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Tøíletý semenáèek 
- v tomto období 

jedle nasazuje 
první postranní 

vìtévku.

Tento leták nech� slouží jako inspirace pro další lesní závody      
a obèanská sdružení, zabývající se ochranou lesa. A samozøejmì 

pro všechny zájemce o pøírodu, kteøí se chtìjí seznámit 
s pøírodì blízkým lesním hospodaøením.
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Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 15-ti poboèek Hnutí DUHA, která patøí 
mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom 
realistická opatøení, jež omezí zneèištìní a produkci odpadù, umožní 
chránit bohatství druhù rostlin a živoèichù i pøírodních biotopù, zachovat 
krajinný ráz, snížit kontaminaci potravin, vody i ovzduší toxickými látkami  
a pøedejít riziku zmìn klimatu. Metody jeho práce sahají od jednání s úøady 
a politiky, pøes legislativní návrhy, informování a zapojování veøejnosti, 
pùsobení na spotøebitele i prùmysl, výzkum èi právní kroky až po spolu-
práci s obcemi. Pùsobí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je èes-
kým zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového 
sdružení ekologických organizací s 67 èleny v 66 zemích.
Hnutí DUHA nemùže ve své práci pokraèovat bez aktivní pomoci a finanè-
ních darù lidí, kteøí tuto ènnost podporují. Možností spolupráce a podpory 
je mnoho, informace vám rádi poskytneme.

hospodaøení by se mìl podíl jedle postupnì zvyšovat. Vìtšinu 
plochy genové základny totiž stále tvoøí zde nepùvodní a druhovì 
znaènì ochuzené smrkové monokultury. Zároveò by mìlo 
pøibývat i dalších døevin pøirozené druhové skladby (pøedevším 
buku, dubu zimního, javoru, habru, lípy, jasanu, jilmu, tøešnì 
ptaèí). I zde lze využívat pøirozenou obnovu  vyzvedáváním 
semenáèkù z míst, kde je jich dostatek, a tak by tam vìtšina 
stejnì konkurenèní boj neustála. 
Citlivý pøístup lesníkù, který využívá podrostního a výbìrového 
hospodaøení s pøiro-
zenou obnovou,        
je k pøírodì mnohem 
šetrnìjší než holose-
èe. Nikdy se nevykácí 
celý les, ale  tìží se ve 
více fázích a tak vždy 
zùstává èást stromù, 
které chrání novou 
generaci lesa a navíc 
poskytují semeno. 
Tyto zpùsoby však 
vyžadují jistou 
zkušenost a individu-
ální pøístup ke každé 
lokalitì. Nelze jen 
jednoduše „plánovat 
od stolu“.
Genová základna by 
se proto mìla stát 
také ukázkou sklou-
bení citlivého 
pøístupu k lesu          
a tìžby døíví. 
Lesnictví mùže a v souèasné dobì dokonce musí splnit oba cíle, 
které pøed ním stojí - nabídnout spoleènosti obnovitelnou 
surovinu a zároveò tím zlepšovat stav lesa. Naopak v lesních 
pøírodních rezervacích by mìl být les ponechán co nejvíce 
samovolnému vývoji.

Èlovìk - souèást lesa?

Nejvìtším nepøítelem jedle je nyní na Kopeèku v pøemnožená 
srnèí zvìø. Proto je prvoøadým úkolem zdejších lesníkù a my-
slivcù poèty této zvìøe snížit. Toho nelze dosáhnout jinak než 
intenzivním lovem. Do doby, než bude dosaženo rovnováhy 
mezi stavem lesa a stavy zvìøe, nezbývá, než aby lesníci, 
dobrovolníci Hnutí DUHA nebo ÈSOP mladé stromky 
ochraòovali - napø. koudelí, repelentními nátìry nebo 
oplocenkami. Pøirozené regulátory spárkaté zvìøe - velké šelmy 
(rys, vlk) tu èlovìk bohužel vyhubil.

.

.

Dobrovolníci Hnutí DUHA obalují 
na zimu vrcholky mladých jedlièek 
koudelí. Ta stromky v zimì chrání 
proti okusu srnèí zvìøí, na jaøe 
nebrání dalšímu rùstu, pøirozenì 
se rozpadá. 

(Listopad 2002, kvìten 2003.)
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A

B Nauèná stezka

Genová základna

Ostatní les

Panely A a B jsou vìnovány 
jedli a genové základnì

Jedle roustoucí 
v lese zaèínají 

plodit 
v 60 - 70 

letech.

Pøirozená obnova jedle 
v jádru genové základny 
(kvìten 2003).

Nìco o jedli

Jedle bìlokorá (Abies alba), naše pùvodní lesní døevina, je 
rozšíøena od cca 300 m n. m. až po smrkový vegetaèní stupeò 
na horách (cca 1100 

• je jednou z našich nej-
pomaleji rostoucích 
døevin, dokáže napøíklad 
rùst až 100 let v silném 
zástinu - èeká, dokud jí 
okolní stromy neuvolní 
místo

• v dobrých podmínkách 
(na horských svazích     
s dostateèným srážko-
vým pøísunem) se 
dožívá znaèného vìku 
(400 až 500 let) a mùže 
dorùst do výšky až 60 

• její koøeny sahají hlubo-
ko do pùdy, a proto je 
odolnìjší proti vyvrácení 
vìtrem než sm

• pøirozenì netvoøí monokulturní jedliny - taková spoleèenstva 
jsou umìlá. Nejèastìji roste  ve smìsi s bukem a smrkem

•  je náš jediný jehliènatý strom se svisle stojícími šiškami, ty 
se v dobì zralosti - koncem záøí -  na stromì rozpadají

• døíve tvoøila kolem 18 % skladby pøirozených lesù.                
V dnešních lesích Èeské republiky je však zastoupena pouze 
1%, vìtšinou byla nahrazena smrkem

Proè je zastoupení jedle tak nízké?

Na tuto otázku nedokáží jednoznaènì odpovìdìt ani odborníci. 
Nejspíše se jednalo o souhru dílèích  faktorù:
• imise - jedle je na zneèištìní velmi citlivá
• nevhodný holoseèný zpùsob hospodaøení - jedle je stínomil-

ná døevina, jíž vyhovuje spíše postupné zapojování do pod-
rostu, a na pøímém slunci trpí korní spálou

• intenzivní poškozování mladých jedlí spárkatou zvìøí  
(jelen, danìk, muflon, srnèí)

• oslabené stromy èasto podlehly dalším škùdcùm nebo 
chorobám, napø. napadení mšicí korovnicí kavkazskou 
(Dreyfusia nordmannianae)

.

.
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m), avšak horní hranice lesa nikdy 
nedosahuje. Tìžištì jejího výskytu je v jedlobukovém  
vegetaèním stupni. 

m 
s prùmìrem kmene 2 m

rk. Má 
znaèné nároky na pùdní 
vlhkost po celou vege-
taèní sezónu a dostatek 
živin v pùdì

Jak jedli odlišíme od smrku?

• zdálky: zelenavì našedlá barva koruny, silueta má jiný tvar     
- rùst postranních vìtví vzrostlých stromù èasto ustává a tvoøí 
tzv. èapí hnízdo

• zblízka: 

Jedle na Kopeèku 

V blízkosti Olomouce, v lesích u Sv. Kopeèka, v nadmoøské 
výšce kolem 280 až  420 m n. m. (tj. ve tøetím, dubobukovém 
vegetaèním stupni) se v 90. letech minulého století jedli zaèalo 
opìt daøit. Øíkáme, že její populace regenerovala, a to nejen u 
Olomouce. Jedle je zde nepochybnì pùvodní døevinou, o èemž 
svìdèí i masivní pøirozená obnova - stav, kdy mladé jedlièky 
vyrùstají samy bez nutnosti umìlé výsadby.  
Vitalita jedle a její výborná samozmlazovací schopnost na této 
lokalitì nás opravòuje k domnìnce, že se jedná o  zvláštní 
ekotyp jedle tohoto pøechodového pásma bukových doubrav     
a smíšených buèin          
s dubem.

Pìstujeme 
pøirozený les

Využitím pøirozené 
obnovy lze docílit 
pøirozené druhové 
skladby podstatnì 
levnìji než umìlou 
výsadbou. Odpadají tu 
znaèné náklady na 
nákup sazenic a vlastní 
sadbu. Souèasný zákon 
pøedepisuje ve výsadbì 
jen povinný podíl 25% 
melioraèních a zpevòu-
jících døevin (tj. obecnì 
listnáèù a jedle), ale 
protože je umìlá obnova 
tìchto døevin drahá, 
lesníci je neradi sází. 
Pøitom pouze ètvrtinový 
podíl listnatých døevin a jedle je v lesích nižších poloh naprosto 
nedostateèný. Navíc stejnovìké smrkové monokultury jsou na 
nepùvodních stanovištích velmi náchylné k vyvrácení a 
napadení kùrovcem, takže i z ekonomického hlediska je  tento 
postup dlouhodobì nevýhodný.

tmavì zelené, ploché jehlice se dvìma bílými proužky 
prùduchù, na vìtvièce upoøádány jen ve dvou øadách. Po opa-
du jehlièí je vìtvièka hladká

Právì v tom spoèívá výhoda pøirozené obnovy. Les, který pøíro-
da vytvoøí sama, má navíc daleko vìtší ekologickou hodnotu než 
stejnovìká, v øádcích vyrovnaná plantáž stromù. Les totiž 
nejsou jen živé stromy, ale i odumøelé døevo, ptáci, kteøí hnízdí 
tøeba právì v dutinách, bezpoèet hmyzu, jejichž larvální stadia 
zde nacházejí nenahraditelný životní prostor. Souèástí lesa jsou 
dále napøíklad malí hlodavci, dutinoví netopýøi a pak pøedevším 
houby, bakterie a další mikroorganizmy. Mezi všemi tìmito 
organizmy existují vzájemné vazby, z nichž dnes známe jen 
nepatrný zlomek. 

Genová základna

1. 1. 2000 vznikla na 240 hektarech zdejších lesù, patøících pod 
Lesní správu Šternberk, genová základna Svatý Kopeèek. 
Genová základna pøedstavuje les s reprezentativními, nejhodnot-
nìjšími zbytky populací lesních døevin s dostateènou rozlohou, 
kde je daná døevina schopna sama se pøirozenì obnovovat. 
Svatý Kopeèek je jednou z 37 genových základen pro jedli bìlo-
korou v ÈR. Její celkové zastoupení tu èiní 6 %, pøi správném 
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