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SMRT ST ALETÝ 
Jsou odvěkou součástí jihomorav-
ské krajiny. Jsou králi zdejších luž-
ních lesů. Jenže tihle staletí vlád-
ci, mohutné a stovky let staré duby 
letní, umírají. „A přitom úplně 
zbytečně,“ říká Mgr. Lukáš Čížek, 
Ph.D., vedoucí Oddělení biodiver-
zity a ochrany přírody Entomolo-
gického ústavu Akademie věd.

orav-
h l ž

Od dětství »honil« brou-
ky, hady a ryby, napřed 
na jižní Moravě a Sloven-
sku, pak několik let v pus-
tinách a pralesích od Pá-
kistánu po Novou Gui-
neu. Kvůli hnízdění (je že-
natý a má tři děti) se vrá-
til na rodnou hroudu, kde 
se v Biologickém centru 
Akademie věd věnuje vý-
zkumu ohroženého hmy-
zu, lesů a krajinné eko-
logii. Hlavním cílem jeho 
vědecké práce je přispět 
k tomu, aby se z ochrany 
přírody stala racionální a 
efektivní činnost.

MGR. LUKÁŠ ČÍŽEK, PH.D.
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 Proč ty stromy usy-
chají?

„Někdy je třeba odpověď 
dlouze hledat, ale my ji tady, 
kousek od městečka Ledni-
ce, doslova vidíme.“

 Vy možná ano, ale já 
vidím jen les.

„A právě to je důvod, proč 
mohutné staleté duby umí-
rají. Dnes představují zdej-
ší luhy zhruba osm tisíc 
hektarů hustého lesa a ně-
jaké louky. Jenže ještě před 
80 lety vypadala zdejší kra-
jina úplně jinak. Hustý les 
zabíral stěží polovinu úze-
mí, na zbytku byly na řídko 
rostly velké, mohutné stro-
my. Vypadalo to spíš jako v 
parku, třeba v tom zámec-
kém u Lednice. Jenže dnes 
je všechno zarostlé.“

 Proč?
„Nastoupilo intenzivní 

lesnictví, které pěstuje husté 
lesy. A přestal se tu pást do-
bytek, který dělal zdejší kra-
jinu krásně průchozí. Bez 
pastvy začne okolí mohut-
ných dubů zarůstat. Nejdříve 
s prominutím takovým bor-
delem, pak křovím a nako-
nec jinými stromy, které ty 
původní o pět až deset met-
rů přerostou. A to je pro stro-
mové staříky konečná.“

 O jak cenném území 
vlastně mluvíme?

„Podíleli jsme se na stu-
dii porovnávající brouky sta-

CH OBRŮ

AŽ TYHLE 

DUBY CHCÍPNOU, 

DOSTANEME SE DO 

MEZINÁRODNÍCH 

PROBLÉMŮ.

vědu nový druh kožojeda, 
byl odsud popsán i pavouk 
připomínající mravence, za 
zmínku stojí i chránění tesa-
řík obrovský nebo páchník, 
které jsme se zavázali chrá-
nit i v rámci mezinárodních 
dohod. Až tyhle duby chcíp-
nou, přijdeme o obrovskou  
přírodní rozmanitost a do-
staneme se do mezinárod-
ních problémů.“

 Nevidíte to zbytečně 
černě?

„Ne. V celém tomhle úze-
mí, které má zhruba 12,5 ti-
síce hektarů, jsme zmapova-
li mohutné stromy. Jsou jich 
tisíce, jenže hrozně rychle 
odumírají a nemají nástup-
ce. Podobné stromy nemají 
kde vyrůst, v hustých lesích 
nemají šanci. Jsou tu jenom 
dědci a žádná mládež.“

 Takže co s tím?
„Jedinou možností je sáh-

nout do těch hustých plantá-
ží, postupně je proředit a dát 
některým stromům prostor, 
aby mohly ztloustnout a za-
čít fungovat jako solitéry.“

 Ztloustnout?
„Jakmile se nemusí hnát 

do výšky, tvoří dub obrov-
skou, rozložitou korunu a 
rychle tloustne. Některé so-
litéry mají ve 170 letech prů-
měr kmene 150 cm! V  lese 
jsou přitom poloviční a ně-
kdy ani to ne.“

 A děje se 
to prořezá-
vání?
„ M i n i -

málně. Ale as-
poň se 
podařilo 

v roce 2007 
prosadit, že při 

těžbě lesa se 
nechá stát de-

set stromů na 
hektar. Což je 
skvělé, ale…“

 Ale?
„Dub rostoucí 

v hustém lese je 
hubené koště mají-
cí nahoře pár vět-

ví. A najed-
nou na něj 
začne pražit 

slunce a tenhle 
šok přežije jen 
zlomek z nich. 
Ale i když to 

zvládne, je kolem 
něj vysázeno množ-
ství nových stromů 
a začas se opět ocit-

nou v hustém lese.“

rých dubů po celé Ev-
ropě, od Nor-
ska a Ang-
lie přes Španělsko a Itálii až 
po Izrael a Turecko. A uká-
zalo se, že duby z jižní Mo-
ravy jsou nejbohatší, a 
to dost výrazně. Na 
tyhle staré stromy 
je vázána spous-
ta přírodních fenoménů, ob-
rovská biodiverzita. Bavíme 
se o stovkách druhů brouků, 
much, včel, pavouků, lišej-
níků. Našli jsme zde i pro 
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 Trochu začarovaný 
kruh…

„Absurditou tohoto úze-
mí je, že ač je téměř celé stá-
tu, chráněné rezervace zabí-
rají sotva 2 procenta rozlo-
hy, přitom třeba v Praze to 
je téměř 6 procent. I kdyby 
ochranáři přesně dělali to, 
co je třeba, dotáhli sem koně 
nebo krávy, tak to budou dě-
lat na tak malém zlomku 
území, že to nebude stačit.“

 A proč to nedělají 
státní lesy?

„Lesníci byli odjakživa 
učeni, že dobytek do lesa 
nesmí. Že než nastoupilo 
moderní plantážové lesnic-
tví, byly lesy zničené. Při-
tom dub letní, zdejší hlavní 
dřevina, tu bez pomoci koní 
a krav nemá šanci zmla-
dit. Roste tu odedávna, ale 
dnes ho musíme sázet umě-
le. Druhá věc je v tom, že 
státní lesy jsou pod tla-
kem vykazovat zisk. Dá-
vají lužním lesům hodně 
zabrat drastickými těž-
bami. A velmi nerady 
přistupují na cokoliv, 
co jim zisk snižuje. Na 
jakékoliv jiné funkce lesa 
se úplně kašle.“

 Jako třeba?

„My jsme teď v přírodně 
nejcennějších lesích u nás i 
ve střední Evropě, a přesto-
že jde o státní území, velko-
plošně se tu likvidují zvířa-
ta, která jinými zákony chrá-
níme.“

 Můžete být konkrétní?
„Když si tady jako ento-

molog chytnu jednoho ro-
háče, který žije na dubových 
pařezech nacházejících se 
nejlépe na pasece, a napích-
nu si ho do krabice, můžu za 
to dostat fl astr. Přitom tady 
se jich industriálně likvidují 
tisíce, protože co se děje po 
vykácení? Přijede traktor a 
rozfrézuje pařezy i povrcho-
vou vrstvu půdy. A z paseky, 
kde by byly tisíce roháčů, je 
oraniště, kde nebude žádný... 

A má to ještě spoustu dal-
ších dopadů.“

 Jakých?
„Je přetržena jakákoliv 

kontinuita lesa. Zdejší pra-
videlně zaplavovaná půda je 
plná živin a semen. Frézo-
vání zničí sněženky, bledu-
le a třeba dymnivky, ale oka-
mžitě začnou růst nejrůz-
nější invazivní rostliny, tře-
ba severoamerická astra, k 
tomu se přidá česká kopřiva 
a stává se z toho neprostup-

ný porost. Kolem saze-
nic se to pak musí vy-
žínat nebo stříkat roun-

dupem, který se tady po-
užívá ve velkém.“

 Vás asi lesníci nemají 
moc rádi. 

„Abychom si rozuměli – 

„Takzvané výmladko-
vé hospodaření se běž-
ně praktikovalo do vál-
ky, nyní se s ním můžeme 
místy setkat třeba v Ra-
kousku. Nařídko stojí vy-
soké stromy a mezi nimi 
mladší kusy na palivo, kte-
ré vždy po 30-40 letech 
porazí. Je to méně výnos-
né než plantážnictví, ale 
zachraňovalo by to mo-
hutné stromy. A vyhovuje 
to například denním mo-
týlům, kteří už v našich le-
sích povětšinou  vyhynu-
li. A mizí i ti poslední. Tře-
ba okáč jílkový žije už jen 
v lese Doubrava u Hodo-
nína. Ale asi i o něj  přijde-
me, protože to tam včet-
ně rezervace, kde přežívá, 
chtějí státní Lesy ČR práš-
kovat kvůli chroustům. A 
pak znovu kvůli sosnoka-
zovi. Snaha bojovat s ná-
sledky klimatické změny a 
plantážnického hospoda-
ření pomocí jedů je stej-
ně škodlivá jako naivní. 
To ale státním Lesům ne-
vadí. A pokud ochranáři 
práškování nepovolí, bude 
alespoň špatný stav lesů 
na koho svést. Vsaďte se!“ 
říká Čížek.

Příčinou usychání dubů 
je také nedostatek vlá-
hy. „Už několik let neby-
ly lužní lesy zaplaveny, 
dalším problémem je po-
kles spodních vod, za což 
může hlavně fakt, že jsme 
v minulosti řeky narovnali 
a postavili přehrady. Dříve 
řeky přinášely různé usa-
zeniny, bláto a písek. To se 
dnes usadí v přehradách. 
Narovnaná řeka teče rych-
leji a materiál jen odnáší. 
Její koryto se zahlubuje, 
klesá hladina řeky i spod-
ní vody v jejím okolí.“

UMÍRAJÍ I KVŮLI SUCHU

VÝMLADKOVÉ

HOSPODAŘENÍ, NEBO JEDY?

já nejsem proti těžbě dřeva. 
Klidně ať si na 50 procentech 
státní Lesy jedou podle své-
ho. Ale je důležité, aby tady 
byla síť míst, kde se hospo-
daří s ohledem na přírodu. 
Plány na vyhlášení této sítě 
existují pět let. Ale stále se 
nic neděje. Svou liknavos-
tí zdejší přírodu ohrožuje i 
státní ochrana přírody.“

 Jaké hospodaření 
byste tedy ve zdejších pod-
mínkách preferoval?

„Rozhodně bych varo-
val před vytvořením oplo-
cených, bezzásahových re-
zervací. Kam to vede, bo-
hužel velmi názorně doka-
zuje příklad zdejší rezervace 
Ranšpurk. Tohle byl původ-
ně les plný mohutných ob-

OCHRÁNCI SE 
NA CEDULI U 

PRALESA CHLUBÍ,
  JAK TO 

   TU CHRÁNÍ.

 Roháč obecný je  Roháč obecný je 
náš nejvetší brouk, náš nejvetší brouk, 

může dorůst až může dorůst až 
do délky devíti do délky devíti 

centimetrů.centimetrů.

„Ať se na polovině území pokračuje v plantážovém „Ať se na polovině území pokračuje v plantážovém 
lesnictví, na druhé půlce by se ale mělo hospodařit lesnictví, na druhé půlce by se ale mělo hospodařit 

s ohledem na přírodu,“ říká Lukáš Čížekj. s ohledem na přírodu,“ říká Lukáš Čížekj. 



Zatímco mnozí tvrdí, že 
něco nejde kvůli nedo-
statku peněz, podle Lu-
káše Čížka tenhle ar-
gument u správy luž-
ních lesů neobstojí. A 
nejen u nich. „Ať se na 
mne všichni naštvou, ale 
ochrana přírody má k dis-
pozici peněz dost. Může 
čerpat peníze z fondů EU, 
jenže to neumíme. Utrá-
cení evropských peněz si 
sami komplikujeme pří-
šernou byrokracií, a do-
stupné peníze nakonec 
rozfofrujeme za zbyteč-
nosti.“

rovských dubů. Pásla se zde 
zvěř i dobytek, lidé sem cho-
dili pro palivové dřevo. Dnes 
tu duby skoro nejsou, proto-
že se to nechalo zarůst. 
Takže ochránci se na 
ceduli u pralesa chlu-
bí, jak tu chrání pách-
níka a jednu z posledních 
lokalit bledule letní. Jenže 
bledule potřebuje světlo 
a v tomhle houští ho fakt 
nemá. A páchník potřebu-
je duté duby, které tu dlouho 
nevydrží.“

 Takže vás nemají moc 
rádi ani ochránci, řekl 
bych.

„Zásadní problém je v 
tom, že s takovouto kraji-
nou si dnes umí poradit za-
hradníci, ale neumí ji udr-
žovat ani lesníci, a zatím ani 
naše ochrana přírody. Ne-
chat staletími obhospodařo-
vané území bez zásahu ne-
musí být ku prospěchu, po-
kud chybí velká zvířata.“

 Nemusí, ale může?
„Vždycky je něco za 

něco. Tohle území za plotem 
– rezervace Ranšpurk – je 
biologicky cenné, z nových 
podmínek profi tují jiné dru-
hy. Začal se sem šířit tesařík 

alpský. Ten žere dřevo javo-
rů a dalších stromů ze stin-
ných lesů. A jsou tu desítky a 
stovky jiných živočichů, hub 
a mechů, které v hospodář-
ském lese nenajdeme. Tak-
že není to úplná katastrofa. 
Ale přicházíme tu postupně 
o zvířata a stromy, které byly 
důvodem ke vzniku rezerva-
ce, jsou pro lužní lesy uni-
kátní a cenné.“

 Takže jak se vlastně 
starat o prales?

„Problém je v našich 
představách. Máme ho spo-
jený s  neprostupným hvoz-
dem, snad až strašidelným 
prostředím. Jenže historic-

ky má prales – minimál-
ně v této oblasti – mno-

hem blíž k nějakému parku, 
kde se střídají louky, solitér-
ní stromy a sem tam křovi-

ny a hustší les. Odjakživa 
zde totiž bylo množství 
zvířat. Napřed divo-
kých, pak domácích. 
A o mnohé se také v 

minulosti postaral oheň.“
 Proč je vlastně po-

dle vás důležité vrátit se 
k pastvě? Copak nestačí 
spárkatá zvěř?

„Ne. Jelen, srnka nebo da-
něk chodí a vyzobávají, co 
jim chutná. Kdežto kraji-
na potřebuje nějakou sekač-
ku na trávu, takzvané spá-
sače. To je kráva, kůň a po-
dobně. Skloní hlavu a jedou 
bez ohledu na to, co to je. 
Jsem přesvědčený, že by to 
šlo, peníze by na to byly, ale 
nedaří se to prosadit. Státní 
ochrana přírody pastvu na-
vrhovala v rezervaci Křivé 
jezero, neziskové organiza-
ce chtěly pást cenné nelesní 
plochy vedle obory Soutok. 
Jenže státní Lesy oba návrhy 
odmítly. Nic by je to nestálo, 
jenom prostě nechtějí. A sta-
leté duby umírají.“ 

PENĚZ JE DOST

PROČ JE DŮLEŽITÝ PAŘEZ
Zachovat pařez, dutý 
nebo mrtvý strom  v lese 
je mimořádně důležité. 
„Mrtvý strom nebo jeho 
část v sobě nese víc ži-
vota, než když rostl. Díky 
nim se i v mladém lese 
udrží »potvory« váza-
né na staré stromy. Jde 
o často chráněné rohá-
če, páchníky, zlatohláv-
ky, kovaříky. Na jednom 
stromě to mohou být i 
desítky až stovky vzác-
ných, vymírajících dru-
hů,“ říká Čížek.

   ZAČAL 
   SE SEM 

ŠÍŘIT TESAŘÍK
  ALPSKÝ. 

TEN ŽERE DŘEVO
     JAVORŮ
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Pokud nezachráníme Pokud nezachráníme 
staré duby na jihu staré duby na jihu 
Moravy, vyhynou Moravy, vyhynou 
zde stovky druhů zde stovky druhů 

živočichů. živočichů. 

Prvním příznakem plicních 
chorob bývá právě zadýchávání. 
A to je hlavní důvod, proč nemoc 
zpočátku ani neodhalíme. Přičí-
táme ho své malé fyzické kondici, 
nadváze nebo kouření. Pokud se 
ale k  zadýchávání začnou přidá-
vat další příznaky (například ka-
šel), může jít o závažné onemoc-
nění, kvůli kterému se nako-
nec nedokážeme ani obléknout. 

Na  vině bývají závažné plicní
choroby.

Výskyt plicních chorob
se zvyšuje

Patrně nejčastěji jsou naše po-
tíže s  dechem spojené s  astma-
tem. To se nejčastěji projevu-
je kašlem, dušností (především 
v noci a  časně nad ránem) a  sví-
ravým pocitem na hrudi. A ačko-
li je astma nevyléčitelné, správ-
nou léčbou lze jeho příznaky mi-
nimalizovat, a někdy dokonce vy-
mizí úplně.

Jedním z  nejzávažnějších plic-
ních onemocnění je však chro-
nická obstrukční plicní nemoc 
(CHOPN), která se stala u  nás 
i  ve  světě čtvrtou nejčastější pří-
činou úmrtí. V  České republice 
v  posledním roce zemřelo v  dů-
sledku CHOPN více než 3  500 
osob, což je o  celých 70 % více, 
než tomu bylo v posledních 10 le-
tech. 

Zjistěte, kolik let je
vašim plicím

Důležitost prevence není nut-
né vysvětlovat. Zvláště bychom se jí 
měli věnovat právě v případech ne-
mocí, které bezprostředně ohrožu-
jí náš život. Nechte si tedy ve vybra-
ných Alphega lékárnách změřit plic-
ní věk, který se nemusí shodovat 
s vaším věkem biologickým, a zjistě-
te, zda je vaše případné zadýchává-
ní způsobeno pouze nedostatečnou 
fyzickou kondicí, či se za ním může 
skrývat nějaké onemocnění.

Zadýchávání většinou připi-
sujeme špatné fyzické kondi-
ci. Co když je ale všechno ji-
nak? Spěch, málo odpočinku, 
nezdravé stravování a přemí-
ra stresu jsou vhodným pro-
středím pro rozvoj civilizač-
ních chorob. Kromě vysoké-
ho krevního tlaku či chole-
sterolu by se do  centra  naší 
pozornosti měly dostat také 
plicní choroby. Proč?

NESTAČÍTE S DECHEM?
POZOR NA NEMOCI PLIC

Seznam Alphega lékáren, 
ve kterých měření probíhá, 

naleznete na 
www.alphega-lekarna.cz 

v sekci Plicní věk – poradna. 
Měření plicního věku je 

screeningovou metodou.
Nestanovuje diagnózu
a nenahrazuje lékařské

vyšetření.
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