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12. Lesy

Charakteristiky porostÛ

Lesnatost

Lesy okresu Vsetín tvoﬁí ze 78 % jehliãnany (67 %
smrk, 7 % jedle, 2 % modﬁín a 2 % borovice) a 22 % listnáãe (16 % buk, 2 % habr, 1 % javory, 1 % bﬁíza a 2 % ostatní
listnáãe). Pﬁesná rekonstrukce zastoupení dﬁevin pﬁed
nástupem lidské kolonizace provedena nebyla, pravdûpodobn˘m se v‰ak jeví, Ïe rozhodujícími dﬁevinami, které
dohromady tvoﬁily více neÏ 90 % lesÛ okresu byly buk,
od stﬁedních poloh spolu s jedlí, a Ïe dnes dominující
smrk se vyskytoval v˘raznûji jen v polohách nad 900 m n. m.
Srovnání okresu Vsetín s celou âR ﬁíká, Ïe podíl jehliãnanÛ
a listnáãÛ je naprosto totoÏn˘, a to pﬁes spí‰e hornat˘ charakter okresu, rozdíly jsou v‰ak v jednotliv˘ch dﬁevinách.
Borovice a dub, v poﬁadí druhá a tﬁetí nejhojnûj‰í
dﬁevina v âR, jsou díky odli‰n˘m pﬁírodním nárokÛm
ve vsetínském okrese zastoupeny nepatrnû. Naproti tomu
jedle, povaÏovaná celostátnû za vzácnou aÏ ohroÏenou,
je v okrese tﬁetí nejhojnûj‰í dﬁevinou.

V˘mûra okresu Vsetín ãiní 114 308 ha. Z toho pozemky,
které katastr nemovitostí eviduje jako les, pokr˘vají 61 538 ha
(54 %). Z této v˘mûry pokr˘vají lesní porosty asi 96,1 %
(59 155 ha), doãasné paseky po tûÏbû v prÛmûru ãiní 1,3 %
(777 ha) a 2,5 % (1 549 ha) tvoﬁí nezpevnûné lesní cesty,
pozemky pod elektrovody, lesní skládky a pod. K úﬁednû
evidované v˘mûﬁe lesních pozemkÛ je nutno pﬁipoãíst
odhadem je‰tû asi 1 000 aÏ 1 200 ha lesa na nelesní pÛdû.
Jde o jev typick˘ vala‰sk˘, ke kterému dochází samovoln˘m
zarÛstáním opu‰tûn˘ch zemûdûlsk˘ch enkláv.
V˘mûra lesÛ okresu Vsetín podléhala v historicky
dohledné minulosti znaãn˘m zmûnám. Pﬁíkladem mohou
b˘t údaje z povodí Vsetínské Beãvy mezi obcemi Halenkov
a Velké Karlovice. Kolem roku 1650, pﬁed poãátkem vala‰ské kolonizace tohoto území, zde lesy pokr˘valy pﬁinejmen‰ím 90 % území (tj. kolem 19 000 ha). Do zaãátku
30. let 19. století lesnatost poklesla o polovinu na 44 %
(9 214 ha). Nízká rentabilita zemûdûlství a silné povodnû
v 19. stol. vyvolaly opûtovné zalesÀování. Lesnatost v˘raznû
vzrostla, a to na 70 % (14 645 ha) v roce 1964. Následujících
30 let do‰lo k nárÛstu v˘mûry lesa jen o nûkolik desítek
hektarÛ. V souãasnosti probíhá dal‰í zalesÀovací vlna.
DÛvody k ní jsou stejné jako v 19. století.
Lesnatostí se okres Vsetín ﬁadí na tﬁetí místo mezi okresy âR, za Jeseník a Jablonec n. N. Pro zajímavost - stejnou
lesnatost jako okres Vsetín má ·védsko.

Ekologická kategorizace
Velk˘ rozsah nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek na území okresu
262 m aÏ 1206 m (rozdíl 944 m na krátké vzdálenosti
29 km) je pﬁíãinou rozdíln˘ch pﬁírodních, zejména klimatick˘ch, podmínek pro existenci a rÛst lesa. V závislosti
na tûchto mûnících se podmínkách se mûní i pﬁirozené
zastoupení druhÛ dﬁevin.Tento rozdíl vyjadﬁují lesní vegetaãní stupnû, jejichÏ charakteristika je uvedena v kapitole
o biotû.
Smrkov˘ porost ve Velk˘ch Karlovicích - Léskovém

Hodnotou zemûdûlské pÛdy patﬁí vsetínsk˘ okres mezi
ãtyﬁi nejménû úrodné okresy v âR, zato v úrodnosti pÛdy
lesní, mûﬁeno produkcí dﬁeva, zaujímá pﬁíãky nejvy‰‰í.V zásobách dﬁíví a bûÏn˘ch pﬁírÛstech se okres Vsetín ﬁadí na 2. pozici
mezi okresy v âR. PrÛmûrné hektarové zásoby dﬁíví
dosahují 303 m3 (republikov˘ prÛmûr 236 m3), bûÏné pﬁírÛsty
dﬁíví na jeden hektar ãiní 9,93 m3 za 1 rok (âR 6,90 m3).

Typ listnatého lesa z Hovûzí - lokalita Dubãí

Vnitﬁní struktura lesÛ vychází z ekologick˘ch vlastností jednotliv˘ch dﬁevin a je druhotnû silnû ovlivÀována
lesním hospodáﬁstvím. PﬁevaÏujícím tvarem lesa jsou stejnovûké porosty s dominantní dﬁevinou smrkem (ménû
bukem), ve kter˘ch jsou v 5 - 25 % podílu pﬁimíseny
jednotlivû nebo ve skupinách ostatní dﬁeviny.Tento typ lesa
je charakteristick˘ pro paseãn˘ zpÛsob hospodaﬁení.
V ménû pﬁístupn˘ch ãástech okresu se mÛÏeme setkat
se zbytky star‰ích, pÛvodním lesÛm blízk˘ch, jedlobukov˘ch porostÛ, dnes s pﬁímûsí smrku. Ve srovnání s jin˘mi
oblastmi republiky se v hojnûj‰í míﬁe zachovaly rozvolnûné,
druhovû i vûkovû pestﬁej‰í tzv. selské lesy, ve kter˘ch
se hospodaﬁilo vût‰inou bez pasek, v˘bûrem upotﬁebiteln˘ch stromÛ. Dnes uÏ vzácnûj‰ím typem lesa, pﬁesto v‰ak
pro Vala‰sko stále charakteristick˘m, jsou paﬁeziny pûstované pro palivové dﬁíví. Jde nejãastûji o habrové, ménû
o bukové nebo dubové lesy obnovované paﬁezov˘mi
v˘mladky.
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Zdravotní stav
Podat objektivní anal˘zu stavu a v˘voje po‰kození lesÛ
je obtíÏné. Krom jiného proto, Ïe po‰kozování lesÛ b˘vá
nezﬁídka podle subjektivních pohledÛ hodnotitele zlehãováno nebo naopak zveliãováno.
Pﬁedem je nutné ﬁíci, Ïe ‰kodlivé faktory pÛsobí na les
v komplexu, pﬁesnû lze vliv jednotliv˘ch faktorÛ jen málokdy
popsat oddûlenû. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t v sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch letech 20. století pozorované hynutí jedle. Její
citlivost k imisím byla pﬁeceÀována a dnes pﬁevaÏující vûdeck˘ názor hovoﬁí o ﬁadû pﬁíãin. AniÏ by v‰ak problém hynutí
jedle byl uspokojivû vysvûtlen, ta se vzpamatovala a od zaãátku devadesát˘ch let dochází k její pﬁesvûdãivé regeneraci.

ﬁádnû nepﬁízniv˘ch stanovi‰tích, slouÏící pﬁedev‰ím
k ochranû pÛdy, tvoﬁí 0,1 % a kategorie lesÛ zvlá‰tního
urãení obsahuje 3,4 %. Poslední kategorie zahrnuje lesy,
v nichÏ oprávnûn˘ veﬁejn˘ zájem nadﬁazuje mimoprodukãní funkce nad funkce produkãní.V na‰em pﬁípadû se jedná
o lesy v I. ochranném pásmu vodních zdrojÛ, v maloplo‰n˘ch chránûn˘ch územích, v 1. zónû CHKO Beskydy
a genové základny lesních dﬁevin.
Dnes ‰iroce zmiÀovan˘ princip trvale udrÏitelného
hospodáﬁství uplatÀuje na‰e lesnictví jiÏ více neÏ 250 let.
V praxi to znamená, Ïe se netûÏí více dﬁeva neÏ ho pﬁiroste. V souvislosti s civilizaãními problémy pﬁidává moderní
lesnická politika vyspûl˘ch zemí k principu tûÏby nanejv˘‰
pﬁírÛstu dva dal‰í postuláty, a to za prvé - propagaci v˘robkÛ
ze dﬁeva jako obnovitelné, bezodpadové a pﬁirozenû recyklovatelné suroviny, a za druhé - aktivní podporu ostatních
funkcí formou veﬁejn˘ch investic.
Souãasná ãeská právní praxe i praxe lesnicky srovnateln˘ch evropsk˘ch zemí pﬁiznává lesu statut hospodáﬁského majetku, kterému zároveÀ ukládá povinnost pouÏívat
ãást v˘nosÛ k zaji‰Èování veﬁejnû prospû‰n˘ch funkcí.
Z pohledu vlastnictví lesÛ je situace v na‰em okrese v˘raznû odli‰ná od celorepublikové. V okrese Vsetín je nejvíce
lesÛ soukrom˘ch (42,7%), následují lesy státní (38,6%)
a nejménû je lesÛ ve vlastnictví obcí (18,7%).V âR naopak
vysoce pﬁevaÏují lesy státní (Lesy âR, s. p., lesy národních
parkÛ, vojenské lesy, ‰kolní lesy) - dohromady 68 %, soukrom˘ch lesÛ je 19 % a obecních 13 %.

Snímek z jádra jedlobukového pralesa Kutan˘ - Halenkov, Dinotice

Obecnû lze ﬁíci, Ïe po‰kození lesÛ ﬁadí Vsetín mezi okresy ménû aÏ stﬁednû problémové. Pokud se t˘ãe trendÛ,
patrnû nejblíÏe pravdû bude názor, Ïe zdravotní stav lesÛ
od devadesát˘ch let stagnuje, pﬁípadnû dochází k mírnému
zlep‰ení (z hlediska po‰kození imisemi) nebo k mírnému
zhor‰ení (z hlediska po‰kození kÛrovcem). Jednotlivé ‰kodlivé faktory se v‰ak v ãase a v místû projevují rÛznou mûrou.
Nejv˘znamnûj‰í ‰kody pÛsobí lesÛm okresu boﬁiv˘ vítr,
tûÏk˘ sníh a námrazy prolamující zvlá‰tû mladé porosty,
kÛrovec likvidující oslabené smrky (pﬁi pﬁemnoÏení i smrky
zdravé), spárkatá zvûﬁ okusem mlad˘ch stromkÛ a loupáním
star‰ích porostÛ, václavkové hniloby napadající zvlá‰tû smrãiny zaloÏené na b˘val˘ch zemûdûlsk˘ch pÛdách. Vliv imisí
je pﬁímo pozorovateln˘ v polohách nad 900 - 1000 m n. m.
(napﬁ. v úseku Radho‰È - Pustevny), celoplo‰nû v‰ak imise,
a to nejen slouãenin síry, pÛsobí v pozadí jako stresující
faktor. Ten spolu s nedostatkem vláhy v su‰‰ích letech
oslabuje vlhkomiln˘ smrk a otvírá cestu kÛrovci.

V˘znam lesÛ
Obvyklé klasifikace rozli‰ují funkce lesa ekosystémové
(pro pﬁírodu) a sociální (pro ãlovûka). Sociální funkce
se pak ãlení na produkãní, které procházejí trhem a mimoprodukãní, které sice neumíme penûzi ocenit, ale jejich
pozitivních úãinkÛ jsme si vûdomi. Orientaci ve funkcích
lesÛ toto ãlenûní napomáhá, je v‰ak nepﬁesné (i ãlovûk
je souãástí pﬁírody) a konfrontaãní, neboÈ vyzdvihuje protikladné zájmy pﬁírody, veﬁejnosti a zájmov˘ch skupin namísto hledání spoleãn˘ch v˘chodisek pro lesnickou politiku.
Souãasn˘ lesní zákon dûlí lesy podle pﬁevaÏující,
nikoli v‰ak v˘luãné funkce, do tﬁí kategorií. Kategorie lesÛ
hospodáﬁsk˘ch zahrnuje 96,5 % lesÛ okresu. Lesy na mimo-
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Zimní aspekt v jedlobukovém pralese Razula - Velké Karlovice

Pohled na Du‰nou a údolí Jasénky od Vsetína. V této oblasti se nachází mnoÏství selsk˘ch listnat˘ch lesÛ s habrem, bukem a lípou.

Interiér pralesa Kutan˘ se vzrostl˘mi buky. Ve star˘ch stromech zde ãasto hnízdí datel ãern˘ a holub doupÀák.
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