
Staré stromy a tlející 
dřevo v lesích

Navzdory poklesu exhalací  je  zdravotní  stav 
českých lesů nadále špatný. Vedle holosečné-
ho kácení a umělých, hlavně smrkových mo-
nokultur  je hlavní  příčinou  také  nedostatek 
starých stromů a tlejícího dřeva.

Součástí přirozeného lesa je mozaika sta-
rých a dožívajících stromů, souší nebo zlomů, 
padlých kmenů či rozkládajícího se dřeva. Ale 
intenzivní  lesnictví  veškeré  silné dřevo z po-
rostů odstraňuje: nenechává zde žádné stro-
my k zestárnutí, ani jakékoli kmeny k zetlení. 
Důsledkem jsou ztráty živin,  pokračující  oky-
selování a degradace půdy i dramatický úby-
tek důležitých biotopů pro řadu druhů rostlin, 
zvířat a hub. Tento informační list shrnuje zá-
kladní informace o problému.

Staré dřevo v českém lese
Výzkum českých pralesovitých rezervací – od 
nížinných  lužních  lesů  na  jihu  Moravy  přes 
Českomoravskou  vrchovinu  až  po  Beskydy 
a Šumavu – ukazuje, že na jeden hektar pří-
rodního  lesa  připadá  asi  50-230  m3  tlejícího 
dřeva [1].  Nejčastěji to bývá  mezi 100 až 150 

kubíky. V krkonošských horských smrčinách je 
asi  124 krychlových metrů na hektar,  z toho 
zhruba 32 m3 ležících kmenů [2]. Na jednom 
hektaru bukových a smrkových porostů v pra-
lesovité Národní přírodní rezervaci  Kněhyně-
Čertův  mlýn  (Beskydy)   se  nachází  132 m3 
s tím, že padlé stromy v tom tvoří asi 86 kubí-
ků [3]. Tlející dřevo představuje 23-30 % z cel-
kového objemu dřevní hmoty, která se v pří-
rodních lesích nachází [4] [5].

Ale  v  intenzivně  obhospodařovaných  le-
sích prakticky úplně chybí. Bývá zde nanejvýš 
kolem  10  kubíků  tlejícího  dřeva,  ale  často 
pouze jeden nebo dva krychlové metry [6]. Ex-
perti  WWF doporučují  do  roku 2030 dosáh-
nout v Evropě objemu 20-30 m3 tlejícího dřeva 
na hektar [6].

Degradace lesní půdy
Totální odvážení dřeva vážně přispívá k deg-
radaci lesní půdy.  Strom během svého růstu 
odčerpává živiny a další látky z půdy. V přiro-
zeném ekosystému by se po jeho odumření 
vrátily do země. Rychlost tlení silně závisí na 



místních klimatických podmínkách. Úplný roz-
klad padlého smrku vysoko v horách trvá až 
150 let, zatímco u buku v listnatém lese niž-
ších poloh to mohou být pouhá čtyři desetiletí 
[7], v nížinném luhu stačí v průměru 20 let [4].

Protože se při  těžbě velká většina dřeva 
z lesa odstraňuje, dlouhodobě dochází ke zvy-
šování  kyselosti  a  úbytku  živin  obsažených 
v půdě. Zejména to platí pro holosečné káce-
ní,  při  kterém zmizí  veškeré  stromy z  velké 
plochy. Přitom dřevaři neodvážejí jen kmeny. 
Mizí také kůra a větve se pálí.  Pokud by ve 
smrkovém porostu zůstaly  na místě  alespoň 
větve, ztráta zásaditých látek a živin (vápníku 
a hořčíku) se ve srovnání s úplným vytěžením 
celých stromů sníží na zhruba 40 % [8].

Tlející dřevo má zásaditou reakci a pomá-
há neutralizovat kyselost lesních půd. Zejmé-
na na plochách jehličnatých monokultur může 
odvoz dříví další okyselování ještě podpořit.

Padlé stromy také obohacují  humus,  po-
máhají  udržovat  vlhkost  půdy  a  stabilizují  ji 
proti erozi. Na ležících, tlejících kmenech, kte-
ré obsahují  množství živin a kde panují  mír-
nější podmínky, často vyrůstají mladé strom-
ky:  zejména  v horách  [9].  Pro  obnovu  lesa 
jsou proto velmi důležité především v místech, 
kde je chudá půda a extrémní klimatické po-
měry – tedy na horských vrcholech či na pod-
máčených půdách.

Mizející příroda
Staré stromy s dutinami či štěrbinami a také 
stojící  i  padlé  tlející  dřevo  představují  velmi 
důležitý  biotop,  úkryt  a  zdroj  potravy  pro 
množství živočichů. Asi třetina evropské lesní 
fauny a flóry je závislá na tlejícím dřevě nebo 
odumírajících  stromech  [6].  Jejich  vymizení 
z běžných  lesů  proto  vedlo  k  drastickému 
úbytku  řady  druhů  brouků  i  dalšího  hmyzu, 
hub, lišejníků, ptáků a dalších.

České lesy se kácí v průměrném věku 115 
let [10] s tím, že u dubů či buků tato doba bý-
vá až o několik desetiletí delší. Ovšem stromy 
přirozeně žijí několikanásobně déle: buky 200 
–400 let, smrky 350–400 let a dub letní nebo 
jedle  asi  pěti  století  [11].  Ojedinělé  kusy  se 
dožívají ještě většího stáří, duby nebo lípy do-
konce přes tisíc let. Dutiny a štěrbiny ve vět-
vích a kmenech,  které slouží  řadě druhů za 
úkryt, vznikají až v pozdním věku stromu. Pro-
to v intenzivně obhospodařovaném lese téměř 
úplně chybí.

V tlejícím dřevě a živých i odumřelých sta-
rých  stromech  hledá  potravu  nebo  hnízdí 
v dutinách mnohé druhy ptáků:  sovy,  datli  či 

strakapoudi, čápi černí, lejsci, brhlíci nebo sý-
kory. Výzkum v pralese na Velké Fatře ukázal, 
že druhy, jež hnízdí v polodutinách souší nebo 
ve vývratech, přijdou o snůšku vinou predáto-
rů či špatného počasí méně často než ptáci, 
kteří hnízdo umístí na zemi či ve větvích [12]. 
Datlík  tříprstý,  vzácný  pták  evropských  hor-
ských lesů,  se nevyskytuje v porostech,  kde 
zlomené kmeny tvoří méně než 5 % z celko-
vého počtu stojících stromů [13].

Ale nejde jenom o ptáky.  V dutinách žijí 
netopýři, plši nebo veverky. Tlející dřevo před-
stavuje klíčový biotop pro řadu brouků, napří-
klad mnohé tesaříky a krasce, nosorožíky ne-
bo roháče. Závisí na nich i další skupiny hmy-
zu a predátoři, kteří se jimi živí, choroše a jiné 
houby, lišejníky, mechy, kapradiny nebo bak-
terie. V Národní přírodní rezervaci Cahnov – 
lužním lese na soutoku Dyje s Moravou – ros-
te  86 %  druhů mechů  na  ležících  kmenech 
a 17 ze 71 druhů se vyskytuje výhradně na 
tlejícím  dřevě  [14].  Houby  s bakteriemi  jsou 
důležité pro zachovaní dobrého stavu lesních 
půd  a  rozkladem  umožňují  stromům  využití 
živin z půdy.

Užitečné druhy
Na starých stromech a tlejícím dřevě závisí ta-
ké řada užitečných druhů, které hubí škůdce. 
Jediná kolonie 800 netopýrů velkých, kteří žijí 
v dutinách, může zkonzumovat 55 000 obale-
čů dubových denně [15]. Polské studie ukáza-
ly, že v přírodním lese je asi třikrát větší hus-
tota datlů a strakapoudů – kteří se živí hmy-
zem žijícím pod kůrou – než v umělé, stejno-
věké monokultuře [16].

Hnutí DUHA prosazuje
Vládní Národní lesnický program, který připra-
vilo  ministerstvo  zemědělství,  požaduje  „za-
členění ponechávání některých stromů (stojí-
cích, zejména doupných, a výjimečně i spad-
lých) jako biotopů ptáků, savců, rostlin a mik-
roorganizmů do běžných metod obhospodařo-
vání lesů“.

Hnutí DUHA prosazuje novelu lesního zá-
kona, která by zajistila šetrnější hospodaření 
v lesích. Mimo jiné by měla být zakotvena po-
vinnost v lesích ve vlastnictví státu ponechat 
nejméně   10  stromů   na  hektar   na   dožití 
a k zetlení;  v  lesích  soukromých a obecních 
5 stromů na hektar.

České  národní  standardy  globální  certifi-
kace  šetrného  lesního  hospodaření  Forest 



Stewardship Council (FSC) požadují ponechá-
vat v průměru 30 metrů krychlových dřeva na 
hektar k zetlení s tím, že na každé hektarové 
ploše musí být přinejmenším 5 kubíků.

Překážkou ponechávání části stromů k do-
žití a odumření v lese přitom není nedostatek 
dřeva.  V českých lesích každoročně naroste 
asi  o  13 % více dřeva,  než se během roku 
vytěží  [10].  Čistý  export  surového  dřeva  do 
zahraničí činí 19 % těžby [10].
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