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Budeme se věnovat pojmům a dějům 

 

… lesní ekosystém v jeho celistvosti. Cílem spolku je 

podporovat a vzdělávat zejména lesníky a vlastníky lesů, 

kteří pěstují lesy přírodě blízkým způsobem, tedy pěstují les 

druhově, věkově a prostorově rozrůzněný. A o 

totéž usiluje v bítešských městských lesích hajný Jiří Nohel.  

Ve své přednášce ukáží, že změny klimatu a časté 

kalamity nutí vlastníky a správce lesů změnit pohled na samotnou 

podstatu lesa a jeho pěstování. Nadešel čas vrátit 

přírodě možnost samostatně tvořit. A uvědomit si 

zodpovědnost vůči těm, kteří přijdou po nás. 

 

a skončíme zodpovězením dotazů / diskuzí?  
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Les …  
 

  2. neviditelný: 
 

         … něco víme (vznik půd, koloběh vody a živin, …) 

         … něco tušíme (chřadnutí lesů) 

         … něco nevíme (vzájemná komunikace rostlin)     

 

1. viditelný („na povrchu“) 
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Co prospívá?  Co „škodí“ a čemu? 
 

 lesní „inženýrství“ – technický obor – produkce dříví 
 EKONOMICKÝ  PILÍŘ 

 
 lesní „ekologie“ – módní vlna zelených hnutí? 
 EKOLOGICKÝ PILÍŘ 

 
 lesní „sociálno“ 
 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 
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způsob správy lesů – vliv společnosti/ 
komunity/vlastníka 

• Jsou tu lesníci kvůli lesu? ochranáři? úředníci? 

• Jsou lesníci prostředníky mezi lesem a 

společností? 

• Plní lesníci společenskou objednávku? 

• Jaká je společenská objednávka? Existuje vůbec? 
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o Hnutí Pro Silva Europa   →   Pro Silva Bohemica 
o               (1989)                                 (1995) 

 

o Ukazovat  

o Jít příkladem 

o Lesnické ukázkové objekty 
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PROČ a JAK? 

• primární cíl: udržení vazeb / funkcí 

• výsledek: 

• rezistence (odolnost)   /  resilience (pružnost) 
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PROČ a JAK? 

prostředky k dosažení cíle:  

• bohatá struktura 

• (druhy – různé nároky na světlo, vodu, živiny) 

• bohatá textura („věkové“ / prostorové 

uspořádání) 
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1. Kolísání nebo trvalý stav? 
2. Je tu nebo ne (klimatická změna)?   
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Jak reagovat? 

    a) popírání, bagatelizace: lze.  
        výsledek: neřeší, nabádá k pasivitě, zhoršuje stav  
      (odvoz biomasy) 
    b) změna pracovních postupů – např. intenzita zásahů, 
            víc listnáčů, harvestory 
        výsledek: zpomalení rozpadu porostů, čekání na 
 peníze, nové stroje, nové poznatky, nové škůdce… 
    c) změna myšlení a přístupu k lesu: 
• respektování / využívání biologické podstaty lesa 
• zachovávání a ochrana přediva vazeb 
• skutečně trvale udržitelné hospodaření („PBLH“) 
       výsledek: les se zvýšenou odolností… bude to stačit? 
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„Lesní inženýrství“ a jeho zásahy do lesa: 
 
PILÍŘ EKONOMICKÝ  
 (těžba, přibližování, logistika) …   ANO! 
 
PILÍŘ SOCIÁLNÍ 
 (nedřevní funkce lesa, zaměstnanost, …)  +-ANO 
 
PILÍŘ EKOLOGICKÝ 
 (dřevinná skladba, architektura lesa, přírodní výběr) 
      NÁSLEDKY VIDÍME 14 



 Do jaké míry ji nechat tvořit? 
 

 Jak stanovit hranici? 
  
 „Pomáhat či nepomáhat?“ 

 
 

 Co nejvyšší. 
 

 Dle způsobu využití lesa. 
 

 Za normální situace 
netřeba. Momentálně 
labilní stav. Zkrátil se čas 
na přírodní výběr. 
Neznáme hranici mezi 
evolucí a „havárií či 
katastrofou“. 
 
 
 

Co je jednodušší: změnit 
les nebo myšlení? 
(peněz je přeci dost… ?)   
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1. I předchozí generace byly přesvědčeny, že…  
Ale NEVĚDĚLY to, co my. 

2. Co je to „lepší stav“? Vyšší zásoby jistě…  

3. Co bychom jistě měli (zkusit) předat? 

  

 Systém fungující, nikoliv resuscitovaný.  
Vzorky ekosystémů. Znalosti, zkušenosti. 
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aneb podpora biodiverzity levně a ihned 
(vyzkoušeno) 

• dřevinná skladba 
 

• pestřejší porostní struktury 
 

• zachování / vytváření biotopů 
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Využití kalamit / 

disturbancí 
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1. Díky vám... můžeme něco změnit. 

2. Díky p. Nohelovi… za hledání cest 

3. Díky kolegům z PSB… za motivaci a podporu. 

 

Milan Hron      608 88 55 25 

lesni.spravce@tiscali.cz 

www.prosilvabohemica.cz 
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