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V historii planety Země již došlo k pěti hromadným vymíráním druhů, 
ovšem to aktuální (šesté) je specifické tím, že je téměř výhradně 
zapříčiněné člověkem (např. Kindlmann et al. 2012, Hunter et al. 

1999).  

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: epochaplus.cz 

 

 

 

 

 

 
Exploatace deštných pralesů 

Zdroj: csglobe.com 



Vztah lesního hospodářství a ochrany 
biodiverzity (Evropa) – aktuální téma; míra 

zájmu a poznání v čase narůstá 

 
P. Kjučukov – z podkladové literární rešerše na téma lesní   

                       hospodářství a ochrana biodiverzity v ČR 



Ohrožení lesní biodiverzity 
ztráta a degradace stanovišť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonésie 
zdroj: Profimedia.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumunsko 

zdroj: google.cz/maps 



Ohrožení lesní biodiverzity 
změna a způsob využívání ekosystémů 



Změny v druhové i prostorové struktuře lesních 
porostů, zvláště pak ty, jež vyústily v 
monokulturní, stejnověké, jednoetážové, 
holosečně obhospodařované porosty, 
zbavené různorodosti, s nepřirozenou 
dominancí jehličnatých (komerčních) dřevin 
(např. Paillet et al. 2010, Felton 2010, Axelsson et 
al. 2007, Spiecker 2002 etc.). Tzv. borealizací 
nižších poloh (např. Poleno et al. 2007) dochází 
k degradaci lesa i biodiverzity (Emmer et al. 1998).  



Dotazník – 84 expertů, 95 responsí 
P. Kjučukov, M. Svoboda - nepublikováno 

 



Zvláště chráněné druhy ČR 
P. Kjučukov – nepublikováno (bude zpřesněno) 
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Dotazník – 84 expertů, 95 responsí 
P. Kjučukov, M. Svoboda - nepublikováno 
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Dotazník – 84 expertů, 95 responsí 
klíčová stanoviště (%), P. Kjučukov, M. Svoboda - nepublikováno 



Dotazník – 84 expertů, 95 responsí 
P. Kjučukov, M. Svoboda  - nepublikováno 
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Podstatné v ČR 

• Staré lesy a pralesy, staré stromy (old-growth) 

• Prosvětlené lesy (včetně pařezin a lesostepí) 

• Bohatě strukturované lesy 

• Přirozenější dřevinná skladba 

• Mozaikovitost, provázání biotopů v síti (konektivita, 
kontinuita) 

• Ponechávání porostů či jejich částí k dožití 

• Velké bezzásahové rezervace 

• Mrtvé dřevo (silné, stojící) 

 

• Doubravy a dubohabřiny, lužní, rašelinné a vlhké lesy 

 



 
Ochrana ohrožených druhů a biotopů v 
našich podmínkách  
ZACHOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ 
 
  

 

 

 

 

přirozených (přirozeně 

fungujících) lesů 

kulturní, předindustriální 

krajiny (zvláště v nižších 

polohách) 



Bezzásahovost i aktivní management 



Strategie ochrany biodiverzity České republiky 2016 – 2025, 
schválené  Usnesením Vlády ČR č. 193 ze dne 9. března 2016: 

... Dochází tak k homogenizaci přírody, ve které mizí různorodost a 

stoupá rozloha několika málo běžných, z hlediska kvality průměrných 

až podprůměrných přírodních stanovišť. To platí i v lesích, které 

jsou mezi stanovišti hodnoceny nejhůře. Zásoba dřeva a věk lesních 

porostů sice statisticky stoupají, ale zatím tato situace významně 

neovlivňuje stav přírodních lesních stanovišť. Na tu má vliv také 

druhové složení lesů (stále převažují v důsledku nízké míry uplatnění 

přirozené obnovy nestabilní jehličnaté monokultury) a absence 

stadií stárnutí a rozpadu porostů (obecně nízká věková diferenciace 

porostů), na které jsou vázány četné druhy nižších i vyšších rostlin a 

zástupci mnoha taxonomických skupin živočichů. 



Strategie ochrany biodiverzity České republiky 2016 – 2025, 

schválené  Usnesením Vlády ČR č. 193 ze dne 9. března 2016: 

Významným způsobem ochrany vybraných stanovišť (a zároveň druhů) je 

vymezení vybraných území jako tzv. bezzásahových, tj. s vyloučením vlivu 

člověka. Cílem v takových územích je ochrana přírodních procesů. Ta je spolu 

s ochranou biotopů a ochranou druhů významným pilířem ochrany biodiverzity. 

Místa bez lidských hospodářských zásahů mají zásadní význam zejména pro 

druhy ptáků vázané na pralesní formace lesa, saproxylické druhy hmyzu, 

houby a také pro půdní organismy. Velké oblasti přírody přímo 

neovlivňované člověkem jsou jedinými místy, kde mohou dále probíhat přírodní 

procesy ve své přirozené podobě. Podstatný je také jejich význam jako 

srovnávacích území s hospodářskou krajinou. Informace zde získané jsou 

nezbytné pro správné nastavení způsobů hospodaření v ostatní krajině. Pro 

udržení některých typů stanovišť je však hospodaření nezbytné (např. v 

případě některých lesních stanovišť, kdy je potřebné obnovit nebo nahradit 

tradiční způsob hospodaření s cílem optimalizace druhové a věkově 

diferencované skladby porostu). Je tedy vždy nezbytné hledat optimální řešení 

(preference vhodného hospodaření nebo podpory přírodních procesů) 

vzhledem k místně definovanému cílovému stavu. 



staré stromy (osluněné!) 
úplná (segregovaná) či částečná 
(integrovaná) bezzásahovost 

mrtvé dřevo úplná 

(segregovaná) či částečná (integrovaná) 
bezzásahovost 

 
disturbance bezzásahovost či 

imitace … mrtvé dřevo – prosvětlení, 
biologické dědictví disturbancí 

 

prosvětlení přirozené 

disturbance, management  



Integrace nebo segregace? 
KOMBINACE! 

Dotazník – 84 expertů, 95 responsí 
P. Kjučukov, M. Svoboda  - nepublikováno 



 
 

Zásadní posun ve vnímání významu lesa během staletí 
- produkční (hospodářský) 
- environmentální – ochranný (eroze, laviny, voda) 
- sociální 

- ekologický – biologický (biodiverzita) 
 

Zvláště chráněná území – (NP, CHKO, NPR, PR, atd.) 

v těchto územích převažují biologické funkce lesa?  
 

- nutná úprava systému hospodaření v lese? 

 

 

 

 

 

 



Co je cílem managementu v zásahových 
zónách národních parků i ostatních 
zásahových zvláště chráněných území? 
 
Podpora druhové rozmanitosti všech 
organismů je jedním z cílů …  



                                                                zdroj: www.RISY.cz 
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Přírodě blízké, nebo ekologické lesnictví? 

PBL v dnešním chápání – 

žádné holoseče, bohatá 

strukturovanost, smíšení dřevin 

Ekologické lesnictví: režim 

disturbancí – biologické 

dědictví - biodiverzita 

foto: 
sumavskenoviny.cz 



Ekologické lesnictví 

Ekologické lesnictví je management lesa, který je prováděn 

v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí. 

Klíčovým předpokladem je, že původní druhy obývající 

lesní ekosystém se vyvinuly za poměrů přirozeného režimu 

disturbancí. Z tohoto důvodu využití těchto poměrů v plné 

šíři v rámci managementu lesa je nejlepším řešením pro 

ochranu biodiverzity. 

 

PRALESY – PRALESNÍ PRVKY (OLD-GROWTH) – 

HRUBÝ FILTR (COARSE FILTER) 

Dědictví přirozených lesů – poznávat, respektovat, imitovat 



Model vývoje lesa 

V které fázi panuje největší diverzita organismů 

Hospodářský zásah – vrátí 
porost na počátek vývoje.  



Prahové hodnoty (treshold values) pro výskyt vybraných druhů 
(ptáci, lišejníky a plži) v lesích v Bavorsku. 100 – 170 let a 160 – 220 
let podle nadmořské výšky. Hospodářský les max. 140 let. 

Moning a Muller 2009 



Ekologická stabilita 
 
Ekologická (přírodní) rovnováha 
 
Ekologickou rovnováhou rozumíme dynamický stav 
ekosystému, který se trvale udržuje s malým 
kolísáním nebo do něhož se ekosystém opět 
spontánně navrací (I. Míchal).  
 

Dynamická rovnováha  
„stabilní nestabilita“ 

 
 
 



 NP České Švýcarsko  





 

Modravsko – r. 2003 a 2016                              zdroj: mapy.cz 



Co je cílem managementu v zásahových zónách 
národních parků i ostatních zásahových zvláště 
chráněných území? 
 
Podpora druhové rozmanitosti všech organismů 
je jedním z cílů …  
 
Je možno v rámci lesnického managementu 
podporovat druhovou rozmanitost?  
 
Aktivní vytváření biotopů či jejich podpora …. 



Alternativy managementu v temperátních lesích 

1. Minimální intervence (bezzásahovost) 

2. Tradiční management (nízký a střední les, 
pastva) 

3. Speciální management (struktura lesa) 

4. Druhový management 



 
 

Dynamika přirozených lesů  

- každá vývojová fáze má své charakteristické znaky, 
které jsou důležité z hlediska biodiverzity (druhová 
skladba, světlo x stín, biologické dědictví 
disturbancí) 

 

- význam staré vývojové fáze (pralesovité), tzv. 
„old growth“ fáze pro biodiverizitu 

- znaky: staré velké stromy, stojící souše a dožívající 
stromy, ležící kmeny na povrchu půdy (stín) 

 

- význam fáze rozpadu lesa – význam 
disturbancí a jejich dopadu na ekosystém 
(biologické dědictví disturbancí), světlo a teplo,  



Bavorský národní park, Německo 
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Muller et al. 2011 

Rozpadající se les - otevřený zápoj 

Zapojený les 





 





Napodobení přirozeného režimu disturbancí lesů 
středních a horských poloh 

- krajinná úroveň - mozaika vývojových fází (staré lesy ale i 
mladé narušené lesy 

- prodlužování doby obmýtí, ponechávání stromů a skupinek 
stromů k dožití 

- staré stromy, biotopové stromy 

- management tlejícího dřeva  

- management narušených (disturbovaných) lokalit 

- aktivní management vytváření biotopů (biotopové stromy – 
souše, mrtvé dřevo) 

 
 
 

 



TOLERANCE DISTURBANCÍ – 

MRTVÉ DŘEVO – OCHRANA LESA 

Management asanačních 
zásahů  



Návrh na úpravu managementu v rámci asanačních zásahů  

  

1. Ponechání dřeva v kůře 

Ponechání pouze „oloupaného“ dřeva není dostatečné … 

Přítomnost tlejícího dřeva v kůře – jak ve formě velkých dimenzí 

ležících kmenů tak vrcholů stromů bez odvětvení … 

  

2. Zabránění zavírání (zaklapování vývratů) 

tím, že se ponechá dostatečně dlouhá část kmene, která zajistí 

stabilitu vývratu …  

Spodní část kmene, kde je malý výskyt kůrovce, nebude odkorněna 

a na zbytku bude využito drážkování ... 

  

3. Odkorňování na stojato 

Ponechat spodní část kmene, kde je malý výskyt kůrovce (do výšky 

1 – 1,5 m) bez asanace … 

 

4. Vytváření vysokých pahýlů 

  





 



 



AKTIVNÍ MANAGEMENT 

Biologické dědictví kulturní krajiny 



Alternativy managementu v temperátních lesích 

1.  Minimální intervence (bezzásahovost) 

2. Tradiční management (nízký a střední les, 
pastva) 

3. Speciální management (druhové složení, 
struktura lesa) 

4. Druhový management 



Vybrané lokality v roce 1938 (vlevo) a v současnosti (vpravo); 
a) NP Podyjí, b) CHKO Pálava – Děvín, c) CHKO Pálava – 
Milovická vrchovina, d) soutok Moravy a Dyje.  
Miklín a Čížek 2016 



  

Adolf Chwala, Lesnatá říční krajina se sběračkou bylin (1900) 















6 x 2 experimentální paseky (každá 0.16 ha) 

spojená s 
otevřeným 

stanovištěm 
izolovaná 



6 x 4 kontrolní stanoviště 

otevřený les 

(lesostep) 

 

hustý les 

 

okraj lesa 

 

louka 



Závěry 

Kácení (přiměřené!) pomáhá chráněným druhům, včetně těch 

„emblematických“. 

 

Paseky měly pozitivní vliv na diverzitu a početnost u většiny 

modelových skupin. 

 

“Přirozené“ díry v zápoji, např. po pádu 1-5 stromů, nemusí být 

některými druhy vůbec zpozorovány. 

 

Spojení pasek s otevřenými stanovišti je stěžejní. 



AKTIVNÍ MANAGEMENT 



Managementové zásahy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zdroj: slideplayer.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ceska-krajina.cz 



 

Aktivní management v ZCHÚ v nížinných 
(nejen) lesích 

 

- nízký a střední les 

- biotopové a staré stromy, výstavky, solitéry 

- prořeďování lesa 

- okraje lesa 

- pastva 

- řízené požáry 

- odnímání biomasy 



Závěr 
 

1. Revize managementu tam, kde je biodiverzita jedním z 
hlavních cílu: 

- lesy s mimoprodukční funkcí v ZCHÚ (28 % rozlohy všech 
lesů – zdroj MZe) 

- lesy s mimoprodukčními funkcemi environmentálního 
charakteru 58 % výměry lesa (zdroj MZe)? 

2. Přírodní režim disturbancí – koncept pro definování 
zásad managementu v lesích ZCHÚ: 
- biologické dědictví, doba regenerace mezi zásahy, přirozený 

vývoj – disturbance, mrtvé dřevo, staré stromy a porosty 

3. Lesy s modifikovaným lidským režimem disturbancí 
(nízký – výmladkový les, některé typy lužních lesů). 

- návrat ke kulturnímu režimu disturbancí 



Děkuji za pozornost 

 





http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-
komentare/mrtve-drevo-klicem-k-biodiverzite-lesa 
2/2016 

Nízké množství mrtvého dřeva v lesích má za následek 
vymizení skupin organismů vázaných na mrtvé dřevo 
 
R. Bače – M. Svoboda – Metodika managementu 
mrtvého dřeva 
 
-  PONECHÁNÍ SKUPINKY STROMŮ K DOŽITÍ 

- JAKÉ JEDINCE? 
- STAČÍ MÁLO SILNÝCH NEBO RADĚJI HODNĚ 

TENKÝCH? 
- JAKÝ DRUH DŘEVINY? 
- VE STÍNU NEBO NA SLUNCI? 
- V JAKÉM ROZMÍSTĚNÍ, KDE A KOLIK? 
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