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Zalesnění v ČR - 2. část
  
Trend postupného zalesňování zemědělské půdy 
pokračuje i po roce 1989. Důvody je třeba hledat na dvou 
úrovních. V důsledku radikálních změn v zemědělství 
(privatizace, restituce, liberalizace), odbourání enorm-
ních dotací z období totality, otevření trhu s potravinami 
konkurenci dovozů a rozpadu trhů ve východním bloku 
došlo k dramatickému poklesu zemědělské produkce, a 
proto i k úbytkům orné půdy.

Dotační prostředky byly 
navýšeny z evropského 
rozpočtu po vstupu Čes-
ka do EU (2004). Tak 
například předcházející 
tzv. „programovacím ob-
dobí“ EU (2007–13) bylo 
hlavním zdrojem dotací 
pro české země dělství a 
krajinu Program rozvoje 
venkova. 

Ročně jsou na tato 
opatření vypláceny pros-
tředky v objemu desítek 
až stovek milionů korun. V 
současné době jsou pros-
tředky z EU uvolňovány v 
obdobných objemech.

Z něj bylo např. zalesňování  podporováno ve třech fázích: 

... zalesnění hektaru zemědělské půdy je podpořeno jednorázovou dotací 
v rozsahu asi 50–90 tisíc Kč/ha (vyšší částky jsou u listnatých lesů); po 
dobu dalších 5 let je vyplácena podpora na péči o nově založený les 
v rozsahu okolo 13 tisíc Kč/ha/rok a po dobu 15 let je vyplácena náhrada 

lužní les - slepé říční rameno, foto hyperlink. media.cz

lužní les -  Potůček v lese, 2017, grafická dílna

Druhým významným 
faktorem je 
zemědělská
a ekologická politika. 

Lesy mají velkou roli eko-
logickou – například za-
držováním vody při velkých 
deštích zmenšují rozsah 
povodní, vážou uhlík vy-
pouštěný při spalování fos-
ilních paliv a tím zpomalují 
globální klimatickou změnu 
i estetickou a rekreační, a 
proto je zalesňování
zemědělské půdy cíleně 
dotováno - a to jak ze stát-
ního rozpočtu, tak i z EU - 
většinou se jedná o dotační 
programy na konkrétní pro-
jekty - např. obnovu původní 
druhové skladby lesa apod.

Odsun asi 3 milionů Němců postihl téměř třetinu území 
naší země – především hornaté pohraničí. Stovky vesnic za-
nikly, rozsáhlé trakty orné půdy, v horách často i nad 1000 
m n. m., byly opuštěny, zatravněny a též samovolně (suk-
cesí) či záměrně (výsadbou) zalesněny.

Branná - Goldstein
výstava Zaniklé Sudety (Antikomplex)

za ukončení zemědělské 
činnosti v rozsahu 4–8 tisíc 
Kč/ha/rok (více při zale-
snění orné půdy než louky 
či pastviny). 

x)
mapka sudetských území

převzato z  internetové prezentace

CHKO (Chráněná krajinná oblast)
Zákon České republiky č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakterizuje CHKO jako rozsáhlé území s harmonicky 
utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 
travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení.

orsej jarní (Ficaria verna) 

 Teorie lesního přechodu (Mather) pracuje se třemi hlavními
 faktory změn v lesním hospodářství na konci 19. století: 

 1)  díky technologickým inovacím (umělá hnojiva, 
pesticidy,šlechtění) došlo k zásadnímu růstu výnosů u většiny 

zemědělských plodin; růst  produkce byl přitom rychlejší než růst spotřeby. 
To umožnilo opuštění  části zemědělské půdy a její zpětné zalesnění,

 zejména v horších  přírodních podmínkách.
 

 2) snížil se tlak na hospodářské využití lesů, kupříkladu 
nahrazením dřeva fosilními palivy při vytápění a železem či 

betonem na stavbách. 

3) od doby osvícenství začaly vznikat zákony na ochranu lesa – třeba 
zákaz  pastvy v lesích, zákaz stavby domů z hořlavých materiálů či příkaz 
k nahrazení každého pokáceného stromu nově vysazeným semenáčkem.

 

„Prastarý pohanský Bůh, pán lesů a stád, odmítá spojovati se s oním pyšně honosným Bohem, bydlícím v 
zlatě a hedvábí, i s oním nevrlým starcem, skrývajícím se za ošumělými záclonkami synagog.“ 

Ivan Olbracht

Přírůstek lesa od poloviny 
19. století se v Česku soustřeďuje  
do odlehlejších a přírodně méně 
příznivých oblastí – pohraničí, 
vrchovin a hor. Přirozený úbytek 
zemědělské (zvláště orné) půdy 
v  těchto oblastech, ovlivněný i  
rozvojem dopravy a tak možnos-
tí  dovozu potravin z nížin, na je-
jichž úrodných půdách lze plodiny  
produkovat levněji a efektivněji. 
 

Diverzifikace lesních ploch

Tak například se v letech 1990–2008 zmenšily sklizňové 
plochy brambor ze 110 na 30 tisíc hektarů, cukrové řepy 

ze 119 na 50 tisíc hektarů či pícnin z 1099 na 406 tisíc 
hektarů. Uvolněná orná půda byla zatravňována i 

zalesňována.

Cílem je obnova lesů  a 
krajiny středoevropského 

typu, která z přírodního 
prostředí rychle mizí a s ní 
i kvalitní životní podmínky.

Nevykročíš-li do lesů, nikdy se nic 
nestane a tvůj život nikdy nezačne. 

  Clarissa Pinkola Estéz


