Doubrava výmladkového původu s částečně uvolněným zápojem v Hodonínské Dúbravě hostí ohrožená a chráněná společenstva, v tomto případě Carici
fritschii-Quercetum roboris. Dokážeme sladit jejich ochranu vázanou mj. na aktivní pařezení s produkční funkcí lesů výmladkového původu? Foto: Jan Roleček

K čemu potřebujeme
výmladkové lesy ve 21. století?
Tomáš Vrška
Na tuto stručnou otázku se pokoušelo na Mendelově univerzitě v Brně najít odpověď při svých vystoupeních a diskuzích 130 vědců z 23 zemí světa. Od 9. do 11. dubna 2015 se zde konala mezinárodní vědecká konference Coppice forests:
past, present and future. Záštitu nad ní převzala mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací – IUFRO
– a k překvapení organizátorů zaujala nejenom vědce ze zemí s tradicí výmladkového hospodaření, ale i kolegyně
a kolegy např. z Japonska, Kanady, Jihoafrické republiky nebo Finska, kteří prezentovali výsledky výzkumu
výmladkového hospodaření ve svých zemích.
Nová vlna zájmu o pařeziny
Vraťme se ale k původní otázce. Vlnu
zvýšeného zájmu o výmladkové lesy v posledních nejméně 10 letech asi nepřehlédl
nikdo. Starší generace může mít pocit, že
s tímto způsobem hospodaření jsme se již
dávno vypořádali a je nesmysl jej znovu
zavádět. To z větší části nepochybně platí,
ale i zde jako vždy paušalizace škodí.
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V posledních 10 letech byla publikována
řada studií, které prokázaly jedinečnost
starých pařezin z hlediska udržení a budoucí ochrany druhové rozmanitosti skupin
organismů, které jsme se jako stát zavázali chránit např. v rámci soustavy Natura
2000. Pařeziny se díky rozvoji vědního
oboru genetiky staly cenným zdrojem původních genotypů různých dřevin, které
jinde v krajině mizí. Rozvoj technologií

na spalování biomasy vyžaduje stálý a vyrovnaný přísun lehce (pomocí mechanizace)
zpracovatelného materiálu, který dokážou
poskytnout plantáže obhospodařované výmladkově. Podobně vlastníci malolesů
nikdy nebudou součástí obchodních sítí
s jakostním dřívím, ale mnohem spíše je
bude zajímat výnos paliva nebo jiného
slabšího užitkového dříví. Aby to nebylo
příliš jednoduché, tak kromě názorů sku-

Lesnická práce 6 ■ 2015

reportáž ��

piny skeptiků, disponuje společnost víceméně seriózními daty o zvyšujícím se počtu i hodnotách extrémních klimatických
jevů, které ve spojeních s jasnými antropogenními vlivy (jako je výrazný nárůst spadů oxidů dusíku) mění razantně podmínky
pro budoucí růst lesů. I zde mohou výmladkové lesy sehrát svou roli jako mimořádně odolná společenstva.

Příspěvek české vědy
Tyto argumenty si uvědomili i pracovníci 4 institucí zabývajících se výzkumem
lesních ekosystémů a jejich zájem vyústil
v realizaci dvou velkých projektů v České
republice, které se časově potkaly a tematicky doplnily:
„Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti“ (Mendelova univerzita v Brně, Botanický ústav
AV ČR, Centrum výzkumu globální změny
AV ČR a VÚKOZ) a „Long-term woodland dynamics in Central Europe: from
estimations to a realistic model“ (Botanický ústav AV ČR).
Oba projekty chtějí mimo jiné seriózně
a racionálně nalézt odpovědi na to, kde má
smysl diskutovat o obnově výmladkového
hospodaření a jaké formy by mohla mít při
respektování různých cílů a účelového poslání pařezin. Od těchto otázek nebylo
daleko k nápadu na organizaci mezinárodní konference. Velmi pozitivní reakce
z IUFRO umožnila dodat konferenci globální rozměr napříč 4 kontinenty (chyběli pouze
účastníci z Austrálie a Antarktidy) a řada
mladých českých vědců měla poprvé v životě možnost prezentovat svoje výsledky před
etablovaným mezinárodním publikem.

tinuitou lesa nejméně 400 let) pro dnešní
ochranu biologické rozmanitosti a připomněl i nám dobře známé problémy – vliv
přemnožené spárkaté zvěře a diskontinuitu
lesních komplexů v krajinném prostoru,
tedy silnou fragmentaci krajinného pokryvu. V závěru přednášky zdůraznil potřebu
hledání optimálního rozsahu i managementu pařezin – zejména ve světle nastávající klimatické změny. Tím se ztotožnil s původní
ideou organizátorů konference a tomu odpovídala i odezva na jeho přednášku.
Matthias Bürgi ze švýcarského federálního výzkumného ústavu pro les, sníh
a krajinu v Zürichu představil historii výmladkového hospodaření ve švýcarských
nížinných oblastech a na základě této analýzy se pokusil hodnotit dnešní možnosti
a smysluplnost obnovy tohoto způsobu
hospodaření z pohledu různých výkladů
diverzity (diverzity výrazů a jejich obsahu;
diverzity tradičních způsobů využití lesů
a typů managementu a diverzity biologické
vztažené k různým variantám výmladkového hospodaření). Svůj neotřelý pohled
zakončil kritickým hodnocením a hledáním smysluplných proporcí obnovy výmladkového hospodaření tam, kde existuje
nejdelší kontinuita, zvýšený veřejný zájem
(obecní lesy) a kde dojde k dobré prostorové distribuci takových lokalit.  
Jörg Ewald z vysoké lesnické školy Weihenstephan-Triesdorf (škola pro praktické
lesníky) v Německu (Bavorsko) vystoupil
s prezentací rozsáhlého výzkumu, kde otevřel u nás dosud neřešenou a nediskutovanou otázku de-eutrofizace prostředí pomocí
výmladkového hospodaření. Lidstvo aktuál-

ně uvolňuje do atmosféry historicky těžko
představitelné množství dusíku, který se
v podobě různých sloučenin dostává do
půdního prostředí a zásadním způsobem
ho mění. Jedním z indikátorů této proměny je vegetace, která relativně rychle indikuje změnu půdního prostředí. Rychlejší
tvorba biomasy v raných růstových fázích
u výmladkových lesů ve srovnání s lesem
vysokým a její odebírání v krátkých cyklech může odčerpávat z půdy více dusíku.
Tím se udrží i prostředí vhodné pro organismy, které jsou jinak vytlačeny invazními
eutrofními druhy, způsobujícími totální
druhové ochuzení ekosystému.
Gianfranco Fabbio z lesnického výzkumného ústavu v italském Arezzu se zaměřil na
problematiku budoucího využití produkčního
potenciálu pařezin. Připomněl světový kongres IUFRO v roce 1985, kterého se účastnil
a kde mimo jiné zaznívalo i heslo „budoucnost pouze ve vysokém lese“, a sám se pousmál nad pošetilostí tehdejších představ. Řada
oblastí nejenom v jižní, ale v budoucnu i ve
střední Evropě bude více ohrožována nedostatkem dostupné vody – a v takto ohrožených oblastech mohou výmladkové lesy
sehrát důležitou podpůrnou roli s ohledem
na svoji vyšší odolnost vůči disturbancím
všeho druhu. Zároveň se v těchto oblastech
mohou stát jedním z nástrojů „zelené“ ekonomiky s dobře plánovatelnou produkcí
biomasy. Opět se nejedná o jejich velkoplošnou obnovu, ale o selektivní přístup
s ohledem na mezoklimatické podmínky
nejvíce ohrožených stanovišť.
Alex Mosseler z atlantického výzkumného centra kanadské lesní služby ve Fre-

Klíčoví přednášející
Že se organizátoři konference trefili do
aktuálně zajímavého tématu, potvrdili
i pozvaní přednášející – tzv. key-note
speakeři. Jejich profesní zaměření pokrývalo všechna hlavní témata konference.
Mezinárodní renomé a dosud vydané publikace key-note speakerů dodaly konferenci odpovídající kvalitu.
Keith Kirby z britské Oxford University,
z odboru ekologie rostlin a lesnictví, zahájil konferenci přednáškou shrnující historii
a vliv člověka na lesy, dlouhou genezi výmladkového hospodaření spojeného s dalšími vlivy člověka na les, jako byla pastva,
hrabání steliva a později zásadní změna
druhové skladby. Vyzdvihl hodnotu starých lesů (v britské terminologii „ancient“
– tedy lesních porostů s nepřerušenou kon-
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Alex Mosseler, předseda IUFRO sekce 8.02 Forest biodiversity z atlantického výzkumného centra
kanadské lesní služby zahajuje konferenci Coppice forests: past, present and future. Foto: Libor Hort
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takto těženy před cca 80–100 lety. Tuto
otázku si kladou lesníci v celé Evropě. Patrick Pyttel a kolegové z katedry pěstování
lesů lesnické fakulty ve Freiburgu prezentovali výsledky svých pokusů, které ukazují, že výmladná schopnost takových
pařezů je stále vysoká – během prvních
dvou vegetačních sezón po těžbě odumřelo
jenom 16 % pařezů a ostatní úspěšně zmladily v dostatečné hustotě.
Francesco Pelleri z lesnického výzkumného ústavu v italském Arezzu představil
nový koncept pro zlepšení produkce, ale
i ochrany biologické rozmanitosti krajiny
v Toskánsku. Krajina typická roztroušenou,
hloučkovitou strukturou stromů („lesíků“)
byla postupně těchto skupin zbavována.
Dnes jsou skupiny stromů plošně chráněny
zákonem o lesích a jsou v nich vyhledávány jednak vzácné druhy dřevin a na druhé
straně i produkčně nejnadějnější stromy,
přičemž obojí jsou uvolňovány za účelem
zejména tloušťkového přírůstu a fruktifikace. Jedná se o aplikaci jednotlivého
výběru cílových stromů v podmínkách
starých pařezin se snahou kombinovat zvýšení a trvalost produkce a ochranu biologické rozmanitosti i krajinného rázu.

Ekologie a biodiverzita

V rámci konference probíhala paralelní
jednání vždy ve dvou sekcích. Přinášíme
namátkový (a pochopitelně neobjektivní)
výběr některých příspěvků. Celý program
konference a sborník abstraktů – Book of
Abstracts – si mohou zájemci stáhnout
na konferenčním webu (http://coppice.eu/
conference_en.html). Celkem během dvou
jednacích dnů zaznělo 48 referátů a bylo
prezentováno 25 posterů.

Zajímavou analýzu vlivu biologického
dědictví pařezin na strukturní a vegetační
diverzitu původně bukových pařezin v italských Apeninách přednesl Matteo Garbarino z polytechnické univerzity v Anconě.
Bukové porosty Apenin jsou totiž velmi
specifický a především prioritní typ stanovišť soustavy Natura 2000 – biotop č. 9210
apeninské bučiny s tisem a cesmínou.
Na síti 73 výzkumných ploch v gradientu
800–1 700 m n. m. byly hodnoceny prostorová a věková struktura, proměnná stanoviště
a složení fytocenóz. Nejstarší porosty vykazují nejvyšší hodnoty strukturní diverzity,
protože se v nich nacházejí nejmohutnější
a nejvyšší stromy a zároveň je ve vyšších
polohách na prudších svazích nejvyšší kumulace tlejícího dřeva. Výsledky ukázaly
na existenci dvou vegetačně odlišných typů
bučin, přičemž klíčovou proměnnou je zde
geomorfologie svahu a nadmořská výška.
Výsledky jsou nyní transformovány do hospodářských doporučení pro lesní správy
v oblastech Umbria a Marche.

Pěstování lesů a obnova

Ekofyziologie a ekologie stromů

S obnovou výmladkového hospodaření
je spojena otázka výmladné schopnosti pařezů starých pařezin, které byly naposledy

Výmladná schopnost a dynamika růstu
výmladků na výzkumných plochách na
ŠLP Křtiny byla předmětem příspěvku

Historii, biologické dědictví a možnosti obnovy výmladkového hospodaření zacíleného na podporu
biodiverzity v oblasti Pálavy představil Péter Szabó se spolupracovníky z oddělení vegetační
ekologie Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. Foto: Markéta Chudomelová

derictonu představil možnosti využití vrb
pro rychlou kolonizaci a renaturalizaci
rozsáhlých území zničených povrchovou těžbou nerostných surovin, spojené
s jejich krátkým obmýtím a obhospodařováním jakožto pařezin. Dlouhodobý
výzkumný projekt pomohl nalézt nejvhodnější druhy a jejich genotypy pro renaturalizaci důlních oblastí s ohledem
na schopnosti šíření, produkční potenciál, délku obmýtí a odolnost vůči drsným stanovištním podmínkám. Zajímavé
výsledky s hledáním minimální možné
intervence (a tedy nákladů) v první fázi
reintrodukce dřevin do opuštěných povrchových dolů v podobě skupin vysazených vrb s precizně propočítanou
vzdáleností jednotlivých skupin potvrdily, že výmladkové hospodaření cílené na
tuto formu renaturalizace a produkci kvalitní biomasy ve velmi krátké periodě je
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jednou z dalších cest využití pařezin v budoucnu.

Práce v sekcích
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Radima Matuly z Mendelovy univerzity
v Brně. Byly prezentovány výsledky měření a kompetice 5 000 prostorově zaměřených výmladků a bylo zjištěno, že velikost
stromu před těžbou (tedy i plocha budoucího
pařezu) je v přímém vztahu s konkurenceschopností výmladků – tedy čím větší pařez
(a tedy i kořenový systém polykormonu),
tím úspěšnější výmladky.

Polykormony výmladkových doubrav mohou u velmi starých pařezin dosahovat průměru až 3 metry a věku
okolo 8OO let. Tento průměr je dosažen dlouhodobě uplatňovaným krátkým obmýtím, díky kterému se
původní kořenový systém „rychle“ rozšiřuje (výmladky jsou úspěšné vždy na vnější straně obvodu
polykormonu). Kořenové systémy polykormonů představil na exkurzi v národním parku Podyjí Jan Trochta
z odboru ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. Foto: Kris Vandekerkhove

Socio-ekonomické otázky
Struktura vlastníků využívajících výmladkové lesy v současnosti a jejich motivace k tomuto způsobu hospodaření byly
předmětem výzkumu Christiana Suchomela z Lesnické fakulty univerzity ve Freiburgu. 277 zkoumaných (dotazovaných)
vlastníků obhospodařuje les menší než 5 ha
a dvě třetiny z nich žijí do vzdálenosti
5 km. Tito vlastníci nedisponují technologiemi pro moderně pojatou těžbu dříví
(harvestory, traktory pro vyklizování
a přibližování apod.) a tyto technologie
jsou pro ně cenově nedostupné, nebo jejich
malé majetky nejsou pro dodavatele těžebních služeb zajímavé. Vlastníci však uváděli, že je vlastně nepotřebují, protože
klíčová je pro ně produkce palivového dříví a jako druhý důvod uváděli „biodiverzitu“ (druhotný produkt jejich hospodaření).
Lesnicky vyspělé Německo má evidentně
i poučenější a vyspělejší vlastníky, než bychom si mysleli.

Produkce
Možná leckoho překvapí, jak narůstá
využití výmladkových lesů ve Finsku!
Do roku 2020 plánuje Finsko využívat
44 tis. ha lesů na rašelinných půdách jako
porosty pro produkci štěpky, protože se
očekává 50% nárůst její produkce proti
roku 2014, a to až na 13,5 mil m 3 ročně.
Výzkum využití břízy (Betula pubescens)
pro výmladkové hospodářství i její regenerační schopnosti, možnost využití harvestorů apod. byly předmětem přednášky
Pauly Jylhä z finského lesnického výzkumného ústavu.
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Historie a dendrochronologie
Péter Szabó z Botanického ústavu AV ČR
představil model rozšíření pařezin od 14. do
19. století v oblasti Moravy a Slezska, který
byl zkonstruován na základě důkladného
studia archivních materiálů a později i dochovaných lesních hospodářských plánů
a evidencí. Model je důležitým podkladem
pro identifikaci lesních komplexů s nejdelší
kontinuitou výmladkového hospodaření,
které s sebou přinášejí i nejvyšší hodnoty
pro ochranu biologické rozmanitosti. To lze
považovat za důležitý příspěvek pro objektivizaci a diferenciaci lesních ploch s různými funkčními prioritami.

Exkurze
Po skončení konference následovaly v sobotu 11. 4. 2015 exkurze do oblastí s dochovanými výmladkovými lesy. Účastníci si
mohli vybrat jednu ze čtyř tras, které byly
vedeny do míst, v nichž aktuálně probíhá výzkum týmů pracujících na dvou v úvodu
zmíněných vědeckých projektech. Exkurze
na Školní lesní podnik Masarykův les ve
Křtinách byla zaměřena na prezentaci výzkumu fyziologie pařezin – zejména vodního
provozu stromů, respirace a produkční ekologie – odrůstání a kompetice výmladků po
obnově. Svoje výsledky prezentovaly týmy
Lesnické a dřevařské fakulty v Brně a Centra
pro výzkum globální změny. Druhá trasa vedená do oblasti Hodonínské Dúbravy se věnovala vegetační ekologii – dlouhodobým
změnám vegetace vlivem proměn forem lesnického hospodaření. Klíčovou otázkou se
stává, jak zachránit společenstvo Carici

fritschii-Quercetum roboris, kvůli kterému byla mj. vyhlášena národní přírodní
památka Hodonínská Dúbrava. Tuto otázku řeší společně Botanický ústav AV ČR
a Lesnická a dřevařská fakulta v Brně.  
Třetí exkurzní trasa zavedla účastníky na
Pálavu, kde provádí dlouhodobý výzkum
Botanický ústav AV ČR. Ukázky porostů
na výzkumných plochách byly doplněny
výkladem o historii výmladkového hospodaření. Byly diskutovány otázky obnovy
pařezin v národní přírodní rezervaci Děvín,
mj. v porostech s vyšším zastoupením lípy
(tedy nejenom doubravy, jak by se leckdo
mohl domnívat). Poslední exkurzní trasa
nás zavedla do národního parku Podyjí,
kde v rámci zmíněného projektu Coppice
probíhá výzkum odboru ekologie lesa
VÚKOZ a Lesnické a dřevařské fakulty
v Brně. Studium kořenových systémů starých dubových polykormonů, prostorová
struktura pařezin ve srovnání s lesem vysokým a rozbíhající se disturbanční dynamika v porostech první – bezzásahové zóny
NP – byly předmětem této pochůzky.
Poděkování: organizátoři konference
děkují Lesům České republiky, s. p., za
poskytnutou finanční podporu pro konání konference. Konference i publikace
byly podpořeny z projektů OPVK CZ.1.07/
2.3.00/20.0267 „Výmladkové lesy jako
produkční a biologická alternativa budoucnosti“ a ERC „Long-term woodland
dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model“.
Autor:
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
odbor ekologie lesa, VÚKOZ, v.v.i., Brno
E-mail: tomas.vrska@vukoz.cz
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