dnes pĜevážnČ smrku. V minulosti lesy drobných majitelĤ vypadaly zcela
jinak. Byly to tzv. „selské lesy“, ve kterých se upĜednostĖovala výbČrná
tČžba. Sloužily jako zázemí nezbytné k dobĜe fungujícímu hospodáĜství.
Byly zdrojem palivového a také stavebního dĜíví na prĤbČžné opravy a
drobné stavby, které hospodáĜství vyžadovalo. Tyto selské lesy byly velmi
druhovČ bohaté, rostly v nich totiž všechny vČkové skupiny dĜevin, jak statné staré, takĜka vždy doupné stromy, tak postupnČ dorĤstající pokroucené
zmlazení (je až tragikomické, že milovníci pĜírody Ĝíkají a píší již 150 let
v pĜípadČ lesĤ v zásadČ stejné myšlenky a poĜád naráží na odpor lesníkĤ
a státní správy – v roce 1936 vyšla v BratislavČ publikace o Podkarpatské
Rusi, kde ve svém pĜíspČvku prof. A. Malich lituje drastického úbytku strakapoudĤ bČlohĜbetých, mandelíkĤ a þápĤ þerných kvĤli odstraĖování selských lesĤ a sázení smrkových monokultur. PodobnČ pĜímo na Valašsku
psal G. A. ěíþan v textu, který jsme uveĜejnili ve Valašsku, vlastivČdné
revui 2010, þ. 24). Dalším kladem byla pestrost samotných dĜevin, vedle
buku a jedle zde rostly také javory, habry, smrk i borovice. Každá dĜevina
má dĜevo speciÞckých vlastností, které byly využívány pro odlišné výrobky – na výrobu trámĤ jedle, na násady k motykám habr, na palivo bukové
výmladky atd. Valašská krajina v 19. století byla z našeho pohledu velmi
malebná krajina. PĜehledná a pestrá, s minimem „temných hustých lesĤ“,
ale naopak s loukami, pastvinami, políþky rozdČlenými sítí polních cest a
roztroušenými selskými lesíky a remízky. Postrádala negativa souþasné
krajiny míst s hustým osídlením – nebyla fádní a nudná.
Postupné odlesĖování, kdy klesal pomČr zalesnČné pĤdy ve prospČch pĤdy zemČdČlské, trval až do roku 1875. Kolem roku 1860 už
zcela upadlo salašnictví v dĤsledku konkurence laciné australské vlny
a také se zavádČlo cílené lesní hospodáĜství. V tomto období docházelo v dĤsledku rozsáhlého odlesnČní v povodí Horní (Vsetínské) Beþvy
k velkým až neúnosným škodám povodnČmi a splachem pĤdy. OdlesnČní se dotklo i hĜebenĤ a prudkých svahĤ, které byly vypásány a postupnČ podléhaly erozi. Není výjimkou najít ve fotoarchívech doklady,
které ukazují ve valašské krajinČ kdysi bČžná místa postižená erozí
mající podobu vystupujícího podloží, tedy výraznČ kamenité stránČ, vrcholky hĜebínkĤ a hluboce zaĜezané polní cesty. Všechen materiál byl
postupnČ splaven do údolí. Tam, kde chybí pĤda, nemĤže rĤst ani tráva
ani les a tam, kde chybí zelené porosty, nemĤže ani zasakovat dešĢová
voda. S odlesnČním a související erozí pĤdy byla snížena schopnost
krajiny zachytávat dešĢové srážky. Voda z pĜívalových dešĢĤ zpĤsobovala povodnČ a s nimi spojenou další erozi hlavnČ v okolí vodních tokĤ.
K zlepšení tohoto stavu vedla hlavnČ cesta urychleného zalesĖování
pĜedevším vyplavených pastvin a pastevních lesĤ.
Krajina i lidé vždy následují státem þi vrchností povolené a ÞnanþnČ
podporované þinnosti. V dobách, kdy nemČla vrchnost možnost pĜíjmu
z lesa, bylo podporováno kluþení a zakládání pasek na úkor lesa. DanČ
se vybíraly z pastvin a dobytka. V dobČ, kdy je podporováno zalesĖování státem, zalesĖuje se. K zalesĖovacímu obratu dochází na sklonku 19.
století, kdy se zaþala rozvíjet velká zalesĖovací akce pro povodí Horní
Beþvy, kterou velmi úspČšnČ organizoval vsetínský lesmistr Bernard.
Od roku 1871 dochází k rozsáhlé zalesĖovací akci podpoĜené státem a
provádČné pro zlepšení odtokových pomČrĤ a také pro lepší hospodáĜské využití neplodných pĤd (paradoxnČ plodí úĜednČ uznané neplodné
pĤdy nejbohatší a nejpestĜejší spoleþenstva rostlin a živoþichĤ – což

Pohled na Hovčzí od Sivkĥ. Bezprostĝední okolí rekreaÿních chalup je seÿené,
svahy jsou ale již zarostlé náletovými dĝevinami a proluky mezi mezemi jsou
dolesnčné smrky.
Foto: M. Langer 1994, fotoarchiv MRV

K zalesĖování na Valašsku
Jana Tkáþiková, Lukáš Spitzer
Prostĝedí, krajinu i louku u svého domu vidíme vždy a jen svýma oÿima. Pamatujeme si, jak okolní kopeÿky vypadaly, když jsme
byli dčti. Pamatujeme si, kolik kopretin se za domem dalo bčhem
chvíle natrhat ÿi kde byly na túrách nejlepší výhledy. Intuitivnč tak
máme rádi pĝesnč to své, co jsme kdysi sami zažili. Za jeden lidský
život se toho v krajinč včtšinou pĝíliš mnoho stát nestihne – aÿkoli
zmčny valašské krajiny za posledních šedesát ÿi i dvacet let zaĝadily hodnč vysokou rychlost a šláply na plyn pokroku a modernizace. Zmčny probíhaly i dĝíve, byly však postupné a pĝirozenčjší.
Pokud bychom se však mohli pĝesunout v ÿase a podívat se na
okolní kopce nad svým domem oÿima ÿlovčka 19., 18. nebo 17. století, včĝím, že bychom svou domovinu vĥbec nepoznali.
V ýeské republice jsou místa, kde vypadá krajina takĜka stejnČ posledních nČkolik tisíc let – na MoravČ tĜeba Pálava a mnohá místa Moravské brány. Jiná prochází tak pĜekotnými a rychlými zmČnami, že pĜi
zrychlení bČhu Þlmu pĜipomínají pole – pooĜu, zaseji, pšenka se zazelená, zežloutne a zase se odhalí hnČdá pĤda. Podobnými rychlými zmČnami prošla za posledních 500 let valašská krajina.
K valašské krajinČ dnes neodmyslitelnČ patĜí rozsáhlé lesní porosty,
pĜevážnČ smrku, v malé míĜe buku a dalších dĜevin (jedle, javor klen,
modĜín). Nebylo tomu tak ale vždy. V prĤbČhu staletí se dramaticky
mČnil pomČr lesa, zemČdČlské þi neplodné pĤdy. TémČĜ stoprocentní
zalesnČní smíšenými porosty panovalo pouze pĜed pĜíchodem þlovČka.
Hned poté, co se na Valašsku objevili první osadníci, dochází i k prvnímu nejprve pomalému, posléze hektickému odlesĖování. Lesy mizely
nejdĜíve v údolí podél toku Beþvy a jejích pĜítokĤ, ale postupem let s
houstnoucím osídlením odlesĖování zasáhlo i výše položené svahy a
hĜebeny. Tento stav je spojován s tzv. pasekáĜskou kolonizací. KromČ
pasekáĜské kolonizace dochází na Vsetínsku od 16. stol. k procesu zvanému valašská kolonizace. Její podstatou bylo využití lesĤ tehdy vČtšinou listnatých k chovu koz a ovcí. Tato forma salašnictví je jedním z kulturních prvkĤ, který v minulosti propojoval prakticky všechna karpatská
pohoĜí, od Rumunska pĜes Ukrajinu, Slovensko a Polsko až na Moravu.
OdlesĖování dosáhlo maxima v 19. století, kdy izolované lesy produkující dĜevo jako stavební surovinu zĤstaly pouze na území velkostatkĤ Vsetín, Valašské MeziĜíþí a Rožnov pod RadhoštČm. Na vČtšinČ území lesy
chybČly a napĜíklad od Ĝeky Beþvy se táhly dlouhé pastviny se solitérními
stromy, jalovci a kĜovinami až na hĜebeny JavorníkĤ þi Vsetínských vrchĤ.
Naprosté minimum lesa zĤstalo zachováno na pozemcích obcí a drobných majitelĤ, a to hlavnČ na místech, kde nebylo možné jinak hospodaĜit.
Nešlo ale o lesy v podobČ, kterou známe dnes. Tedy lesy urþené výhradnČ pro produkci dĜeva – stejnovČké porosty s dominancí jednoho druhu,

Rozsáhlé, mezemi dčlené pastviny s roztroušenými stromy a keĝi. Ještč kolem
roku 1930 byl hĝeben Vsetínských vrchĥ takĝka v celé délce odlesnčn. Postupnč
byly pastviny opouštčny a zalesėovány, ztrácela se tak pestrost krajiny a výhledy.
Pohled na þertĥv mlýn a Knčhyni od Solánč - Benešek.
Foto: K. Puzskailer, 1920–1930, fotoarchiv MRV
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Pohled na Thonetovu továrnu v Halenkovč. Vlevo je vidčt zalesnční strmého svahu
smrkem nevhodné i na pastvu ÿi jinou ÿinnost, vpravo pastviny se soliterními
stromy oĝezanými na letinu.
Foto: K. Puzskailer, 1920–1930, fotoarchiv MRV

bohužel není ekonomicky uznatelný výnos). Velkoplošné exploataþní hospodaĜení spoþívající v plošnČ neregulované tČžbČ se postupnČ
mČnilo na maloplošné pod vlivem zpĜísĖující se legislativy uvedené
v tehdejším lesním zákonČ. Zpoþátku zalesĖovaly hlavnČ velkostatky
(vsetínský, rožnovský a soukromé statky – napĜ. pozemky náležející
ThonetĤm) a poplužní dvory, napĜ. v HalenkovČ (Silvestr KazmíĜ, Halenkov 2004).
Jestliže tu bylo v letech 1830 až 1875 pĜevážnČ velkostatky zalesnČno kolem 20 % úhrnu tehdejších nelesních pĤd, pak do konce 19.
století byla díky uvedené organizované akci zalesnČna tatáž výmČra za
poloviþní dobu, a to pĜevážnČ soukromých a obecních nelesních pĤd.
ZalesnČní nelesní pĤdy za posledních zhruba 170 let dosáhlo úctyhodných rozmČrĤ. Tento stav je možné dobĜe sledovat od doby poĜízení
stabilního katastru v roce 1829. Ale již pĜed tímto datem velkostatek
Vsetín provedl zamČĜení svých výnosných lesĤ a zároveĖ byly nelesní
pozemky pĜiþlenČné k tČmto lesĤm postupnČ zalesĖovány, takže v roce
1829 byla jejich podstatná þást již vedena jako les. Tedy dnes na tČchto
místech už mĤžeme pozorovat 3. generaci porostĤ, pĜevážnČ smrkové
výsadby. V roce 1829 výnosové lesy zaujímaly zhruba polovinu dnešní
celkové výmČry dnešních lesních pozemkĤ. Byly to pĜevážnČ lesy velkostatkĤ, jen 10 % pĜedstavovaly lesy drobných majitelĤ a obcí. Náklad
za zalesĖovací materiál, který hradily spoleþnČ státní a zemská správa,
þinil v prĤmČru na 1 ha 72 Kþ (sazenice pocházely v poþátku ze školek u
Vsetína). Mnohé statky zalesnČním Ĝešily i své Þnanþní problémy, napĜ.
již zmínČná Þrma Thonet, která si zalesnČním vzdálených pastvin chtČla
zajistit dlouhodobé pĜíjmy z prodeje dĜeva a dodávky do svých závodĤ.
K dalšímu, ještČ intenzivnČjšímu postupu pĜi tomto zalesĖování pĜispČlo
zejména vydání zákona o zalesĖování povodí Horní Beþvy z 12.10.1896
þ.j. LG BZ M 52 ex 1897, který obsahoval v § 1 ustanovení o zalesĖování
nevýnosných ploch jako jedno z opatĜení proti zvČtšujícím se záplavám
v dolních polohách. „Ku srážkovému obvodu Vsetínské Ĝeky Beþvy náležející lesní pĤda, pastviska a neplodné plochy, po pĜípadČ též pozemky
hospodáĜské v politických okresích Valašsko-MeziĜíþském, Uhersko-Brodském a Holešovském, které se hodí k tomu, aby, jsouce stále jako
lesy spravovány, zamezily pĜiostĜení elementárních a obecnČ škodlivých
nesnází v obvodu horní (Vsetínské) Ĝeky Beþvy, po pĜípadČ, aby nesnáze ty umírnily, bućtež, pokud možno, aniž se tím ohrozí hlavní spĤsob
hospodáĜství, provozovaného dotyþnými majetníky nebo tĜetími osobami, kterým pĜísluší právo k tČmto pozemnostem, dle ustanovení tohoto
zákona ponenáhlu zalesnČny“. Podpora pro zalesĖování byla z dnešního
hlediska velkolepá, zdarma byl poskytnut materiál na zalesnČní nebo
zafungovala obdoba dnešních Þnanþních dotací. „Dále se komissi bezplatnČ budou pĜenechávati k zalesĖování potĜebné sázenice z lesních
školek moravských státem neb zemí Moravskou vydržovaných nebo
podporovaných, pokud staþí zásoba pokaždé ku vydání urþená.“ „ Obcím, které zakoupivše parcelly pozemkĤ dle §7 k zalesnČní urþené se
zavážou, tyto parcely zalesniti ve lhĤtČ zalesĖovací komissí ustanovené,
mĤže se již k tomuto zakoupení dáti podpora z fondu zalesĖovacího“.
K zalesnČní byly urþeny pĜednostnČ plochy nejvíce ohrožené erozí. „PĜi
urþování tČchto pozemkĤ bućtež k zalesnČní vyhlídnuty zejména vrchy
hor, pĜíkré stránČ a ony plochy, které zvláštČ jsou zpĤsobilé k tomu, aby
bystĜinám umožĖovaly odnášení štČrku“. Plochy zalesnČné díky tomuto
zákonu byly dále evidovány a spravovány jako les. „Všecky parcely, které

Srovnání zalesnčnosti a typu lesĥ mezi léty 1952 a 2005. Letecké snímky konce údolí
Halenkov - Lušová ukazují rozsáhlé, asi 50 let staré lesní porosty v rozích snímkĥ
– zalesnční z první vlny na konci 19. století. Dobĝe odlišitelné jsou ostré lineární
hrany lesa. Do roku 2005 došlo pak k zalesnční hĝebenových pastvin a nakonec i luk
v údolí na svazích.
(Zdroj GEODIS Brno)

Pole a louky, které naši pĝedkové pracnč vydobyli na úkor lesa, jsou dnes
zalesėovány nebo samovolnč zarĥstají náletem. Malebné dĝevčnice ÿasto slouží už
jen jako rekreaÿní chaty. Hĥĝe dostupné usedlosti na samotách se v lepším pĝípadč
stávají také rekreaÿními chatami. þást jich ale podlehne zkáze a s nimi i malebné
okolí tvoĝené loukami a pastvinami, které se zmční na les. Hovčzí, údolí Suška,
osada U Maršálĥ.
Foto: J. Tkáþiková, 10. 7. 2008

k zalesnČní byly ustanoveny, bućtež do zvláštního katastru zaneseny, …
a pak na dále jako lesy spravovány podle ustanovení lesního zákona….
PodobnČ bućtež všecky pozemky v obvodu Vsetínské Beþvy, které od r.
1878 s podporou z prostĜedkĤ státních a zemských byly zalesĖovány, do
zvláštního katastru zaneseny a i na dále jako lesy spravovány podle ustanovení lesního zákona v té které dobČ platného“.
Pro plnČní tohoto úkolu byla již roku 1879 zĜízena lesní školka ve VsetínČ, z níž se obþanĤm každé obce dostalo za nepatrný poplatek sazenic,
kolik jich potĜebovaly. Toto zalesĖování se provádČlo pĜevážnČ smrkem.
Výsadba listnáþĤ byla nepatrná. ýásteþnČ smíšené porosty vznikaly
spontánnČ na vklínČných plochách pastvin do lesĤ z okrajových náletĤ
jedle, buku a ostatních listnáþĤ (javor klen, habr, jilm). PĜi zalesĖování byl
upĜednostĖován smrk, problémem je, že do té doby to byla na Valašsku
jen zĜídka rostoucí dĜevina, spíše jako pĜímČs v selských lesích. Nebylo
možné rychle tyto smrky namnožit, a tak se používalo nepĤvodní osivo.
V období do 1. poloviny 19. století pĜevládalo na Valašsku zalesĖování za používání síje, tedy ekonomicky nevýhodného výsevu místního
osiva pro velkou spotĜebu semene. ZalesĖovalo se pĜedevším semenem jedle a listnáþi (buk, habr, javor). Toto osivo se získávalo sbČrem
nebo výkupem od místních sbČraþĤ, bylo to tedy osivo místní provenience. Se vzrĤstající snahou o rychlejší a hlavnČ velkoplošnČjší zalesĖování a zároveĖ s protežováním smrku coby hlavní dĜeviny zaþalo být osivo
nakupováno od semenáĜských Þrem zĜejmČ z pĜedhĤĜí JeseníkĤ nebo
ze severní þásti Beskyd od lesního úĜadu Ostravice. Také modĜíny byly
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z Prahy stále tváĜí jako sice lesnatý kraj, ale poĜád s podstatným podílem orné pĤdy a luk. Tak tomu bylo ale bohužel naposledy nČkdy v roce
1950. V souþasnosti jsme svČdky poslední fáze zalesĖování, která postupnČ zasáhla od hĤĜe pĜístupných hĜebenĤ až do nejnižších údolních
poloh k samotné Ĝece BeþvČ a zaplĖuje poslední luþní enklávy. Valašsko se pomalu ubírá cestou postupného zalesnČní, kdy bude na první
pohled pĜipomínat spíše dnešní Jeseníky þi Šumavu a kvČtnaté louky
s orchidejemi, pasoucí se oveþky a malebné výhledy budeme obdivovat
jen na starých fotograÞích ve fotoarchivech.
Valašsko doby portášĤ a zbojníkĤ – Makedonská souþasnost. NávštČva Makedonie zasáhne staromilce valašské krajiny na
velmi citlivém bodČ. Kopeþky jsou sice trochu strmČjší a skalnatČjší,
ale svou celkovou tváĜí se velmi blíží té, co známe z domova. Té valašské. Není divu, jedná se o stejné pohoĜí – Karpaty, stejnou zemČdČlskou þinnost – pastvu ovcí a malá políþka, na svazích s oĜezávanými stromy a pasenými selskými lesíky. Je to prostČ unikátní výlet
do Valašska 18. století. Rozsáhlé pastviny, eroze, solitérní stromy a
selské lesy ve vyšších polohách a strmČjších svazích – to už na Valašsku dnešní doby nenajdeme. Makedonci zaþátku 21. století tak
Ĝeší stejné problémy jako Valaši konce 18. století. Chovy ovcí upadají, krajina zarĤstá, lidé utíkají do mČst a emigrují za lepším životem
do zahraniþí. Cílené zalesĖování jehliþnany (ÞnanþnČ motivované ze
strany státu ze stejných pĜíþin jako u nás, jen zpoždČné o 150 let)
bylo zapoþato až na sklonku 20. století, brzy bylo však zastaveno
– došly peníze. Navíc nedošlo ani k výchovČ zasazených porostĤ,
takže kmeny nahusto nasázených boroviþek navzájem srostly a propletly se do neprĤchodné hradby stromĤ. Jinak se zde za posledních
200 let prakticky v péþi a obhospodaĜování krajiny nic nezmČnilo (jistČ, Makedonci mají na vývoj své zemČ a krajiny jiný názor, z pohledu
ýecha byly ale zmČny v Makedonii tak pomalé a nezásadní, že vlastnČ ani nebyly). Proto zde na rozdíl od situace u nás mĤžeme studovat
a obdivovat krajinu a její život zakonzervovanou a nezmČnČnou po
mnoho set þi i tisíc let. Naplno se zde projevila tolikrát omílaná pravda souþasné ekologie – nejvČtším zabijákem pĜírody je bohatý stát.

Zalesėování pastvin smrkem je dobĝe viditelné na tomto leteckém snímku údolí
Nový Hrozenkov-Babínek. Kromč drobného bukového selského lesa v pravém
horním rohu snímku jsou všechny tmavé, ostĝe ohraniÿené porosty vysázené
monokulturní smrÿiny.
(Zdroj GEODIS Brno)

Opuštčním pastvin a políÿek na mezích došlo včtšinou k jejich zarostením náletem
ÿi pĝímému zalesnční. Na tomto leteckém snímku z údolí Nový Hrozenkov-Bĝežitá je
dobĝe vidčt obojí. Svčtlejší linie porostĥ keĝĥ a stromĥ na bývalých mezích vzniklé
z náletu jsou v stĝedu pravé poloviny snímku nedolesnčné a ponechané svému
vývoji. V pravém dolním rohu jsou již bývalé meze kompletnč zalesnčny smrky a
zbyly z nich jen svčtlé pruhy listnatých dĝevin ve smrkovém lese.
(Zdroj GEODIS Brno)

pČstovány z osiva pocházejícího z JeseníkĤ. Jisté je, že semena smrku
a borovice byla nakupována, ale urþit pĜesnČ jejich pĤvod je dnes také
kvĤli chybČjícím archívním dokladĤm témČĜ nemožné. U jedle a buku a
ostatních listnáþĤ se zalesĖování provádČlo pĜevážnČ pĜirozenou cestou, z velké þásti ze spontánního náletu. PĜi jejich þásteþné umČlé obnovČ bylo nadále používáno místní osivo.
Za další 45leté období v letech 1900 až 1945 bylo zalesnČno až
50 % dnešní rozlohy bývalých nelesních pĤd a v letech 1946 až 1979 (za
34 let) už jen necelých 10 % tČchto pĤd. Dnes trend zalesĖování nadále
pokraþuje. Po roce 1990 Ĝada drobných vlastníkĤ získala zpČt pozemky
v restitucích a vzhledem k tomu, že drobné chovatelství na Valašsku
témČĜ ustalo, lákavým Ĝešením, jak naložit s nevyužitou zemČdČlskou
pĤdou, je právČ její pĜemČna na les. Problémem je i fakt, že zalesnČné
parcely postupnČ pohlcují i své okolí náletem, zástinem a znemožnČním
jiného hospodaĜení. VklínČné louþky do okolních vzrĤstajících lesĤ se
stávají neproduktivními a odkázány stát se také lesní pĤdou.
OÞciální statistiky vykazují neustále vzrĤstající podíl lesní pĤdy, která
je vedena v katastrech. Skuteþné množství a pokryvnost lesa je na Valašsku ale ještČ daleko vyšší, než se udává. Je možné odhadnout, že je
nutno k oÞciální výmČĜe lesa ještČ pĜipoþíst dalších asi 10 %. Lesy totiž
rostou i na dlouhodobČ neudržované neplodné pĤdČ a zanedbaných þi
nelegálnČ zalesnČných trvalých travních porostech. Vlastníci vČtšinou
nepĜepisují své pozemky na les, a tak se Valašsko navenek úĜedníkĤm

Krajina souÿasné Makedonie velmi pĝipomíná staré fotograÞe a kresby Valašska
z 18.–19. století. Dobĝe jsou vidčt pokusy o zalesnční borovicemi z 80. let 20. století,
pomocnou ruku pĝiložili i ÿeskoslovenští lesní inženýĝi. Foto: J. Beneš, kvČten 2010

Okolí staré obce Vitolištč, stĝední Makedonie. Dosud ÿinná krajina s políÿky a pastvinami, samostatnč stojícími stromy stínícími odpoÿívající dobytek a polní cesty
kopírující pĝirozenč ÿlenitý terén.
Foto: J. Beneš, kvČten 2010
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