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Studium změn, probíhajících v krajině, využitelné 
při managementu území, je v současné době velmi čas-
tým předmětem výzkumu jak v České a Slovenské re-
publice, tak i zahraničí (např. Kunca a kol. 2005, Fal-
cucci a kol. 2006). 

Vývojem krajiny obecně se v oblasti soutoku Moravy 
a Dyje zabývaly Skokanová a kol. (2009) či Miklín 
a Smolková (2011). Tato práce je zaměřena na promě-
ny lesa a lesního hospodaření z hlediska prostorové 
a věkové struktury. Pastva v lesích, střední tvar lesa 
či pařeziny byly ve zdejších lesích běžné ještě v polovi-
ně 19. stol. (Vrška a kol. 2006), ve 20. stol. docháze-
lo k přeměně různorodých lesů na zapojené, vysoko-
kmenné porosty obhospodařované výhradně holoseč-
ným způsobem. Intenzita těžby dřeva a způsob hospo-
daření je v této oblasti klíčovým problémem. 

Cílem práce bylo zjistit rozsah změn, které v lesích 
oblasti proběhly za poslední  
století.

Studované území (obr. 1) bylo vymezeno na zákla-
dě hranic navrhované chráněné krajinné oblasti 
(nCHKO) Soutok. Oproti hranicím nCHKO (s rozlo-
hou 138,9 km2) je zahrnuta i NPR Křivé jezero (pa-
třící do CHKO Pálava, avšak tvořena lužním lesem), 
oblast mezi západním břehem Dyje a jejím odlehčova-
cím ramenem u Břeclavi (spojující dva disjunktní areá-
ly nCHKO) – celková rozloha zájmového území je tak 
146,3 km2). 

V současné době zabírají lesní plochy 59,6 %, velký 
podíl má orná půda (19,9 %) a trvalé travní porosty 
(13,9 %) (Miklín, Smolková 2011).

V zájmovém území leží 9 maloplošných zvláště chrá-
něných území (z toho 5 v „národní“ kategorii), jiho-
východní větev je vyhlášena jako Ptačí oblast (PO) 
Soutok – Tvrdonicko a Evropsky významná lokali-
ta (EVL) Soutok-Podluží, severozápadní pak jako EVL 
Niva Dyje. Menší část tvoří PO Lednické rybníky 
a PO Pálava. Od roku 2003 je oblast součástí BR Dolní 
Morava, snahy o vyhlášení CHKO se 40 let míjí účin-
kem (Aopk 2009).

Úvod a cíle práce

Zájmové území

K ilustraci proměny lesa byly použity dva různé, avšak 
navzájem se doplňující zdroje dat: 

1) letecké snímky (roky 1938, 1953, 1976 a 2009)
Na jejich základě byla vytvořena vrstva, klasifikující 
lesní porosty dle zapojení stromů. Rozlišeny byly ka-
tegorie (obr. 2):

- zapojený nestrukturovaný porost („klasický“ stejnověký 
     hospodářský les) (obr. 2a)

- zapojený strukturovaný porost (různověký, nehomogenní
     les) (obr. 2b)

- rozvolněný porost (se vzájemnou vzdáleností jednotlivých 
     stromů do 10 m, zřetelně viditelnou zemí mezi jednotlivými 
     korunami) (obr. 2c)

- otevřený porost (vzdálenost stromů cca 15 – 40 m od sebe)
     (obr. 2d)

- trvalý travní porost (TTP) se solitérními stromy (louky 
     a pastviny, doplněny ojedinělými solitérními stromy) 

- paseky 

- paseky s výstavky.

Rozdělení jednotlivých kategorií vychází z land cover klasifikace, 
z hlediska land use např. otevřený porost může být lesem střed-
ním, pozůstatkem pastevního lesa, loukou s dostatečně hustými
solitérními stromy či roztěženým, normálně zapojeným poros-
tem. 

2) porostní mapy  (podávají informaci o věku porostu
(s přesností na desítky let) a tedy rozsahu lesní těžby 
(a obnovy lesa) před danou dobou (Lesprojekt 2000). 

Vzhledem k tomu, že Lesy ČR odmítly poskytnout aktuál-
ní data, bylo třeba vycházet z veřejně přístupných map z roku 
2000, přičemž věk jednotlivých porostů byl navýšen o 10 let 
a tato vrstva byla prolnuta s vrstvou pasek (z ortofota roku 2009) 
k získání aktuálních dat. 

Metody

Obr. 2: vybrané kategorie lesních porostů na základě zapojení porostu.

Výsledky a diskuze

Obr. 3: vývoj prostorové struktury lesních porostů. 0
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Obr. 4a: plocha porostů v jednotlivých věkových stupních.

Obr. 5: typická podoba lesa v jednotlivých sledovaných obdobích 
(a 1938, b 1953, c 1976, d 2009).

posledních 30 let obnoveno celých 43,6 % lesa (!). Roz-
sahu těžeb v každém z posledních dvou decennií se ne-
vyrovnají ani těžby druhé světové války (porosty ve věku 
71 až 80 let). Těžby za posledních 20 let radikálně mění 
poměr plochy mladých a starých porostů (obr. 4b).
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Obr. 4b: vývoj věkové struktury lesních porostů v posledních 20 letech.
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Závěr

Ze získaných dat je zřejmé, že v zájmovém úze-
mí došlo za poslední století k výrazným změnám 
prostorové i věkové struktury lesa. Z heterogen-
ní mozaiky různě obhospodařovaných porostů se stala 
(tab. 1) homogenní plocha zapojených porostů, rozčle-
něných pouze holými sečemi; naprostá většina součas-
ných nezapojených či strukturovaných porostů leží v led-
nickém zámeckém parku, okolí Pohanska a na pod-
máčených stanovištích. Bezprecedentní je rozsah těžeb 
v posledních 20 letech.

Přestože je oblast součástí řady chráněných území, stále 
zde převládají ekonomické zájmy s negativními důsledky 
na biodiverzitu včetně hospodaření, které je v příkrém 
rozporu s ochranou biotopů prioritních druhů (dle vy-
hlášky 166/2005 Sb.) zdejších EVL. Tato situace je důka-
zem neúčinnosti současných ochranných opatření včet-
ně managementu skrze o.p.s. BR Dolní Morava. I přes 
některé pozitivní jevy (např. ponechávání výstavků) je pro 
zachování biologické bohatosti území nutné upravit 
jeho management a na vybraných lokalitách 
směřovat např. k obnovení středního lesa, 
snížení zakmenění či zvýšení 
obmýtí vybraných porostů tak, 
aby nedocházelo k dalšímu  
přenosu nevyrovnanosti  
věkové struktury  
do dalších staletí.

V roce 1938 byly stále často zastoupeny lesy ote-
vřené (13,4 %), rozvolněné (6,6 %) i strukturované 
(16,5 %; často lesy v období převodu z tvaru středního 
na vysoký). Zapojený, homogenní porost zabíral pouze 
50,8 %, stejně tak plocha holých sečí byla jen 5,6 %, 
paseky s výstavky byly relativně časté (3,5 %). Ty-
pická byla pestrá mozaika vzájemně pozvolně 
přecházejících porostů  
v různém stupni rozvolně-
ní (obr. 5a).

50. léta byla závěrem přechodu k vysokokmennému 
a holosečnému hospodaření. Plocha pasek je stále malá 
(4,4 %), na několika místech přetrvávají poslední zbyt-
ky otevřených porostů (3,5 %), výrazně poklesla i plo-
cha porostů zapojených strukturovaných (o 88,4 %) 
(obr. 5b).

Snímky z roku 1976 (obr. 5c) ukazují prakticky stej-
ný obrázek jako současné. Podíl zapojeného, nestruk-
turovaného lesa je podobný jako v předchozím období 
(83,4 %), avšak rozloha holých sečí stoupla dvojná-
sobně (na 9,1 %). Další pokles ve stejném tempu jako 
v předchozím období, prodělaly zbývající kategorie lesa. 

V roce 2009 je pasek plošně nejvíce (14,9 %), oproti 
předchozímu období je zřetelné ponechávání výstavků 
(necelá pětina pasek) a zmenšení průměrné rozlohy ho-
lých sečí (obr. 5d). Plocha otevřených porostů dále kle-
sala (na 0,5 %), přičemž velká část takto klasifikované-
ho lesa byla nejspíše roztěženým porostem a reálná plo-
cha stálých otevřených porostů je ještě menší.

Plocha TTP se solitérními stromy klesla za sledova-
né období o necelou polovinu, z 3,6 na 2,1 %. Zhruba 
16 % bylo zapojeno a 45,6 % zaniklo jako bezlesí.

Plošné zastoupení jednotlivých věkových stupňů je 
velmi nerovnoměrné a kolísá od necelých 2 % po více

 jak 15 % (obr. 4a). Plocha porostů se 
stářím do 10 let (tj. za pos-
ledních 10 let vykácených)  

je 15,6 %, na Tvrdo-
nicku bylo za
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Řídké lesy

Otevřené lesní porosty, solitérní 
a velmi staré stromy či rozpadající se 
pařezy jsou významným biotopem 
množství dnes vzácných a ohrožených 
druhů z řad saproxylických brouků (např. 
tesaříků, roháče obecného, páchníka hnědého  
či krasců - Čížek, Zábranský 2009) i dal-
ších taxonů jak fauny (např. motýlů jasoně 
dymnivkového, hnědáska osikového; ptáků 
tetřívka obecného, jeřábka lesního, dudka chocholaté-
ho; ze savců plcha lesního), tak flóry (byliny zvonovec 
liliolistý, střevičník pantoflíček, třemdava bílá; keře dřín 
obecný, ptačí zob obecný; stromy jeřáb břek, jabloň les-
ní) (Konvička a kol. 2005). 

Tyto druhy potřebují např. staré dřevo (v různém stá-
diu rozpadu - Vodka a kol. 2009) či světliny a remíz-
ky. Právě dřívější způsoby lesního hospodaření, jako 
byla pastva v lesích, nízké a střední lesy, časté výstav-
ky, pařeziny i „pralesovité“ porosty aj., zajišťovaly vý-
razně pestřejší mozaiku různorodých lesních stanovišť 
(Vera 2000) než jsou ty dnešní, kde tyto druhy přežíva-
jí na okrajích lesa, světlinách podél cest nebo starých 
alejích.

Tab. 1: kontingenční tabulka vzájemných změn mezi stavem 
v roce 1938 a 2009.
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Obr. 1: poloha území v ČR.
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