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1. ÚVOD
Základním plánovaným výstupem projektu je návrh lokalit vhodných k doplnění soustavy
území ponechaných samovolnému vývoji tak, aby v co nejširší míře pokrývala lesní biotopy
vymezené Katalogem biotopů ČR. U nově navrhovaných lokalit byl proveden rozbor situace
bezpečnosti osob, možných střetů zájmů ochrany přírody případně jiných veřejných zájmů.
Předkládaná zpráva v sobě zahrnuje jak metodický přístup, na základě kterého byl zpracován
výsledný návrh, tak i základní realizační výstupy, kterými jsou:
• analýza zastoupení přírodních lesních biotopů ve stávajících bezzásahových územích,
• soubor lokalit vhodných k doplnění sítě bezzásahových území na základě Databanky
přirozených lesů ČR,
• analýzu rizik uplatňování bezzásahového managementu v lesních biotopech – obecnou
část i výčet známých rizik a konfliktů předmětů ochrany nebo střetů zájmů v nově
navrhovaných lokalitách.
Zpracování výše uvedených výstupů bylo založeno na postupu prací, které byly představeny
v dílčích zprávách č. 1 a 2 a uvádíme zde jen stručnou rekapitulaci. Základní množina lokalit
vhodných k ponechání samovolnému vývoji byla generována z Databanky přirozených lesů
(DPL), která se stala základním referenčním stavem pro navrhování sítě bezzásahových území
v lesích v majetku LČR. Způsob hodnocení přirozenosti lesních porostů, které jsou součástí
DPL, je popsán v kapitole 2. Potenciální množina lokalit vhodných k ponechání
samovolnému vývoji (obsah kapitoly 5 závěrečné zprávy), byla kriticky posouzena.
Z původního návrhu byly vyřazeny lokality, kde současný stav a dlouhodobý cíl péče o tyto
lokality, z pohledu ochrany přírody, byly v rozporu s uvažovaným typem managementu,
spočívajícím v ponechání samovolnému vývoji. Soubor lokalit je dle požadavků zadavatele
rozdělen do 4 kategorií:
• lokality stávající (S), tj. lokality, které jsou již součástí sítě bezzásahových území
vymezených na základě „Dohody o spolupráci při vymezování lesních porostů
ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských
zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu“ – celkem 13
lokalit (součástí přehledu je i lokalita Kostelecké bory, která v důsledku uplatnění
restitučního nároku už není ve správě Lesy ČR, s.p.)
• lokality etapy I (prioritní) – celkem 10 lokalit
• lokality etapy II – celkem 15 lokalit
• lokality etapy III (potenciál) – celkem 76 lokalit
Toto rozdělení vychází z analýzy zastoupení lesních biotopů v ČR a v Databance přirozených
lesů, na základě které byly identifikovány biotopy, které mají minoritní nebo nulové
zastoupení ve stávající Databance přirozených lesů ČR. Pro tyto biotopy byly prioritně
hledány vhodné lokality a ty byly zařazeny do etap I a II. Nicméně lokality v souboru území
zařazených do etapy III jsou lokalitami přirozených lesů, které z hlediska dochovaného stavu
představují lesní biotopy, které jsou antropogenně minimálně ovlivněné a zasluhují stejnou
pozornost a péči, jako lokality z etap S, I a II.
Pro lokality etap I a II byly zpracovány podrobnější charakteristiky, které jsou v podobě tzv.
karet lokalit součástí této zprávy, a pro každou lokalitu z těchto etap je zpracovaná podrobná
mapa. Přehled všech lokalit je pak zpracován v samostatném souboru, který zároveň obsahuje
jejich stručnou charakteristiku a dále je součástí zprávy i soubor obsahující podrobnou
analýzu zastoupení biotopů v jednotlivých lokalitách.
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2. DATABANKA PŘIROZENÝCH LESŮ
Řešení projektu v sobě zahrnuje základní požadavky zadavatele pro návrh optimalizované
soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji, což je v první řadě využití lesních porostů
zařazených do ZCHŮ a vytvoření stanovištně reprezentativní soustavy lesních ekosystémů
ponechaných samovolnému vývoji v rámci ČR, prioritně v lesích ve správě LČR, s.p.
Základní výchozí materiál pro tvorbu této soustavy je Databanka přirozených lesů
(https://www.pralesy.cz/databanka-prirozenych-lesu). Databanka přirozených lesů ČR (dále
Databanka) je datovým skladem, ve kterém jsou od roku 2002 shromažďovány a
aktualizovány aktuálně dostupné informace o rozšíření, ochraně a kvalitativních parametrech
přirozených lesů na území ČR. Databanka obsahuje podrobné informace na úrovni
jednotlivých lokalit, mj. jejich přesnou lokalizaci (obsahuje propojení na mapový server
ÚHÚL), stupeň přirozenosti (dle vyhlášky 64/2011 Sb. a v novelizované podobě dle vyhlášky
č. 45/2018 Sb.) a základní informaci o stávajícím managementu. Průběžná aktualizace
Databanky probíhá ve spolupráci s Ústředním seznamem ochrany přírody (AOPK ČR).
V současné době jsou v Databance zahrnuty informace o přirozených lesích o celkové rozloze
29 566 ha. Dle těchto dat je v ČR v současné době ponecháno samovolnému vývoji 22 tisíc ha
lesních porostů. Z této rozlohy se přibližně polovina nachází na území národních parků a
druhá polovina v CHKO a ve volné krajině, v naprosté většině v MZCHÚ.
2.1 SAMOVOLNÝ VÝVOJ
Ponechávání lesů nebo částí přírody (území) samovolnému vývoji vyvolává ve společnosti
různé pocity a reakce. Často to bývá strach a obavy, naproti tomu u jiných tento akt probouzí
úctu a nadšení. Důvody, proč vlastně ponecháváme části lesa bez zásahu, sociologové
rozlišují v základě čtyři:
1) psycho emocionální motivy (podprahové vnímání – „cit“; iracionální pohnutky)
2) etické motivy – úcta k hodnotám, které jsme nevytvořili (morálka)
3) přírodovědné – exaktní (vědecké) poznání přírodních procesů
4) utilitární motivy – užitečnost jejich poznání pro společnost (lesnictví, ochrana přírody atd.).
Přitom myšlenka bezzásahovosti, tedy vědomého ponechání částí lesa samovolnému vývoji,
není nová. V rámci našeho prostoru se tyto snahy objevují již v první polovině 19. století a
dobře to ilustruje vznik prvních dvou lesních rezervací na území dnešní České republiky. Z
rozhodnutí hraběte Jiřího Františka Augusta de Langueval-Buquoye, majitele panství Nové
Hrady v jižních Čechách, byla v roce 1938 vyhlášena ochrana nad Žofínským pralesem o
rozloze 38 ha, která spočívala v zákazu hospodářského využívání pralesa. Důvody tohoto
kroku popsal v dopise svému lesníkovi, kde mimo jiné uvedl:
Mému inspektoru Františku Železnému!
Při své dnešní pochůzce v polesí lužnickém našel jsem …. prales, vzbuzující obdiv a úctu svým
stavem. Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení,
rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dob dávno minulých názornému
požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského těžení a přikazuji
Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli v skutek, aby v této části žádné dříví se
nekácelo, stelivo nehrabalo a drobné dříví nesbíralo, zkrátka, aby vše bylo ponecháno
v dnešním stavu.
Dle moderní sociologické vědy lze pohnutky pro tento akt řadit mezi motivy psycho
emocionální a etické motivy.
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O dvacet let později, v roce 1858 byla díky trvalému úsilí lesního správce Josefa Johna
vyhlášena ochrana nad Boubínským pralesem na nedaleké Šumavě, spadající do
schwarzenberského panství. Josef John provázel 2. září 1849 exkurzi České lesnické jednoty
do oblasti Boubínského pralesa. Ve zprávě majiteli panství, kde informoval o průběhu
exkurze, uvedl mimo jiné:
„V tomto prostoru leží takřka otevřená kniha přírody, z jejíchž řádků lze vyčíst zákony, jimiž
matka příroda, je-li v lesích volná a nerušená, jako právě zde po staletí, vegetaci zachovává,
v různé formě dovršuje, ničí a znovu obnovuje a jak zde taková a onde jiná dřevina vykazuje
zvláštní nebo výlučné stanoviště, jinde opět četné druhy harmonicky rozděluje a sestavuje, jak
současně uvnitř lesa může být udržen řád plný života a smrti s hmotovým bohatstvím a
individuální nejvyšší silou a plný nápadných dokladů proti násilnému pustošení“ (Nožička
1958).
Důvody k vyhlášení ochrany Boubínského pralesa lze tedy řadit mezi motivy přírodovědné a
utilitární.
Tyto dva činy, tedy rozhodnutí majitele lesů a lesního správce, který dokázal majitele lesa
přesvědčit o užitečnosti a potřebnosti ponechat les samovolnému vývoji, nás řadí vedle
Německa a Finska mezi státy s nejdelší tradicí ochrany přírody na evropském kontinentu.
Žofínský prales i Boubínský prales patří k absolutně nehodnotnějším zvláště chráněným
územím ponechaným samovolnému vývoji a jsou dokladem myšlenkového vývoje v české
společnosti – od původně romantické myšlenky oslavující krásu přírody v případě Žofínského
pralesa až po využití poznatků o dynamice přírodních lesů pro přírodě blízké
obhospodařování lesů v Boubínském pralese. Další lesní rezervace, jejichž cílem bylo
zachování lesů v člověkem co nejméně dotčeném stavu, byly vyhlášeny koncem 19. a
počátkem 20. století. Vůdčí osobností rodící se institucionální ochrany přírody po vzniku
samostatného Československa v roce 1918 se stal přírodovědec Rudolf Maximovič, jenž je
autorem prvního oficiálního soupisu přírodních památek na území ČSR (tzv. silvestrovský
výnos z roku 1933). V roce 1938 bylo deklarováno již 142 rezervací, v nichž převažovaly
zbytky přirozených lesů („pralesů“) a zajímavé geologické útvary. Druhá světová válka
přerušila veškeré snahy o vytvoření právního prostředí pro ochranu přírody. Po uzavření
vysokých škol se věnoval terénnímu průzkumu zbytků přirozených lesů fytocenolog prof.
Alois Zlatník, který sestavil návrh komplexní sítě lesních rezervací pro Moravu a Slezsko. Tu
se však po válce nikdy nepodařilo vybudovat. Nicméně na jeho myšlenky ve své podstatě
navazují snahy současné ochrany přírody o komplexní a z pohledu stanovištních podmínek a
stavu lesa optimalizovanou síť území ponechaných samovolnému vývoji.
Přirozené lesy, které se na území našeho státu zachovaly, jsou v naprosté většině člověkem
dříve ovlivněné lesy, sekundárně ponechané samovolnému vývoji. Vědomé zřeknutí se
primárních lidských vlivů (těžba dříví, zalesnění holiny, zpracování tlejícího dřeva) a alespoň
částečné omezení sekundárních lidských vlivů (šíření invazních druhů dřevin, přenos
škodlivých látek, nadměrné stavy spárkaté zvěře …) na části našich lesů může být vedeno
čistě psycho emociálními a etickými motivy. Pro toto rozhodování jsou však většinově
určujícími motivy/důvody ty přírodovědné a utilitární, kterých se nabízí celá řada. Ze studia
přirozených lesů, do jejichž vývoje nezasahuje člověk, se můžeme dozvědět podstatné
informace o příčinách, průběhu a důsledcích dlouhodobých změn v jednotlivých
složkách lesních ekosystémů. Poznání a pochopení kompetice dřevin a disturbanční
dynamiky v měnících se podmínkách prostředí přispěje k předefinování modelů
potenciální přirozené vegetace jako základu pro přírodě bližší formy hospodaření, k
čemuž je nutné i poznání produkčního potenciálu jednotlivých typů stanovišť.
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Z pohledu ochrany přírody je pak důležité i poznávání změn biodiverzity v různých
prostorových a časových úrovních.
Samovolný vývoj je pro účely stanovení přirozenosti lesa označení stavu vývoje lesa, při
kterém nejsou prováděny přímé lidské zásahy do lesních porostů (zejména se jedná o pěstební
práce, výchovu a obnovu porostů, zásahy proti škodlivým činitelům včetně provádění
nahodilých těžeb) a ty jsou vystaveny spontánnímu působení přírodních sil (procesy sukcese a
disturbance) v rámci vztahů jednotlivých složek ekosystému lesa.
Tento stav shrnuje ve svém obsahu jednak výsledky spontánního působení přírodních sil, ale
zároveň i následky ovlivnění porostů člověkem v minulosti (např. dřívější obhospodařování) i
nepřímé vlivy působící na vývoj lesních porostů v současnosti (např. poškození vysokými
početními stavy spárkaté zvěře, různé formy imisního zatížení).
Tento stav nevylučuje ani výjimečně prováděné přímé lidské zásahy v lesních porostech v
současnosti, pokud jsou prováděny za účelem vyloučení nebo alespoň zmírnění nepřímých
lidských vlivů (např. likvidace invazních nepůvodních druhů, ochrana dřevin proti
nadměrnému poškození zvěří, obnova dříve člověkem narušeného přirozeného vodního
režimu).
Přípustné jsou i zásahy naplňující povinnosti vyplývající z právních předpisů (např.
zajišťování minimální nezbytné údržby a provozní bezpečnosti návštěvnické infrastruktury,
staveb, užívaných pozemních komunikací a inženýrských sítí) nebo zásahy k naplňování
jiného důležitého veřejného zájmu (např. šetrný a přiměřený sběr osiva dřevin, odběr vzorků
pro potřeby výzkumu). Na území přírodních zón ochrany přírody národních parků jsou v
rámci tohoto stavu rovněž přípustné zásahy prováděné v rozsahu a za podmínek uvedených v
§ 18a zákona. Všechny tyto výjimečně prováděné lidské zásahy lze ale připustit pouze v
rozsahu, při kterém nenaruší přirozenou prostorovou strukturu, dynamiku a biologickou
rozmanitost dotčeného lesního ekosystému, v opačném případě pak nelze stav vývoje lesa
označit jako samovolný vývoj.
Základní otázkou je, jakým způsobem lze dosáhnout stavu, kdy můžeme hovořit o tom, že
předmětný les je ponechán samovolnému vývoji. Obecně lze uvažovat o třech možnostech
(situacích), které mohou navodit stav lesa odpovídající samovolnému vývoji:
1) V prvním případě se jedná o vědomé rozhodnutí vlastníka lesa (nebo správce)
neprovádět v něm žádné zásahy, zejména pěstební a těžební práce. Důvody pro takové
rozhodnutí mohou být různé, od důvodů čistě ekonomických (hospodaření v lese se
nevyplatí – náklady převyšují výnosy), až po čirý altruismus, spočívající ve snaze zachránit
poslední zbytky původních pralesovitých porostů pro budoucí generace.
2) V druhém případě se jedná o výsledek aktivního jednání orgánů ochrany přírody,
směřujícího k naplňování cílů ochrany v daném území, spočívajícího v uplatňování jejich
zákonných kompetencí při ochraně zbytků přirozených lesů. V tomto případě příslušný
orgán veřejné moci vyhlásí zvláště chráněné území odpovídající kategorie (NP, NPR nebo
PR) s cílem ochrany nebo obnovy přirozeného lesního ekosystému. Následně orgán
ochrany přírody důsledně uplatňuje zákonem stanovený ochranný režim tohoto zvláště
chráněného území a neumožní vlastníkovi nebo správci lesa provádět zásahy (nepovolí
výjimku případně nevydá souhlas k činnosti), které by narušovaly jeho přirozený stav a
bránily tak jeho samovolnému vývoji.
3) Ve třetím případě se jedná o výsledek shody okolností, kdy území je ponecháno ladem a
vyvíjí se na něm, zcela přirozenou cestou, lesní porost bez toho, že by v něm byly
prováděny jakékoliv zásahy. Jedná se například o pozemky s dlouhodobě nevyjasněnými
vlastnickými vztahy (např. některá zemědělská půda dlouhodobě ponechaná ladem v
podhorských oblastech), pozemky v minulosti nebo i v současnosti využívané k jiným než
4
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lesnickým účelům, u kterých vlastník nebo uživatel nemá zájem o jejich lesnické využití
(např. některé pozemky v současných i bývalých dobývacích prostorech).
V prvním a třetím případě se někdy může jednat o stav lesa, který je v rozporu s platnými
právními předpisy, zejména s lesním zákonem, případně zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu. V případě, že existuje zájem na udržení dochovaného přirozeného stavu lesa a
jeho ponechání samovolnému vývoji i v budoucnosti, je nutné využít a uplatnit právní
nástroje, které udržení tohoto stavu umožňují.
V případě, že se jedná o přirozený lesní porost na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, je
jednou z možností jak tento stav zajistit, rozhodnutí orgánu státní správy lesů vydané na návrh
vlastníka, kterým se prohlašuje takový les za les zvláštního určení (kategorie lesa podle
lesního zákona). Následně je třeba bezodkladně přijmout odchylná opatření od některých
ustanovení lesního zákona ve prospěch účelového hospodaření v lese, v daném případě pro
ponechání lesa samovolnému vývoji (rozhodnutí orgánu státní správy lesů vydané na návrh
vlastníka). Příkladem území, kde byl tento postup uplatněn je například soukromá lesní
rezervace Ščůrnica v Bílých Karpatech vlastněná spolkem ČSOP.
Pokud se jedná o zemědělskou půdu mimo přírodní a přírodě blízkou zónu národních parků,
je třeba pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu a rozhodnutím o změně využití
území podle stavebního zákona změnit druh pozemku na ostatní plochu se způsobem využití
neplodná půda podle katastrálních předpisů.
Nejčastěji využívaným postupem je na takové ploše vyhlášení zvláště chráněného území
odpovídající kategorie (NP, NPR nebo PR) a následné důsledné uplatňování zákonem
stanoveného ochranného režimu tohoto zvláště chráněného území. V případě, že o to vlastník
lesa (pozemku) projeví zájem, je možno deklarovat společný zájem na zachování přirozeného
lesa uzavřením dohody o způsobu hospodaření ve zvláště chráněném území (v daném případě
o ponechání lesa samovolnému vývoji) mezi vlastníkem a orgánem ochrany přírody podle
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Za ponechání lesa (porostu) samovolnému vývoji naopak nelze považovat např. období tzv.
předmýtního klidu v hospodářském lese, kdy v porostu neprobíhá např. 15-20 let žádná těžba.
Může se tedy stát, že hodnotitel může v tomto intervalu dvakrát stanovovat stupeň
přirozenosti lesa (protože je zpravidla stanovován v desetileté periodě), nicméně nelze stav
lesa v takovém období považovat za ponechání samovolnému vývoji.
Obecně platí, že samovolnému vývoji můžeme ponechat jakýkoliv lesní porost, tedy i např.
lesní porost ve stupni přirozenosti “les produkční”. Rozhodně tomu nebrání stanovení stupně
přirozenosti. Otázka by vždy měla znít, za jakým účelem to děláme a co od toho očekáváme –
tzn. ponecháno by mělo být vždy po jednoznačném vyjasnění cíle ochrany v příslušném
vybraném ZCHÚ. Odborné rozhodnutí o ponechání lesa samovolnému vývoji je rozhodnutí
dlouhodobé (trvalé), neměli bychom ho měnit tak, jak (zcela objektivně) měníme způsoby
nebo intenzitu managementu v reakci na vývoj prostředí, v němž chceme udržovat určitý stav
ekosystému nebo určitou populaci druhu apod. Mělo by být činěno s vědomím, že se jedná o
ponechání "na vždy", jakkoliv nemůžeme tuto věc vnímat v absolutním pojetí (nevíme, co se
stane v budoucnu).
Se samovolným vývojem je také spojena otázka, kde je hranice jeho ovlivnění. V duchu
hodnocených kriterií a také s ohledem na nové zkušenosti při managementu ZCHÚ ležících v
kulturní krajině, byly precizovány nezbytné případy, kde lze s lidskými aktivitami do ploch
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ponechaných samovolnému vývoji vstoupit. V případě likvidace invazních druhů dřevin se
jedná o likvidaci nově se objevivších jedinců invazních druhů dřevin (akát, pajasan, dub
červený, vejmutovka atd.) v jejich juvenilním stadiu, které by bez likvidace měly schopnost
zcela změnit evropský temperátní smíšený les. Jedná se o dřeviny zavlečené prokazatelně
člověkem z jiných areálů rozšíření (Pergl et al. 2016). Za narušení samovolného vývoje se
naopak považuje usměrnění dynamiky lesů např. užitím lapáků, lapačů (uvnitř území
ponechaného samovolnému vývoji) nebo patogenů pro tlumení kůrovcovitých.
2.2 HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ
Pro základní rozhodování o managementu lesů ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), kde
cílem ochrany může být umožnění samovolného vývoje lesů (národní parky, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace) bylo třeba vytvořit nástroj, který by srovnával stav lesů napříč
jednotlivými kategoriemi ZCHÚ i samotnými ZCHÚ a dokázal v čase vyhodnotit kvalitativní
i kvantitativní posuny ve stavu lesů vlivem použitých postupů obnovního managementu. Již
Národní lesnický program I (Pondělíčková ed. 2003) obsahoval Prioritu E – Lesy ve zvláště
chráněných územích a v této prioritě samostatné programové opatření 11 – Zřízení národní
databanky přirozených lesů v ČR a její propojení s evropskou databankou.
Tato metodika člení lesy v ZCHÚ do sedmi stupňů přirozenosti, přičemž stupeň “přírodě
blízký” je navíc členěn do tří podstupňů (tzn. celkem 9 klasifikačních jednotek). Důvodem je
pokrytí všech typů lesa a kombinace jejich managementů, které se mohou vyskytnout v
ZCHÚ, jimž je tato metodika určena – tedy primárně národním parkům, národním přírodním
rezervacím a přírodním rezervacím. První otázkou základního přístupu je definice těchto
kategorií – tedy stupňů přirozenosti v obecném slova smyslu. Pro toto základní rozhodnutí
byly využity poznatky z řešení evropských projektů COST E4 – Forest Reserves Research
Network (Parviainen ed. 2000) a zejména COST E27 – Protected Forest Areas in Europe –
Analysis and Harmonisation (Latham et al. 2005, Frank et al. 2007), jejichž řešení se autoři
metodiky účastnili. Proto bylo snahou autorů přiblížení terminologickému obsahu užívanému
i v jiných evropských zemích. Rozsáhlá analýza terminologie v evropských zemích (Frank et
al. 2007) odhalila určité rozdíly zejména ve vnímání pojmu "prales" a "přirozený les".
Podobnou komparaci pojmů, včetně rozlišení prostorového měřítka zpracoval také Buchwald
(2005) – ta pomohla zejména zpřesnit některé kvalitativní parametry pro zařazování porostů
do stupňů přirozenosti. Podobně bylo postupováno i v případě analýzy české terminologie –
byla
provedena
podrobná
rešerše
dostupných
starších
českých
zdrojů
(https://pralesy.cz/databanka-terminologie-historie)
a
české
názvosloví
následně
komparováno se srovnatelnými pojmy zejména v anglickém a německém jazyce. Důležité
úpravy přinesly i nové práce, přinášející poznatky o vývoji vegetace v minulosti (např.
Adámek et al. 2016), invazních druzích rostlin (Pergl et al. 2016) a o disturbanční dynamice
(Fischer et al. 2013) a díky nim byly v této metodice upraveny obsahy některých pojmů a také
hodnotící kriteria zejména pro dřevinnou skladbu.
Současná definice stupňů přirozenosti a navazujících pojmů podle vyhlášky č. 45/2018 Sb.
zní:
a)
Stupeň přirozenosti
Stupeň přirozenosti je pro účely stanovení přirozenosti lesních porostů vyjádřením míry
ovlivnění lesního ekosystému člověkem, a to jak přímým lesnickým obhospodařováním, tak
nepřímo působícími antropickými vlivy. Stupně přirozenosti lesa jsou:
1.
Les původní neboli prales – člověkem téměř neovlivněný les, kde prostorová
struktura, dynamika a dřevinná skladba odpovídají stanovištním poměrům, tzn. potenciální
přirozené vegetaci, včetně všech vývojových stadií životního cyklu pralesa, a nejsou
ovlivněny současnými ani dřívějšími přímými zásahy člověka. Vývoj porostů je trvale
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určován především přírodními silami. Za původní les lze označit i porosty, které sice byly v
minulosti částečně ovlivněny člověkem, ovšem zásah neměl vliv na vybočení z přirozené
vývojové trajektorie a stopy takového zásahu v něm již nejsou patrné. V těchto porostech je,
při zohlednění všech vývojových stádií životního cyklu pralesa, přítomno 6 základních znaků
původních lesů: a) přítomnost starých stromů hlavních, stanovištně původních dřevin; b)
široká variabilita velikostí stromů a jejich prostorového rozmístění; c) akumulace velkých
odumřelých stromů a jejich pahýlů a ležících částí kmenů; d) variabilita stupňů rozkladu
tlejícího dříví včetně kořenových systémů; e) vícevrstevná vertikální struktura v kombinaci s
f) prostorově variabilní horizontální strukturou včetně porostních mezer. Termín prales lze
ztotožnit s označením les původní. Tyto porosty jsou dlouhodobě ponechány samovolnému
vývoji.
2.
Les přírodní – les, na jehož vzniku se podílely převážně přírodní síly, avšak člověkem
v minulosti částečně ovlivňovaný (např. toulavou těžbou a pastvou, pomístně sadbou nebo
síjí). Jeho prostorová struktura, dynamika a dřevinná skladba převážně odpovídají
stanovištním poměrům, pomístně se mohou odchylovat, např. vlivem dřívějších zásahů
člověka nebo samovolného vývoje, který proběhl v člověkem pozměněných podmínkách.
Vývoj porostů je dlouhodobě určován především přírodními silami. V těchto porostech je
také, při zohlednění všech vývojových stádií životního cyklu pralesa, obnoveno všech 6
základních znaků původních lesů podle bodu 1. Tyto porosty jsou dlouhodobě ponechány
samovolnému vývoji.
3.
Les přírodě blízký – les, jehož dřevinná skladba převážně odpovídá poměrům
stanovištním, avšak prostorová struktura je jednodušší než v původním lese a dynamika je,
nebo donedávna byla, částečně usměrňována člověkem. Tyto lesní porosty vznikaly pod
vlivem člověka a jejich stav mohl být docílen i vědomou činností člověka. Vývoj porostů je
střednědobě určován především přírodními silami. V minulosti docházelo dlouhodobě k
ovlivňování jejich vývoje (např. odvoz tlejícího dříví, těžba dříví, pěstební a výchovné
zásahy, dosadby) a stopy tohoto ovlivňování jsou dosud patrné. V současnosti však v nich
ovlivňování vývoje lesa člověkem za účelem dosažení produkce dříví neprobíhá. Tyto porosty
jsou v současnosti buď: (a) ponechány samovolnému vývoji nebo (b) v nich dočasně probíhají
účelové zásahy nižší intenzity, které významně neovlivňují převažující působení přírodních
sil, směřující k ponechání porostů samovolnému vývoji anebo (c) v nich trvale probíhají
účelové zásahy nižší intenzity, které významně neovlivňují převažující působení přírodních sil
a vedou k dosažení jiných cílů ochrany předmětných zvláště chráněných území. Produkce
dříví je zde podružná a je pouze vedlejším produktem jejich účelového poslání.
Oproti předcházející Vyhlášce č. 64/2011 Sb. došlo k rozšíření obsahu “lesa přírodě
blízkého”. Beze změny zůstala zachována dosavadní část obsahu, kdy zařazením do stupně
přírodě blízký jasně deklarujeme, že dlouhodobým cílem managementu není trvale hospodařit
nebo trvale účelově zasahovat, ale definovat si kroky obnovního managementu na časově
omezený úsek a následně ponechat porosty samovolnému vývoji. Pod pojmem “časově
omezený” je možno si představit i dlouhodobější proces - např. managementová opatření
podporující nastartování disturbanční dynamiky až do doby jejího skutečného působení – což
například u doubrav, habrových doubrav nebo dubohabřin může trvat desítky let – a tím
umožnit udržení stavu vhodného pro přežití populací chráněných či ohrožených druhů
živočichů a rostlin vázaných na světlostní vývojová stadia porostů.
Rozšíření přichází v podobě možnosti zařadit do stupně přirozenosti “les přírodě blízký” také
porosty, kde cílem ochrany je trvale podporovat biodiverzitu formou občasných
(nepravidelných), méně intenzivních intervencí, jejichž plocha je ve vztahu k hodnocenému
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segmentu menšinová a proto mohou splnit podmínku, danou vstupní definicí pro přírodě
blízké lesy, že vývoj porostů je primárně určován přírodními silami. Také v hodnotící tabulce
je zřejmé, že oba stupně přirozenosti mají stejná kriteria – ovšem rozdílný cíl a ten musí být
vždy jasně definován příslušným orgánem ochrany přírody a je vyjádřen právě zařazením do
stupně přirozenosti – tzn. rekonstrukční (obnovní) managementová opatření s cílem
ponechání samovolnému vývoji (3b) nebo trvalý udržovací extenzivní management pro
podporu biodiversity (3c).
Při stanovení stupňů přirozenosti ad 1-3 nepoužíváme jako hodnotící atribut věkovou
strukturu. Důvodem je její neuchopitelnost, neboť stejně silné stromy mají často výrazně
odlišný věk a korelace mezi věkovou a tloušťkovou strukturou, jak ji známe z lesů
hospodářských, zde neplatí. Stejně silné stromy zde mohou mít výrazně odlišný věk, jak zjistil
např. Myslikovjan (2009).
4.
Les nově ponechaný samovolnému vývoji – les, který je ke dni stanovení stupně
přirozenosti krátkodobě ponechán samovolnému vývoji, ale jeho současná podoba je doposud
převážně výsledkem dřívější činnosti člověka a čeká se, až se v něm samovolně vytvoří znaky
umožňující jeho přeřazení do stupně lesa přírodě blízkého nebo lesa přírodního. Vývoj
porostů je v současnosti určován především přírodními silami.
5.
Les významný pro biodiverzitu - les, jehož dřevinná skladba převážně odpovídá
poměrům stanovištním. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl
docílen vědomou činností člověka. Vývoj porostů je především určován činností člověka.
Jedná se o obhospodařované lesní porosty, ve kterých jsou na většině plochy prováděny
obvyklé hospodářské činnosti, jako jsou pěstební práce, výchova a obnova porostů, převážně
však mají účelové poslání a specifické postupy (např. výmladkové hospodaření nebo
pěstování lesa středního, účelová pastva dobytka, ponechávání doupných stromů), za účelem
dosažení stavu, který je významný z hlediska ochrany biodiverzity. Produkce dříví zde může
být omezena z důvodu naplňování jejich účelového poslání.
6.
Les produkční – stanovištně původní - les, jehož dřevinná skladba převážně odpovídá
poměrům stanovištním. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl
docílen vědomou činností člověka. Vývoj porostů je především určován činností člověka.
Jedná se o obhospodařované lesní porosty, ve kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské
činnosti, jako jsou pěstební práce, výchova a obnova porostů, především za účelem dosažení
produkce dříví.
7.
Les nepůvodní - les, jehož dřevinná skladba převážně neodpovídá poměrům
stanovištním. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl zpravidla
docílen činností člověka. Jedná se převážně o obhospodařované lesní porosty za účelem
dosažení produkce dříví, ve kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské činnosti jako
například pěstební práce, výchova a obnova. Zařazují se sem také porosty geograficky
nepůvodních dřevin vzniklé samovolně nebo uměle založené porosty stanovištně původních
dřevin pocházejících z prokazatelně geneticky nepůvodních a geograficky cizích populací.
b)
Stanovištně původní dřevina
Stanovištně původní dřevina je pro účely stanovení přirozenosti lesa vymezena jako dřevina,
která je na daném stanovišti součástí potenciální přirozené druhové skladby anebo přirozené
druhové skladby některého z vývojových stadií životního cyklu pralesa, včetně vývojových
stadií samovolně vzniklých po narušeních většího rozsahu vlivem působení přírodních sil
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(procesy disturbance). Za hlavní stanovištně původní dřevinu se považuje dřevina, jejíž
zastoupení v některém vývojovém stádiu přirozené druhové skladby lesa je alespoň 20 % a
více. Potenciální přirozená druhová skladba je druhová skladba dřevin, která by vznikla
samovolným vývojem v lese závěrečného typu za současných abiotických ekologických
podmínek lokality (stanoviště) bez přímého vlivu člověka.
Terminologie ad b) – záměrně zde byla zařazena i všechna sukcesní stadia samovolného
vývoje lesa, protože při disturbančních událostech (např. rozpad horské smrčiny) v lesích
ponechaných samovolnému vývoji by nebylo logické, aby po velkých disturbancích byl těmto
lesům snížen stupeň přirozenosti jenom proto, že na dílčí ploše nejsou přítomny dřeviny lesa
závěrečného typu (sensu Míchal et Petříček 1999). Podobně i zařazení plochy (která dosud
nebyla hodnocena a případně do DPL zařazena a bylo rozhodnuto o jejím ponechání
samovolnému vývoji) po disturbanci by nebylo možné, kdybychom posuzovali pouze
zastoupení dřevin lesa závěrečného typu. Dynamika sukcesních stadií lesa po větších
disturbancích není dosud v našich podmínkách uspokojivě prozkoumána. Nejnovější studie
ale dokazují, že teorém cyklického vývoje dílčích ploch lesa např. v rámci tzv. malého
vývojového cyklu lesa závěrečného typu je na většině plochy přerušován disturbancemi, které
dílčí plochy vrací do ranějších sukcesních stadií a úplný cyklický vývoj lesa probíhá jenom na
cca 1/3 plochy (Král et al. 2018). To potvrzuje obecnou teorii disturbanční ekologie, která
předpokládá možnost zvrátit vývoj ekosystému vlivem disturbancí. K tomu přistupuje ještě
nově doložené působení dnes vzácných disturbančních faktorů – např. mnohem významnější
roli požárů na formování lesů v minulosti, než jsme se dosud domnívali. Typickým příkladem
jsou bory v pískovcových skalních městech (Adámek et al. 2016). Zde je třeba při hodnocení
vždy brát v úvahu dosavadní poznatky a kombinovat je se zkušeností lokálního hodnotitele.
Existují-li doklady, že borové porosty mohou být sukcesním stadiem po opakovaných
požárech, potom není důvod je zařazovat do nepůvodních lesů.
c)
Holina
Holina je pro účely stanovení přirozenosti lesa podle této vyhlášky lesní pozemek nebo jeho
část s dočasně úmyslně odstraněným lesním porostem o výměře větší než 0,04 ha.
d)
Bezlesá plocha
Bezlesá plocha je pro účely stanovení přirozenosti lesa podle této vyhlášky lesní pozemek
nebo jeho část trvale bez lesního porostu o výměře větší než 0,04 ha.
e)
Přirozené lesy
Souhrnné označení pro lesní porosty zařazené do stupňů přirozenosti les původní (prales), les
přírodní a les přírodě blízký pro účely evidence v Databance přirozených lesů.
f)
Databanka přirozených lesů
Registr přirozených lesů sloužící k ukládání a zveřejňování údajů o přirozených lesích v
České republice (https://www.pralesy.cz/databanka-prirozenych-lesu). Správcem tohoto
informačního systému je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
v.v.i. (dále jen „VÚKOZ, v.v.i.“).
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2.3 ODVOZENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITERIÍ HODNOCENÍ
Celá filosofie vymezení stupňů přirozenosti byla tedy postavena na ovlivnění porostů
člověkem od minulosti do současnosti, neboť projevy lidské činnosti se dají relativně snadno
identifikovat na určitých atributech porostů bez nároků na složitější měření. Hodnocení
“budoucnosti” bylo upraveno – dříve obsažená krátkodobá budoucnost (jedno plánovací
období) byla zcela vypuštěna. Nelze ovšem nikdy zcela vypustit otázku dlouhodobé
budoucnosti, která je spojena s koncepčním rozhodnutím – tedy cílem ochrany příslušného
ZCHÚ. Je-li cílem ponechat území v budoucnu samovolnému vývoji, potom se tomuto cíli
jasně přizpůsobují jednotlivá opatření. A naopak, je-li cílem udržovat biodiverzitu
definovaných skupin organismů, budou naše opatření jiná jak z hlediska intenzity, doby
návratnosti nebo plošné distribuce v porostu. Dlouhodobý koncepční cíl by mělo mít v
prostoru jasně vymezeno každé ZCHÚ – bez něj by totiž každé rozhodnutí o nakládání s
územím mohlo být relativizováno.
Naopak jsme nepřistoupili na měření a detailní hodnocení porostních parametrů jako je
vertikální členitost porostní struktury, protože jejich odhad je velmi subjektivní a nelze ho u
řádově desítek až stovek respondentů/hodnotitelů sjednotit a jeho měření je časově a finančně
náročné. Navíc v případě vertikální porostní struktury nelze stanovit pomyslnou řadu od
nejjednodušší po velmi složitou strukturu jako gradient pro jednotlivé stupně přirozenosti.
Všechny přirozené lesy mají v určitém stadiu vývoje vertikální strukturu členitější i
jednodušší a z její členitosti nelze vždy apriori usuzovat na přirozenost lesů. Výběrné
hospodářské lesy s členitou vertikální strukturou bychom také neřadili mezi lesy přirozené.
Praktickým nástrojem na posouzení konkrétních vlastností porostu je hodnotící tabulka (viz
níže). Jednotlivá kriteria byla vždy volena s ohledem na zadání a na základní filozofii
metodiky – co nejsnadnější dostupnost informací pro hodnocení, co nejméně subjektivních
pohledů a zaměření na vlivy člověka. Kriteria byla rozdělena do čtyř skupin, tematicky jasně
odlišených, s vnitřní logikou umožňující jejich řazení coby gradientů podle stupňů
přirozenosti. Záhlaví tabulky potom graficky vyjadřuje míru hemerobie od nízké (původní
les) po velmi silnou (nepůvodní les).
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HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ
Název lokality (území):
Dílčí plocha:
Výměra dílčí plochy:
Míra ovlivnění vývoje dílčí plochy v minulosti a v současnosti
Kritéria hodnocení - ovlivnění vývoje porostů člověkem v minulosti

1

2

3a

3b

3c

přirozené lesy
les původní

les přírodní

les přírodě
blízký a)

4

5

6

les přírodě
blízký b)

les přírodě
blízký c)

les nově
les produkčles význam ponechaný
ní – stanoviný pro
sam ovolštně
biodiverzitu
ném u vývoji
původní

les přírodě
blízký b)

les přírodě
blízký c)

les nově
les produles význam ponechaný
kční –
ný pro
sam ovolnéstanovištně
biodiverzitu
m u vývoji
původní

7
les nepůvodní

les nepůvodní

A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření

A1
A2

žádná těžba v minulosti anebo pouze toulavá těžba před více než 100 lety

A3

obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny před více než 50 lety s
přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

A4

obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny v posledních 50 letech s
přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

A5

obnovní, toulavá nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů bez vzniku
holiny před více než 50 lety
obnovní, toulavá nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů bez vzniku
holiny v posledních 50 letech
obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s
umělou/přirozenou obnovou před více než 150 lety
obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů před více
než 50 lety
obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů v
posledních 50 letech, nyní již ukončené
obnovní nebo nahodilá těžba živých (aktivních) stromů se vznikem holiny a s
umělou/přirozenou obnovou, včetně záměrných výchovných zásahů jako
hospodářská opatření (zaměřená na podporu produkce dříví anebo jiných
funkcí lesa) v posledních 50 letech, dosud probíhající
záměrné výchovné zásahy (nikoliv obnova nebo nahodilá těžba) jako
hospodářská opatření v posledních 50 letech, nyní již ukončená
záměrné výchovné zásahy (nikoliv obnova nebo nahodilá těžba) jako
hospodářská opatření (zaměřená na podporu produkce dříví anebo jiných
funkcí lesa) v posledních 50 letech, dosud probíhající
obnovní managementová opatření před více než 50 lety a následný samovolný
vývoj
obnovní managementová opatření v posledních 50 letech, nyní již ukončená a
následný samovolný vývoj
obnovní managementová opatření dosud probíhající - extenzivní

A6
A7
A8
A9
A10

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

obnovní nebo nahodilá těžba se vznikem holiny před více než 100 lety s
přirozenou obnovou a následnou neřízenou sukcesí (žádné výchovné zásahy)

udržovací managementová opatření trvale probíhající - extenzivní
obnovní nebo udržovací managementová opatření dosud probíhající - intenzivní

zásahy eliminující sekundární negativní antropické vlivy (viz vyhláška)
B - Tlející dřevo

A18
B1
B2
B3
B4

tlející dřevo se neodváželo nikdy nebo před více než 100 lety
odvoz tlejícího dřeva před 50-100 lety

odvoz tlejícího dřeva v posledních 50 letech, nyní již ukončený
pouze částečné ponechávání dřeva (ležících nebo stojících kmenů stromů) k
zetlení v současnosti
B5
žádné nebo téměř žádné ponechávání dřeva k zetlení v současnosti
C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka
nejsou patrné známky negativního vlivu spárkaté zvěře na lesní ekosystém
anebo pouze vliv historické pastvy dobytka na vývoj struktury a textury
porostu, který je již nepatrný a lze dovodit pouze teoretické ovlivnění dřevinné
skladby
dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na
C2
vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě
jdoucích tloušťkových třídách), v hodnoceném území probíhá přirozená obnova
většiny hlavních dřevin alespoň mozaikovitě
dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v posledních 50 letech, mající vliv na
C3
vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě
jdoucích tloušťkových třídách), na celé ploše hodnoceného území je v
současnosti blokovaná přirozená obnova hlavních dřevin
D - Současná dřevinná skladba v porovnání s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou

C1

D1
D2

D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

nepřítomnost některé z hlavních stanovištně původních D) dřevin lesa
závěrečného typu v případě, že celá plocha není rannější sukcesní stadium
nepřítomnost reprodukce schopných jedinců u některých hlavních stanovištně
původních dřevinD) lesa závěrečného typu v případě, že celá plocha není
rannější sukcesní stadium
přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin vtroušeně do 20% v zastoupení
přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 21% do 50% v zastoupení
přítomnost stanovištně nepůvodních dřevin od 51% do 100 % v zastoupení
přítomnost geograficky nepůvodních dřevin vtroušeně do 20% v zastoupení
přítomnost geograficky nepůvodních dřevin od 21% do 50% v zastoupení
přítomnost geograficky nepůvodních dřevin od 51% do 100 % v zastoupení
krátkodobá a přechodná přítomnost stanovištně a/nebo geograficky
nepůvodních dřevin do 5% v zastoupení
porosty geneticky nepůvodní (nepůvodní populace dřevin atd.)
přirozené lesy
Stupně přirozenosti

les původní

les přírodní

les přírodě
blízký a)

Zařazení do stupně přirozenosti:
Je (dílčí plocha) ponechána samovolnému vývoji? (Ano/Ne)

ANO

Pokud ano, odkdy? (alespoň odhad)
Hodnocení provedl:
Datum zpracování:
Poznámka:
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3. ANALÝZA ZASTOUPENÍ LESNÍCH
DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ

BIOTOPŮ

V ČR

A

V

3.1 PODKLADOVÁ DATA
3.1.1. Zdrojová GIS data
PUPFL – geografická databáze hranic lesa v majetku státních lesů (Lesy ČR, s. p.; stav k 1. 1.
2019)
BIOTOPY – geografická databáze mapování biotopů v ČR (AOPK ČR; stav k 1. 1. 2018)
Poznámka: zdrojová data byla získána po krajích a následně sdružena
- do jediné vrstvy, vč. kontroly příp. nežádoucích překryvů/mezer
- do jediné sekundární databázové tabulky biotopových mozaik
DATABANKA PL – geografická databáze přirozených lesů v ČR (VÚKOZ, v. v. i.; stav k 1.
1. 2013)
MZCHU – geografická databáze maloplošných zvláště chráněných území (AOPK ČR; stav
2020)
Poznámka: tato GIS vrstva byla použita jako podkladová pro mapové výstupy (kapitoly 5.1,
5.2, 5.3)
WMS LMO – lesnická mapa obrysová jako WMS služba (Geoportál Lesy ČR, s.p.; stav
2021)
Poznámka: tato služba byla použita jako podkladová pro mapové výstupy (kapitoly 5.1, 5.2,
5.3)
Existují zjevné i skryté disproporce mezi navrhovanými bezzásahovými lokalitami a
podkladovými daty, a to grafické (hranice lokalit vs. hranice MZCHÚ) i tabelární (výměra
lokality v této zprávě vs. výměra lokality z vyhlašovací dokumentace). Příčinou jsou na jedné
straně asynchronní (Databanka PL – aktualizace v rámci tohoto projektu vs. informace za
lokality, kde aktualizace neproběhla) a současně „živé“ (plány péče) materiály, na straně
druhé nutnost zachytit návrh bezzásahových lokalit k určitému časovému horizontu. Pro účely
tohoto projektu byla jako směrodatná považována rozloha lokality z GIS, prezentovaná na
všech místech závěrečné zprávy.
Ať už se objeví jakákoliv disproporce, pro následné kroky platí, že součástí přípravy vlastního
vyhlášení bezzásahové lokality musí být ad hoc shromáždění aktuálních materiálů, zejména
platného plánu péče o chráněné území a platného rozdělení lesa (lesnický detail) na
vyhlašované lokalitě s následkem definitivního zpřesnění hranic. Konečně stejný postup byl
uplatňován už při vyhlašování existujících lokalit, tj. etapa „S“.
3.1.2. Příprava GIS dat
Geografické databáze BIOTOPY a DATABANKA PL byly podrobeny prostorové selekci tak,
aby pro další použití jejich prostorové rozšíření korespondovalo pouze s rozsahem PUPFL.
Poznámka 1: v případě BIOTOPŮ byly odstraněny všechny okrajové zbytkové polygony o
rozloze menší než 1 ha; v příp. DATABANKY PL byly kontrolovány všechny konfliktní
polygony tak, aby žádná část dotčené lokality PL nezůstala mimo další analýzy. V obou
případech je původ problému v rozdílném prostorovém určení zdrojových GIS vrstev.
Poznámka 2: při práci s tzv. lesními biotopy byl aplikován dvojí přístup
- lesní biotopy čisté („bezmozaikové“) byly použity v plném rozsahu své výměry
- lesní biotopy směsné (zastoupené v mozaikách) byly selektovány v sekundární
databázové tabulce biotopových mozaik a výměra dotčeného mozaikového polygonu
byla redukována percentuálním zastoupením lesního biotopu v mozaice.
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3.1.3. Analýza GIS dat
Redukované geografické databáze BIOTOPY (LČR) a DATABANKA PL (LČR) byly
prostorově překryty. Výstupem je protknutá atributová tabulka, která poskytuje požadované
analytické informace o stupních přirozenosti lesa napříč biotopy pro jednotlivé lokality
přirozených lesů.
Ve formě kontingeční tabulky se (v několika variantách) stala základem pro všechny následné
analýzy a syntézu zejména v podobě prezentovaných grafů.
3.2 CHARAKTERISTIKA ZASTOUPENÍ LESNÍCH BIOTOPŮ V ČR A V DATABANCE
PŘIROZENÝCH LESŮ

V dílčí zprávě č. 1 byla představena analýza zastoupení lesních biotopů v ČR a v Databance
přirozených lesů (dále Databanka) na základě údajů uvedených v Katalogu biotopů České
republiky (Chytrý et al. 2001), jehož první vydání představovalo základní materiál při
vymezení evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Analýza představovaná v této
zprávě vychází z dat geografické databáze mapování biotopů v ČR (AOPK ČR; stav k 1. 1.
2018), jež reprezentují nejaktuálnější dostupný stav rozšíření lesních přírodních biotopů na
území ČR.
Dle údajů z roku 2018 tedy lesní přírodní biotopy pokrývají 760 566 ha, tj. 28 % z celkové
výměry lesů v ČR. V Databance, jež reprezentuje lesy, které jsou ponechané samovolnému
vývoji, je v současnosti zahrnuto 9 646 ha (1,7 % z lesů v ČR).
Zastoupení jednotlivých přírodních biotopů je v České republice přirozeně velice variabilní
(obr. 1). Čtyři biotopy se zastoupením 11 %-19 % (Květnaté a Acidofilní bučiny L5.1, L5.4;
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy a L3.1 Hercynské dubohabřiny) společně pokrývají 61 %
mapovaných lesních biotopů. Deset biotopů, které jsou jednotlivě zastoupené v rozmezí 1 % 10 %, pokrývá společně 34 %. A většina, tj. 19 přírodních biotopů, tvoří dohromady 5 %.
Rozložení biotopů v Databance má mírně hrubší strukturu (obr. 2). Čtyři nejzastoupenější
biotopy (tj. L9.1 Horské třtinové smrčiny, L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny a Acidofilní
a Květnaté bučiny L5.4, L5.1) tvoří více než 78 % lesních porostů Databanky. Na 17 %
plochy se nachází sedm biotopů se zastoupením 1 %-6 %. Zbývajících 5 % je pokryto 17
biotopy. Pět biotopů v Databance není zastoupeno, a to L6.2 Panonské teplomilné
doubravy na spraši,
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku, L7.4 Acidofilní
doubravy na písku, L8.3 Perialpidské hadcové bory a L10.3 Suchopýrové bory
kontinentálních rašelinišť.
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Obr. 1. Rozloha lesních biotopů na území České republiky, stav 2020

Obr. 2. Rozloha lesních biotopů v rámci Databanky přirozených lesů ČR, stav 2020

Obr. 3. Porovnání zastoupení lesních biotopů na území ČR a v Databance přirozených lesů
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Tab. 1. Plošné zastoupení lesních biotopů v ČR, v Databance přirozených lesů a ve správě
LČR. Biotopy jsou seřazeny dle zastoupení od největšího po nejmenší v rámci ČR
Lesní
biotopy
L5.4
L5.1
L3.1
L2.2
L9.1
L3.3
L7.1
L9.2
L2.3
L4
L7.3
L8.1
L3.2
L7.2
L6.5
L3.4
L10.2
L6.4
L1
L2.4
L6.2
L6.3
L10.1
L5.3
L6.1
L9.3
L10.4

v ČR
ha
141 119.7
128 457.4
109 094.4
84 968.6
45 152.5
44 980.3
39 103.7
36 258.7
24 567.9
18 474.0
15 881.2
13 112.2
12 158.5
9 664.8
7 582.9
5 750.7
4 473.3
3 859.9
3 025.3
2 631.0
1 590.7
1 283.1
1 255.2
1 182.2
944.2
943.8
819.0

%
18.6%
16.9%
14.3%
11.2%
5.9%
5.9%
5.1%
4.8%
3.2%
2.4%
2.1%
1.7%
1.6%
1.3%
1.0%
0.8%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%

v Databance
Poměr
ha
%
zastoupení
11 499.9
24.1%
0.8
4 177.3
8.8%
1.9
2 660.8
5.6%
2.6
364.5
0.8%
14.6
14 214.7
30.3%
0.2
292.7
0.6%
9.5
587.0
1.2%
4.1
7 440.1
14.9%
0.3
1 138.2
2.4%
1.3
1 635.4
3.5%
0.7
62.0
0.1%
24.8
820.6
1.7%
1.0
52.6
0.1%
14.3
13.1
0.0%
45.7
833.4
1.8%
0.6
79.3
0.2%
4.5
218.9
0.5%
1.3
36.7
0.1%
6.5
46.8
0.1%
4.0
35.9
0.1%
4.5
–
–
–
–
–
–
127.8
0.3%
0.6
166.0
0.4%
0.4
110.3
0.2%
0.5
351.4
0.7%
0.2
551.0
1.2%
0.1
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L5.2
L7.4
L2.1
L8.2
L10.3
L8.3
Celkem

676.2
675.6
431.6
327.5
76.1
44.1
760 566.3

0.09%
0.09%
0.06%
0.04%
0.01%
0.01%
100.0%

147.7
–
34.5
4.9
–
–
47 703.3

0.3%
–
0.1%
0.0%
–
–
100.0%

0.3
–
0.8
4.1
–
–

Legenda: Poměr zastoupení ~ poměr zastoupení lesních biotopů v ČR a v Databance

4. RIZIKA UPLATŇOVÁNÍ BEZZÁSAHOVÉHO MANAGEMENTU
V LESNÍCH BIOTOPECH – OBECNÁ ČÁST
Úvod
Uznání bezzásahovosti jako legitimního postupu v ochraně přírody nabízí paralelní cestu ke
stále preferovanému konzervativnímu pojetí ochrany druhů a biotopů. Přináší možnost
pozorovat a studovat přírodní procesy v celé jejich šíři a zříká se krátkozrakého lidského
rozhodování. Je zřejmé, že uplatňování tohoto přístupu bude v porovnání s cílenou druhovou
a stanovištní ochranou v dnešní době a v naší kulturní krajině vždy minoritní, má zde však
svoje nezastupitelné místo. Princip bezzásahovosti neuplatňujeme pouze v územích
s dlouhodobou absencí lidského vlivu. Naopak, s historií lidského působení není nijak
svázaný a svoje opodstatnění má napříč celou škálou našich biotopů. Je však zapotřebí jasně
pojmenovat rizika, která s sebou akceptování bezzásahovosti (směřující k rozvinutí
disturbancí, jakožto hlavního atributu spontánně se vyvíjejících ekosystémů) přináší. Tato
jsou nejen ekonomická a společenská, ale především právě ochranářsko-biologická a
pochopitelně se liší v územích s odlišnými přírodními podmínkami a různým historickým
vývojem.
V zásadě je můžeme rozdělit na rizika „biotopová“, kdy při přechodu na bezzásahový režim
dochází k ovlivnění celého stanoviště a rizika „druhová“, kdy se bezzásahový režim dotýká
populací ochranářsky významných (zákonem chráněných, ohrožených či vzácných) druhů
organismů. Různé typy rizik se přitom pochopitelně vzájemně prolínají. Biotopové změny
zpravidla přinášejí riziko pro druhy, které jsou na něj více či méně striktně vázané. A naopak,
vymizení jediného druhu může v určitých případech postihnout celé společenstvo a v
důsledku vést i k ohrožení celého biotopu.
Samostatným a velmi významným problémem především ve zvláště chráněných územích
s významným zastoupením smrku je potenciální riziko, které bezzásahový režim představuje
pro okolní hospodářské porosty. Tuto problematiku jsme komplexně řešili v samostatném
projektu a v tomto textu proto odkazujeme na certifikované metodiky, které jsou přílohou této
závěrečné zprávy. Různé přístupy a možnosti sanace stromů napadených lýkožroutem
smrkovým (Ips typographus) v ochranném pásmu rezervací jsou shrnuty v certifikované
metodice „Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném pásmu lesních rezervací
ponechaných samovolnému vývoji“ (Modlinger et al. 2015). Certifikovaná metodika
„Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných
pásmech zvláště chráněných území ponechaných samovolnému vývoji v 5. – 7. lesním
vegetačním stupni“ (Vrška a kol. 2015) podrobně popisuje lesnické postupy zaměřené na
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zřízení ochranného pásma, ve kterém bude pěstebními zásahy vytvořen hospodářský les se
zvýšenou ochrannou (pufrační) funkcí proti šíření kůrovcovitých.
Není možné beze zbytku zobecnit či klasifikovat všechny rizikové faktory, které v případě
jednotlivých navržených lokalit bude zapotřebí pojmenovat a zvážit. Především „druhová“
rizika jsou často výsostně lokální a bude nutné k nim přistupovat individuálně v intencích
každé dotčené lokality, ovšem s přihlédnutím k širším souvislostem rozšíření druhu v jeho
současném areálu. Typy a míry rizik pro jednotlivá území navržená k bezzásahovému režimu
budou proto stanoveny ve speciální části v závěrečně zprávě.
O různé míře rizik napříč gradientem stanovištních podmínek zprostředkovaně vypovídá i
nerovnoměrné zastoupení různých lesních biotopů v aktuální síti deklarovaných
bezzásahových území. Nejmenší střet ochranářských zájmů hrozí v biotopech plošně
nejrozšířenějších (acidofilní a květnaté bučiny) a v biotopech, které jsou podmíněny
především (či výlučně) přírodními podmínkami a lidské hospodaření na jejich formování
mělo zanedbatelný vliv (např. horské a rašelinné smrčiny, reliktní bory, suťové lesy). Naopak
problematické z hlediska rizik jsou především biotopy podmíněné specifickými postupy
hospodaření v minulosti (zejména nížinné lesy různého typu), biotopy vzácné (ubývající
a/nebo s malou celkovou územní rozlohou; např. hadcové bory), biotopy ohrožené invazí
nepůvodních druhů (např. nivy řek) či některé typy biotopů soustřeďující mimořádnou
přírodní hodnotu (s vysokým zastoupením ochranářsky významných druhů; např. některé
typy teplomilných doubrav). Největší rizika pak přechod na bezzásahový režim pochopitelně
představuje u biotopů, které kombinují více zmíněných charakteristik.
Přes výše zmíněné je potřeba zdůraznit, že bezzásahovost uplatňovaná na zlomcích procent
našeho území je v krajinném měřítku (coby unikátní přístup) pro ochranu přírody rozhodně
více přínosem než rizikem. Navzdory tomu, že v bezzásahových územích může dojít
k vymření několika druhů nebo postupné přeměně některých biotopů na jiné, směřuje zde
ekosystém k vysoké míře složitosti, pestrosti a organizovanosti, někdy shrnovaným pod
pojem „biokomplexita“ (Šamonil 2017). Současně probíhající speciální management na
mnoha dalších lokalitách, nutný pro dlouhodobé přežívání některých ohrožených druhů a
biotopů je ovšem potřeba chápat nikoli jako protichůdný princip, ale jako chvályhodný (a
v krajinném měřítku rovněž unikátní) nástroj k udržení tradičně chápané biodiverzity.
Disturbance - riziko či příležitost?
Po zavedení bezzásahového režimu mohou přírodní procesy v horizontu několika desetiletí či
století vyústit až v proměnu jednoho typu lesního habitatu na jiný, a tedy v důsledku například
i ve faktický zánik předmětu ochrany v dotčené rezervaci. Nemusí to však být vždycky
nevratné – nepředvídatelná disturbance může přijít kdykoli a může během pár okamžiků
zbořit naše představy o směru vývoje daného společenstva. Akceptování přírodních
disturbancí jako jednoho ze zásadních hybatelů proměny ekosystémů je úhelným kamenem
veškerých úvah o bezzásahovosti, jakožto legitimním přístupu v ochraně přírody.
Hlavní princip disturbancí spočívá ve snižování početnosti populací těch druhů (nebo
životních forem), které by jinak ve společenstvech převládly a zatlačily ty ostatní. Díky
disturbancím může ve společenstvech vedle sebe existovat větší počet forem organizmů.
Zvyšují rozmanitost (diverzitu) společenstev, poněvadž zvyšují šance těch forem, které by
jinak v konkurenci těžko uspěly. Nemusí přitom jít jen o druhy, ale třeba i o rozdílná životní
stadia – například semenáčky stromů se mohou prosadit jen v těch místech lesa, kde
následkem disturbance vznikla světlina. Disturbance tedy pomáhají i v obnově společenstev.
Často hlavně proto, že jsou vždy omezeny na určitou plochu. Způsobují tak vznik
mozaikovitosti prostředí, kdy různé plošky mohou hostit různé druhy a různé životní formy
(Pickett & White 1985, Storch 1998).
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Přestože rozumíme ekonomicky motivovaným obavám a námitkám části odborné i laické
veřejnosti, chápeme jednotlivé disturbanční činitele (kůrovcové gradace, větrné a ledovkové
kalamity, přírodní požáry, sesuvy půdy apod.) v bezzásahových územích nikoli nutně jako
rizika, ale mnohdy spíše jako příležitost. Přestože některé typy lesních biotopů mohou po
zavedení bezzásahového (ne)managementu z čistě ochranářského pohledu zdánlivě
„degradovat“, bylo by krátkozraké spokojit se vždy s takto zjednodušeným pohledem.
Přírodní procesy, ze kterých se aktem legalizace bezzásahovosti stávají v daném území de
facto nové „předměty ochrany“, jsou oproti druhům a společenstvům, jejichž ekologii
poměrně dobře známe, ještě řádově méně poznané a předvídatelné. Dáme-li jim prostor,
zříkáme se tak trochu vlády, a rozhodování o tom, co, jak a kdy konat, ponecháváme na
přírodě samotné. Je zřejmé, že takový přístup může být v naší kulturní krajině aplikovaný jen
okrajově – nemáme rozsáhlé plochy primárních lesů jako Skandinávie, ani divoká vysokohoří
Balkánu či Alp. Má-li však nově vyhlašovaná síť bezzásahových území sloužit v naší krajině
jako mozaika „hřišt“, na nichž dovolíme přírodním procesům rozehrát fascinující a nikdy
nekončící přírodní divadlo, a má-li tato podívaná přispět k pochopení přírodních zákonitostí
v celé jejich šíři, pak musejí bezzásahová území reprezentovat co možná nejširší škálu
přírodních lesních habitatů v naší krajině.
Disturbanční události a jejich důsledky se bohužel často nesetkávají s pochopením laické,
někdy ale ani odborné veřejnosti. Na některých místech se může prakticky ze dne na den
proměnit původně „krásná“, „chrámová“ bučina na veřejností zpravidla negativně vnímaný,
nevzhledný, nepřehledný a neprostupný „dřevosklad“. Tajemně působící mechatý smrkový
prales během jednoho roku uschne před očima a zůstane po něm pro někoho až nepřírodně
působící hřbitovní scenérie. Přehledný lužní les s působivými staletými duby za pár let zcela
zaroste neprůhledným babykovým mlázím a líbivá archetypální „savanová“ krajina je ta tam.
Vzorce v percepci lesního prostředí jsou v lidské psychice bezpochyby hluboce zakořeněny a
není snadné je měnit (k biofilii a problematice percepce lesa viz např. Librová 2006 či
Šebianová 2012). Systematickou osvětu a vzdělávání veřejnosti směřující k postupné
proměně převažujícího způsobu vnímání některých stádií v přirozeném vývoji lesa
považujeme za nezbytnou paralelní cestu vedoucí k lepšímu pochopení a akceptování
přírodních procesů napříč celou společností.
Měnící se podmínky prostředí
Při vytváření bezzásahových území je třeba brát zřetel na skutečnost, že se nejedná o statický
systém, ale že dotčené porosty mohou (a budou) podléhat různým více či méně dynamickým
změnám. Nejde jen o výše zmíněné disturbance, ale i plíživé změny způsobené např.
dlouhodobou acidifikací vlivem kyselých dešťů, imisemi oxidů dusíku či klimatickými
změnami (oteplování, změny srážkového režimu). Právě globální změna klimatu je vnímána
jako významná hrozba pro biodiverzitu (IPCC 2007, Beaumont et al. 2011). Je všeobecně
známé, že chladnomilné horské organismy se s dlouhodobým nárůstem teploty prostředí
přesunují do vyšších nadmořských výšek, až v některých případech nemají kam ustupovat a
čelí významnému ohrožení (Bässler et al. 2009).
Naopak u teplomilných druhů může docházet k výraznému rozšiřování jejich areálu, a tedy
kolonizaci nových území. Bylo však zjištěno, že pro mnohé saproxylické brouky vázané na
pralesovité porosty představuje nárůst teploty prostředí nečekanou příležitost. S nárůstem
teploty totiž dochází ke zkracování vývojového cyklu a rozmnožování může probíhat rychleji.
Zároveň druhy vázané na tlející dřevo o velkých průměrech mohou při nárůstu teploty
kolonizovat i původně méně kvalitní substrát (Müller et al. 2014). Taková situace může být
příležitostí pro nově vyhlašovaná bezzásahová území, která díky nárůstu teploty prostředí
mohou být mnohem rychleji osídlena druhy, vázanými původně především na pralesovité
porosty či staré parky s mohutnými tlejícími stromy.
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Někdy se postupně mění sama podstata stanoviště, když např. lužní lesy přestávají být lužní,
protože absentují každoroční nebo alespoň periodické jarní záplavy, což není způsobeno jen
regulací řek, ale i malými zásobami sněhu v horních částech povodí, které tak při jarním tání
nezpůsobí povodňovou vlnu.
Historický vývoj jako komplikující faktor
Rizika spojená s bezzásahovostí jsou předmětem mnohaletých diskuzí a hledání kompromisů
i uvnitř ochranářské obce. Palčivé je to především u „nížinných“ lesů, kde přírodní
rozmanitost odráží nejen zachovalost a pestrost původního přírodního prostředí, ale (a v naší
dlouhodobě osídlené, kulturní krajině často především) různé způsoby hospodaření
v minulosti. Jsme si plně vědomi, že biologická rozmanitost vázaná na nížinné lesy je
přinejmenším z části vedlejším produktem dlouhodobého obhospodařování, spojeného
s využitím dnes již pozapomenutých či pracně a nákladně imitovaných postupů (řízená lesní
pastva, pařezení, polaření, hrabání steliva, apod.), viz např. Konvička et al. 2006.
Bezzásahový přístup je v nížinných lesích potřeba chápat jako paralelní alternativu k jiným
managementovým postupům a nikoli jako rigidní postoj marnící dlouhodobé snahy aktivní
ochrany přírody. Zříkáme-li se na některých lokalitách pokušení intervenovat ve prospěch
toho či onoho vzácného či chráněného druhu, mnohdy jen matně tušíme, jakým směrem a za
cenu jakých „ztrát“ se ten který ekosystém bude vyvíjet. Přesto, či spíše právě proto se
domníváme, že mírné navýšení rozlohy bezzásahových nížinných lesů přispěje v důsledku ke
zvýšení pestrosti naší přírody (viz obr. 4, 5). Zároveň nám to umožní pozorovat mechanismy,
kterými sama příroda disponuje a účelně je využívat v péči o jiná území.
Ekonomické hledisko bezzásahového režimu
Vlastník nebo nájemce pozemků, kterému v důsledku omezení hospodaření vznikne újma
v důsledku omezení podle části 3-5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, má podle § 58 tohoto zákona nárok na její finanční náhradu.
Finanční náhradu poskytuje z prostředků státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody
na základě písemného uplatnění nároku vlastníka. Vlastník nebo nájemce pozemku má nárok
na finanční kompenzace i v případě, že je omezen rozhodnutím orgánu ochrany přírody, které
vyplývá z výše uvedených částí zákona. Podmínky náhrady újmy a způsob výpočtu její výše
stanovuje vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti
uplatnění nároku, přičemž kompenzace za bezzásahový režim jsou kalkulovány podle odst. 1,
přílohy č. 3 této vyhlášky jako újma za ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji.
Vznikají rovněž soukromé rezervace, ve kterých jsou porosty převáděny na žádost vlastníka
do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu zachování biologické rozmanitosti, a alespoň na
části plochy je zaveden bezzásahový režim. Příkladem může být lokalita Ščůrnica v Bílých
Karpatech, vlastněná Českým svazem ochránců přírody, či soukromé rezervace „Vlčia“ a
„Rysia“ na Slovensku, které vlastní Lesoochranárske zoskupenie Vlk. V těchto soukromých
rezervacích náhrady za újmu plynoucí z omezení hospodářské činnosti státem vypláceny
nejsou. Kromě ochrany přírodních procesů tkví význam bezzásahových území i v možnosti
sledování vlivu měnících se podmínek prostředí (globální změna klimatu) na růst a přirozenou
obnovu významných druhů hospodářských dřevin. V budoucnu může být existence vhodných
referenčních ploch napříč lesními vegetačními stupni klíčová pro stanovení základních
hospodářských postupů.
Nezbytností při posuzování potenciálních porostů vhodných pro bezzásahový režim je
vyhodnocení rizika, které bezzásahovost může představovat pro okolní hospodářsky
obhospodařované porosty. Ukázkovým příkladem může být bezzásahový režim v Národním
parku Bavorský les v Německu. Zde bylo stanoveno jádrové území parku, ponechané bez
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lesnických zásahů, a 500 až 1000 m široké nárazníkové pásmo (buffer zone), ve kterém se
asanují stromy napadené lýkožroutem smrkovým (Ips typographus). Využívá se tak poznatku,
že až 90 % jedinců lýkožrouta smrkového uletí do 100 m od svého mateřského stromu
(Wichmann & Ravn, 2001). Pro maximální účinnost bylo ochranné pásmo parku stanoveno
5x tak široké. Díky tomuto opatření se daří ochránit hospodářské porosty sousedící s parkem
před ataky kůrovců. U MZCHÚ je účinné opatření v podobném rozsahu často obtížně
proveditelné, jelikož ochranné pásmo rezervace by mnohonásobně přesahovalo obvyklou
rozlohu rezervace.
Několik příkladů z praxe
Neklademe si zde za cíl (a ani by to nebylo možné) beze zbytku klasifikovat či
charakterizovat všechna ochranářská rizika, která může přechod k bezzásahovému režimu na
navrhovaných lokalitách přinést. Spíše bychom rádi na příkladech z některých biotopů
ukázali, jaké možné střety zájmů mohou nastat a naznačit možné způsoby řešení.
Ledovka jako „levná pracovní síla“? ‒ nížinné lesy v NP Podyjí
Hledání konsenzu v přístupu k ochraně doubrav a dubohabřin při tvorbě nové zonace v NP Podyjí bylo
velmi vypjaté. Navzdory ponechání části území k aktivnímu managementu byl (a stále je) převod
většiny porostů k samovolnému vývoji velmi kriticky vnímán zejména entomology, kteří argumentují
masivním úbytkem prosvětlených stanovišť a na ně vázaných druhů světlomilného hmyzu. V roce
2014 však postihla řadu porostů v Podyjí rozsáhlá ledovková disturbance, v jejímž důsledku
se původně zapojené stinné dubohabřiny (mnohdy bývalé pařeziny) postupně proměňují v les
s pestrou vertikální strukturou, který skýtá útočiště mnoha světlomilným druhům. Dlouhodobé
důsledky disturbančních procesů v nížinných lesích pro ochranářsky cenná světlomilná společenstva je
zatím těžké odhadnout – příležitosti k jejich studiu jsou prozatím zcela ojedinělé a bude k tomu
zapotřebí mnohaleté sledování. Přidanou hodnotou těchto procesů je však láce – na rozdíl od
nákladného převodu zapojených porostů na nízké či střední lesy a jejich následného pracného
pravidelného udržování (de facto imitace dřívějšího hospodaření) zde příroda koná zadarmo. Ohromné
množství tlejícího dřeva ponechané in situ je dalším ochranářským pozitivem – skýtá útočiště a
poskytuje živný substrát pro nespočet lignikolních druhů hmyzu, hub, mechorostů a dalších skupin
organismů (viz obr. 4). Přítomnost osluněného tlejícího dřeva zde umožňuje vývoj mnoha ohrožených
druhů saproxylických brouků, jako je tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), tesařík broskvoňový
(Purpuricenus kaehleri), zlatohlávek skvostný (Protaetia speciosissima) nebo druh Cerophytum
elateroides.
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Obr. 4. Původně zapojená, stinná dubohabřina po ledovkové disturbanci v NP Podyjí. Pestrá vertikální struktura a značné
množství tlejícího dřeva poskytuje útočiště mnoha světlomilným a lignikolním druhům organismů. Foto J. Běťák

Rychlé „pralesovatění“ bučin
Zkušenosti z bučin ponechaných samovolnému vývoji jsou ještě výmluvnější. Existuje řada lokalit (za
všechny např. PR Holý kopec, PR Slunná, PR Bukové kopce, aj.), v nichž krátce po převodu na
bezzásahový režim byla původně „přestárlá“, víceméně stejnověká bučina vystavena větrné
disturbanci, která vyústila v rychlou proměnu vertikální i horizontální struktury porostu a ve skokové
navýšení objemu tlejícího dřeva (viz např. Vandekerkhove et al. 2005, Běťák et al. 2015). Důkazem,
že se však z ochranářského hlediska jedná o mimořádně zajímavý proces, je mj. následný rychlý
nárůst počtu druhů hub, indikujících zachovalost lesního prostředí (někdy označovanou jako
„pralesovitost“). A to včetně mimořádně vzácných druhů, jak jsou bělochoroš sladkovonný (Odoria
alborubescens) nebo ušenka nepravidelná (Ionomidotis irregularis), které jsou v celoevropském
měřítku považovány za přísně pralesní specialisty (Běťák et al. 2012, Dvořák et al. 2014) (viz obr. 4).
Překvapivě rychlý návrat přestárlých podhorských kulturních bučin k přirozeným lesům s vysokou
(nejen) biologickou hodnotou je velkým povzbuzením i pro tradičně smýšlející ochranáře a dokládá,
že bezzásahovost má svoje opodstatnění i jako princip druhové ochrany v nižších polohách.
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Obr. 5. Skokový nárůst množství tlejícího dřeva v důsledku převodu lokality na bezzásahové území v kombinaci s větrnou
disturbancí může vést v bučinách k rychlému procesu „pralesovatění“. Dokládá to překvapivě rychlý návrat druhů,
indikujících zachovalost lesního prostředí, jako je např. bělochoroš sladkovonný (Odoria alborubescens; viz rámeček vpravo
nahoře). PR Slunná, foto J. Běťák

Klíčová kontinuita
U jiných lesních biotopů může být „pralesovatění“ komplikovanějším procesem s nejasným průběhem
a koncem. Např. u horských smrčin (obr. 7) či u horských smíšených smrko-jedlo-bukových lesů hraje
pro mnoho skupin organismů zásadní roli kontinuita přirozeného vývoje. Návrat citlivých, mnohdy
reliktních druhů organismů do takových biotopů bývá mnohem obtížnější a někdy patrně i zcela
nemožný. Např. některé boreálně montánní choroše (např. modralka laponská (Amylocystis lapponica)
a ohňovec rezavohnědý (Phellinus ferrugineofuscus) nebo pralesní epifytické mechorosty
(Rhynchostegiella tenuicaulis, Hypnum fertile a H. imponens) u nás dlouhá desetiletí přežívají pouze
v našich nejstarších pralesních rezervacích (Boubínský resp. Žofínský prales), přičemž v dávnější
minulosti se jistě vyskytovaly i na dalších lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami.
Na druhou stranu existují i příklady, kdy ke zdánlivě nemožné rekolonizaci bezzásahového území
některými „pralesními“ specialisty skutečně došlo. Jde např. o brouka kornatce velkého (Peltis grossa,
obr. 6), který překvapivě znovu osídlil území Národního parku Šumava po více než 100 letech
(Procházka a kol. 2020). Podobně silně ohrožený tesařík trnoštítec horský (Tragosoma depsarium) po
více než 100 letech úspěšně rekolonizoval území Národního parku Bavorský les (Eckelt et al. 2018).
V obou výše zmíněných případech vytvoření rozsáhlých bezzásahových území vedlo k návratu
extrémně vzácných druhů, považovaných za indikátory pralesovitých porostů.
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Obr. 6. Kornatec velký (Peltis grossa) po více než 100 letech rekolonizoval území NP Šumava. Foto J. Procházka

Bezzásahovost v horských oblastech je samozřejmě více než jinde vykoupena ekonomickými ztrátami.
Nutné je zajistit dostatečně široká ochranná pásma kolem jádrových porostů pro zamezení šíření
kůrovce do okolních kulturních porostů, nezbytné je řešení hospodářských újem s vlastníky. Jakkoli
obtížné to je, nemůžeme zavírat oči před skutečností, že za degradaci posledních, stále se zmenšujících
zbytků přirozených horských lesů platíme plíživým úbytkem biodiverzity, ztrátou retenční schopnosti
krajiny, rostoucím suchem a vratkostí porostů, které na místo původně odolných ekosystémů,
schopných se vyrovnávat s disturbancemi, vysazujeme. Byť platidlem je v tomto případě neviditelná
měna, jsme přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu se jedná o nepoměrně větší ekonomické ztráty
než ty, spojené s poklesem prodeje vytěženého dřeva.
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Obr. 7. NPR Mazák v CHKO Beskydy je příkladem lokality s přirozenými horskými smrčinami, kde je uplatňován
bezzásahový režim. Akceptování kůrovcových gradací jakožto jednoho z přirozených procesů v dynamice horského lesa je
základním předpokladem pro uchování zdejších přírodních hodnot. Jediná asanovaná událost tohoto typu může představovat
pro populace řady reliktních druhů nevratný zásah, vedoucí k jejich vymizení. foto J. Procházka

Mizející dřeviny
Na mnoha lokalitách dlouhodobě ponechaných samovolnému vývoji je palčivým ochranářským
problémem postupné mizení některých druhů dřevin. Ty jsou často substrátem pro ochranářsky
cennou biotu, mnohdy reprezentovanou reliktními, tzv. pralesními druhy.
Typickým a často skloňovaným příkladem je vymírání staré generace jedlí v beskydských
jedlobukových pralesních rezervacích. Absence dorůstající generace jedlí (mj. důsledek zániku lesní
pastvy) a jejich obtížné zmlazování především pod tlakem okusu spárkatou zvěří vyústí na řadě lokalit
v horizontu několika desetiletí v hiát v dostupnosti tlejícího jedlového dřeva. To může být do
budoucna kritické pro přežití mnoha ohrožených druhů vázaných na tento substrát (viz obr. 8).

24

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji

Obr. 8. Na mizející torza odumřelých jedlových kmenů je vázána řada reliktních pralesních druhů hub (např. kriticky
ohrožená penízečka liláková (Baeospora myriadophylla). Pod tlakem přemnožené spárkaté zvěře však jedle v porostech
dlouhodobě neodrůstá. Postupně mizející substrát nemá čím být nahrazován, což pro druhy, které jsou na něj vázané,
představuje mimořádné ohrožení. NPR Mionší, 2015. Foto J. Běťák

Jiným příkladem může být plošný (na způsobu (ne-)managementu nezávislý) úbytek jilmů v důsledku
grafiózy zejména v posledních dekádách 20. století. Nová, v současnosti se formující generace jilmů je
na mnoha bezzásahových lokalitách limitována přemnoženou zvěří a bez aktivní individuální ochrany
by patrně neměla šanci k odrůstání. Na jilmy je ovšem vázaný výskyt celé řady druhů vzácného
hmyzu a hub, které by při rigidně chápané bezzásahovosti patrně vymizely (viz obr. 9).
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Obr. 9. Odrůstání nové generace jilmů v NPR Stožec-Medvědice na Šumavě bylo umožněno kombinací špatně přístupného,
zvěří málo vyhledávaného terénu a individuální či skupinové ochrany jilmového zmlazení. Bez aktivní podpory formou
oplůtků by riziko vymizení jilmů a na ně vázaných druhů bylo zbytečně vysoké. I přesto je otázkou, zda se zde znovu podaří
objevit např. kriticky ohrožený a zákonem chráněný hlívovec ostnovýtrusý (Rhodotus palmatus; viz rámeček vpravo nahoře).
Foto J. Běťák, L. Zíbarová (mykologie.net)

V podobných situacích, kdy je samovolný vývoj porostu očividně ovlivňován nějakým vnějším,
plošně působícím antropogenním faktorem (v tomto případě přezvěřením), je i v rámci bezzásahovosti
možné aktivně (byť nepřímo) přispět k jeho omezení (v našem případě snížení stavů zvěře, oplocení
celé lokality nebo alespoň individuální podpora odrůstání semenáčků dané dřeviny). Bohužel, ne vždy
je plošné působení určitého faktoru možné takto „jednoduše“ ovlivnit.
Symbolem postupné změny dřevinné skladby v bezzásahových rezervacích ve tvrdém luhu v oblasti
soutoku Moravy a Dyje (NPR Ranšpurk, NPR Cahnov-Soutok) v posledních desetiletích je dožívání
poslední generace starých dubů letních. Porost se zastiňuje, expanduje babyka a habr, a dub nemá
šanci se v hustém zmlazení pod zapojenými korunami prosadit (viz obr. 10). Příčin je v tomto případě
patrně vícero – především však jde o synergické působení dlouhodobých změn v přístupu k
hospodaření (včetně bezzásahovosti) a změn vodního režimu. Na staré duby a jejich odumřelé dřevo je
vázána specifická biota, která v horizontu několika desetiletí z těchto lokalit pravděpodobně vymizí.
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Stejně tak je tomu i u druhů, vázaných původně na prosvětlená stanoviště strukturně pestrých
pastevních či středních lesů, které zde v minulých staletích dominovaly. Řada vzácných druhů
dřevokazných brouků nebo hub, vázaných na staré odumřelé duby v NPR Ranšpurk, má však svoje
další lokality i v okolní lužní krajině – na solitérních dubech, ve starých alejích, v zámeckých parcích
či na hrázích rybníků. Klíčem k jejich ochraně tedy dle našeho názoru není sveřepé odmítání mírného
navýšení (v současnosti zcela minimální) plochy bezzásahových území v lužních biotopech, ale spíše
systémové změny v péči o hospodářské porosty v okolní volné krajině, udržitelný chov zvěře a
zejména jasná koncepce v přístupu k pravidelnému řízenému zaplavování, která je v tomto území
zcela zásadní.

Obr. 10. Organismy vázané na dožívající a odumřelé kmeny mohutných dubů letních jsou v bezzásahových lužních
rezervacích patrně odsouzeny k postupnému zániku. Na druhé misce vah však leží poznání přirozené dynamiky lužního
pralesa včetně disturbančních mechanismů, které jsou v těchto biotopech stále ještě velkou neznámou. NPR Ranšpurk, 2015.
Foto J. Běťák

Nepřímá opatření
Při převodu lesních území na bezzásahová se nezříkáme managementových aktivit bez
výjimek, nežádoucí jsou však především jakékoli přímé zásahy těžební (vyjma likvidace
nepůvodních či expanzních druhů) či výchovné (včetně umělého dosazování), stavební úpravy
(zakládání nových staveb a cest), rozšiřování turistické infrastruktury (např. budování
turistických přístřešků či značení nových turistických stezek vedoucích přes dotčený porost).
Naopak některé nepřímé zásahy, umožňující nerušený vývoj dotčených území jsou v mnoha
případech potřebné. Jde především o realizaci oplocenek chránících před okusem spárkatou
zvěří, individuální ochranu odrůstajících semenáčů preferenčně konzumovaných dřevin (např.
jedle bělokoré, jilm horský), řízené pravidelné zaplavování lužních lesů. Problematika
neúměrného tlaku zvěře na pralesovité porosty je dobře zdokumentována. Příčiny jsou
shrnuty v principu „3 K“ (např. Vrška 2018), kdy 3 K znamenají klid, kryt a krmení. Zvěř
není v bezzásahových porostech (zpravidla MZCHÚ) tolik rušena, díky vývratové dynamice a
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členitému terénu zde má vhodný kryt i dobré podmínky pro kladení mláďat, pralesovité
porosty jsou zároveň výborným zdrojem přirozené potravy.
Níže shrnujeme několik příkladů nepřímých opatření, kterými lze eliminovat některá
ochranářsko-biologická rizika v bezzásahových územích
oplocení lokality – ke zvážení v případě, že v území dochází k blokování zmlazení a/nebo ke
změně skladby dřevin pod vlivem nadměrného tlaku zvěře, případně jedná-li se o lokalitu
sloužící pro dlouhodobý výzkum dynamiky jejího vývoje (př. jádro NPR Boubínský prales,
NPR Ranšpurk, část NPR Salajka, NPR Žofínský prales, aj.). Nevýhodou jsou vysoké
náklady na realizaci a pracná údržba.
individuální ochrana semenáčů a odrůstajících jedinců – kompromisní řešení předchozích
případů. Uplatňujeme zejména v případech, kdy je zvěří na lokalitě blokováno odrůstání
dřeviny, která má velký ochranářský význam (např. jedle v pralesních rezervacích, jilm
v lužních a suťových lesích, apod.). Pozitivní roli v podpoře zmlazování některých dřevin
často sehrávají opět disturbance, které jednak vytvářejí vhodné niky a jednak znesnadňují
přístup zvěře k odrůstajícím semenáčům.
snížení stavů spárkaté zvěře – ideální systémové řešení v územích s nadměrným tlakem zvěře
na přirozené zmlazení, v praxi zpravidla obtížně realizovatelné. Zazvěření honiteb, které
zahrnují dotčené porosty s bezzásahovým režimem, je možné udržovat na úrovni blížící se
minimálním stavům zvěře, rozhodně by nemělo překračovat úroveň normovaných stavů zvěře
dle vyhlášky č. 491/2002 Sb. Ani udržování nízkých stavů spárkaté zvěře však v některých
případech nezabrání jejímu stahování se do maloplošných bezzásahových území, která mohou
zvěř atrahovat bohatou potravní nabídkou, klidem či místem k úkrytu.
vytvoření dostatečného a funkčního ochranného pásma – okolní porosty by měly tvořit
dostatečně široké nárazníkové zóny, v nichž by lesní hospodaření mělo probíhat přírodě
blízkým způsobem. Eliminují se tím např. mimořádné disturbanční jevy (např. větrné
disturbance), které jsou sice součástí přirozených procesů, avšak jejich míra a četnost výskytu
souvisí mj. se strukturou okolních porostů. Zároveň snižují zranitelnost ohrožených druhů a
společenstev, vyskytujících se na dané lokalitě a pomáhají zachytit šíření invazních a
nepůvodních druhů do nitra rezervací. Podle zákona č. 114/1992 sb., § 37 může být orgánem
ochrany přírody zřízeno ochranné pásmo u MZCHÚ všech kategorií. Zároveň daný paragraf
stanovuje, že pokud ochranné pásmo MZCHÚ vyhlášeno není, je jím území do vzdálenosti 50
m od hranic MZCHÚ.
monitoring a potlačování (invazních) nepůvodních druhů – radikálnější zásahy na lokalitách
by měly předcházet samotné deklaraci bezzásahovosti, v některých případech však budou
nutné opakované zásahy (např. eliminace akátu v teplomilných doubravách, sanace křídlatek
(Reynoutria spp.) v nivách řek). Monitoring invazních druhů by měl být v bezzásahových
územích jednou z ochranářských priorit. Nastavování případných opatření musí vycházet z
podrobného vyhodnocení místní situace a nelze jej paušalizovat.
maloplošné aktivní managementové zásahy na podporu ohrožených a zákonem chráněných
druhů – individuální případy, kdy by bezzásahový režim vedl k zániku mikrostanovišť
mimořádně cenných druhů (např. udržování příznivých světelných poměrů a zamezení
zarůstání na lokalitách některých světlomilných druhů rostlin). Často se jedná o ochranářsky
palčivá témata, k jejichž řešení je vždy zapotřebí přistupovat individuálně. Domníváme se, že
hlavní princip bezzásahovosti ‒ tedy přenechání rozhodování o tom, co a jak v dotčeném
území konat, samotným přírodním procesům ‒ by měl být překračován jen ve zcela
ojedinělých případech, jejichž definování musí být předmětem širší odborné diskuze, která
překračuje rámec tohoto textu. Vždy je však žádoucí důkladně zohlednit druhovou ochranu
před samotným vymezením bezzásahového území a v případě nutnosti jasně definovat
enklávy s výskytem cílových druhů, vyžadujících management. Tyto je potom lépe do
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bezzásahového území formálně nezahrnout (byť se např. jedná o izolované ostrovy uvnitř
nich) a jasně nastavit režim managementu ve prospěch dotčených druhů či společenstev.
Často se jedná o nesnadno řešitelné případy, kdy zájmy jednotlivých ochranářských skupin
mohou jít proti sobě. Zákonem chráněná houba káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior)
rostoucí na starých jedincích řešetláku počistivého především na hranách zaříznutých údolí a
na skalnatých či suťových svazích často ve společenstvech na světlo náročných ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Ponechávání veškerých jedinců řešetláků při uplatňování
bezzásahového managementu může na některých lokalitách limitovat populace velmi
vzácných druhů světlomilných rostlin a/nebo na ně vázaného hmyzu (viz obr. 11). V praxi je
v takových případech zapotřebí před paušálním zavedením bezzásahovosti pečlivě vážit
místní situaci, ideálně na základě podrobné znalosti o trendech v početnostech populací
dotčených ohrožených druhů a nastavit podmínky tak, aby při minimálních aktivních zásazích
bylo dosaženo konsenzu.

Obr. 11. PR Růžový vrch u Chvalatic na Znojemsku, skalní lesostep na granodioritu přecházející v teplomilnou kyselou
doubravu, jedna z několika málo lokalit kriticky ohroženého a zákonem chráněného endemitního hvozdíku moravského
(Dianthus moravicus), který je vázaný na cenná společenstva mělkých půd na skalních výchozech spolu s kostřavou sivou,
tařicí skalní či kavylem Ivanovým. Zároveň lokalita zákonem chráněné houby káčovky ploské (Biscogniauxia simplicior; viz
rámeček vlevo nahoře) vázané na staré jedince řešetláků nebo kriticky ohrožených tesaříků obrovského (Cerambyx cerdo) a t.
broskvoňového (Purpuricenus kaehleri), vázaných na staré jedince dubů. Při převodu na bezzásahový režim by
ochranářským rizikem bylo postupné zarůstání stepní části lokality keři a změna dřevinného patra v neprospěch dubu.
Lokalitu by bylo zapotřebí z těchto důvodů monitorovat a občasnými zásahy v prosvětlených partiích a na jejich okrajích
zajistit podmínky pro společenstva s hvozdíkem a pro zmlazování dubu. Při případném odstraňování keřů je důležité
ponechávat na místě přednostně řešetláky a chráněné dříny. Nejkorektnější by však bylo prosvětlené partie s výskytem
dotčených druhů formálně ponechat jako enklávy s jasně nastaveným managementovým režimem uvnitř jinak bezzásahového
území. Stav v roce 2013. Foto J. Běťák
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5. PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH DO ZÁKLADNÍHO SOUBORU
VZNIK ZÁKLADNÍHO SOUBORU
Navržený soubor lokalit vychází z Databanky přirozených lesů, která shromažďuje informace
o lokalitách lesních porostů v přirozené (tj. přírodě blízké) struktuře (podrobně v kap. 2).
Pro účely návrhu byly z Databanky vybrány lokality zařazené do systému ZCHÚ. Pro tato
území byly analyzovány aktuální plány péče a pro další fázi vybrány lokality, jejichž plán
péče bezzásahový režim již obsahuje, nebo ho v budoucnosti plánuje.
V klíčové fázi výběru lokalit byly potenciální lokality diskutovány s místními představiteli
orgánu ochrany přírody. Cílem bylo nalezení souladu mezi plánovaným bezzásahovým
režimem a deklarovanými cíli a předměty ochrany území, a to zejména ve vztahu
k dlouhodobému časovému horizontu.
Předložený základní soubor lokalit tedy obsahuje množinu území, ve kterých – při současném
stavu vědomostí – není bezzásahový režim lokality v rozporu s cílem a předměty ochrany
území.

Obr. 12. Distribuce stávajících a navrhovaných lokalit v České republice

PRIORITIZACE ÚZEMÍ – ROZČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO SOUBORU DO ETAP
Základní soubor lokalit byl následně rozčleněn do tří skupin, tzv. Etap, které odráží
navrhovanou prioritizaci lokalit při plánovaném rozšiřování sítě bezzásahových území.
V tomto procesu byla jako základní referenční hladina použita distribuce mapovaných
přírodních lesních biotopů v rámci ČR.
Jako základní kritérium při volbě lokalit do Etapy I byl použit poměr mezi plochou
mapovaného přírodního biotopu v rámci ČR a plochou lesních porostů daného biotopu
ponechaných samovolnému vývoji. Jako cílové byly označeny lokality s takovými biotopy,
jež jsou ve značné míře zastoupeny v měřítku ČR, avšak jejich zastoupení mezi lesními
porosty, které jsou ponechány přírodním procesům, je minimální.
Na obr. 3 je uvedeno zastoupení lesních biotopů v rámci ČR a v Databance přirozených lesů.
Z tohoto porovnání je zřejmé, že největší nepoměr vykazují biotopy L7.2 Vlhké acidofilní
doubravy a L7.3 Subkontinentální borové doubravy (tab. 1). Následuje biotop L2.2 Údolní
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jasanovo-olšové luhy, pro který je však typický liniový charakter. Proto byl tento biotop
reflektován jako cenná součást lokalit, nikoliv jako biotop, který lokalitě může dominovat.
Značně podhodnocené jsou mezi lesy ponechaným přírodním procesům také biotopy L3.2
Polonské dubohabřiny a L3.3 Karpatské dubohabřiny.
Do Etapy I byly také prioritně zařazovány lokality, které obsahují co nejširší spektrum
přírodních biotopů. To odpovídá nejen snaze o vysokou reprezentativnost navrhované sítě
bezzásahových území z hlediska biotopů, ale zároveň i vnímání vysoké přírodní hodnoty
přechodových společenstev mezi přírodními biotopy.
Lokality pro Etapu II byly voleny s cílem zachycení biogeografické variability biotopů. Tento
jev se u některých skupin biotopů odráží již v jejich vlastním vymezení, jako je tomu např.
v případě biotopů dubohabřin (Hercynské, Polonské, Karpatské, Panonské). V předloženém
výběru lokalit však bylo toto biogeografické hledisko zohledňováno i pro společenstva bučin
a horských smrčin.
Do Etapy II byly zařazeny i lokality vysokého regionálního významu, ve kterých jsou
uvedeny v soulad zájmy ochrany přírody, dlouhodobé vědecké činnosti a které zároveň slouží
jako modelová „pralesní“ území pro prezentaci přírodních hodnot veřejnosti (např. lokality
Boubínský prales a Žofínský prales). Mezi tato území patří i lokalita Praděd. Významná
lokalita obsahuje výjimečně cenné a zachovalé části a pro uchování tohoto biologického
dědictví je nutno činit kroky, které povedou k bezzásahovému režimu. V současné době by
však okamžitý a celoplošný přechod na bezzásahový režim mohl přinést rizika ohrožení
okolních hospodářských porostů. Zařazení této lokality do Etapy II je tedy snahou o
zdůraznění mimořádného regionálního významu území a navržený přístup má za cíl
bezzásahový režim, byť v delším časovém horizontu a v jemnějších prostorových měřítcích.
Lokality zařazené do skupiny Etapy III mají vysokou přírodní hodnotu, jsou tvořeny lesními
společenstvy širokého spektra přírodních biotopů a bezzásahový management je pro ně
posuzován jako vhodný a bezpečný. Pro účely doplnění sítě bezzásahových lokalit tvoří
plnohodnotný soubor, ze kterého je možno v případě potřeby doplňovat či nahrazovat lokality
v Etapě I a Etapě II.
5.1 LOKALITY STÁVAJÍCÍ (S)
Tab. 2. Přehledový seznam stávajících lokalit (S)
Etapa

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Rozloha
[ha]
165,21
71,61
67,08
158,53
38,29
52,04
30,80
85,03
157,50
27,61
101,92
26,85
32,60
1015,07

Kód
140
2058
164
166
170
2230
902
6134
244
318
366
409
491

Název
Javorina
Jizerskohorské bučiny - Poledník
Karlštejn - Doutnáč
Kladské rašeliny - Tajga
Kleť
Kostelecké bory
Libický luh - Havrany
Lichnice – Hedvíkov. a Lovětínská rokle
Mionší
Pleš
Rašeliniště Jizery
Starý Hirštejn
Ve Studeném

Kategorie
ochrany

Biogeografická
podprovincie

Organizační jednotka Lesy
ČR, s.p.

NPR
NPR
NPR
NPR
PR
PR
NPR
NPR
NPR
PR
NPR
PR
NPR

KA
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
KA
HE
HE
HE
HE

LS Luhačovice
LS Frýdlant v Čechách
LS Křivoklát
LZ Kladská
LZ Boubín
LS Česká Lípa
LS Brandýs nad Labem
LS Nasavrky
LS Jablunkov
LS Horšovský Týn
LS Frýdlant v Čechách
LS Horšovský Týn
LZ Konopiště

Příloha 1: Soubor karet a map lokalit etapy S (Priloha_1_KartyMapy_S.pdf)
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Tab. 3. Podíl lesních biotopů stávajících lokalit (S) na celkové ploše biotopů v ČR

podíl na ploše
biotopu v ČR

rozloha
(ha)

Biotop
L1 - Mokřadní olšiny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek
L3.1 - Hercynské dubohabřiny
L4 - Suťové lesy
L5.1 - Květnaté bučiny
L5.2 - Horské klenové bučiny
L5.3 - Vápnomilné bučiny
L5.4 - Acidofilní bučiny
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
L7.1 - Suché acidofilní doubravy
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy
L8.1 - Boreokontinentální bory
L9.1 - Horské třtinové smrčiny
L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny
L10.4 - Blatkové bory

11,29
2,26
18,53
0,01
32,96
92,78
307,76
3,43
17,45
166,71
16,57
0,78
0,07
24,29
7,88
132,58
53,88

0,37%
0,00%
0,08%
0,00%
0,03%
0,50%
0,24%
0,51%
1,48%
0,12%
1,76%
0,00%
0,00%
0,19%
0,02%
0,37%
6,58%

5.2 LOKALITY – ETAPA I
Tab. 4. Přehledový seznam lokalit Etapy I
Etapa

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rozloha
[ha]
83,38
106,94
148,32
171,54
109,24
21,75
72,31
63,21
283,80
100,32
1160,80

Kód
2424
6198
16400
90001
1698
362
840
1908
290
530

Název
Boubínský prales
Divoká Oslava
Karlštejn - Boubová a Velká hora
Lanžhotské pralesy
Litovelské luhy - Na Rakousích
Ranšpurk
Týřov
Vlhošť
Vývěry Punkvy
Zástudánčí

Kategorie
ochrany

Biogeografická
podprovincie

Organizační jednotka
Lesy ČR, s.p.

NPR
NPR
NPR
--PR (cíl: NPR)
NPR
NPR
PR
NPR
NPR (+ por.vně)

HE

LZ Boubín

HE
HE
PA
HE
PA
HE
HE
HE
KA

LS Náměšť nad Oslavou
LS Křivoklát
LZ Židlochovice
LS Šternberk
LZ Židlochovice
LS Křivoklát
LS Česká Lípa
LS Černá Hora
LS Bučovice

Tab. 5. Podíl lesních biotopů lokalit Etapy I na celkové ploše biotopů v ČR

rozloha
(ha)

Biotop
L1 - Mokřadní olšiny
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek
L3.1 - Hercynské dubohabřiny
L3.2 - Polonské dubohabřiny
L3.3 - Typické karpatské dubohabřiny
L3.4 - Panonské dubohabřiny

8,84
8,09
348,81
4,06
144,72
2,07
0,08
0,03
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L4 - Suťové lesy
L5.1 - Květnaté bučiny
L5.3 - Vápnomilné bučiny
L5.4 - Acidofilní bučiny
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.5 - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlup.
L7.1 - Suché acidofilní doubravy
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy
L8.1 - Boreokontinentální bory, ostatní porosty
L9.1 - Horské třtinové smrčiny
L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny

153,24
192,37
45,11
29,86
24,80
4,38
33,35
20,52
5,73
5,97
0,23
10,25

0,83%
0,15%
3,82%
0,02%
2,63%
0,11%
0,44%
0,05%
0,04%
0,05%
0,00%
0,03%

Příloha 2: Soubor karet a map lokalit etapy I (Priloha_2_KartyMapy_I.pdf)

5.3 LOKALITY – ETAPA II
Tab. 6. Přehledový seznam lokalit Etapy II
Etapa

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Rozloha
[ha]
93,53
91,94
81,78
84,22
91,90
46,23
77,43
437,16
21,28
273,37
22,31
100,72
61,76
49,58
92,55
1625,76

Kód
5643
620
153
1298
238
242
330
1307
369
1981
382
843
452
503
544

Název
Doubrava
Holý kopec
Kaluža
Králický Sněžník
Mazák
Milešovka
Polanský les
Praděd
Razula
Rohová
Salajka
Stříbrný luh
Třesín
Velký Špičák
Žofínský prales

Kategorie
ochrany

Biogeografická Organizační jednotka Lesy
podprovincie
ČR, s.p.

PR
PR
NPR
NPR
NPR
NPR
PR+rozšíření
NPR+nechr.č.
NPR
NPR
NPR
PR
PP (cíl: NPR)
NPR
NPR

HE
KA
HE
HE
KA
HE
PO
HE
KA
HE
KA
HE
HE
HE
HE

LS Šternberk
LS Buchlovice
LS Opava
LS Hanušovice
LS Frýdek-Místek
LS Litoměřice
LS Vítkov
LS Janovice
LS Vsetín
LS Svitavy
LS Frýdek-Místek
LS Křivoklát
LS Šternberk
LS Pelhřimov
LS Nové Hrady

Tab. 7. Podíl lesních biotopů lokalit Etapy II na celkové ploše biotopů v ČR

rozloha
(ha)

Biotop
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek
L3.1 - Hercynské dubohabřiny
L4 - Suťové lesy
L5.1 - Květnaté bučiny
L5.2 - Horské klenové bučiny
L5.4 - Acidofilní bučiny

2,91
68,92
0,27
131,50
71,20
535,70
0,16
105,34
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L6.5 - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky
chlupaté
L7.1 - Suché acidofilní doubravy
L8.1 - Boreokontinentální bory
L9.1 - Horské třtinové smrčiny
L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny
L9.3 - Horské papratkové smrčiny

19,10

0,26%

4,34
0,22
446,47
23,91
36,33

0,02%
0,00%
0,99%
0,07%
3,85%

Příloha 3: Soubor karet a map lokalit etapy II (Priloha_3_KartyMapy_II.pdf)

5.4 LOKALITY – ETAPA III – přehled
Tab. 8. Přehledový seznam lokalit Etapy III
Etapa

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rozloha
[ha]
102,85
131,30
60,31
29,94
150,38
13,15
58,65
39,45
62,29
124,53
17,10
16,97
125,45
36,25
39,35
20,01
30,01
28,37
110,11
95,31
37,76
26,68
28,05
86,99
16,68
58,11
68,58
55,58
443,63
197,55
24,60
138,31
46,84
46,84
23,09
50,32
63,84
183,93
20,05
143,39

Kód
2411
2412
554
846
3408
2434
50013
1067
2063
2451
2457
2458
2461
1598
2465
1170
2489
560
1584
5753
125
127
50023
90002
1306
1823
146
148
5608
1138
191
50012
50011
1385
214
226
5641
5310
50009
2271

Kategorie
ochrany

Biogeografická Organizační jednotka Lesy
podprovincie
ČR, s.p.

Běleč
Bělyšov
Bílá strž
Brdatka
Břidličná
Bučina pod Františkovou myslivnou

PR+nechr.č.
PR+nechr.č.
NPR
PR
PR
PR

HE
HE
HE
HE
HE

LS Přeštice
LS Klatovy
LS Železná Ruda
LS Křivoklát
LS Janovice

Budovské stráně
Čantorija
Čerňavina
Černé a Čertovo jezero
Černý les u Šilheřovic I.
Černý les u Šilheřovic II.
Čertova stěna - Luč
Čertova stráň
Červené blato
Čtvrtě
Dubno - Česká Skalice
Hamrštejn
Hejtmanka
Hladké
Hůrka u Hranic
Chejlava
Chlustov
Jedlka
Jelení bučina

--NPR
PR
NPR
PR
PR
NPR
PR
NPR
NPR
PR
PR
PR (cíl: NPR)
PR
NPR
NPR
----PR

HE
HE
KA
KA
HE
PO
PO
HE
HE
HE

LS Janovice
LS Litoměřice
LS Jablunkov
LS Jablunkov
LS Železná Ruda
LS Opava
LS Opava
LS Vyšší Brod
LZ Boubín
LS Nové Hrady

Jezírka
Jezevčí vrch
Jezvinec
Kaňon Labe
Kněhyně - Čertův mlýn
Kovačská bažantnice
Labské svahy u Brné
Lhota u Kocourova
Libochovka
Lipská hora
Lovoš
Lysá hora
Makyta
Malé Březno
Malenovický kotel

PR
NPR
PR+nechr.č.
NPR
NPR
PR
----PR
PR
NPR
PR
PR
--PR

HE
HE
HE
HE
KA
KA
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
KA
HE
HE
HE
HE
HE
HE
KA
KA
HE
KA

LS Brandýs nad Labem
LS Rychnov nad Kněžnou
LS Ještěd
LS Šternberk
LS Luhačovice
LS Rožnov pod Radhoštěm
LS Klatovy
LZ Boubín
LS Děčín
LS Janovice
LS Křivoklát
LS Česká Lípa
LS Klatovy
LS Děčín
LS Frýdek-Místek
LS Hořice
LS Litoměřice
LS Litoměřice
LS Hluboká nad Vltavou
LS Litoměřice
LS Litoměřice
LS Frýdek-Místek
LS Vsetín
LS Děčín
LS Frýdek-Místek

Název
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III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

94,99
30,96
36,87
37,49
24,26
386,99
44,72
100,97
72,73
138,56
37,48
112,16
38,15
61,05
144,25
25,59
159,88
302,50
70,36
751,15
226,09
25,20
20,73
21,19
54,18
546,00
27,70
153,39
19,23
165,59
91,51
21,36
74,58
79,64
32,63
48,54
7331,24

237
50008
253
60013
60014
278
50007
5880
317
1357
925
1717
50005
1526
354
1789
367
371
368
5703
5639
652
383
50003
1770
432
60023
2107
448
5315
842
50014
2060
1137
1765
1148

Mazácký Grúnik
Milešovský Kloc
Myslivna
Myštěves-Petrovičky
Nechanice
Novodomské rašeliniště
Ostrý u Milešova
Pivonické skály
Plenisko
Pod Jelení studánkou
Polanská niva
Prameniště
Průčelí
Rabštejn

PR
--PR
----NPR
--PR
PR
PR
NPR
PR
--PR

Radhošť
Rašeliniště Borková
Rašeliniště Skřítek
Rejvíz
Rešovské vodopády
Rolavská vrchoviště
Ropice
Roštýnská obora
Sedlo
Sluneční stráň
Strádovské peklo a Krkanka
Šerák-Keprník
Tlustec
Travný
Travný potok
Uplaz

NPR
PR
NPR
NPR
NPR
NPR
PR
PR
NPR
--PR
NPR+nechr.č.
--PR
PR
PR
NPR
--PR
NPR
PR
PR

Velká Pleš
Velký Buk
Velký Polom
Vrapač
Záskalí
Zátoňská hora

KA
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
KA
HE
PO
HE
HE
HE
KA
HE
HE
HE
HE
HE
KA
HE
HE
HE
HE
HE
HE
KA
KA
KA
HE
HE
KA
HE
KA
HE

LS Frýdek-Místek
LS Litoměřice
LS Litoměřice
LS Hořice
LS Hořice
LS Klášterec
LS Litoměřice
LS Nové Hrady
LS Jablunkov
LS Janovice
LS Vítkov
LS Železná Ruda
LS Litoměřice
LS Janovice
LS Frýdek-Místek
LS Frýdek-Místek
LS Janovice
LS Jeseník
LS Janovice
LS Horní Blatná
LS Frýdek-Místek
LS Telč
LS Litoměřice
LS Litoměřice
LS Nasavrky
LS Jeseník
LS Česká Lípa
LS Frýdek-Místek
LS Frýdek-Místek
LS Jablunkov
LS Křivoklát
LS Česká Lípa
LS Jablunkov
LS Šternberk
LS Buchlovice
LZ Boubín

Tab. 9. Podíl lesních biotopů lokalit Etapy III na celkové ploše biotopů v ČR

Biotop
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek
L3.1 - Hercynské dubohabřiny
L3.3 - Typické karpatské dubohabřiny
L4 - Suťové lesy
L5.1 - Květnaté bučiny
L5.2 - Horské klenové bučiny
L5.4 - Acidofilní bučiny
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
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rozloha
(ha)

podíl na
ploše biotopu
v ČR

0,28
55,84
239,78
2,10
304,30
33,08
429,48
1043,06
51,19
1110,20
6,02

0,06%
0,06%
0,98%
0,08%
0,27%
0,07%
2,32%
0,81%
7,57%
0,80%
0,64%
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L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.5 - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky
chlupaté
L7.1 - Suché acidofilní doubravy
L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy
L8.1 - Boreokontinentální bory
L9.1 - Horské třtinové smrčiny
L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny
L9.3 - Horské papratkové smrčiny
L10.1 - Rašelinné březiny
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory
L10.4 - Blatkové bory

3,60

0,09%

20,54

0,27%

30,57
0,84
22,48
85,58
954,59
983,93
96,76
7,66
16,56
73,75

0,08%
0,01%
0,14%
0,65%
2,13%
2,71%
10,25%
0,61%
0,37%
9,00%

Příloha 4: Sumáře biotopů po etapách a lokalitách (Priloha_4_Sumare_biotopy.pdf)
Příloha 5: Certifikovaná metodika - Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném
pásmu lesních rezervací ponechaných samovolnému vývoji (Priloha_5_Metodika_1.pdf)
Příloha 6: Certifikovaná metodika - Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich
obhospodařování v ochranných pásmech zvláště chráněných území ponechaných
samovolnému vývoji (Priloha_6_Metodika_2.pdf)
Příloha 7: Rejstřík biotopů (Priloha_7_Rejstrik_biotopu.pdf)
Příloha 8: Distribuce stávajících a navrhovaných lokalit v České republice
(Priloha_8_Mapa_lokality_Cesko.pdf)

6. ZÁVĚR
Předložený návrh souboru lokalit pro Optimalizaci soustavy lesů ponechaných samovolnému
vývoji zahrnuje 101 území v celkové rozloze 10 118 ha. Základním zdrojem při tvorbě návrhu
byla Databanka přirozených lesů (více kap. 2), obsahující informace o lesních porostech
s přírodě blízkou strukturou. Jako referenční hladina reprezentativnosti byla použita vrstva
mapování přírodních biotopů soustavy Natura 2000 (Chytrý et al. 2001).
Navrhovaný soubor je strukturován do tří etap, které odráží prioritizaci území při plánovaném
rozšiřování sítě lokalit programu Bezzásahová území (https://lesycr.cz/videa/bezzasahovauzemi/). Jednotlivé lokality byly vybírány dle kritérií (více kap. 5), které definují jejich funkci
v souboru. Jejich výběr byl konzultován a schválen odborníky z místně příslušného orgánu
ochrany přírody. V tomto procesu byla vážena potenciální rizika související s bezzásahovým
režimem, a to jak z hlediska ochrany druhů, tak ochrany biotopů.
Navrhovaný soubor lokalit cíleně obsahuje i přírodní biotopy, které jsou dlouhodobě
menšinově zastoupené mezi porosty ponechané samovolnému vývoji. Podíl těchto biotopů
však tvoří zlomky či jednotky procent z celkové výměry biotopů v rámci ČR (tab. 3, 5, 7, 9).
To vylučuje možnost narušení kvality biotopu v měřítku ČR. Navrhovaný soubor lokalit
neobsahuje všechny vymezené přírodní lesní biotopy. Ponechání biotopů přírodním procesům
s sebou přináší i přirozené působení faktorů, které mohou měnit vlastní charakter přírodního
biotopu (blíže kap. 4). V případě vzácných a ojediněle zastoupených biotopů je přijetí
takového rizika neakceptovatelné. Příkladem mohou být např. biotopy L8.3
Perialpidské hadcové bory a L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť, které se
vyskytují na unikátních lokalitách v řádu jednotek. Podrobným hodnocením rizik zániku pro
přirozené a polopřirozené typy biotopů vymezených v Katalogu biotopů České republiky se
podrobně zabývá práce Červený seznam biotopů České republiky (Chytrý et al. 2020).
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Tvorba návrhu souboru lokalit byla cílena na praktickou realizovatelnost vyhlášení
jednotlivých lokalit. Přejeme si, aby návrh přispěl k rozšíření a úspěšnému běhu programu
Bezzásahová území.
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