Ochrana a obnova divočiny - evropské trendy a jak dál?
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Česká republika – země v srdci Evropy

Vnitrozemský stát v srdci Evropy.
Členská země Evropské unie.
Hlavní město - Praha.
Státní hranice s Polskem, Německem,
Rakouskem, Slovenskem.
Rozloha: 78 868 km2.
Nejvyšší bod: Sněžka, 1 602 m n. m.
Nejnižší bod: Labe u Hřenska, 115 m n.m.
Průměrná nadmořská výška: 430 m n.m.

Populace: 10,538 mil. obyvatel.
Hustota populace: 134/km2 .
Počet obcí: 6 253.

Statistická ročenka České republiky (2015)

Průměrné srážky: 674 mm.
Průměrná teplota: 7.6o C.

Hustota cestní sítě: 0,70 km/km2.
Hustota silniční sítě: 0,12 km/km2
( Průměr EU – 0,05 km/km2).
)
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Historie osídlení území ČR člověkem

Trvalé osídlení člověkem od doby prehistorie do současnosti, s kolísáním počtu obyvatel
v důsledku přírodních podmínek i válečných konfliktů.
•

Kolem roku 3 300 př. n. l. – Příšovice – rozsáhlá manufaktura na zpracování pazourku
(objevena 2007).

•

Doba římská (750 př. n. l. – 0) - „Boiohaemum“ – dle latinského názvu keltského kmene
žijícího na našem území. Novodobé výzkumy dokládají více než 2000 keltských sídel
(1/3 současné hustoty). Těžba a zpracování zlata a železné rudy, ražba zlatých mincí.

•

Velká Morava (833 – 906) - jedno z center – Mikulčice - cca 2 500 obyvatel.

•

Od 12. století – intenzivní osídlování území, mizení lesů, rozsáhlá eroze horních částí
povodí, vedoucí až k několikametrovým náplavům v níže položených místech (Morava u
Strážnice).

•

Dílčí snahy o pasívní ochranu lesů na našem území z různých důvodů najdeme v řadě
historických dokumentů (např. Maiestas Carolina, kolem 1350).

•

Postupný růst spotřeby dřeva vedl opakovaně k „surovinové a energetické krizi“.
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Historie lesnictví u nás

•

Lesní řády císařovny Marie Terezie (1754,1756) - základy udržitelného využívání
dřeva coby obnovitelného přírodního zdroje (principy trvalosti a vyrovnanosti
produkce při maximalizaci výnosů, povinnost obnovy lesa po těžbě, ochrana lesa
proti škodám, …). Právo volného užívání lesa. Prosazování omezení probíhalo
postupně. Chyběl odborný personál.

•

1850 - nařízení o státních zkouškách pro lesní hospodáře a o zkouškách osob
určených k ochraně lesů.

•

1852 – „Patent císařský, daný dne 3. prosince 1852, Zákon lesní“ (platil u nás do
31.12.1960) – vedl k vytvoření lesního hospodářství jako samostatného
hospodářského odvětví.

•

1961 – 1977 – zákon 166/60 Sb. o lesích a lesním hospodářství. Za základní
hospodářský způsob stanovuje hospodářský způsob maloplošný pasečný
(podrostní).

•

1978 – 1995 – zákon České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a
státní správě lesního hospodářství.
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Současná právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
ve znění dílčích novel platí dodnes. Jeden z nejpřísnějších právních předpisů o lesích.

•

„Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu
lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro
plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.“

•

Zákon přebírá historií prověřená práva a povinnosti vlastníků lesa. Např. povinnost obnovy
lesa po těžbě (2/7), kterou doplňuje povinností výsadby minimálně vyhláškou stanoveného
podílu melioračních a zpevňujících dřevin). Max. velikost holé seče činí 1 ha.

Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
•

„Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví zásady ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu
reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti
lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření
v lesích.“
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Specifika střední Evropy x situace v okolních státech

Podíl národních parků z rozlohy státu
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Specifika střední Evropy x situace v okolních státech

Podíl lesa v národních parcích
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Lesnatost v chráněných územích
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Podíl lesů (%) zahrnutých do chráněných území v jednotlivých státech

Milan KOREŇ, ml.,
Milan KOREŇ st.,
Michal ŠTIFFEL,
Technická univerzita Zvolen
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Divočina?

•

Pojem "divočina (wilderness)" není součástí ani právního systému ČR, ani nelegislativních
dokumentů vlády.

•

Ani žádný právní předpis EU "wilderness“ nedefinuje ani nestanoví povinnost ji „vytvářet“.

•

V USA - The Wilderness Act of 1964 (Publ.L. 88-577).

•

Etymologický slovník jazyka českého pod pojmem „divočina“ rozumí:
• 1. typ krajiny nepoznamenané lidskou činností;
• 2. zvířata nebo maso ze zvířat žijících v divoké krajině;
• 3. (včelařsky) sídlo včelstva ve volné krajině.

•

Právně nezávazné dokumenty na úrovni EU: Technical Report "Guidelines on Wilderness
in Natura 2000„ (2013); Technical Report „Natura 2000 and Forests“ (2015).

•

Nová strategie EU pro oblast lesnictví COM(2013) 659 final/2 stanoví mj.: „Lesy jsou
multifunkční a slouží hospodářským, sociálním a environmentálním účelům.“

•

Madridská ministerská deklarace „25 let společné podpory udržitelného obhospodařování
lesů v Evropě“ (20. – 21. října 2015) zdůrazňuje mj. „… Posílit roli lesů, udržitelného
obhospodařování lesů a využívání produktů lesa při zmírňování změn klimatu.“
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Divočina?

Lesy České republiky respektují platné právní předpisy.
Confederation of European Forest Owners (CEPF) a European State Forest Association (EUSTAFOR)
přijaly v roce 2012 dokument „Joint Position Paper on Sustainable Forest Management and Natura
2000“ v němž se mimo jiné stanoví:
„The introduction of wilderness and non-intervention management (new terminology for the setting aside of land) is a
completely new dimension in the discussion of implementing the Habitats Directive. Until now anintegrative and dynamic
understanding of nature conservation was stipulated. The wilderness concept calls for a segregated approach, which does
not take into account the social, economic and ecological requirements of forests under Natura 2000, and therefore
contradicts the formulations of Article 2 of the Habitats Directive. The approach of segregating different forest functions does
not fit into the culture of managing forests in Europe.“
http://www.cepf-eu.org/vedl/Joint Position Paper_Natura 2000 and Forests_FINAL.pdf

EUSTAFOR formuluje odborná stanoviska k problematice ochrany přírody všech státních lesů Evropy v
následujících dokumentech:
Natura 2000 Management in European State Forests
European Forestry in the Face of Climate Change
Ecosystem Services in European State Forests
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Rizika spojená s požadavky na „novou divočinu“

Případná rozhodnutí o vymezování „nové divočiny“ ve smyslu území ponechaného úplně
nebo převážně spontánnímu vývoji, tj. s žádným nebo velmi omezeným vlivem člověka
by s sebou nesla
-

bezpečnostní rizika (např. odpovědnost za škody na zdraví a životech návštěvníků na
vrub vlastníků pozemků)

-

rizika invaze a šíření škůdců, patogenů (uvnitř i vně),

-

ohrožení dalších funkcí krajiny v případech rozsáhlých disturbancí (uvnitř i vně)

-

ztráty pracovních příležitostí plynoucích z rezignace na produkční funkci zejména
lesních ekosystémů

-

snížení účinnosti mitigačního účinku lesů ve vztahu ke změně klimatu.
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Situace u LČR

•

Lesy ČR od svého vzniku (1992) zpracovaly několik odborných
programových dokumentů, jež jsou postupně naplňovány.

•

Snahou podniku je tyto dokumenty průběžně aktualizovat
v návaznosti na vývoj poznání, potřeb společnosti
a mezinárodní závazky.
•

Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997,
2000, 2015).

•

Program (2000) 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu
u LČR (1999, 2000, 2011).

•

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů
lesních dřevin u LČR, s. p., na období 2010-2019
(2010). Předchozí: 1994-1999, 2000-2009.
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Situace u LČR

Z celkové výměry 1, 245 mil. ha (2015) obhospodařovaných lesů:
•

bezmála 45 % - zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 (kromě území
národních parků),

•

dalších 20 % - přírodní parky.

Péče (nejen) o tato území je hrazena převážně z vlastních zdrojů podniku.

Lesy ČR se samy aktivně podílejí na praktické ochraně vybraných druhů - například na
záchranném chovu tetřeva hlušce (Boubín, Krásná pod Lysou horou) a jeho návratu do
volné přírody.
Dále spolupracují (jak na celostátní úrovni, tak regionálně) se státní ochranou přírody
případně NNO (Českým svazem ochránců přírody, Českou společností ornitologickou) na
mapování výskytu chráněných druhů (čápů černých, velkých šelem, …) a stovkách
konkrétních opatření na ochranu řady druhů nebo skupin rostlin a živočichů.
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Příklad dlouhodobé spolupráce - periodické mapování
hnízdního výskytu čápů černých 1994 - 2004 - 2014
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Péče o vodní toky

Revitalizace Tiché říčky v Janově nad Nisou
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Situace u LČR

•

Přeshraniční projekt Ziel 3 / Cíl 3 Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv.
Šebestiána a Satzung (Krušné hory, 2010 - 2014) finalistou evropské soutěže
Natura 2000 Award 2015.
•

Celkem 6 projektových partnerů
(SRN - 4, ČR - 2).

•

Realizátoři opatření: SRN Sachsenforst, ČR - Lesy ČR.

•

Bližší informace na
https://moorevital.sachsen.de/.
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Situace u LČR

•

LČR ve spolupráci s AOPK ČR v letech 2004 – 2008 vymezily celkem 8 území, u nichž
probíhá cílené sledování vývoje důsledků jejich cíleného ponechání samovolnému vývoji.
Jejich přehled viz http://www.lesycr.cz/pece-o-les/ochrana-prirody-ulcr/stranky/vymezovani-bezzasahovych-uzemi.aspx. U těchto území neuplatňují náhrady
za omezení z důvodů ochrany přírody, k nimž jsou na jiných územích oprávněny a
povinny.

•

LČR aktivně podporují zakládání lesnických parků jakožto příkladných objektů trvale
udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Sloganem lesnických parků je: „Území pro
přírodu i pro lidi.“ V současnosti se v ČR nacházejí lesnické parky Křivoklát, Bezděz a
Masarykův les Křtiny. Probíhají aktivní jednání o založení dalších. Dále jednání o
zapojení do Mezinárodní sítě modelových lesů http://www.imfn.net/.

•

Jsme zakladateli o.p.s. Biosférická rezervace Dolní Morava, působící ve stejnojmenné
biosférické rezervaci UNESCO v překryvu s územím Lednicko-valtického areálu,
zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO. Zástupce o.p.s. je členem
Mezinárodního poradního výboru pro biosférické rezervace při UNESCO v Paříži.
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Příklad bezzásahového území u LČR - Javorina


rozloha 165,98 ha, součást NPR Javorina v CHKO Bílé
Karpaty



severní a severozápadní svahy nejvyššího vrchu Bílých
Karpat - Velká Javořina (970 m. n. m.)



přírodě blízké listnaté porosty, tvořené zejména bukem
lesním, javorem klenem a jasanem ztepilým



v podrostu dominuje sněženka podsněžník, mléčivec
alpský a měsíčnice vytrvalá



významné hnízdiště strakapouda bělohřbetého, lejska
bělokrkého a rehka zahradního



výskyt řady bezobratlých živočichů, typických pro horské
karpatské lesy, vázaných na rozpadová stadia lesa



na většině území jsou lesní porosty dlouhodobě bez
těžebních zásahů (část prokazatelně od roku 1909)
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Závěrem

•

Skutečnou divočinu ve smyslu člověkem zcela (přímo i nepřímo) nedotčené přírody u nás
nemáme vůbec.

•

Hustota a charakter osídlení naší země na většině území (mimo území vysídlená v
důsledku 2. světové války) nejsou pro vytváření "nové divočiny" vhodné.

•

Lesy České republiky na jimi spravovaném území aktivně podporují mimoprodukční
funkce lesů, při financování z vlastních zdrojů, a to převážně z produkce dřeva coby
jednoho z mála obnovitelných zdrojů suroviny a energie, při respektování všech
základních principů udržitelného hospodaření (ekonomického, sociálního a ekologického.)

•

Cílem je kulturní krajina a nalezení vhodné rovnováhy mezi hospodařením a ochranou
přírody.

•

Lesníci přírodu respektují, ctí a přirozeně ji chrání.

•

Podílíme se na řadě národních i mezinárodních aktivit na podporu péče o přírodu a
krajinu.

•

Hospodaření LČR je certifikováno celosvětově respektovaným systémem PEFC...
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