Nejcennější klenot jižní Moravy
V minulém roce proběhla v mediích kampaň pro a proti vyhlášení chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Soutok, která nenechala v klidu žádnou obec ani město od Nových
Mlýnů přes soutok řek Moravy a Dyje až po Hodonín. Vody kolem vyhlašování CHKO
se však utišily. Do našich končin už nejezdí úředníci z ministerstva, nenacházíme letáčky
ve schránkách a články s danou tématikou již nejsou obsahem týdeníků. Co nám ale
zůstalo, jsou naše lužní lesy. Krajina, která tu existovala před záměrem vyhlášení a bude
tu i po něm. Jaká ale ve skutečnosti je? Proč se o ní vedly takové boje? Je pravdou, že se
zde něco mění? A jestli ano, zajímá nás co a proč?
Lidé lužní lesy využívají tisíciletí
Znalost složitého vývoje vzniku a změn zdejší krajiny přichází s vědeckým pokrokem.
Archeologické výzkumy, pylové analýzy, půdní sondy, to vše a mnohé další nám skládá
mozaiku odhalující o naší krajině spousty zajímavostí a nevšedností.
Osídlení v blízkosti soutoku řek Moravy a Dyje je datováno od pravěku až do konce 13.
stol. Člověk zde nacházel vhodná útočiště a dostatek potravy. Byly zde menší osady i velká
hradiště jako Pohansko a Mikulčice, které dohromady čítaly až 3000 obyvatel. Ti žili a
hospodařili v místech, kde dnes není z důvodů pravidelných záplav trvalé osídlení. A byly to
právě záplavy, pravidelně přicházející od 13. stol, které donutily osadníky opustit své
příbytky a přesunout se dále od řek.
V bezpečí říčních teras lidé stavěli svá
trvalá obydlí, avšak prostor nivy nadále
užívali ke svému hospodaření. V místních
lesích získávali palivové a stavební dříví,
pásli zde svůj dobytek a kvůli senu
obhospodařovali louky. Vysoká potřeba
dřeva, jako hlavního zdroje tepla, vedla
k častému kácení lesů. Kmeny v těchto
lesích v tzv. pařezinách dosahovaly
průměrů, které bylo možno bez obtíží zdolat
Obr. 1: Vrbová pařezina
sekyrou. Ta byla po dlouhou dobu jediným
nástrojem pro získávání dřeva. Podle druhu dřeviny byly stromy káceny v třicetiletém (duby,
habry) až sedmiletém (rychleji rostoucí dřeviny - vrby a
olše) období. Pravidelně kácené lesy nemohly nikdy
dosáhnout výšky dnešních lesů, proto jsou odbornou
literaturou označovány jako lesy nízké.
Větších průměrů a výšek dosahovaly kmeny tzv.
výstavků, tyto stromy se ponechávaly především pro
stavební účely. Lesy nízké s podílem výstavků jsou pak
označovány jako lesy střední.
Posledním typem lesa, který se v minulosti nacházel
v této krajině je les pastevní. Stromy, poskytující stín
pasoucímu se dobytku, byly ponechávány v dostatečných
vzdálenostech od sebe, tak aby se k půdě dostalo světlo
potřebné pro růst trávy na pastvu. V pastevních lesích lidé
často preferovali duby, protože žaludy byly vhodnou
potravou pro žír domestifikovaných prasat.
Pozůstatky staletých stromů z pastevních lesů můžeme
stále nalézt v dnešních lanžhotských pralesích Ranšpurk a
Obr. 2: Dubový výstavek
Cahnov-Soutok, ale i na loukách za zámečkem Pohansko a Lány.

Význam stromů v pastevních lesích lze
odhadovat i ze skutečnosti, že v roce 1764
byla v lanžhotském polesí zřízena školka
pěstující dubové sazenice pro panské louky.
Sazenice byly vysazovány na loukách
v malých skupinách na vzdálenost 30 až 40
kroků z důvodů již zmiňovaného přísunu
slunečního záření potřebného pro růst trávy.
Rok 1802 je významným milníkem
v dalším vývoji lužní krajiny. Při kácení
dřevin se začínají využívat ruční pily. S tím
souvisí i možnost kácení větších průměrů
Obr. 3: Pastevní les
kmenů s menší námahou. Začíná se více uplatňovat plánovité lesní hospodaření s důrazem na
kvalitu a vyšší produkci dřeva. Dováží se cizokrajné a rychle rostoucí druhy dřevin, lesy nízké
a střední jsou převáděny na les vysoký. Tato transformace znamená zásadní změnu v druhové,
věkové i prostorové struktuře lesa.
O 70 let později v roce 1873 byli Lanžhotčané definitivně ochuzeni o svá práva pást
dobytek v panských lesích a rubati tam dřevo. Pastevní lesy tak mohly být postupně
převáděny na lesy vysoké.
Technologický pokrok a péče o les
K převodu na les vysoký byla používána síje žaludů a sadba sazenic. I v lesích vysokých
bylo nadále podporováno vysoké zastoupení dubu, který na bohatých stanovištích nivních půd
dosahoval výborných přírůstků. Výsadby
dubu
byly
prováděny
do
řádků,
v meziřádcích výsadeb se polařilo a
hospodářské plodiny tak zajišťovaly ochranu
sazenic proti buřeni (plevelné vegetaci
ztěžující obnovu lesa). Nutno však přiznat,
že z důvodu záplav, které přicházely
několikrát do roka, nebyla většina ploch lesa
v luzích pro polaření vhodná. Nivní půdy
jsou těžké a ruční klučení pařezů, nezbytné
pro plochy určené k polaření, bylo tímto
faktem ztíženo. Proto bylo zapotřebí zajistit
Obr. 4: Vysoký les
ochranu proti buřeni lidskou prací, která je ovšem namáhavá a drahá. V polovině 20. stol.,
kdy to již technologický pokrok dovolil a kdy ubýval zájem o pařezy na topení, se tak začalo
v lese využívat buldozerů. Buldozery odstraňovaly pařezy z pasek, shrnovaly je do valů, do
koryt mrtvých ramen nebo je pohřbívaly do
podloží pasek. Takto připravovaly půdu pro
zalesnění a usnadnily následnou péči o
výsadbu. Na připravených půdách bylo
možné provést zalesnění a následnou
ochranu kultur proti buření mechanizačními
prostředky, jejichž kolům již nebránily
pařezy.
O několik let později byly buldozery
nahrazeny štěpkovacími frézami. Frézy byly
schopné rozdrtit pařezy na hrubou štěpku
přímo na pasece. Odpadl tedy problém kam
Obr. 5: Štěpkovací fréza

s pařezy, hroty štěpkovací frézy jsou navíc schopné připravit půdu až do hloubky 30 cm, což
se ukázalo jako výhodné pro samotné zalesnění.
Nutno dodat, že štěpkovací frézy jsou již po dlouhou dobu trnem v oku mnohým
odborníkům v oblasti ochrany přírody, poukazujících na destrukční vliv frézy pro vše živé na
ploše paseky, od rostlin po drobné živočichy. Argumenty lesníků, že štěpkovací frézy jsou
„šetrnější“ k přírodě než buldozery, a na plochách kde je fréza použita dojde k ušetření
nákladů na zalesnění a následnou péči, jsou pravdivé. Otázkou však zůstává, jestli by
ekonomické hledisko jednoho podnikatelského subjektu, mělo být určující. V roce 2009 se
tato otázka dostala až před Českou inspekci životního prostředí, která tento způsob přípravy
půdy zakázala a povolila jen povrchovou přípravu bez zásahu do půdních vrstev.
Krajina byla všech a nikoho
Ztráta nízkých, středních a pastevních lesů není v naší krajině ztrátou jedinou. I
zemědělské hospodaření a hlad po pěstební půdě zanechal v naší krajině jizvy doposud
nezacelené. V druhé polovině 20. stol. dochází k razantním změnám ve způsobu
zemědělského hospodaření. V krátkém období přicházíme o mozaiku stanovišť tvořenou
políčky, sady, pastvinami, remízky, mezemi a alejemi podél polních cest.
Políčka s pestrým zastoupením plodin, do té doby obhospodařované v úzkých a dlouhých
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pruzích, byla v rámci socialistické kolektivizace scelena do velkých lánů. Tisíce keřů a stromů
v remízcích a podél polních cest padly za oběť zvětšujícímu se zemědělskému půdnímu
fondu. Hlad po zemědělské půdě časem dosáhl i na plochy, kde nebylo hospodaření možné
z důvodů terénních aj. Propadliny se proto začaly zavážet, mokřiny odvodňovat a valy
rozhrnovat. Krajina dostála razantních změn, lesy rostly výš, pole se zvětšila, vše bylo všech a
nikoho. Pomalu se ztrácel vztah místních obyvatel k půdě. Státní podniky zaměřené na
vysokou produkci však byly nadále limitovány každoročními povodněmi, přicházejícími i
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několikrát do roka. Teprve až v závěru 80. let, kdy byla dokončena regulace řek Moravy a
Dyje a výstavba vodního díla Nové Mlýny, se pozemky, do té doby běžně zaplavované,

dostaly mimo dosah záplav. Bylo tak umožněno rozšíření orné plochy na úkor lučních
porostů, což prakticky dovršilo intenzifikaci ve využívání krajiny.
Les nejsou jen stromy
Mozaika stanovišť se rapidně snížila, s úbytkem nízkých, středních a pastevních lesů
přicházel i úbytek druhů. Les totiž netvoří jen stromy. Je to především životní prostor řady
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rostlinných a živočišných druhů, kteří jsou svým životním cyklem vázáni na stromy, půdu,
tůně, mokřady a další plochy v lesích. Ochuzujeme-li se o rozmanité krajinné struktury,
přicházíme zároveň o druhy na ně vázané. Současný vysoký les a polní kultury, zabírající
téměř celou plochu krajiny kolem soutoku řek Moravy a Dyje, jsou oproti původním
historickým lesům a polím velice chudé na různorodost stanovišť a přechody mezi nimi. Proto
by mělo být naší snahou, ať už prostřednictvím CHKO či nikoliv, částečné navrácení
historických lesů a jejich způsobů obhospodařování. A to např. na území navrhované první
zóny CHKO, která je situovaná především do oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. V ostatních
zónách může být lesní hospodaření stále zaměřeno na tvar lesa vysokého s ponecháváním
dostatečného počtu výstavků na dožití a vyloučením celoplošné hloubkové přípravy půdy.
Rozsáhlé bloky zemědělské půdy je vhodné rozčlenit výsadbou skupin stromů, solitérů a
stromořadí podél polních cest. Částečně tak pomůžeme zachovat hodnoty lužní krajiny,
kterou můžeme právem nazývat Klenotem jižní Moravy, pro další generace.
Potřebuje lužní krajina ochranu?
Než tedy vůbec začneme uvažovat o tom, proč jsou lužní lesy tak ceněny a komu za to
poděkovat, zda lesníkům, kteří zde 200 let hospodaří, obyčejným lidem hospodařícím zde po
tisíciletí a nebo snad samotné přírodě, je potřeba pochopit souvislosti, které vedly k vzniku
tohoto cenného území a zabrousit tak do historie. Až poté můžeme skutečně zodpovědně
prohlásit, jakým způsobem a zda je potřeba území vůbec chránit.
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