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Julius Mařák, Šumavský prales za bouře  (1891-1892), obraz jehož námětem byl Boubínský prales 
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Úvod 
 

V pořadí již čtrnáctý ročník semináře Lesník 21. století se věnuje tématu 
 

Pralesy a jejich vnímání společností 
 

Přirozená lesní vegetace je ve střední Evropě na ústupu a zbývají zde poslední zbytky 
přirozených lesů - pralesů. Jak k nim přistupovat, má význam jejich ochrana? Případně, jak se 
snažit o jejich rozšíření, a jde to vůbec? 

"Hovoří-li se ... o ochraně životního prostředí nebo klimatu, musíme si uvědomit, o co 
se vlastně jedná. Země existuje již po více než čtyři miliardy let a mnohé nasvědčuje, že tomu 
bude ještě jednou tak dlouho nezávisle na tom, co s ní budou lidé provádět. V průběhu její 
existence docházelo pravidelně ke klimatickým změnám. ... 
Snahy o ochranu přírody jsou projevem konzervativního smýšlení. Ochráncům přírody neleží 
na srdci její udržení, nýbrž zachování navyklého druhu přírody, ekologického stavu, který je 
natolik nebo tak málo přirozený jako každý jiný stav. V případě ochrany přírody jde méně o 
přírodu než o dobrý pocit. Že nejsme zcela důslední, vysvítá z toho, že velká část stavem 
klimatu znepokojených Středoevropanů, kteří se obávají oteplení, tráví nejraději dovolenou 
v teplejších krajích, aby tak unikli chladu a dešti domácího prostředí. Pokud se střetnou 
s návratem divoké přírody, jako například hnědý medvěd Bruno v létě roku 2006, vyvolává to 
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především obranné reakce. ..." (BEHRINGER 2010: p. 288 1). Tento citát lze doplnit o aktuální 
problematiku šíření vlka na území ČR: při výskytu prvních několika jedinců zde se ihned 
objevují silné hlasy žádající odstřel této krásné a užitečné šelmy. Závažnou problematikou je 
tedy střetávání se divočiny a kulturní krajiny s jejími lidskými obyvateli. 

Jak v této situaci definovat postavení a cíle ochrany přírody? Nutné je vyjít 
z následujících požadavků: 

 Ekosystémy a krajinné segmenty s minimálním vlivem člověka jsou schopny poskytovat 
lidskému společenství služby, které jsou jinak nedosažitelné. 

 Odklad aktuálního užití nějakého omezeného zdroje poskytuje možnost tento zdroj využít 
v budoucnosti v okamžiku, kdy bude mít vyšší hodnotu, protože může být méně dostupný. 

 Existuje nezanedbatelný podíl obyvatel, kteří pro svůj život požadují ostatními lidmi 
minimálně narušenou přírodu. To se ukazuje na příkladu Národního parku Šumava, 
v jehož území žije přibližně 3 tisíce obyvatel, počet sezónních návštěvníků je však řádově 
vyšší a dokonce i více občanů než trvalých obyvatel se aktivně vyjadřuje k problematice 
ochrany přírody, často s opačnými názory ve srovnání s místním obyvatelstvem. 

 Dosud neznáme všechny přírodní procesy, které řídí dynamiku ekosystémů nerůznějších 
rozměrů - od mikrobiálních systémů až po globální ekosystém celé Země. Jejich poznání 
je možné pouze na základě studia ekosystémů nenarušených (respektive minimálně 
narušených) lidskou činností. 

Z toho vyplývá, že lidstvo potřebuje určitý podíl povrchu planety Země vyčlenit 
z běžného užívání a nepoužívat toto území pro rozvoj běžných hospodářských činností. 
Taková území by se měla nacházet na všech kontinentech i ve všech oceánech, stejně tak 
v každém státě nebo i ve všech nižších územně-správních jednotkách. Politickým 
rozhodnutím je pak, jak velké má být takové území. Ve středoevropských podmínkách jsou 
taková vybraná území vyhlašována jako přírodní rezervace a národní parky. 

Z hlediska uplatňování ochrany přírody je potřebné mluvit především o ochraně 
přirozených procesů a o eliminaci procesů vázaných na aktuální lidskou činnost. Vycházeje 
z předpokladu, že celé území střední Evropy je pod dlouhodobým, většinou velmi intenzivním 
vlivem člověka, a s vědomím funkčnosti samovolných (sukcesních) procesů, důležité se zdá 
být vyloučení lidské činnosti v územích, která mají být předmětem ochrany přírody. 
Dostáváme se tak k problematice divočiny. To je termín, který se užívá pro označení části 
území (krajiny, krajinného segmentu), kde historicky nebyl, je aktuálně vyloučen nebo 
minimalizován vliv člověka na přírodu. V případě středoevropské divočiny s klimaxovou 
lesní vegetací nacházíme v rámci divočiny prales, tedy přirozený les. Oba objekty - divočina a 
prales - se staly předmětem tohoto ročníku semináře Lesník 21. století. 

Záměrně bylo osloveno několik přednášejících a vybráno několik referátů, které 
pokrývají velmi široké tématické spektrum od terminologického úvodu, přes ekologickou 
podstatu problematiky vymezení a fungování přírodních lesů až po jejich vnímání 
obyvatelstvem. Na závěr byl doplněn pohled malíře na pralesy, který representuje estetický 
rozměr této problematiky. 

Ing. Karel Matějka, CSc. 
IDS, Praha 
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1 BEHRINGER W. (2010): Kulturní dějiny klimatu. Od doby ledové po globální oteplování. - Paseka, Praha & 
Litomyšl, 404 p. [Translation of Kulturgeschichte des Klimas, Verlag C. H. Besk oHC, München, 2007] 


