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Stejnì jako i jiným atraktivním územím se ani Jeseníkùm nevyhnuly rozsáhlé stavby, které výraznì poznamenaly tváø chránìné krajinné oblasti (energetické stavby, dopravní sítì, rekreaènì sportovní centra). Nìkteré
plány poèítají s prodluováním lyaøských sjezdovek, co by znamenalo vykácení dalích lesù na Velkém
Klínu, Toèníku èi Keprníku. Významné nebezpeèí pro zdejí lesy pøedstavuje také plánovaný masivní rozvoj
dopravní infrastruktury (napø. stavba silnice I/44 a tunelu pod Èervenohorským sedlem).
Na stavu lesù v Chránìné krajinné oblasti Jeseník se rovnì podepsalo nevhodné lesní hospodaøení. Pøíkladem mohou být rozsáhlé holé seèe a imisní tìby, devastace reliéfu kilometry lesních cest a svánic i kalamitní nahodilé tìby s odvozem døeva, erozí i sesuvy pùdy.
Postoj veøejnosti ke správì a rozhodování v lesích je faktorem, jeho význam stále narùstá. Jedním z dùvodù
pro vypracování této studie je proto snaha podnítit rozsáhlou veøejnou diskusi k problematice lesù v Chránìné
krajinné oblasti Jeseníky.
Faktorù, které negativnì ovlivòují stavy lesù v CHKO Jeseníky, je celá øada. Cílem této studie je nalézt
a vyhodnotit vlivy, které ke patnému stavu lesù pøispívají nejvíce. Studie by se mìla stát jedním z podkladù
pro diskusi o budoucnosti lesù v Jeseníkách.

2. CHARAKTERISTIKA CHKO JESENÍKY
Chránìná krajinná oblast Jeseníky byla vyhláena v roce 1969. Rozkládá se na území okresù Bruntál, umperk a Jeseník a zasahuje do dvou pøírodních lesních oblastí  Hrubého Jeseníku a Pøedhùøí Hrubého Jeseníku. Podle biogeografického èlenìní republiky jde o tzv. Jesenický bioregion. Na území CHKO, které je od roku
1994 rozdìleno do 4 zón odstupòované ochrany pøírody, se nacházejí ètyøi národní pøírodní rezervace (NPR),
patnáct pøírodních rezervací (PR) a ètyøi pøírodní památky (PP).
Geomorfologie
Hrubý Jeseník se vyznaèuje zaoblenými høbety, pøíkrými svahy, hluboce zaøezanými údolími s èetnými skalními
výchozy. Èlení se na tøi podcelky  Pradìdskou, Keprnickou a Medvìdskou hornatinu. Pohoøí na severozápadì sousedí s Rychlebskými horami, oddìlenými údolím Staøíèe a Bìlé, a na východì s Nízkým Jeseníkem,
který je charakteristický iroce zaoblenými høbety a ploinami na rozvodích. Jinì od Hrubého Jeseníku leí
Hanuovická vrchovina. Údolí Desné tvoøí umperskou kotlinu, která oddìluje Branenskou vrchovinu od
Hrabìické hornatiny.
Vodopis
Jeseníky  jako významná pramenná oblast  byly vyhláeny chránìnou oblastí pøirozené akumulace vod
(CHOPAV). Díky velkému mnoství sráek a geologickému sloení se pohoøí vyznaèuje vysokým odtokem vody.
Patøí k baltskému i èernomoøskému úmoøí. Významnìjí zásoby podzemních vod vznikly v nivách Desné,
Moravy a oblastech s ledovcovými sedimenty. V Jeseníkách se rovnì nacházejí vývìry minerálních vod. Nejvýznamnìjími toky jsou Bìlá a Staøíè na severu území, Opava a Moravice na východì a jihovýchodì, Oskava
na jihu, Merta, Desná a Branná na západì pohoøí.

Velké elmy a dalí savci: medvìd, vlk, rys byli vyhubeni do konce 18. století, nejdéle se udreli v pralesovitých
porostech údolí øeky Desné. Rys ostrovid se v souèasnosti vyskytuje trvale, ale jen v minimálních poètech
(zhruba dva jedinci). Maxima populace dosahovala v 60. letech (20-25 jedincù). Medvìd hnìdý sem obèas
migruje z Karpat, vlk pøechází ze severozápadu pøes polské hranice. Pøekákou vìtímu osídlení pohoøí velkými elmami je nií potravní nabídka (dùsledek pøemìny lesù), ruení vhodných biotopù èlovìkem (tìba
døeva, rekreace a cestovní ruch) a nelegální lov. Vrací se vydra øíèní (nìkolik jedincù bylo vysazeno na øece
Moravici, vhodnou lokalitu pøedstavuje rovnì øeka Opava). Od jihovýchodu a jihozápadu proniká také bobr
evropský, který se v posledních letech na èeském území opìt roziøuje.
Spárkatá zvìø, kopytníci: do Jeseníkù byl introdukován alpský poddruh kamzíka horského, který dosáhl nejvyích poètù v 90. letech. I souèasné  ponìkud nií  stavy negativnì ovlivòují obnovu lesa ve vyích
polohách. Pro nepùvodnost je vedena polemika o zachování jesenické populace kamzíkù. I pøes drastickou
redukci jelenù, je zpùsobila rovnì sníení kvality jejich populace, se nepodaøilo dosáhnout poètu, který by
byl les schopen uivit. Ve volné krajinì chránìné krajinné oblasti se dnes zvìø pøikrmuje minimálnì, je snaha
soustøeïovat ji na zimu do pøezimovacích obùrek. Nadále pøemnoení jeleni i divoká prasata stále negativnì
ovlivòují odrùstání i obnovu lesa, zejména ve vyích polohách. Srnec obecný se vyskytuje v celé oblasti,
hlavnì na okrajích pohoøí.
2.1. LESY V CHKO JESENÍKY

Podnebí

2.1.1. Rostlinná spoleèenstva CHKO Jeseníky

Pøevaující èást niích poloh leí v tzv. klimatické oblasti chladné, høbety Jeseníkù patøí mezi nejchladnìjí
území u nás. Klima na úpatí hor je mírnì teplé a prùmìrnì vlhké. Klima na høbetech je drsné, vlhké a vìtrné.
Návìtrné severozápadní polohy pohoøí mají vysoké mnoství sráek, naopak jih a jihovýchod leí ve srákovém stínu. Zimy na jiním a jihovýchodním pøedhùøí Hrubého Jeseníku a v Nízkém Jeseníku jsou dlouhé
a drsné. Výka snìhové pokrývky vrcholí v bøeznu. Nejvyí horu Pradìd (1491 m n. m.) sníh souvisle pokrývá od konce listopadu do poloviny dubna.

V Hrubém Jeseníku pøevauje horská vegetace a kvìtena, a na výjimky chybí teplomilné druhy. Spadá vesmìs do montánního a subalpinského, místy na vrcholech dokonce i alpinského vegetaèního stupnì Plonì
pøevaují lesy. Dle geobotanické rekonstrukce (Mikyka et al. 1968) tomu tak bylo i v minulosti.

Významnou roli v klimatu pohoøí hrají také tzv. anemoorografické systémy (kombinovaný vliv horského reliéfu
a povìtrnostních podmínek), které jsou jednou z hlavních pøíèin mimoøádného bohatství flóry v ledovcem
vytvoøených karovitých údolích (Velká Kotlina).
Pùdy
v Jeseníkách pøevládají podzoly, pouze v niích èástech údolních svahù a pøi okrajích pohoøí se vyskytují
kambizemì, nepatrné ostrùvky rendzin na vápencích a litozemì na strmých srázech se skalními výchozy
(Velká Kotlina, Bøidlièná aj.). Pùdy Jeseníkù jsou tedy pomìrnì chudé, co odpovídá horským podmínkám. Na
Rejvízu a Skøítku vznikla významná raelinitì.
Fauna
V regionu se vyskytuje tzv. hercynská, støedoevropská horská fauna odpovídající pomìrùm hor  montánního
a subalpinského stupnì i zbytkù vrchovi. Okrajovì sem zasahují i nìkteré druhy typické pro Karpaty (èolek
karpatský, pl modranka karpatská). Potoky a øeky patøí do pstruhového pásma s výskytem vranky pruhoploutvé a obecné. Mezi významné druhy savcù patøí rys ostrovid, rejsek horský, plch lesní, myice temnopásá, myivka horská, netopýr pobøení a netopýr severní, potenciálnì také vydra øíèní, medvìd hnìdý a vlk.
Významnými ptáky jsou tetøívek obecný, tetøev hluec, sýc rousný, linduka horská, pìvuka podhorní, kos
horský, lejsek malý, oøeník kropenatý, èeèetka zimní, pøípadnì i sokol stìhovavý, èáp èerný, ledòáèek øíèní,
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sluka lesní. K významným obojivelníkùm náleí èolek karpatský, èolek horský, k plazùm jetìrka ivorodá
a zmije obecná. Klíèovými reprezentanty fauny mìkkýù jsou závornatka køíatá, slimáènice lesní, skalnice
lepá, vlahovka karpatská, vøetenatka nadmutá. Hmyz charakterizují ídlo raelinné, saranèe Miramella alpina, støevlík Carabus variolosus, okáèi Erebia euryale, Erebia epiphron, Erebia sudetica, kovovníèci, vzpøímenka Lyonetia pulverulentella, zavíjeè Udea alpinalis, píïalky (napøíklad huòatec alpský), mùry a luásek borùvkový
(Colias palaeno) a dalí.

Plonì pøevaovaly buèiny, v niích polohách a na pùdách s velkým mnostvím ivin i kvìtnaté buèiny, na
chudích horninách kyselé buèiny, se stoupající nadmoøskou výkou klenové horské buèiny, horské smrèiny
a v nejvyích polohách bezlesé hole. Hranice lesa se pohybovala na úrovni hranice souèasné (1350 m n. m.).
Zvlátností Jeseníkù je, e zde jako pùvodní chybí kleè. Byla vysazena v 19. století a v souèasnosti je redukována ve prospìch alpinských trávníkù a obnovy pøírodních jevù (lavin).
V lesích místy vznikla raelinitì s borovicí blatkou, vrchovitì, pramenitì, èetné jsou skály. Jeseníky jsou
jediné èeské pohoøí, kde je pùvodní tzv. sudetský modøín. V souèasnosti pøevaují umìlé smrkové monokultury, dochovaly se vak i zbytky suových lesù, pùvodních horských buèin a smrèin.

Pøirozené smrèiny  horské klimaxové porosty s vtroueným jeøábem ptaèím doprovázejí horní hranici
lesa. Z øady spoleèenstev horských smrèin (se tøtinou chloupkatou, borùvkou, papratkou alpinskou,
raeliníkem) jsou v Jeseníkách významné pøedevím vzácné smrèiny kapradinové  u Ovèárenské cesty,
v horní èásti Bílé Opavy, ve Velké i Malé kotlinì, u Eustachovy chaty, nad Evenkou a Alfrédkou aj.
Listnaté a smíené lesy v Jeseníkách doplòují smrèiny. Tvoøí je pøevánì buèiny, vázané na submontánní (vrchovina 450 m n. m.) a supramontánní (støedohorský, a 1300 m n. m.) vegetaèní stupeò.
Kvìtnaté buèiny (buèiny a jedlobuèiny) jsou charakteristické druhovì bohatým bylinným, keøovým a mechovým patrem. Vedle buku lesního je zastoupena jedle bìlokorá, javor klen, jilm horský i vaz, jasan
ztepilý. Dochovaly se pod hlavním høebenem Pecný  Bøidlièná  Máj, na svazích Mraveneèníku, v údolí
Divoké Desné a na Branensku.
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Klenové vysokobylinné buèiny se vyvinuly na pøíkøe svaitých stanovitích, v pramenných èástech vodoteèí støedohorského vegetaèního stupnì. Vedle buku lesního je charakteristické zastoupení javoru klenu, smrku, jeøábu ptaèího. Atypická je Buèina pod Frantikovou myslivnou (s dominantní havézí
èesnáèkovou), v Borové dolinì bylo popsáno spoleèenstvo s kapradinou hrálovitou.
Acidofilní (kyselé) buèiny, smrkové buèiny a jedliny se jako pøirozené porosty vyskytují na stanovitích
hornin chudých na iviny, druhotnì také v místì èlovìkem naruených kvìtnatých buèin. Stromové patro
tvoøí vedle buku lesního javor klen, smrk ztepilý, jeøáb ptaèí, bylinné patro je druhovì chudé. V souèasné
dobì se buèiny dochovaly mozaikovitì s buèinami kvìtnatými v údolí Merty, Divoké Desné, pod Èervenohorským sedlem, na Èernavì i jinde.

S výjimkou nìkolika národních pøírodních rezervací pøedstavují rezervace v CHKO Jeseníky, u nich je hlavním
èi dùleitým pøedmìtem ochrany pøirozený, pøírodì blízký lesní ekosystém, pouze fragmenty pùvodních lesù.
Aèkoli jsou vechny pøírodní i národní pøírodní rezervace zaøazeny do první, nejpøísnìji chránìné zóny CHKO,
ve skuteènosti nejsou bezzásahové v úzkém slova smyslu. Vìtinou jde o pøírodní lesy ponechané samovolnému vývoji, v rámci ochranáøského managementu (péèe o území) se ale i zde provádìjí a plánují vybrané
zásahy a èinnosti. Bezzásahový reim je vak dosaitelný a míra lidských intervencí by mìla být co nejnií.
Stávající lesní rezervace

Reliktní bory jsou ve spoleèenstvech Hrubého Jeseníku dochované v místech, kde skalní podloí tvoøí
køemencové suti. Bylinné patro je druhovì chudé, pozornost zaslouí plazivá forma smrku. Tyto porosty
se chrání na Borku u Domaova, Suchém vrchu u Vrbna p. Pradìdem, Zámeckém vrchu.

NPR Pradìd  komplex pøírodních a pøírodì blízkých ekosystémù nejvyích poloh Hrubého Jeseníku,
chrání alpinskou a subalpinskou vegetaci a pøirozená lesní spoleèenstva. Celková rozloha èiní 2031
hektarù. Tvoøí jej nìkolik èástí. Ve Velké a Malé Kotlinì pøevládají pøirozené smrèiny a zbytek klenobukového pralesa. Pod Petrovými kameny se vyskytuje jeøábový køivoles, v údolí Bílé Opavy unikátní porosty
rozvolnìných horských smrèin, pralesovité porosty, Divoký Dùl s autochtonními lesními porosty extrémních stanovi, suových a roklinových lesù. Vrchol Pradìdu tvoøí bezlesé hole, pøirozené smrèiny, skály
a vrchovitì. Rezervace slouí rovnì jako genová základna (GZ) pro sbìr semen (osiva) ekotypu horského smrku a jeøábu.

Oliny submontánních a montánních poloh jako kdysi rozsáhlá spoleèenstva Hrubého Jeseníku vesmìs ustoupila zemìdìlství. Zachovaly se v okolí prameni horských potokù a horních tokù øek, napøíklad Bìlé, Bílé a Støední Opavy, Divoké i Huèivé Desné èi Podolského potoka.

NPR erák  Keprník (1 174 ha)  horské klimaxové smrèiny a horské buèiny pralesovitého charakteru,
rozsáhlá vrchovitì s typickou kvìtenou, nevelké hole se skalními útvary pokryté unikátní vegetací.
V území se nacházejí dùkazy ètvrtohorního zalednìní.

Spoleèenstva listnatých keøù lavinových drah se vyskytují tam, kde lesy pøecházejí do keøových a bylinných
spoleèenstev, a na místech, kde rùstu stromù brání pravidelné laviny. Dominují zde bøíza karpatská
a vrba slezská (Velká a Malá kotlina). Roste zde také javor klen, lýkovec jedovatý, rùe alpská a vrba
ípovitá. Pøíbuzné spoleèenstvo se nachází u pramenù Bìlé (Vysoký vodopád). Tvoøí potoèní spoleèenstvo, dominantní døevinou je smrk a vrba slezská, èastý je i javor klen.

NPR Raelinitì na Skøítku (167 ha)  raelinitì (asi 850 m n. m.) a pøirozené raelinné smrèiny
parkového charakteru s bøízou karpatskou pøipomínají severský tundrový les. Patøí mezi území zaøazená
mezi mokøady mezinárodního významu a chránìná Ramsarskou úmluvou.

Spoleèenstva suových a roklinových lesù porùstají v horách svahy, skalnatá a suová extrémní stanovitì. Hlavními zástupci stromového patra jsou javor klen i mléè, jasan ztepilý, buk lesní. Keøové patro
reprezentují zimolez èerný a rùe alpská. Suové a roklinové lesy jsou známy z údolí Divoké Desné (èást
Divokého dolu), Borové doliny (u jen zbytky), na Rabtejnì aj.

Spoleèenstva horských holí jsou charakteristická a z pøírodovìdeckého hlediska nejvýznamnìjí v celé
chránìné krajinné oblasti. Aè nevelká a izolovaná, urèují pøírodní charakter pohoøí. Vynikají bohatstvím
druhù, jsou cenná výskytem endemitù a tzv. glaciálních reliktù (druhù, které zde pøeily z ledových dob)
i utváøením unikátních biologických spoleèenstev. Sloením a funkcemi jsou ve støední Evropì jedineèná. Tvoøí je komplexy vrcholových skal, alpinské tundry, vysokostébelnatých niv, sedlových raelini,
prameni a subalpínských køovin. Vymezuje je horní hranice lesa. Místa výskytu: høeben od Ztracených
kamenù pøes Pec, Bøidliènou, Jelení høbet, Máj, Kamzièník, Vysokou Holi a k Petrovým kamenùm,
vrchol Pradìdu, Keprníku a Mraveneèníku.
Travinná a keøíèková spoleèenstva alpinských holí na silikátovém podkladu tvoøí spoleèenstva vrcholových poloh, vystavených extrémním podmínkám (vítr, sníh, chlad), s mìlkou kamenitou pùdou
s minimálním mnostvím ivin. Projevuje se zde vliv klimatu  vymrzání pùdy, vliv vìtru, sráek, intenzivního sluneèního záøení. Vyskytují se na vrcholu Pradìdu, Petrových kamenech, Vozkovi èi Keprníku.
Spoleèenstva horských a alpinských vysokostébelnatých niv a trávníkù se vyskytují pøevánì kolem
alpinské hranice lesa. Patøí sem jesenické kvìtnaté, kapradinové a vysokostébelné trávníky. Pro jejich
výskyt je dùleitá teplota, vlhkost a mnoství ivin.
Spoleèenstva prameni tvoøí mokøady na pramenitích horských potokù a slunomilná spoleèenstva
horských prameni. Vyskytují se na pøítocích potokù, svazích i úpatích.
Spoleèenstva raelini a vrchovi jsou pro Hrubý Jeseník charakteristická. Vznikla v dobì poledové
v mìlkých, bezodtokých a nepropustných sedlech èi pánvích. Souèasný vývoj podmiòují klima a minimální
zásahy èlovìka. Na rùstu raeliníku modelujícího reliéf závisí výskyt ostatních rostlinných druhù, zejména døevin. V CHKO Jeseníky se vyskytují tøi specifické pøíklady: vrchovitì mezi Vozkou a Keprníkem,
raelinitì s pøechody k raelinným smrèinám v sedle Skøítek (místy pøecházejí v raelinné smrèiny)
a typické postglaciální raelinitì Rejvíz.
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2.1.2. Maloploná zvlátì chránìná území, lesní rezervace

NPR Rejvíz  pøirozený ekosystém postglaciálního vrchovitního raelinitì s jezírky a prameniti. Vyskytují se zde pøirozené porosty borovice blatky i bøízy karpatské. Obvodové porosty jezírek formují
raelinné smrèiny a raelinné louky. Toto raelinitì, nejvìtí na Moravì, chrání Ramsarská úmluva.
PR Pod Jelení studánkou  navazuje na NPR Pradìd. V nadmoøské výce 1100-1250 m n. m. chrání
pùvodní smrkové porosty, hojnì vyuívané pro sbìr osiva. Nachází se zde unikátní mnoství mraveni.
Pøedstavuje také vhodný biotop pro kurovité ptáky.
PR Skalní potok  pøirozené lesní porosty, smíený les na skalnatém a suovém stanoviti, výskyt
horské oliny.
PR Suchý vrch  reliktní bor na køemencových sutích devonského stáøí, autochtonní porosty borovice
a smrku vèetnì jeho plazivé formy.
PR Buèina pod Frantikovou myslivnou  unikátní zbytek klenobukového roklinového pralesa
(1200 m n. m.).
PR Jelení buèina  jedineèná ukázka pøirozeného smíeného lesa (kvìtnaté buèiny, smrková buèina
pralesovitého charakteru) s výraznou vertikální èlenitostí a bohatým bylinným patrem. Kromì buku lesního zde roste javor klen i javor mléè, modøín evropský a jilm drsný.
PR Vysoký vodopád  nejvyí vodopád Hrubého Jeseníku, obklopen pøirozenou horskou smrèinou
pralesovitého charakteru, která se nachází na extrémnì skalnatém stanoviti.
PR Borek u Domaova  reliktní bor na suti, pøirozená døevinná skladba (smrk, jedle a modøín).
PR Frantikov  pùvodní jedlobukové porosty, genová základna.
PR Pod Sluneènou strání  pøirozený smíený les v jedlobukovém lesním vegetaèním stupni na extrémnì balvanitém stanoviti.
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PR Rabtejn  skalní útvary, smíený lesní porost s pøirozenou druhovou skladbou. Pøirozeným prvkem
buèiny je jilm drsný a jasan ztepilý, genová základna.
PR Snìná kotlina  ekosystémy horských strí, rozvolnìné smrèiny pøi horní hranici lesa.

Novì navrhované lesní rezervace
NPR umný potok  pøirozený lesní porost  buèiny s klenem, jilmem horským, jedlobuèiny, ojedinìle dochované exempláøe smrku pùvodního ekotypu. Toto území je obklopeno výraznì pøemìnìnými lesy, proto doporuèujeme zøízení rezervace (rozloha 150 ha). Správa CHKO vak v souèasnosti návrh revidovala.
NPR Èerná Opava  pøirozený vodní tok, niva, bøehové porosty, botanická a zoologická lokalita. Pùvodní návrh
poèítá s rozlohou cca 86 ha, doporuèujeme jeho rozíøení na 100 a 120 ha. Potøebné je nahrazení nepùvodních smrkových kultur porosty s pøevahou ole a luních døevin i úprava døevinné skladby bøehových a pøíbøeních porostù na pøítocích. Vyhláení rezervace se zmínìnými opatøeními výraznì pøispìjí k zlepení stavu
nadregionálního biokoridoru, zachování pøirozené dynamiky toku, zvýení retence a sníení erozního ohroení
mìsta Vrbna pod Pradìdem.
NPR Kosaøe  nejvìtí zbytek pùvodních bukových porostù Jeseníkù. Nacházejí se zde zbytky klimaxové
horské smrèiny, alpinské ekosystémy na høebeni, kvìtnaté buèiny na pøíkrých svazích i vrcholové skály.
Zachovala se zde vegetaèní stupòovitost. Rozlohu navrhované rezervace (117 ha) doporuèujeme zvýit na
150-200 ha.
2.1.3. Územní systém ekologické stability
V CHKO Jeseníky leí dvì nadregionální a 12 regionálních biocenter, klíèových souèástí územního systému
ekologické stability (ÚSES). Pøi budování ÚSES by také v tomto území mìla být zásadou iroká úèast subjektù.
Vechna biocentra by mìla být zaøazena do kategorie lesù zvlátního urèení z titulu biologické rozmanitosti.
Lesní prvky ÚSES by spolu s lesními rezervacemi mìly být východisky pro obnovu pøírodì blízkých lesù. Je
nutno vylouèit konflikty lesních biocenter s novì uvaovanými stavbami. Vìtina plochy nyní vymezených
lokálních biocenter svým stavem nezaruèuje okamité optimální plnìní svých funkcí, proto budou muset být
lesy na jejich ploe postupnì upravovány (rekonstruovány) smìrem k pøírodì blízkému, pøírodnímu stavu.
V lepím stavu jsou biocentra regionálního a nadregionálního øádu, respektive nadnárodního významu (plochy sítì EECONET, napøíklad Pradìd). Také zde je nezbytné vylouèit projekty a hospodaøení, které by mohly
sníit biologickou diverzitu a kvalitu území.
Strategie pìstování lesa by se zde mìla zamìøit na usmìròovaný pøírodní vývoj. Na území jesenických nadregionálních biocenter (NRBC) se vak provozují aktivity, které pøedstavují pro uchování a obnovu pøírodních
lesù významná rizika èi jejich existenci znemoòují. Provádìjí se zde intenzívní lesnické zásahy i výrazné
zásahy do reliéfu. Jako pøíklady lze uvést provoz zaøízení sjezdového lyování v NRBC Pradìd, pokusy o výstavbu
èi rekonstrukci rozsáhlé lesní cestní sítì tamté èi v regionálním biocentru erák-Keprník.
U spojovacích èástí ÚSES, tzv. biokoridorù, je situace sloitìjí. Mnohé èásti jsou nefunkèní èi nedostateènì
funkèní. V nìkterých biokoridorech je nezbytná úplná rekonstrukce lesních porostù, které nyní mají nevhodnou druhovou skladbu a strukturu, ke skladbì a struktuøe pøirozenìjí. Pøíkladem je nadregionální biokoridor
vedený údolím Èerné Opavy nebo regionální biokoridor Vozka-Èerná stráò.
2.1.4. Struèná typologická charakteristika lesù CHKO Jeseníky
Hospodáøské soubory (HS) jsou jednotky rámcového plánování hospodáøských opatøení vymezené pøíbuznými pøírodními podmínkami, porostními pomìry a funkèním zamìøením lesa. Na území CHKO Jeseníky je
nejvýznamnìjím hospodáøský soubor HS 55  smrkové hospodáøství ivných stanovi vyích poloh (46 %).
V rozmezí 5-13% rozlohy lesù v CHKO se pohybují hospodáøské soubory: 75  pøirozené smrkové hospodáøství kyselých stanovi, 53  smrkové hospodáøství kyselých stanovi vyích poloh, 51  smrkové hospo-
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dáøství exponovaných stanovi vyích poloh, 02  vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace. Zastoupení nad 1% mají HS 57  smrkové hospodáøství oglejených stanovi.
Lesní vegetaèní stupnì vyjadøují vztahy mezi klimatem a biocenózou, vedle kombinace bylinných druhù je
rozhodující sloení pøirozené døevinné sloky. Podstatná èást CHKO Jeseníky se nachází v pátém a vyím
lesním vegetaèním stupni, naopak druhý a ètvrtý stupeò je zde zastoupen jen velmi málo (viz tabulka è. 2),
první stupeò se zde nevyskytuje vùbec.
Tabulka è. 1.: Zastoupení lesních vegetaèních stupòù na území CHKO Jeseníky podle zón odstupòované
ochrany pøírody (zdroj CHKO Jeseníky, upraveno)
Celkové procentuální zastoupení
I. zóna

Lesní vegetaèní
stupeò
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dubový
bukodubový
dubobukový
bukový
jedlobukový
smrkobukový
bukosmrkový
smrkový
kleèový

II. zóna

III. zóna

ha

%

ha

%

ha

%

0
0
0
0
65
320
620
3300
580

0
0
0
0
1,3
6,6
13
68
12

0
0
0
0,7
1700
4300
5900
3800
14

0
0
0
0
10
30
36
23
0

0
49
280
510
15000
17000
4500
310
0

0
0,13
0,74
1,4
40
45
12
0,84
0

0
0,08
0,47
0,88
29
37
19
13
1,0

2.1.5. Administrativní charakteristiky
Na území CHKO Jeseníky se nachází 58 499 ha lesní pùdy, kterou z vìtiny vlastní stát. Restituce vak stále
probíhají. Øada pozemkù ji patøí i jednotlivým obcím: Rýmaøov (400 ha), Vrbno p. Pradìdem (70 ha), Svìtlá
Hora (300 ha), Andìlská Hora (100 ha), Dolní Moravice (60 ha), Bìlá pod Pradìdem (550 ha).
Není doøeeno navrácení církevního majetku konfiskovaného v roce 1947. Jedná se pøedevím o majetek
Arcibiskupství Olomouc (podél Støední Opavy) a Øádu nìmeckých rytíøù. Do výètu spadá napø. cca 1600 ha ve
Zlatých Horách, 737 ha na Rejvíze, 1650 ha v Horním Údolí a 226 ha v Dolním Údolí.
V chránìné krajinné oblasti hospodaøí osm lesních správ Lesù Èeské republiky (viz tabulka è. 3). Tìbu døeva
a vysazování mladých stromù vìtinou zajiují soukromé firmy.
Tabulka è. 2.: Lesní správy hospodaøící v CHKO Jeseník

Lesní správy (LS)
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

Jeseník
Javorník
Hanuovice
Louèná nad Desnou
Karlovice
Janovice
Ruda
Mìsto Albrechtice

Období lesních
hospodáøských plánù

Tìební a pìstební spoleènosti,
které zde pracují

1.1. 1997  31.12. 2006
1.1. 1998  31.12. 2007
1.1. 1995  31.12. 2004
1.1. 1995  31.12. 2004
1.1. 1994  31.12. 2003
1.1. 2001  31.12. 2010
*
1.1. 2002  31.12. 2011

Lesy Jeseník, a.s.
*
*
Desná, a.s.
Pradìdský lesní závod, a.s
Silva servis, a.s.
*
Tilia, a.s.

* nezjitìno
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2.1.6. Funkèní charakteristiky

2.2. HISTORIE A SOUÈASNOST LESNÍHO HOSPODAØENÍ NA ÚZEMÍ CHKO JESENÍKY

V Chránìné krajinné oblasti Jeseníky se nacházejí tøi funkèní kategorie lesù (kategorizace lesù je pøevzata
z dosud uívané terminologie):

Výskyt lesù do znaèné míry ovlivòuje podnebí. Napøíklad sucho a teplo období mezolitu zpùsobilo znaènou absenci
lesù. Pøíznivìjí podmínky nastaly koncem doby kamenné, kdy se ochladilo a pøibylo sráek. Podle H. Hemlicha
byla slezská èást Jeseníkù v pravìku a raném støedovìku (do 13. století) pokryta lesy ze 68 %, H. Schlinger
dokonce uvádí a 80 %. Archeologické a paleobotanické výzkumy ukazují, e mezi nejhojnìjí døeviny tehdy patøily
duby (i èervené), smrky, bøízy a jedle, ve vyích polohách buky, na suoviscích a skalách zase borovice.

 hospodáøské, jejich posláním je pøedevím produkce jakostního døeva, ovem pøi souèasném
plnìní ostatních funkcí

Ve støedovìku slouily lesy na Jesenicku také jako obrana proti nájezdníkùm (tzv. Slezská preseca). Mnohé
z nich se proto nesmìly kácet. Lesní porosty poskytovaly obyvatelùm topivo, píci, stavební materiál i úkryt
pøed nebezpeèím. Intenzivnì vyuívané lesy se nacházely maximálnì do 800 m n. m., tìba døeva nikdy
nemìla holoseèný charakter. Jetì v 1000 m n. m. byla patrná lidská èinnost. Vyí polohy a obtínì pøístupné lokality zùstaly nedotèené.

 ochranné, jejich funkèní zamìøení vyplývá z daných pøírodních podmínek a hospodaøení v nich
musí být zamìøeno na zlepování jejich ochranné funkce. Vymezení tohoto druhu lesù vychází
z detailních a dlouhodobých etøení, jejich výmìru lze povaovat za stabilizovanou. Do této
kategorie budou výhledovì zaøazeny vybrané novì zalesnìné èásti zemìdìlských pozemkù

Øada lesù se stala pøirozenou souèástí pohranièního hvozdu, který si dlouho uchovával charakter pralesa. Do
konce 12. století sahalo osídlení Hornomoravského úvalu na severu po Olomouc, ternberk a Unièov. Celý
kraj dále k severu tvoøil rozsáhlý zemìpanský prales Støelná. Na severovýchodì se rozkládalo velké lesní
území zvané Luboka panství ternberk a lesní komplexy panství Sovinec, které ji navazovalo na prales
Hrubého Jeseníku.

 zvlátního urèení, jejich poslání vyplývá ze spoleèenských potøeb, jimi se øídí i zpùsob
hospodaøení

Dùleité subkategorie lesù v CHKO Jeseníky
Lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojù  ochranný reim se uplatòuje u vodních zdrojù obcí Janovice, Vrbno pod Pradìdem a Jeseník u umného potoka.
Lázeòské lesy se nacházejí v okolí Lipové-lázní, Jeseníku-lázní a Karlovy Studánky.
Lesy v územích chránìných podle pøedpisù o státní ochranì pøírody zahrnují kromì první zóny CHKO i dalí
maloploná chránìná území.
Lesy státních zájmù  napø. vojenské újezdy a prostory (Ovèárna, Mikulovice-Salisov).
Rekreaèní lesy  nacházejí se v oblíbených rekreaèních místech. Tlak na jejich zøizování sílí.
Genové základny jsou souvislé soubory porostù pùvodních populací lesních døevin. Rozloha území, na kterých
rostou, musí postaèovat k udrení genetické promìnlivosti populací, které jsou pøi vhodném zpùsobu hospodaøení schopné autoregulace pøirozenou cestou. Tomuto úèelu se pøizpùsobuje hospodaøení, pøièem se dùraz
klade na pøirozenou obnovu. Genetické základny zároveò vìtinou plní i funkci biocenter v rámci ÚSES.
Na území CHKO Jeseníky je vyhláeno a navreno 8 genových základen (GZ) o výmìøe 2 962 ha: GZ Rejvíz, GZ
Jeseník, GZ Kouty, GZ Orlík, GZ Vrbno-Ludvíkov, GZ Vidly-Pradìd, GZ Karlov-Morávka a GZ Bedøichov.
Tabulka è. 3.: Zastoupení kategorií lesa podle zón, stav 1995, (zdroj CHKO Jeseníky, upraveno)
Celkové procentuální zastoupení
I. zóna

II. zóna

III. zóna

Kategorie lesa

ha

%

ha

%

ha

%

Les hospodáøský

21

0,43

1500

9,2

1400

39

27

Les ochranný
nepøíznivá stanovitì
vysokohorské
pásmo kosodøeviny

630
36
440
160

13
0,73
8,9
3,2

80
36
44
0

0,48
0,22
0,26
0

6,0
6,0
0
0

0,02
0,02
0
0

1,2
0,13
0,83
0,27

Les zvlátního urèení
lázeòské, rekreaèní
uznané obory
ochrana pøírody
pod vlivem imisí

4300
0
0
34
4200

87
0
0
0,68
86

1500
0
0
0
1500

90
0
0
0
89

23000
330
910
0
22000

61
0,87
2,4
0
58

72
0,56
1,6
0,06
69
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Ve 12.-13. století dolo pøi kolonizaci k dìlení pralesa. S rozvojem tìby rud vznikala horní mìsta, co
pøineslo rozsáhlé odlesòování. elezné hutì spotøebovaly velké mnoství døeva, které se postupnì tìilo i ve
vyích polohách. V dùsledku exploatace holých seèí bez následné obnovy lesních porostù a také vinou
extenzivní pastvy dolo k poklesu horní hranice lesa a rozíøení horských holí (18. století).
Konec 19. století zaznamenal umìlé zalesnìní èásti holí smrkem a kleèí; pokusy s borovicí limbou ztroskotaly. S úpadkem tìby rud pøely horní obce pøevánì na zemìdìlství, co v dùsledku znamenalo dalí nièení
lesa, a to i v srdci jesenického pralesa. Pralesovité porosty se pak nejdéle udrely v údolí Desné, kde mìly
jetì kolem roku 1750 znaènou výmìru, mení plochy zùstaly na svazích Keprníku.
Holoseèné hospodáøství a umìlá obnova pøemìnily vìtinu lesù na smrkové monokultury. Invazi smrku na
úkor listnáèù dokládají záznamy Julia Micklitze, nadlesního v Karlovì Studánce z roku 1857. Jeho studie
ukazuje, e druhové sloení Hrubého Jeseníku bylo mnohem pestøejí, ne je dnes. Smrkové porosty zabíraly
pouze 24 % území, bukové porosty 48 %. Zbytek pokrývaly lesy smíené, v nich tehdy jetì pøevládal buk.
Umìlá výsadba stromù se v irím mìøítku uplatòuje od konce 18. století, po roce 1860 pak zcela pøevládla.
Ve velké míøe se pouívalo sadebního materiálu nevhodné provenience.
V polovinì 50. let 20. století pøibyly dalí hektary smrku, zabíral u celých 65 % výmìry lesní pùdy. Zato
rozloha území s bukovými porosty se sníila na pouhá 3 %. Také ve zbytku smíených lesù ji pøevládal smrk.
Napøíklad v povodí Huèivé Desné dolo k nárùstu ploch smrku z 27 % v roce 1857 na 62 % v roce 1947;
u pramenù Branné z 33 % smrku v roce 1857 na 94 % v roce 1947.
Po druhé svìtové válce se negativní trendy v lesním hospodáøství jetì prohloubily. Kromì navyování zastoupení smrku (o dalích cca 15-19 % v neprospìch smíených porostù) pøetrvalo vysazování nevhodných
ekotypù i ve vyích polohách. Krátké období obnovy lesa na biologickém základì (1953-1956) vystøídala
desetiletí velkoploného holoseèného hospodaøení, co vedlo k oslabení porostù. Snadnìji pak podléhaly
povìtrnostním vlivùm, polomùm a vývratùm; vznikaly obtínì zalesnitelné holiny. Souvislé horské porosty byly
ve vyích polohách rozbity, jejich mikroklima znièeno.
Druhá polovina dvacátého století pøinesla lesùm dalí újmu v podobì zneèitìní ovzduí. V dùsledku lokálního odumírání lesa se tìilo i ve velmi nepøístupných polohách (tzv. imisní tìby). Sucha poèátku 90. let,
degradace pùd i vysoké poèty vysoké zvìøe stav lesa dále zhorovaly. Reliéf i vodní reim byly pokozeny
výstavbou rozsáhlé sítì lesních cest, budované velmi èasto pouze s ohledem na tìbu. Synergické pùsobení
kodlivých vlivù, kumulace pokození a nevhodného hospodaøení, vysuování i zmìna druhové skladby vyústily do hluboké krize lesa, jeho obnova byla ohroena v samotných základech (zejména ve vyích polohách).
Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stránì je pøíkladem stavby, která dramaticky poznamenala lesy Jeseníkù.
Znièila rozsáhlé lesy v údolí Divoké Desné, zdevastovala celou horskou skupinu Mraveneèníku a lesy na úboèích
údolí. Ovlivnila také pramennou oblast Merty a porosty západního úboèí hlavního høebene. Stavba podobných
elektráren byla zvaována i v následujících lokalitách: Spálený vrch (nad Louènou, nad Desnou), árový vrch (nad
Vidly a Ludvíkovem), Mazance (nedaleko Rabtejna na Rýmaøovsku) a na hlavním høebeni (Bøidlièná).
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Tabulka è. 5.: Modelové zastoupení døevin na území CHKO Jeseníky podle zón odstupòované ochrany pøírody
(ha, %), (zdroj CHKO Jeseníky, upraveno)

2. 3. NEGATIVNÍ FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ KVALITU LESNÍCH EKOSYSTÉMÙ
2.3.1. Vlivy lesního hospodaøení

I. zóna
Døevina

Døevinná skladba
Skladba lesních porostù významnì ovlivòuje jejich kvalitu i stabilitu. Podíl jehliènanù, zejména smrku, se
v minulých stoletích postupnì zvyoval, a dosáhl podílu 83 %; v 1. vìkovém stupni dokonce pøes 90 %.
Vìtina lesù má charakter monokultur. Ojedinìle se zachovaly smíené porosty pøirozené skladby, vzácné
jsou porosty bukové. Mimoøádnou kvalitu má autochtonní sudetský modøín.
Pøirozenou skladbu jesenických lesù urèuje pìt pøevaujících druhù døevin: buk lesní, smrk ztepilý, jedle
bìlokorá, javor klen, jeøáb ptaèí. Vyjma specifických stanovi (napø. raelinitì, aluvia, pramenitì, skály
a sutì) tvoøily ostatní døeviny vdy jen pøímìs porostù. Souèasná druhová skladba lesù tedy naprosto neodpovídá jak skladbì pùvodní, tak skladbì potenciálnì pøirozené/modelové.
Dnení skladba lesù byla degradována de facto na dva druhy: smrk ztepilý a buk lesní. Pùvodní lesy tvoøily
v naprosté pøevaze porosty smíené nebo buèiny s pøímìsí ostatních døevin. Vyjma plonì nevelkých výjimek
(lesní rezervace, prvky ÚSES) lze dnes ostatní druhy pokládat jen za døeviny vtrouené. Zmìna pøirozené
druhové skladby na zcela umìlou probìhla bìhem relativnì krátké doby asi 200 let. Obnova pùvodní skladby
bude ale nároèná, nákladná a dlouhodobá (lesníci uvádìjí cca 2-3 % za desetiletí).
Tabulka è. 4.: Døevinná skladba lesa v CHKO Jeseníky podle zón odstupòované ochrany pøírody (zdroj CHKO
Jeseníky, upraveno)
Zóna
Døevina
smrk ztepilý
smrk pichlavý
jedle bìlokorá
jedle obrovská
douglaska tisolistá
borovice lesní
vejmutovka
kosodøevina
blatka
modøín evropský
duby
buk lesní
habr
javor mléè
javor klen
javor jasanolistý
jasan ztepilý
jilm
bøíza
jeøáb
lípa
ole lepkavá
ole edá
olièka zelená
osika
topol
vrba jíva
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I. zóna

II. zóna

III. zóna

Celkem

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

4497
0,11
2,1
0
0,24
4,8
0
162
46
4,0
0
115
0
0
9,5
0
1,4
0,74
12
10
0
18
0
0,13
0
0
2,7

92
0
0,04
0
0
0,1
0
3,3
0,94
0,08
0
2,4
0
0
0,19
0
0,03
0,02
0,24
0,21
0
0,4
0
0
0
0
0,05

14039
2,3
11
0
1
2,4
0
66
0
52
1,1
1193
0
0,94
76
2,5
21
0,56
22
9,2
2,5
33
2
4,6
0,4
0
0,56

91
0,01
0,07
0
0
0,01
0
0,41
0
0,32
0
7,4
0
0
0,47
0
0,13
0
0,14
0,06
0,01
0,21
0,01
0,03
0
0
0

29114
0,35
146
2,3
24
88
2,5
0
0
827
36
4469
11
15
521
0
130
9,8
567
26
114
423
202
0
8,0
3,1
5,7

79
0
0,4
0,01
0,06
0,24
0,01
0
0
2,3
0,1
12
0,03
0,04
1,4
0
0,35
0,03
1,5
0,07
0,31
1,2
0,55
0
0,02
0,01
0,02

48150
2,8
158
2,3
25
95
2,5
228
46
883
37
5777
11
16
606
2,5
152
11
601
46
117
474
205
4,8
8,4
3,1
8,9

84
0
0,27
0
0
0,17
0
0,4
0,08
1,5
0,06
10
0,02
0,03
1,1
0
0,26
0,03
1,0
0,08
0,2
0,82
0,35
0,01
0,01
0,01
0,02

ha

smrk
3343/3945
jedle
226/351
borovice
0
blatka
53/66
buk
294/381
javor mléè
0
javor klen
70/144
bøíza
69/103
jeøáb
191/487
osika
0
ole
5/7
lípa
2/3
jasan
1
jilm
8/9
dub
1
habr
0
bøek
0
tøeeò
0

II. zóna

III. zóna

Celkem

%

ha

%

ha

%

ha

%

68/80
5/7
0
1
6/8
0
1/3
1/2
4/10
0
+
+
±1
+
+
0
0
0

7373/9555
2436/4029
0
0
3540/4765
0
708/1516
63/64
265/431
2
14/19
56/121
35/64
69/108
1
0
0
0

45/58
15/25
+
0
22/29
0
4/9
+
2/3
+
+
±1
+
±1
+
0
0
0

7079/9122
9413/13325
1
1
12986/16954
15/23
1590/4068
26/35
240/242
21
98/145
315/941
92/191
147/227
158/220
10/17
1
1

19/24
25/36
+
+
35/45
+
4/11
+
1
+
+
1/3
±1
±1
±1
+
+
+

17766/22621
12085/17704
1
1
16820/22100
15/23
2367/5728
161/202
649/1161
23
117/171
373/1066
119/255
234/344
160/222
10/17
1
1

30/39
21/30
+
+
29/38
+
4/10
+
1/2
+
+
1/2
+
±1
+
+
+
+

Váný problém pøedstavují desítky kilometrù ètvereèních monokultur II. a III. zón CHKO. Ty zde popírají pøirozené druhové sloení i vegetaèní stupòovitost lesa, zásadnì sniují jeho stabilitu a jako biotop jej degradují.
Jako pøíklady lze uvést Medvìdskou hornatinu na severovýchodì CHKO, èást Branenské vrchoviny i Keprnické hornatiny (masív Vozka, Èerná Stráò).
Výsadba druhé a tøetí generace umìlých smrèin na stanovitích pùvodních jedlobuèin negativnì ovlivnila
strukturu, chemické i biologické vlastnosti lesních pùd. Oslabila mikrobiální ivot v pùdì a zmìnila její chemismus (okyselování, nepøirozený kolobìh prvkù a ivin atd.). Také dochází k jejímu vysuování a zhutòování.
Pùdy pod monokulturami mají slabou retenèní schopnost, jsou náchylné k pokození a erozi.
Monokultury snadno podléhají vìtru, hmyzu i zvìøi. Snadno je mùe ohrozit velkoploný kalamitní rozpad.
Pøedstavují riziko také pro pøiléhající porosty. Èím je stejnovìká smrková monokultura rozsáhlejí, tím se
zvyuje riziko jejího kalamitního rozpadu, tím obtínìjí a na vstupy a energie nároènìjí je její udrení i pøevod
na kulturu smíenou.
Monokultury nesplòují funkci biotopu rostlin a ivoèichù (výrazné ochuzení potravní nabídky, její nepøirozená
zmìna a distribuce v prùbìhu roku, likvidace úkrytù atd.).
Vìková skladba
Vìková skladba jesenických lesù není vyváená. Rozdíly existují i mezi jednotlivými lesními hospodáøskými
celky. Obecnì se nadnormativní mnoství porostù nachází v I. vìkové tøídì, ve vyích polohách pak ve tøídì
VIl. a vyí. Tam je naopak nedostatek stromù prvních tøech vìkových tøíd. Tato nerovnováha má zásadní vliv
na vyrovnanost produkce. V tzv. pøestárlých porostech v horských polohách se vak soustøeïují pùvodní,
geneticky nesmírnì cenné lesní ekosystémy.
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Tabulka è. 6.: Vìková struktura lesù na území CHKO Jeseníky podle zón odstupòované ochrany pøírody (zdroj
CHKO Jeseníky, úprava M. Míèek)

Zahuování dopravní sítì v lesích výraznì ovlivnilo jejich pøirozenou strukturu, obzvlátì pak masivní výstavba lesních cest a svánic v souvislosti s technizací tìby a pøepravy døeva. Stavba prvních lesních silnic
v údolích podél horských tokù èi pouívání plávek døeva sice strukturu lesa naruuje, ne vak nijak významnì.

Zóna

Budování lesní dopravní sítì na svazích a podél drobných pøítokù ale pøetváøí reliéf celého pohoøí; závaným
zpùsobem zasáhlo do vodního reimu a odtokových pomìrù. Výsledkem je vysouení lesù, sníená pùdoochranná funkce, zvýená eroze a odplavování lesních pùd, zmìna druhové a vìkové skladby i podmáèení
odlesnìných ploch, svahové sesuvy, zmìna v zásobování vodou a ivinami, drenáování a vysuování prameni, zvýení ohroení vìtrem i naruení mikroklimatu. Aèkoliv v oblasti existují stovky a tisíce kilometrù
lesních cest, svánic a pøibliovacích linek, jejich vliv na les není dostateènì zmapován.

Vìk
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161 a více

I. zóna

II. zóna

III. zóna

Celkem

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

210
150
210
140
100
98
230
110
520
190
260
160
330
730
560
220
690

4,3
3,0
4,3
2,9
2,1
2,0
4,6
2,2
10
3,8
5,3
3,3
6,8
15
11
4,4
14

230
990
1500
1200
640
1100
1400
940
970
970
1000
680
1100
810
340
230
470

12
6,0
9,1
7,4
3,9
6,8
8,7
5,7
5,9
5,9
6,2
4,2
6,4
5,0
2,1
1,4
2,9

4600
3100
3600
4300
2000
2800
3300
3000
3100
2700
1800
1300
680
510
290
160
98

12
8,4
9,6
1,6
5,4
7,4
8,8
8,1
8,3
7,2
4,8
3,5
1,8
1,4
0,78
0,43
0,26

6800
4300
5200
570
2800
4000
4300
4100
4600
3800
3100
2100
2100
2100
1200
610
1300

12
7,3
9,0
9,7
4,7
6,8
8,4
6,9
7,8
6,6
5,2
3,7
3,5
3,5
2,0
1,0
2,2

Struktura lesa, dùsledky jeho unifikace a dopady zpøístupnìní porostù
Souèasné lesy Jeseníkù netrpí jen zmìnou druhové skladby, ale také nepøirozenou prostorovou strukturou.
Homogenitu a heterogenitu lesních komplexù v pøírodní krajinì (její potenciál zùstal na vìtinì plochy CHKO
zachován) pøedurèuje morfologie terénu, vegetaèní stupòovitost a oblastní klimatické stanovitní anomálie.
Ve vazbì na výe uvedené a pùvodnì pøevaující smíené porosty lze dovodit, e souvislé, strukturou obdobné porosty se vyskytovaly ve tøech polohách: ve vyích polohách høebenù a na vrcholech, v polohách horských úboèí a svahù (s rozdíly vzhledem k expozici a exponovanosti lokality); tøetí relativnì charakteristickou
strukturní skupinou byly porosty øíèních a potoèních niv a aluvií na dnì horských údolí. Za výrazné pøirozené
strukturní anomálie lze oznaèit porosty na sutích a v pramenných oblastech.
Také uvnitø zjednoduených strukturálních jednotek byla stavba tehdejích lesù odliná od stavby lesù souèasných. Geomorfologická a klimatická predispozice Jeseníkù s výraznými rozdíly podmínek jednotlivých stanovi, umonila na relativnì malém území vznik velmi pestré vnitøní mozaiky lesù, tvoøených rùznými typy
listnatých, smíených i jehliènatých porostù rozdílného vìku a uspoøádání.
Strukturu lesù výraznì ovlivòovalo mnoství vody, mikroklima a charakter pøirozené obnovy, ale také pùsobení dlouhodobých teplotních a srákových výkyvù. Lze pøedpokládat jejich dlouhodobý úèinek na konkrétní
lokality, místnì mohly mít za následek i doèasný ústup lesù. Nejvìtí význam vak zøejmì mají obnova pod
trvalým døevinným krytem a bohatá horizontální stavba porostù, které zajiují výraznou odolnost pùvodních
lesù vùèi pùsobení externích faktorù (napø. vìtru). Výraznìjí vlivy morfologicko-klimatických anomálií mají
jen lokální ráz (napø. pády lavin v jesenických kotlích).
Zásahy èlovìka výraznì poznamenaly pøírodní strukturu a s vyuíváním holoseèného hospodaøení a umìlé
obnovy lesa na velkých plochách. Výraznì se tak sníila vnitøní diverzita porostù, postupnì se stíraly rozdíly
mezi jednotlivými strukturálními jednotkami.
Hloubku pøemìny pøirozené porostní struktury na strukturu pøírodì vzdálenou a umìlou lze odhadnout
s ohledem na charakter obnovy (výsadba monokultur èi smíených porostù, jejich vzájemný pomìr apod.),
èasovou posloupnost zmìn (tìby a obnova na malých èi velkých plochách), stanovitní pomìry obnovovaných ploch (napø. suti èi ivné pùdy), dosaitelnost lokalit dopravou (existence lesních silnic èi eleznic),
zpùsoby tìeb pøedchozích porostù aj. Významným projevem poruch pùvodní struktury lesa jsou extrémní
situace a katastrofy (sesuvy, polomy a vývraty, kalamity podkorního hmyzu).
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Vysoká strukturální a stanovitní rùznorodost porostù je garantem stability lesa, indikátorem kvality a pøirozenosti lesního prostøedí. Mezi indikaèní druhy dokládající kvalitu a zachovalost pøírodních lesních struktur
patøí lesní kuøi (tetøev, tetøívek a jeøábek). Jejich ústup a vymizení èasovì koresponduje právì se zmìnou
struktury, pouíváním velkoploných seèí a stavbou lesních cest. Kurové vyadují etáovitost porostù, výstavky, pramenitì i suí ploky  popelitì a èlenité porostní okraje s bohatým podrostem.
Holiny a holoseèe
Holoseèné hospodaøení s velkoplonou umìlou obnovou se v Jeseníkách pouívalo pøiblinì od roku 1800.
Do poloviny 20. století se ale podaøilo souvislé porosty na pøevaující ploe pohoøí obnovit (by ne v pùvodním
druhovém sloení).
Konec padesátých let vak pøinesl dlouhodobé ploné uívání rozsáhlých holých seèí. Jejich rozsah i velikost
holin kulminovaly v osmdesátých a poèátkem devadesátých let. To se ji èasto objevovaly rozsáhlé kalamity
a rozpad porostù v dùsledku neetrných tìeb. Charakteristické bylo otevírání porostních stìn v exponovaných
polohách, výrazný nárùst kùrovcových tìeb a imisní tìby. Dolo k odlesnìní významné plochy pohoøí  nejen
jednotlivých hor (napø. Sokolí vrch, Medvìdí vrch, Èerný vrch, Spálený vrch, Klínová hora, Medvìdí høbet
a mnohé dalí), ale i celých horských skupin (napø. Medvìdí hora  Dlouhá stráò  Velká Jezerná, erák  Obøí
skály  Snìhulák, Ploina  árový vrch  Lyra). Na obrovských plochách tak byly zlikvidovány pøirozený vodní
reim a porostní klima. Objevila se rozsáhlá eroze.
K roziøování holin docházelo také v první polovinì 90. let (Kamenec, Polom, Dìrná, Orlík, Rovný vrch). I kdy jejich
celková výmìra pomalu klesá, mnohé lokality stále zaznamenávají stagnaci èi dokonce roziøování (Jelení louèky,
Osikový vrch, erák, Malá a Velká Jezerná, jihozápadní úboèí Vozky, Ostrý vrch). Pokození vzrostlého lesa urychlují neetrné tìby v porostních stìnách, nadmìrné proøeïování porostù, tzv. asanaèní kùrovcové tìby, otevírání
porostního plátì lesní cestní sítí a nedostateèné pouívání melioraèních a zpevòujících døevin.
Vzhledem k zhorenému zdravotnímu stavu mladích výsadeb (ve vìku od 35 do 60 let) i starých porostù (od
130 let vìku výe) existuje vysoké riziko ploného rozpadu lesa a vzniku nových holin. Stabilní porosty, tvoøící
základ obnovy lesù v minulém století, vak dnes ji a na výjimky neexistují, zbytkové porosty ve vyích
a vrcholových polohách jsou destabilizovány a nepøedpokládá se jejich dlouhá ivotnost.
Mezi dosud velmi podceòovaná rizika patøí zmìna vodního a teplotního reimu na holinách. V høebenových
a vrcholových polohách na exponovaných severozápadních, západních a jihozápadních úboèích se v posledních
letech výraznì projevuje zmìna struktury i chemismu pùd. Dochází k blokování pøíjmu nìkterých prvkù i ivin,
usychání, pokozování výsadeb mrazem. Ochrana vysazených stromù se setkává s øadou problémù, obzvlátì lesní zvìø zde kadoroènì napáchá znaèné kody.
Holiny negativnì ovlivòují i sousedící porosty, obzvlátní oslabení zaznamenávají lesy leící ve smìru pøevládajících vìtrù z holiny. Plocha lesù postiených holoseèným hospodaøením je tedy mnohem vyí neli výmìra
území samotných holin.
Eroze, vodní reim, retence
S ohledem na geologii, klima a morfologii území, zmìny vegetaèního krytu a zásahy do reliéfu patøí Jeseníky
mezi eroznì výraznì ohroená pohoøí. Zmìna druhové skladby lesa i zásahy do reliéfu a vodního reimu erozi
posilují a její dùsledky prohlubují.
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Pro tvorbu odtokového reimu jsou dùleité charakteristiky vegetaèního pokryvu (druhová skladba, vìk, pomìr zalesnìných a odlesnìných ploch), charakter pùdy a utváøení terénu, srákový úhrn i rozloení sráek
v prostoru. Mezi dùleité faktory patøí rovnì naèasování sráek, významná èást jich pøichází mimo vegetaèní
období. Malá vrstva pùdy na høebenových partiích a svazích nemùe zachytit velké mnoství vody. Ta proto po
vydatných detích odtéká povrchovým i mìlkým podpovrchovým odtokem do rýh, strí a tokù, kde se podílí na
tvorbì prùtokových vln s erozními úèinky.
Pro omezení vzniku eroze a posílení retence lesù má velký význam udrení pøirozeného reliéfu terénu, èlenitého mikroreliéfu porostù a minimální stupeò naruení humusové vrstvy lesních pùd. Tvrzení, e ploný
úbytek pùdy nepøekroèil hodnotu potencionální eroze danou pøírodou a pùdní úbytek je nahrazován pùdní
tvorbou (Jaøabáè, 1997), není v souladu s prokazatelnými rozdíly v bystøinných korytech, na svánicích
apod. Výzkumné práce v bystøinných oblastech ukázaly, e pøínos hrubého tìrku z bezlesé oblastí je a
21krát vìtí ne ze stejného povodí zalesnìného (Válek).
Èlovìk svou èinností a zpùsobem hospodaøení pøirozené erozní procesy v CHKO Jeseníky výraznì urychlil.
Nejvýznamnìjím projevem eroze jsou pùdní sesuvy. V nìkterých polohách vznikly stre a zemní laviny (napø.
v povodích Huèivé Desné a Èerné Opavy). Pokud ekosystém není stabilizován, pak sanace velkých ploných
sesuvù není øeitelná jen biotechnickými zásahy, ale vyaduje i úpravu døevinné skladby na úkor smrku. Právì
ten mìl vysoké zastoupení na plochách, kde dolo k pùdním sesuvùm. Z 86 sesuvù pùdy v Hrubém Jeseníku
se více ne 97 % odehrálo na území osázeném smrkem (Sokol, 1964).
Eroze se v Jeseníkách neomezuje jen na strmé svahy. Významné erozní jevy probíhají v korytech øek a horských potokù, na úpatích svahù, v potoèních (øíèních) nivách a aluviích. Kromì sklonu toku èi svahu a mocnosti a charakteru pùd se výraznì uplatòují morfologie toku, stav nivy a její aktuální porosty. V dùsledku
nevhodného trasování sítì lesních cest a nepùvodního uspoøádání porostù má vìtina tokù výraznì pozmìnìnou morfologii i prostorové parametry. Koneèným efektem je vysuování, urychlení hloubkové eroze (zahlubování tokù) i ploná devastace niv. Dochází k ní pøi strení smrkových porostù (tzv. skalpování nivy),
tvorbì zátarasù a prùlamových vln. Takto jsou ohroeny nivy Bílé, Støední i Èerné Opavy nad Vrbnem p.
Pradìdem, niva Huèivé Desné, pøítokù Bìlé (napø. umný a Borový potok) a dalí.
2.3.2. Klimatické vlivy
Starí smrkové porosty v horských polohách výraznì pokozuje námraza a sníh. Vysoce pøirùstavé smrkové
monokultury nevhodné provenience snadno podléhají vìtru. Mimoøádné kalamity pùsobí boøivé vìtry v lesích
podél návìtrných høebenù, na podmáèených stanovitích a v exponovaných polohách. Nejvíce porosty ohroují zaèátkem zimy a jara, kdy je pùda rozmìklá na stromech leí tìký mokrý sníh.
kody rùzného rozsahu zpùsobené vìtrem vznikají kadoroènì. Kalamity postihující rozsáhlá území se objevují jednou za 10-30 let. Napøíklad v roce 1868 se kvùli vìtrné kalamitì muselo zpracovat 550 000 m3 døeva,
v roce 1955 1 000 000 m3, v roce 1975 250 000 m3 a v roce 1985 478 500 m3. V posledních dvou
desetiletích se nahodilé tìby pohybují v rozmezí od 220 do 480 tisíc m3. Kalamity stále vysoce naplòují
tìební etát a omezují prostorovou úpravu lesa.
V roce 1987 vítr pokodil rozsáhlé porosty oslabené tìbou na Medvìdím vrchu, Orlíku, Rovném vrchu,
Výrovce, Jezerníku, Sokolím vrchu. Mnohé ze zbylých porostù následnì smetla vichøice na pøelomu let 1992
a 1993. K dalím kodám vìtrem dolo v letech 1997-2000 na Ostrém vrchu a severním úboèí Vysoké hole
pod Ovèárenskou silnicí v NPR Pradìd. V listopadu 2000 vítr po nevhodných tìbách dále pokodil vrcholové
partie Medvìdské hornatiny a hlavního høebene (Orlík, Jelení louèky, Lysý vrch, Výrovka).
Na pokozování lesù se výraznou mìrou podílejí nevhodnì provádìné mýtní tìby a sanace kùrovcem napadených stromù, které zpùsobují dalí neádoucí oslabení stability porostù. Pøi vzniku otevøených porostních
stìn a odlesnìní návìtrných úboèí dochází k prodouvání, vymrzání a vysuování porostù. V dùsledku toho
odumírá pøirozené zmlazení a lesní pùdy zarùstají bylinnou vegetací.
Na zdravotním stavu lesa se rovnì podílí nedostatek sráek (napø. extrémnì suchá léta poèátku devadesátých let). Vysoké teploty pøedstavují nebezpeèí hlavnì v odkrytých porostních stìnách (korní spály). V porostech
rozèlenìných lesními cestami dochází ke zmìnám teplotních a vlhkostních pomìrù. Moné riziko, které by
z toho mohlo vyplývat, zatím nikdo podrobnì neprozkoumal. Období sucha spojené se srákovými deficity
nepøíznivì ovlivòují také pøíjem ivin z pùdy.
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Klimatické faktory mohou zvýit negativní úèinek zneèitìní. V dùsledku synergického pùsobení imisí a mrazového oku dolo v letech 1978-1979 k rozsáhlému pokození porostù.
Snìhové laviny, které patøí mezi pøirozené projevy horských ekosystémù, se v Hrubém Jeseníku nevyskytují
pøíli èasto. Padají pøedevím v Malé a Velké kotlinì, Èervené hoøe, v revíru Verníøovice na lesní správì
Louèná. V oblastech karù a kotlù patøí laviny k rozhodujícím faktorùm, které podmiòují existenci chránìných
subalpínských spoleèenstev a floristickou bohatost tìchto lokalit.
2.3.3. Vlivy zneèitìní ovzduí
Zneèitìní ovzduí stále negativnì ovlivòuje stav lesních porostù, a u primárnì (pokozování stromù) nebo
sekundárnì (negativní ovlivòování chemismu, struktury, mikrobiálního ivota a látkové výmìny lesních pùd
atd.). V CHKO Jeseníky hraje dùleitou roli nejen samotné zneèitìní, ale zejména jeho synergické pùsobení
spolu s extrémními klimatickými faktory.
Imisní zatíení CHKO bylo zpracováno pomocí modelu disperze (Hada), exaktní dlouhodobá mìøení doposud
chybí (s výjimkou stanice ÈHMÚ Rejvíz, která mìøí hodnoty SO2 od roku 1981).
Hodnoty prùmìrných mìsíèních koncentrací SO2 se pohybují v rozpìtí 6-68 pg.m-3. Nejvyí prùmìrné hodnoty byly zaznamenány v letech 1985-1987 s maximy v prosinci a únoru. Z modelù vycházejí prùmìrné roèní
koncentrace SO2 v hodnotách 25-45 pg.m-3 v údolních polohách s lokálními zdroji imisí a 16-20 pg/m3 na
høebeni.
Koncentrace oxidù dusíku podle modelu dosahují maxima v údolních polohách (hodnoty 15-40 pg.m-3, na
hlavním høebeni 5-10 pg.m-3). Ve stanici výcárna namìøili v roce 1994 ve vegetaèním období mìsíèní prùmìrné koncentrace mezi 10-15 pg/m3, krátkodobì v lednu pøekroèily i 20 pg.m-3.
Významnou roli hraje ozón (dle stanic výcárna /VÚLHM i Jeseník /ÈHMÚ). V roce 1995 byla zjitìna roèní
prùmìrná koncentrace 83 pg.m-3. Ozón vykazuje výrazná maxima v dubnu a na pøelomu èervence a srpna
s nejvyími hodinovými koncentracemi 160 pg.m-3.
Pokození smrkových porostù se nejvíce objevuje v nejvyích polohách CHKO. Pásmo ohroení A není vylieno, v pásmu ohroení B je vìtina dospívajících a dospìlých porostù. Vyskytuje se na hlavním høebeni od
Skøítku pøes Pradìd po Keprník, na Jeleních louèkách, Medvìdím vrchu, Lyøe a Mraveneèníku. Pásmo ohroení C navazuje na pásmo B, pokrývá støední horské polohy. Pásmo ohroení D se nachází v niích polohách,
souvisle na jihu území. V horských lesích (nad 1000 m n. m., pásmo B) se vyskytují porosty s nejvyím
stupnìm pokození.
Hrubý Jeseník patøí mezi imisemi støednì pokozené oblasti, vyplývá to z výzkumù provedených v roce 2000.
Mnoství ivin v pùdách odpovídají støedním a spodním hodnotám zjitìným v jiných oblastech, nevyskytují se
hodnoty extrémnì nízké. Lesní porosty jsou hlavními ivinami (N, P, K) zásobeny relativnì dobøe, problémy se
ale mohou vyskytnout u vápníku a hoøèíku.
Nízké pH pùd, vysoká koncentrace toxického hliníku, malé mnoství vápníku a pøítomnost dusíkatých slouèenin naruují rovnováhu nezbytnou pro pøísun hoøèíku. Nedostatek tohoto prvku v pùdách Hrubého Jeseníku je
podle Státního zkuebního ústavu zemìdìlského nejvyí ze vech dosud sledovaných oblastí.
Obvykle se pH sráek pohybuje kolem hodnot 5-5,2, nejnií zjitìné pH sráek bylo 2,8. V pùdním humusu
se hodnoty pH pohybují od 3,0 do 4,4, v niích polohách 4,0-4,5 pH. Pod bukovými porosty je pH o 0,3-0,5
vyí. Nejnií kyselost pùd byla zjitìna na Èervenohorském sedle  pH = 2,89.
2.3.4. Vlivy biotických èinitelù
Kùrovec
Kùrovec patøí mezi nejvýznamnìjí biotické èinitele jesenických lesù. Jde pøedevím o lýkorouta smrkového (Ips typographus), lýkorouta meního (Ips amitinus), v mení míøe o lýkorouta lesklého (Pityogenes
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chalcographus) a v poslední dobì i o lýkorouta severského (Ips duplicatus), na nových holinách se objevuje
klikoroh borový.
Podle posouzení kùrovcové kalamity z let 1995-1998 (po suchých letech 1993-1994) lze s vysokou pravdìpodobností pøedpokládat útlum kùrovce.
Pøedmìtem sporu se stávají tzv. asanaèní zásahy, zejména v rezervacích, které jsou èasto pøíèinami následného pokození porostù vìtrem èi dalími èiniteli.
I pøes opakované diskuze o smyslu asanaèních zásahù pokraèuje Správa CHKO Jeseníky ve víceménì pauálním povolování asanaèních zásahù proti kùrovci i v pralesovitých porostech a porostech blízkých pøirozenému
stavu, zejména v NPR. Moderní diferencované pøístupy aplikované na kùrovcovou problematiku v øadì evropských chránìných území podobného charakteru se zatím v chránìné krajinné oblasti nevyuívají.
kody zpùsobené zvìøí
Pøemnoená vysoká zvìø kadoroènì napáchá na lesních porostech znaèné kody. Znièí a 25 % smrkových
porostù II. a III. vìkové tøídy. Normované kmenové stavy spárkaté zvìøe stanovené v roce 1993 okresními
úøady v okresech Jeseník, Bruntál a umperk mìly být dosaeny v roce 1995. Aèkoliv se mnoství zvìøe
oproti poèátku devadesátých let sníilo, normovaných stavù doposud nebylo dosaeno. To se projevuje zejména ve vrcholových partiích pohoøí, kde se jelení zvìø ve vegetaèním období soustøeïuje a se zvìøí kamzièí
ohrouje pøirozenou obnovu v rozpadajících se autochtonních porostech 7. a 8. lesního vegetaèního stupnì.
Houbové choroby
Houbové choroby (èervená hniloba, václavka, troudnatci a dalí) napadají pøedevím umìle zakládané lesy.
Napadení ve vìtinì pøípadù souvisí s mechanickým pokozením povrchu kmene, napøíklad okusem a loupáním jelení zvìøí. U stejnovìkých kultur rovnì dochází k oslabení pøirozené mykorhizy. V oblasti se vyskytují
také tracheomykózy (zejména grafióza jilmu).
2.3.5. Vliv dopravy a rekreace
Aktuální stav a ovlivnìní lesa dopravou
Dopravní sí na území CHKO Jeseníky tvoøí zejména silnice, v mení míøe regionální a lokální eleznièní tratì.
Pøevládají silnice II. a III. tøídy, územím prochází dvì silnice I. tøídy (è. 44,11). V oblasti se nachází nìkolik
vìtích parkovi, èerpací stanice pohonných hmot jsou v okrajových èástech.
Vìtina silnic kopíruje terén podél vodních tokù, nejvánìjí dotèení terénu a lesa pøedstavují úseky na
svazích a ve stoupáních na horská sedla. Zde silnice naruují vodní reim území, soustøeïují a urychlují odtok
vody, sniují retenci a iniciují erozi.
eleznice doposud ve vztahu k lesùm nepøedstavuje váné riziko. Nejzávanìjí pøíklady dotèení lesního
prostøedí CHKO pøedstavují silnice I/11 v úseku Janovice  Sobotín (v okolí NPR Raelinitì na Skøítku), I/44
v úseku Louèná nad Desnou  Bìlá pod Pradìdem, II/369 v oblasti Ramzovského sedla, II/450 a II/451
v prostoru mezi Malou Morávkou a Vrbnem p. Pradìdem. Ve vyích polohách centrální èásti CHKO se jedná
zejména tzv. Ovèárenskou silnici zpøístupòující vrchol Pradìdu od parkovitì Hvìzda. Tato silnice negativnì
ovlivòuje odtokové pomìry v pramenné oblasti Bílé Opavy i pøiléhající pralesovité porosty Národní pøírodní
rezervace Pradìd.
Intenzita dopravy ve vnitøní èásti CHKO v dlouhodobém prùmìru na ádné silnici nepøesahuje 2 500 vozidel
za den, v okrajových èástech (v zázemí vìtích sídel) pak asi 5 000 vozidel za den. Doprava zatím lesní
porosty výraznì negativnì neovlivòuje. Problém vak pøedstavuje sùl, uívaná k zimním posypùm, a praný
aerosol. Pøi údrbì silnice Pradìd  Hvìzda se do prostøedí dostává kamenná dr a v lokalitì se zvyuje
pranost. V sezonì 2001 byla údrba poprvé výraznì omezena.
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Rizika vlivù dopravy v krátko- a støednìdobém výhledu
Závaným negativním dotèením lesních porostù by byly plánované zámìr y na pøeloky a rozsáhlé posilování silnièní sítì v centrální èásti CHKO. lo by o pøímé i nepøímé nièení a pokozování lesù. Jako pøíklady lze
uvést uvaovaný obchvat Karlovy Studánky na silnici II/445, snahy o rozíøení parkovitì Hvìzda, plánované pøeloky silnice II/450 nad Vidly, na silnici I/11 u NPR Skøítek i v Rejhoticích, komplexní pøeloka silnice
I/44, tunel pod Èervenohorským sedlem a dalí. Vedle výrazných zásahù do reliéfu a vodního reimu by
dolo ke zhorení èistoty vod a ovzduí v dùsledku nárùstu intenzity dopravy. Negativa by postihla také
lesy v oblasti hlavního høebene Jeseníkù (výduchy a vìtrací achty tunelu, souvislosti s anemoorografickými
systémy aj.).
Aktuální stav a ovlivnìní lesa aktivitami cestovního ruchu a sportu
Chránìná krajinná oblast Jeseníky je vyhledávanou turistickou oblastí, èemu se na úkor lesních porostù
pøizpùsobila i výstavba rekreaèních a sportovních center.
Pìí turistika patøí mezi relativnì ménì konfliktní aktivity. Rizika pro lesní porosty jsou spíe nepøímá
(eroze a naruení vodního reimu v blízkosti turistických chodníkù a tras, koncentrace návtìvnosti a ruení
biotopù, volné táboøení a rizika poárù). Na území CHKO se nachází hustá sí pìích turistických tras,
volnì pøístupné jsou také lesní komunikace a prostory mimo I. zónu a pøírodní rezer vace. Ty veøejnost
mùe poznat prostøednictvím nìkolika nauèných stezek. Negativa vznikají spíe ve vztahu k citlivým biotopùm a lokalitám (napø. raelinitì, vrchovitì) v pøípadì vysoké koncentrace a neukáznìného chování
návtìvníkù. Mezi nejvyhledávanìjí turistickou trasu patøí hlavní jesenický høeben (zejména v úseku Èervenohorské sedlo  erák).
Negativní pùsobení cykloturistiky, je-li provozována na vyznaèených trasách (nejèastìji veøejné silnice, lesní
cesty) èi nìkolika vytipovaných terénních trasách, závisí do znaèné míry na chování samotných cyklistù.
Mohou napøíklad ruit biotopy citlivých druhù èi iniciovat erozi. Stávající sí tras je pøed dokonèením, nové byly
vytyèeny napø. v katastrálním území Louèná nad Desnou.
Rekreaèní podoba bìhu na lyích patøí mezi velmi citlivé formy turistiky. Mùe být urèitou alternativou sjezdovému lyování. Na území CHKO Jeseníky není potenciál pro bìecké lyování doposud docenìn. Rizika z pohledu
ochrany lesa spoèívají v ruení biotopù citlivých druhù, lokálnì v pokozování vegetace (vèetnì mladích,
ménì vzrùstných døevin). Urèité hlukové zatíení lesního prostøedí pøedstavuje strojová údrba stop.
Hippoturistika, jízda na koních, na vymezených trasách v ménì citlivých územích (mimo klimaticky, eroznì
a botanicky exponované lokality), zejména v okrajových polohách CHKO, nepùsobí zásadní problémy. Jako
nezbytné se jeví projednání s ochranou pøírody a lesním provozem a odstranìní støetù s bìeckým lyováním
èi pìí turistikou.
Nevýhodou sjezdového lyování je extrémní závislost na klimatu, pøièem v posledním období dochází spíe
ke zhorování snìhových podmínek v celém pohoøí. Výrazná negativa pøináí zejména v pøípadì velké kumulace návtìvníkù na rozsáhlých sjezdových tratích.
Sjezdové lyování patøí mezi rekreaèní aktivity s nejvìtím negativním dopadem na lesní porosty. Jedná
se pøedevím o naruení lesù odlesnìním pro plochy a trasy sjezdovek, vlekù a lanovek, dále tr valé
sniování stability porostù, negativní zmìna vodního reimu v horních, nejcitlivìjích polohách povodí,
erozní ohroení ploch, pøímé pokozování bylinné vegetace a døevin, naruení a úplná likvidace mikroklimatu, ztíení a znemonìní obnovy lesa, pokozování èi nièení biotopù a pokození (sníení hodnot)
krajinného rázu. Provoz sjezdovek navíc klade velké nároky na vodní zdroje (umìlé zasnìování svahù),
co je v rozporu se zájmy vodohospodáøskými i ochrany pøírody (pramenné oblasti, vodní reim a biotopy
raelini, vrchovi).
V CHKO Jeseníky se v souèasnosti nachází pøes 78 vlekù a sjezdovek a jedna lanovka. Dalí jsou v pøilehlých
prostorách Hanuovické vrchoviny, Rychlebských hor a Kralického Snìníku. Dvì lanovky a nìkolik nových
vlekù se v souèasné dobì posuzují v rámci správního øízení. Celkovì pøetrvávají váné konflikty sjezdového
lyování se zájmy ochrany pøírody, lesa a ochrany vod.
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Sportovnì-rekreaèní støediska a areály
Øada areálù se nachází mimo vzácné lesní porosty èi území zvlátní ochrany (napøíklad Verníøovice, Klepáèov,
Horní a Dolní Údolí, Bedøichov). Mnohá velká rekreaèní a sportovní støediska vak leí v cenných zalesnìných
územích. I pøesto lze nìkterá z hlediska ochrany pøírody akceptovat, jako napøíklad Ramzová, Miroslav, Malá
Morávka, Ludvíkov, Kouty, Louèná nad Desnou. Støedisko Ovèárna  Pradìd ji patøí do skupiny areálù, které
svým provozem velmi naruují okolí (komplikovaná doprava, nedostatek vody, konflikt s nejcennìjími èástmi
pøírody i biotopy, neúnosné negativní vlivy na cenné lesní porosty a pramenné oblasti). Dalím negativním
pøíkladem je areál Èervenohorské sedlo.

Rizika cestovního ruchu v krátko- a støednìdobém výhledu
Lesy na území CHKO Jeseníky jsou ohroeny plány na výstavbu nìkolika nových støedisek sjezdového lyování.
Nejrozsáhlejí jsou zámìry v katastrálním území Malá Morávka, Vrbno pod Pradìdem, Bìlá pod Pradìdem.
Návrhy nerespektují existenci vymezených prvkù ÚSES, rezervací èi I. a II. zóny CHKO Jeseníky. Prosazuje se
mimo jiné rozíøení støediska Pradìd  Ovèárna  Vysoká Hole, stavba areálù Vidly, Skalnatý vrch  Malý Dìd,
Velký Klín  Èervenohorské sedlo, Toèník  Keprník. Plány obsahují nové sjezdovky, lanové dráhy na hlavní
høeben, rozíøení a prodlouení stávajících sjezdovek, výstavbu ubytovacích, stravovacích a parkovacích kapacit ve vyích horských polohách èi výrazné roziøování bìeckých tratí v NPR. Zámìry poèítají s kácením
velkých ploch lesù, se zábory lesa pro výstavbu ubytovacích, stravovacích a parkovacích kapacit i zásobníkù
vody. Projekty také zahrnují rozsáhlé terénní úpravy. Odhady pøímého odlesnìní pøekraèují desítky i stovky
hektarù. Realizace by znamenala úplné rozvrácení vodního reimu pohoøí a nenapravitelné znièení jesenických lesù.

3. DOPORUÈENÍ K NÁPRAVÌ STAVU LESA
3.1. Doporuèení pro obnovu pøirozené druhové skladby
Obnova pøirozené druhové skladby lesù vyplývá ze samotné existence CHKO (statut pøedpokládá pøítomnost
pøírodì blízkých èi pùvodních lesù). Je také nutnou podmínkou pro zajitìní trvalé udritelnosti lesù, zvýení
retence, protipovodòovou a protierozní ochranu. Pøevod monokultur smrku na porosty smíené vyaduje jako
priorita trvalou pozornost lesníkù a ochranáøù. Ve výhledu by nemìl podíl jehliènatých døevin v CHKO Jeseníky
pøesáhnout 70 % (z toho smrk do 40 %, jedle 21-30 %). Z listnáèù by potom mìl být buk zastoupen 29-38 %,
javor klen 4-10 %, jeøáb 1 %, lípa 1 %, jasan 1 %.
Mezi nutné úpravy musí patøit pøedevím rozèlenìní monokultur a podsadby listnatými døevinami, a maximalizace podílu melioraèních a zpevòujících døevin. Pøemìnu monokultur na porosty smíené je tøeba spojit s obnovou
pestré prostorové struktury lesù a pøechodem na podrostní hospodaøení. Mimo prostory 8. a 9. lvs nemá
ploná výsadba smrku v kterékoli zónì CHKO opodstatnìní a je neakceptovatelná, stejnì jako potlaèování
pøirozeného zmlazení listnatých døevin a obnovy s podílem nad 40 % smrku v nových výsadbách. Vznik porostù
s podílem nad 60 % smrku je mimo 8. a 9. lvs nutno vylouèit. Lokálnì se podmínky mohou liit  doèasné
ochranné porosty, zpevnìní okrajù pokozených vìtrem, okraje sjezdovek aj.
Listnaté døeviny se musí maximálnì uplatòovat ji v rané fázi výsadeb èi pøemìn. Potøebná je také úplná
zmìna charakteru porostù nìkterých ploch, zejména niv a aluvií, dále vylouèení výsadby nepùvodních ekotypù døevin, zejména jehliènatých. Rovnì nesmí docházet ve vyích lvs k výsadbám ekotypù smrku pùvodem
z niích lvs. ádoucí je i likvidace výsadeb smrku pichlavého. Plodící porosty autochtonních døevin slouí
jako zdroj obnovy lesù. Musí být proto obnovovány a maximálnì chránìny pøed pokozením, napøíklad pøed
stavebními aktivitami.
3.2. Doporuèení pro obnovu lesù ve vysokých horských polohách
Jejich rozloha èiní asi 1100 ha, polovinu tvoøí lesy ochranné. V obtínì pøístupných polohách horských úboèí
u horní hranice lesa jsou komplexy zanedbaných porostù s nevyrovnaným zastoupením vìkových tøíd. 70 %
tìchto porostù je støednì a silnì pokozeno imisemi. Pro øeení obnovy byl vypracován Regionální projekt
záchrany lesních ekosystémù v oblasti Jeseníkù (ÚHÚL Olomouc, 1993). Jeho závìry je ale nutno upøesòovat
na základì vývoje stavu lesa a nových poznatkù.
Obnova tìchto porostù je vysoce nároèná, dlouhodobá a velmi specifická. V extrémních polohách je nutno
maximálnì zohlednit klimatické a povìtrnostní charakteristiky i vodní reim stanovitì. Obnova lesù vyích
poloh zpøístupnìním lesní cestní sítí je velmi diskutabilní a vyuitelná jen omezenì. Pro maximální posílení èi
alespoò udrení stability tìchto porostù jsou nezbytné diferencované postupy, maximální podpora pøirozené
obnovy vèetnì zajitìní dostatku rozpadající se døevní hmoty v porostech a respektování lokálních terénních
odliností.
V pøípadì nutnosti umìlé obnovy je zapotøebí vysazovat sazenice elitních horských ekotypù z autochtonních
porostù ve volném, nepravidelném sponu. Je nezbytné zajistit ochranu výsadeb proti zvìøi. Pouití individuálních ochran u jeøábu ptaèího nevykazuje výsledky, které by opodstatòovaly jejich dalí uívání.
3.3. Doporuèení pro péèi o cenné zbytkové porosty II. zón
Pro plochy II. a III. zóny CHKO je charakteristické zanedbání výchovy vysázených porostù. Kvalita zalesòovacích prací byla nízká, nebyly dodrovány obnovní cíle, do poloviny 90. let 20. století se témìø nevyuívalo
podsadeb. Pøes svou dùleitost pro stabilitu porostù je výchova vìtiny porostù do 40 let nedostateèná.
Vìtina porostù postrádá pøirozenou vnitøní prostorovou diferenciaci, v pøípadì monokultur i umìle zavedenou prostorovou úpravu (odluky, rozluky, závory).
Pøehoustlé kultury byly a dále jsou silnì pokozovány zvìøí, vìtrem i mrazem. U probírkových porostù se
sniuje odolnost, významná èást lesních porostù mùe být v budoucnu v jetì nepøíznivìjím stavu neli
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porosty souèasné. Naproti tomu ploné, schematické provádìní probírek nièí porostní klima a znemoòuje
pøirozenou selekci výsadeb. Holou seèí se i v lesích II. a III. zóny výraznì zhorily podmínky pro pøirozenou
obnovu, aè jsou jinak na velké èásti tìchto území pøíznivé. Ztráty na zalesnìní kolísají od 10 % do 50 %.
V území jsou závané kody zpùsobovány také tìbou a vyklizováním døíví. Reliéf a vodní reim je zde významnì pozmìnìn hustou lesní cestní sítí.
Cenné zbytkové porosty II. zón se dochovaly na exponovaných svazích, vrcholech (Medvìdí vrch, Jelení Louèky), v závìtrných svahových polohách a hlubokých dolinách (Borová dolina, Videlský potok, úboèí Ostruhy
a Velkého Bradla, indelné aj.). Pøi peèlivém a jemném hospodaøení se tyto porosty mohou stát základem
obnovy pøírodních lesù.
Aèkoli monotónní monokultury v Jeseníkách dosud výraznì pøevaují, pøesto jsou v CHKO i mimo maloploná
zvlátì chránìná území zbytky pøírodì blízkých lesních porostù. Minimální plocha pro trvalé udrení pøírodních lesù je odhadována na pøiblinì 40-60 ha souvislého porostu. Záchranný program by ale mìl být realizován i pro mení plochy pøírodì blízkých lesù. V tìchto fragmentech neodpovídá pøírodním pomìrùm mnohdy
druhová skladba, èasto se vak vyznaèují dobøe zachovalou prostorovou strukturou i patrovitostí. Tyto porosty se vyznaèují také vysokým podílem spontánní pøirozené obnovy. I kdy vdy nejde o obnovu autochtonních
døevin, lze pøedpokládat adaptaci na konkrétní podmínky lokality; odrùstaly v polostínu a podstatnì se lií
i od autochtonních výsadeb na holinì.
Trvalý ploný úbytek tìchto porostù vypovídá o nedostateèné pozornosti a péèi, která se jim vìnuje. Souèasné hospodaøení jejich existenci ignoruje, jsou dále systematicky nièeny a postupnì pøemìòovány na kulturní
smrèiny, prakticky vdy pøes stadium holiny. Pokusy o maximální prodlouení jejich existence mají ale velký
praktický význam. S ohledem na extrémní stanovitní èi klimatické podmínky je ádoucí jejich zachování i jen
jako vegetaèního krytu èi hodnotného biotopu.
Nutná je maximální ochrana porostního mikroklimatu pro umonìní pøirozené obnovy lesa pod porostním
krytem, pøednostní zapojování a tvorba porostních lemù a okrajù, udrení bohaté vnitøní struktury. Podsadby
chybìjících druhù je nutné realizovat v nepravidelném sponu, vèetnì ochrany proti zvìøi. Doporuèujeme vylouèit vekeré tìby v tìchto porostech (vèetnì asanace kùrovcem napadených stromù).
3.4. Doporuèení k obnovì lesù II. zóny a tzv. hospodáøského lesa III. zóny
I v tìchto lesích je nutno preferovat pøirozenou obnovu pod porostním krytem. Na celé ploe II. zón, v exponovaných lokalitách a prvcích ÚSES je nezbytné vylouèit holou seè. Pøijatelná je pouze kombinace zkrácené
clonné seèe a tìba kotlíkù, ideálem pak podrostní èi výbìrné hospodaøení.
Umìlá obnova je nutná v závislosti na existenci èi neexistenci porostního krytu a geneticky vhodných plodících stromù. Obnova lesa na velkých holinách i zde vyaduje dlouhodobé úsilí, lze vak poèítat s vyí vitalitou porostù. ádoucí je hlouèková, skupinová výsadba, podsadby v malých a meních oplocenkách. Pouívání
individuální ochrany u výsadeb se neukázalo jako efektivní. Ji ve fázi výsadeb je potøebná preference listnatých døevin, posílení podílu melioraèních a zpevòujících døevin a náprava zanedbaných výchovných zásahù
(s pøíslunou korekcí s ohledem na èasové ztráty, stav porostu aj.).
Na území II. zón se musí trvat na zákazu uívání chemických pøípravkù. Zabuøenìlé plochy se mohou rozèlenit
výsadbou melioraèních a zpevòujících døevin a vytvoøením lesa pøípravného. S ohledem na hustou lesní cestní
sí je nutné èásteènì obnovit pøirozený vodní reim, pramenitì a mokøady. Stav ohroení a pokození lesù
vyaduje taková opatøení, která sledují záchranu a postupnou obnovu lesù s prioritním cílem plnìní nezastupitelných celospoleèenských funkcí. Dùleité je zajitìní pøírodní reprodukce. Ekologická hlediska musí mít
pøednost pøed ekonomickými.
3.5. Doporuèení pro lesní ÚSES
Lesní ÚSES pøedstavují reálnou monost pro obnovu pøírodních èi pøírodì blízkých lesù. Dùleité je jejich
striktní uplatòování, neoslabování kosterních prvkù (biocenter a biokoridorù), a to ani opatøeními mimo zásahy ve vlastních porostech (napø. úpravy tokù). Realizace do funkèní podoby potrvá nìkolik desetiletí a je
zapotøebí v maximální míøe zajistit její dlouhodobou kontinuitu.
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3.6. Doporuèení pro lesní rezervace
Zde je nezbytné aktivní prosazování principu pøedbìné opatrnosti  pokud je zásah rizikový a výsledek
nejistý èi nepøedvídatelný, je lépe nezasahovat. Výsledky je nutno sledovat, vyhodnocovat a zjitìní uplatòovat pøi dalích opatøeních. Vechny zásahy v lesích PR a NPR by mìly projít oponenturou v rámci schvalování plánu péèe pro tato území i celou CHKO. Dlouhodobì schematicky provádìné ablonovité,
nedostateènì definované zásahy nepøipadají v ZCHÚ v úvahu. Zásahy v tìchto územích mají být pouze
výjimeèné. Akceptovatelné jsou tehdy, je-li jejich potøeba vyvolána faktory z okolního prostøedí pøi akutním
ohroení pøedmìtu ochrany (pøírodního vývoje lesního ekosystému) a v pøípadech, kdy jej nelze eliminovat
mimo lesní rezervace, a to jen pokud je dosaení výsledku reálné. Zásah v tìchto územích (a na roveò jim
postavených I. zónách) musí vdy smìøovat pouze k navození pøírodního vývoje, nesmí být jeho vlastním
uskuteèòováním.
Zásahovou strategií musí být i strategie nezasahování, zejména v pøípadech nejistého výsledku èi monosti
nepøedvídané reakce ekosystému. Zásahy proti lýkoroutùm mohou být v lesních rezervacích realizovány
výjimeènì, krátkodobì, citlivì, ne na pauální povolení. Problémem je znaèná odborná i personální i èasová
nároènost posouzení jejich nutnosti, lesy lesních rezervací ale musí být zajiovány pøednostnì. Hodnota
pøírodních, pøírodì blízkých lesù, procesù i vývoje v nich probíhajících není vyèíslitelná, jako laboratoøe jsou
bezzásahové plochy nenahraditelné. Výmìra tìchto lesù musí být zvyována.
3.7.

Doporuèení pro dopravní zpøístupnìní porostù

Výstavba èi rekonstrukce sítì lesních cest musí být podrobena dùkladnému zkoumání. Potøebný je výzkum
vyvolaných vlivù a zmìn, úpravy a zdokonalení stávající dopravní sítì a uívaných technologií (lanové dopravní
systémy, rekonstrukce i zruení èásti sítì lesních cest, návrat k pøírodnímu stavu aj.). Formální zdùvodòování
výstavby lesních cest není dále únosné. Tìební i obnovní postupy a techniky se musí pøizpùsobit pøírodním
pomìrùm a podmínkám.
3.8.

Doporuèení ke zlepení retence, struktury lesù a ochranì proti erozi

Ochrana lesních pozemkù proti degradaci erozí spoèívá pøedevím v protierozní prevenci. Nezbytná je zmìna
druhové skladby niv ze smrkových monokultur k olovému luhu. Vekeré zásahy a skladba døevin i keøového
patra musí posilovat retenci a maximálnì omezovat erozní procesy. Øeením není jen dílèí úprava porostu,
toku èi jejich èásti, ale zmìna pouívaných hospodáøských postupù a druhové skladby v celém povodí. Nepùjde o soubor krátkodobých akcí èi doèasnou kampaò, ale o dlouhodobý program.
Lze oèekávat, e ekologicky stabilní les bude dostateènou protierozní ochranou. Nedegradovaná pùda je
podmínkou existence stabilního a plnì funkèního lesa. Protierozní ochrana souvisí s pouíváním tìké mechanizace a dopravním zpøístupnìním porostù (jeho rozsahem, hustotou a formou). Dùleitá je sanace stávajících erozních rýh (vèetnì nìkterých turistických a lesních cest a svánic), pøibliování hmoty proti svahu,
podpora lanových systémù na úkor traktorových a dalí.
Podstatnými kroky ke zvýení retence, k obnovì pøírodì blízkého vodního reimu a utlumení eroze je nejen
zmìna tìebních technologií a postupù, ale také obnova lesních mokøadù, drobných vodních ploch a revitalizace prameni. Z mokøadù a prameni je nutno zcela vylouèit tìkou techniku, sanovat naruený pùdní
povrch a upravit døevinnou skladbu ve prospìch stanovitnì odpovídajících druhù.
U vodních tokù a pramenných struek v lesích je potøebná obnova a ochrana bøehových, stanovitnì odpovídajících porostù, a vymezení pøíbøeních porostù i porostù prameni v pruhu cca 30-50 m, kde bude
výraznì omezeno a zastaveno intenzivní lesní hospodaøení. U prameni a mokøadù je ádoucí vdy zohlednit místní podmínky. Zachovalé a postupnì revitalizované mokøady, pramenitì a pøíbøení porosty by
mìly tvoøit bezzásahové zóny. Úèinnost opatøení lze pøedpokládat jen pøi systematické, programové obnovì
a ochranì vech prvkù.
Výrazným ovlivnìním reliéfu jsou pøehráky. Jejich existence je podmínìna vyhodnocením ovlivnìní splaveninového reimu povodí. Obnova je akceptovatelná jen jako krátkodobé a støednìdobé øeení krizových stavù,
podstatou musí být úprava a stabilizace splaveninového reimu celého povodí.
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3.9.

Doporuèení pro tìební èinnost, holiny a holoseèe

Vznik nových holin v CHKO není pøípustný. Kombinace krátkých clonných seèí, kotlíkových tìeb a podrostního hospodaøení je akceptovatelnou formou tìby, obnovy i pøevodu porostù. V první fázi záchrany lesa je
nutné maximálnì omezit negativní pùsobení holiny na okolní porosty jejich zaplátìním melioraèními a zpevòujícími døevinami. Cílem je chránit porostní mikroklima pøiléhajících èástí lesa. Teprve v následné fázi je
moné poèítat s postupným zalesòováním holiny. Nejúspìnìjí je postup hlouèkových výsadeb ze stinné
jiní a jihozápadní strany holin.
3.10. Doporuèení pro ochranu pøed pùsobením abiotických èinitelù
Jeseníky patøí mezi pohoøí nadprùmìrnì postihovaná vìtrem a námrazami. Velké výkové rozdíly na krátkou
vzdálenost posilují úèinky bortivých a pøepadavých vìtrù. Umìlé monokultury a uniformní porosty jsou vùèi
tìmto èinitelùm výraznì ménì odolné. Globální klimatické zmìny s sebou zøejmì pøinesou èastìjí výskyt
teplotních extrémù, nièivých smrtí i vichøic, proto je nutné maximálnì zvyovat odolnost a stabilitu lesù.
Chyby pøi tìbì, opomíjení výchovy zanedbaných porostù, jejich necitlivé èlenìní i rizikové proøeïování asanaèními opatøeními jsou tedy velkým rizikem pro budoucnost jesenických lesù.
3.11. Doporuèení pro zásahy proti biotickým èinitelùm
Dalí zásahy proti kùrovcùm mohou být v rezervacích a I. zónách CHKO pouze bodové a døevní hmota musí
být vdy ponechána v porostech. Právì pøi odvozu kmenù dochází ke vzniku dalích pokození pùdního povrchu, erozi, nièení mladých i vzrostlých stromù a dalí vegetace i negativní zmìnì vodního reimu aj.). V pøípadì
exponovaných a vìtrem ohroených lokalit jsou zásahy nepøípustné. Je nutné chránit porostní mikroklima.
Uití lapákù z místních zdrojù je v PR a NPR neakceptovatelné. Zásadní øeení spoèívá v tlumení lýkoroutù
v porostech mimo rezervace a v obnovì pøirozené druhové skladby lesù.
3.12. Doporuèení k chovu spárkaté zvìøe a obnovì ivotních podmínek elem
Zásadní omezení kod zvìøí je nutnou podmínkou revitalizaèních opatøení. Øeením je péèe o pøírodì blízké
stavy zvìøe èi pøírodì blízké myslivecké hospodaøení v centrální èásti CHKO. Moností je buï úplné vylouèení
jelení zvìøe z mysliveckého obhospodaøování v CHKO na dobu 40 a 60 let (zruení tzv. oblasti chovu jelení
zvìøe), nebo trvalé udrování stavù na úrovni do 4 ks na 1000 ha. S ohledem na bionomii této zvìøe je vak
zøejmé, e vliv na les bude trvalý. Limitem únosnosti musí být výe kod a schopnost lesa je eliminovat.
Spolupráce lesníkù, nájemcù honiteb, myslivcù a ochráncù pøírody je nezbytná.
Pro trvalé øeení bude nezbytná zásadní zmìna druhové skladby a struktury lesa, obnova pøikrmování zvìøe
v niích, ménì citlivých, polohách a výskyt pøirozených predátorù v èástech citlivìjích. Èlovìk jako regulátor
nestaèí. Pro velké elmy je nezbytné vyhláení klidových oblastí (obnova biologických oblastí klidu), zvýení
potravní nabídky a úkrytù.
3.13. Doporuèení pro øeení imisní situace
Na imisní zátìi se podílejí zdroje z Polska, Èech a východní èásti SRN. Lze pøedpokládat, e imisní tok
bude stále víceménì vyrovnaný a úèinky na døeviny, pùdu a ostatní ivé organismy se budou kumulovat.
Zásady hospodaøení v imisnì pokozeních lesích shrnuje Regionální projekt záchrany lesních ekosystémù
v oblasti Jeseníky (ÚHUL, Olomouc, 1993). Data zjitìná Ústavem pro výzkum lesních ekosystémù, s.r.o.,
ukazují, e v podmínkách Hrubého Jeseníku existují stanovitì, kde je v pùdách nadbytek dusíku, a která
jsou tak ohroena zr ychlenou mineralizací organické hmoty. Zvýený obsah dusíku v lesních pùdách je
nutné zohlednit pøi melioraèních opatøeních, která mohou ovlivnit procesy vyuívání a pøemìny dusíku
v lesních ekosystémech. Hodnota pomìru C/N = 24 má znaèný indikaèní význam  zøetelnì vymezuje
stanovitì, kde se mìní korelace mezi pH a obsahem bazických kationtù a kde je velké riziko zrychlené
mineralizace organické hmoty. Na tìchto stanovitích je nutné vylouèit opatøení, která by mohla rozklad
organické hmoty urychlovat.
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3.14. Doporuèení pro cestovní ruch a turismus
Alternativou k masivnímu rozvoji cestovního ruchu, tzv. tvrdého turismu, je faktické promítnutí zonace CHKO
do územnì plánovací dokumentace sídel oblasti a uválivý rozvoj a transformace stávajících aktivit do podoby
trvale udritelného cestovního ruchu. Jde zejména o orientaci na dlouhodobé, rodinné pobyty, stanovení
ekologicky únosné kapacity jednotlivých center i celé CHKO, vyuití aktivit mìkkého turismu pro poznávání
a ochranu lesa.
Sí znaèených turistických tras by dále nemìla být zahuována, ádoucí je spíe optimalizace nìkterých tras,
jejich lokální pøeloky. Moné konflikty lze oèekávat v pøípadì obnovy biologických oblastí klidu (BOK),
v dlouhodobém horizontu jsou vak tyto problémy øeitelné. ádoucí je rozíøení o nauèné stezky s tematikou
lesa, jeho ohroení a ochrany.
Bìecké lyování by mìlo být organizováno pro celou CHKO, monosti vytyèení nových tras existují. Je nutné
projednání aktivit bìeckého lyování s orgány ochrany pøírody, korekce stávajících tras k vylouèení negativního
vlivu na citlivé druhy a èásti pøírody (biotopy lesních kurù, vrchovitì, raelinitì). Za pøedpokladu organizovanosti, kooperace s ochranou pøírody, lesními správami a lesním provozem (vyøeení konfliktù v otázce vyuití
lesní cestní sítì) je v území tato aktivita mimo vysoce citlivé prostory a pøírodní rezervace plnì akceptovatelná.
Dalí prostor pro roziøování sjezdového lyování je v CHKO Jeseníky ji jen minimální (pouze formou doplòkových nabídek meních zaøízení, lokálnì je moné dílèí zvyování kapacity modernizací v meních støediscích.
Existuje monost úpravy nìkolika sjezdovek pro snowboarding.
3.15. Doporuèení pro øeení dopravní problematiky
Dalí posilování sítì lesních cest není pøípustné. ádoucí jsou korekce a zmìny tras, zruení nìkterých
lesních cest, svánic èi jejich èástí. Potøebného sníení intenzity silnièní automobilové dopravy, a tím i omezení negativních vlivù na lesní porosty, by bylo mono dosáhnout prosazením modelu regulace dopravy v CHKO,
zavedením kyvadlové dopravy z nástupních center se záchytnými parkoviti a zpoplatnìním prùjezdu pro
tranzitní automobilovou dopravu vedenou skrze CHKO.
3.16. Návrh zásad lesního hospodaøení podle zón odstupòované ochrany pøírody
V I. zónì CHKO je tøeba zachovat a obnovit autoregulaèní systémy, omezit a úplnì vylouèit lidské zásahy,
dále zajistit ivotní podmínky pro druhy fauny a flóry, jejich existence je v hospodáøsky preferovaných územích omezována èi znemoòována. Cílem je dosáhnout pomoci pøírodì blízkých zpùsobù obhospodaøování
pøirozené døevinné skladby, prostorové i vìkové diferenciace.
Funkce rekreaèní, produkèní i myslivost jsou zde druhotné a v pøípadì významnìjích konfliktù musí být
korigovány èi vylouèeny. Lesy jsou zaøazeny pøevánì do kategorie lesù ochranných èi zvlátního urèení. Je
nutné vylouèit zmìny vodního reimu, nepøirozenou erozi a degradaci lesních pùd.
Ve II. zónì CHKO je potøeba uchovávat a novì vytváøet ekologicky stabilní smíené lesy, pøirozené èi pøírodì blízké
biotopy. Døevinná skladba má být upravena podle funkèního poslání lesa, prioritu mají funkce mimoprodukèní.
Porosty s vyhovující druhovou skladbou je nutno obhospodaøovat pøírodì blízkým zpùsobem s preferencí pøirozené
obnovy. U vybraných kvalitních porostù je tøeba prodlouit obmýtní dobu. Porosty s nevyhovující døevinnou skladbou a strukturou je zapotøebí aktivnì pøevádìt na vhodnìjí. Je nutné dbát na výsadbu pùvodních druhù a ekotypù
døevin. V genových základnách a prvcích ÚSES je tøeba prodlouit obnovní dobu na 30, 40 i více let. Dùleité je
pøedcházení erozi, provádìní protierozních opatøení, minimalizování zásahù do vodního reimu (pokozený je nutné obnovovat), vylouèení zásahù s degradaèními vlivy na lesní pùdy a zlepování jejich kvality.
Ve III. zónì CHKO je snahou docílit stabilních porostù  s pøíznivìjí druhovou a prostorovou skladbou,
zohlednit produkèní funkci lesa, avak minimalizovat erozi a dotèení vodního reimu.
Pro celou CHKO platí cíl dosáhnout pøíznivìjí druhové a prostorové skladby, která má v horských porostech
nesmírný význam. ádoucí je maximalizace pomìru pøípravných, zpevòujících a melioraèních døevin, zvlátì
na obtínì zalesnitelných holinách, maximální zohlednìní a obnova strukturální diverzity lesních ekosystémù
(revitalizace prameni a lesních mokøadù, drobných tokù, potoèních a øíèních niv).
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4. ZÁVÌR
4.1. Pøístup spoleènosti k lesùm
K tomu, aby si Chránìná krajinná oblast Jeseníky zachovala své pøírodní bohatství a obnova pøirozených lesù
vèetnì etrného hospodaøení se stala bìnou lesnickou praxí, je zapotøebí zájmu iroké veøejnosti. Obzvlátì
místní obyvatelé, pro které jsou lesy CHKO Jeseníky pøímým èi nepøímým zdrojem obivy, musí mít monost
získat kvalitní informace o stavu jesenických lesù i monost úèastnit se rozhodování o jejich budoucnosti.
Ná pohled na les byl v minulosti znaènì zdeformován. Bìní návtìvníci lesa, bez hlubího povìdomí o jeho
vlastnostech, funkcích èi pøirozených pochodech, v nìm vìtinou nerozeznají, e dnení neuspokojivý stav
vyvolal svými zásahy èlovìk. Dnes se napøíklad málokdo podivuje nad nepøítomností mechových poltáøù èi
trvale se vyskytující vody v lese. Ale není tomu tak dávno, co právì vlivem lidské èinnosti zaèaly vysychávat
praménky a lesní mokøady. Vudypøítomné, na ivotní formy chudé smrkové monokultury rozèlenìné velkými
pasekami jsou pro vìtinu souèasníkù bìným a zaitým obrázkem lesa.
Nesprávné hospodaøení v lese se s postupem èasu stalo samozøejmostí. Mnozí ani netuí, jak skuteèný les
vypadá. Za les pokládají napøíklad pøehoustlou smrkovou monokulturu. Je proto dùleité, aby dolo k narovnání pokøiveného pohledu na les a jeho význam pro èlovìka i krajinu.
Jednou z cest, jak informovat veøejnost o stavu lesa jsou aktivity cestovního ruchu. Není dùvod k vyluèování
hostù a návtìvníkù z diskuze o této problematice, ba naopak. Jejich zainteresovaností a angaovaností
mohou lesy jen získat. Uvìdomìní si hodnot lesù, potøeby jejich ochrany i citlivé správy je úkolem zejména
místních samospráv, obyvatel, podnikatelských subjektù i médií z regionu.
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4.2. Chyby a omyly odborné veøejnosti
Les je komplikovaný a køehký systém, který nelze donekoneèna dìlit èi rozbíjet v mozaiku, ani bychom
jeho funkce významnì neovlivnili. Stabilita lesa není statický, nemìnný èi jen schematicky se mìnící stav,
jde o dynamický vývoj. Les má svou vnitøní, biologicky, stanovitnì a klimaticky podmínìnou dynamiku,
kterou musíme sladit s uívanými hospodáøskými postupy. Existuje dostatek prostoru pro citlivé a vnímavé
hospodaøení.
Jako nanejvý úèelné se jeví kopírování pøírodních procesù. Ve, co pro praktickou péèi o les potøebujeme
znát, obsahuje on sám v pøírodním stavu. Do budoucna bychom mìli alespoò na 20-25 % území (zejména
prvních a i znaèné èásti druhých zón) vylouèit zásahy èlovìka. Tyto plochy mají slouit jako laboratoøe pøírody
nutné pro dalí poznávání. Musíme pøijmout fakt, e s ohledem na komplikovanost lesa jako systému
a s ohledem na variabilitu a mnoství vnìjích vlivù o nìm nikdy nebudeme vìdìt ve.
Prevence pokození, prozíravost i princip pøedbìné opatrnosti jsou v lesnictví nenahraditelné, bez tìchto
pøístupù nebude moné bohatství lesù nikdy obnovit. Dùleitá vak je i zpìtná vazba, pohled zvenèí. Nutnost
mezioborového pøístupu k lesùm a jejich správì dokládá mnoství omylù minulosti i souèasnosti. Potøebná je
tedy nejen sdílená pravomoc a zodpovìdnost, ale také veøejná kontrola.
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