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K zales ování na Valašsku
Jana Tká iková, Lukáš Spitzer

Prost edí, krajinu i louku u svého domu vidíme vždy a jen svý-
ma o ima. Pamatujeme si, jak okolní kope ky vypadaly, když jsme 
byli d ti. Pamatujeme si, kolik kopretin se za domem dalo b hem 
chvíle natrhat i kde byly na túrách nejlepší výhledy. Intuitivn  tak 
máme rádi p esn  to své, co jsme kdysi sami zažili. Za jeden lidský 
život se toho v krajin  v tšinou p íliš mnoho stát nestihne – a koli 
zm ny valašské krajiny za posledních šedesát i i dvacet let za a-
dily hodn  vysokou rychlost a šláply na plyn pokroku a moderni-
zace. Zm ny probíhaly i d íve, byly však postupné a p irozen jší. 
Pokud bychom se však mohli p esunout v ase a podívat se na 
okolní kopce nad svým domem o ima lov ka 19., 18. nebo 17. sto-
letí, v ím, že bychom svou domovinu v bec nepoznali. 

V eské republice jsou místa, kde vypadá krajina tak ka stejn  po-
sledních n kolik tisíc let – na Morav  t eba Pálava a mnohá místa Mo-
ravské brány. Jiná prochází tak p ekotnými a rychlými zm nami, že p i 
zrychlení b hu Þ lmu p ipomínají pole – poo u, zaseji, pšenka se zazele-
ná, zežloutne a zase se odhalí hn dá p da. Podobnými rychlými zm -
nami prošla za posledních 500 let valašská krajina. 

K valašské krajin  dnes neodmysliteln  pat í rozsáhlé lesní porosty, 
p evážn  smrku, v malé mí e buku a dalších d evin (jedle, javor klen, 
mod ín). Nebylo tomu tak ale vždy. V pr b hu staletí se dramaticky 
m nil pom r lesa, zem d lské i neplodné p dy. Tém  stoprocentní 
zalesn ní smíšenými porosty panovalo pouze p ed p íchodem lov ka. 
Hned poté, co se na Valašsku objevili první osadníci, dochází i k první-
mu nejprve pomalému, posléze hektickému odles ování. Lesy mizely 
nejd íve v údolí podél toku Be vy a jejích p ítok , ale postupem let s 
houstnoucím osídlením odles ování zasáhlo i výše položené svahy a 
h ebeny. Tento stav je spojován s tzv. paseká skou kolonizací. Krom  
paseká ské kolonizace dochází na Vsetínsku od 16. stol. k procesu zva-
nému valašská kolonizace. Její podstatou bylo využití les  tehdy v tši-
nou listnatých k chovu koz a ovcí. Tato forma salašnictví je jedním z kul-
turních prvk , který v minulosti propojoval prakticky všechna karpatská 
poho í, od Rumunska p es Ukrajinu, Slovensko a Polsko až na Moravu. 

Odles ování dosáhlo maxima v 19. století, kdy izolované lesy produku-
jící d evo jako stavební surovinu z staly pouze na území velkostatk  Vse-
tín, Valašské Mezi í í a Rožnov pod Radhošt m. Na v tšin  území lesy 
chyb ly a nap íklad od eky Be vy se táhly dlouhé pastviny se solitérními 
stromy, jalovci a k ovinami až na h ebeny Javorník  i Vsetínských vrch . 
Naprosté minimum lesa z stalo zachováno na pozemcích obcí a drob-
ných majitel , a to hlavn  na místech, kde nebylo možné jinak hospoda it. 
Nešlo ale o lesy v podob , kterou známe dnes. Tedy lesy ur ené výhrad-
n  pro produkci d eva – stejnov ké porosty s dominancí jednoho druhu, 

dnes p evážn  smrku. V minulosti lesy drobných majitel  vypadaly zcela 
jinak. Byly to tzv. „selské lesy“, ve kterých se up ednost ovala výb rná 
t žba. Sloužily jako zázemí nezbytné k dob e fungujícímu hospodá ství. 
Byly zdrojem palivového a také stavebního d íví na pr b žné opravy a 
drobné stavby, které hospodá ství vyžadovalo. Tyto selské lesy byly velmi 
druhov  bohaté, rostly v nich totiž všechny v kové skupiny d evin, jak stat-
né staré, tak ka vždy doupné stromy, tak postupn  dor stající pokroucené 
zmlazení (je až tragikomické, že milovníci p írody íkají a píší již 150 let 
v p ípad  les  v zásad  stejné myšlenky a po ád naráží na odpor lesník  
a státní správy – v roce 1936 vyšla v Bratislav  publikace o Podkarpatské 
Rusi, kde ve svém p ísp vku prof. A. Malich lituje drastického úbytku stra-
kapoud  b loh betých, mandelík  a áp  erných kv li odstra ování sel-
ských les  a sázení smrkových monokultur. Podobn  p ímo na Valašsku 
psal G. A. í an v textu, který jsme uve ejnili ve Valašsku, vlastiv dné 
revui 2010, . 24). Dalším kladem byla pestrost samotných d evin, vedle 
buku a jedle zde rostly také javory, habry, smrk i borovice. Každá d evina 
má d evo speciÞ ckých vlastností, které byly využívány pro odlišné výrob-
ky – na výrobu trám  jedle, na násady k motykám habr, na palivo bukové 
výmladky atd. Valašská krajina v 19. století byla z našeho pohledu velmi 
malebná krajina. P ehledná a pestrá, s minimem „temných hustých les “, 
ale naopak s loukami, pastvinami, polí ky rozd lenými sítí polních cest a 
roztroušenými selskými lesíky a remízky. Postrádala negativa sou asné 
krajiny míst s hustým osídlením – nebyla fádní a nudná. 

Postupné odles ování, kdy klesal pom r zalesn né p dy ve pro-
sp ch p dy zem d lské, trval až do roku 1875. Kolem roku 1860 už 
zcela upadlo salašnictví v d sledku konkurence laciné australské vlny 
a také se zavád lo cílené lesní hospodá ství. V tomto období docháze-
lo v d sledku rozsáhlého odlesn ní v povodí Horní (Vsetínské) Be vy 
k velkým až neúnosným škodám povodn mi a splachem p dy. Odles-
n ní se dotklo i h eben  a prudkých svah , které byly vypásány a po-
stupn  podléhaly erozi. Není výjimkou najít ve fotoarchívech doklady, 
které ukazují ve valašské krajin  kdysi b žná místa postižená erozí 
mající podobu vystupujícího podloží, tedy výrazn  kamenité strán , vr-
cholky h ebínk  a hluboce za ezané polní cesty. Všechen materiál byl 
postupn  splaven do údolí. Tam, kde chybí p da, nem že r st ani tráva 
ani les a tam, kde chybí zelené porosty, nem že ani zasakovat deš ová 
voda. S odlesn ním a související erozí p dy byla snížena schopnost 
krajiny zachytávat deš ové srážky. Voda z p ívalových deš  zp sobo-
vala povodn  a s nimi spojenou další erozi hlavn  v okolí vodních tok . 
K zlepšení tohoto stavu vedla hlavn  cesta urychleného zales ování 
p edevším vyplavených pastvin a pastevních les . 

Krajina i lidé vždy následují státem i vrchností povolené a Þ nan n  
podporované innosti. V dobách, kdy nem la vrchnost možnost p íjmu  
z lesa, bylo podporováno klu ení a zakládání pasek na úkor lesa. Dan  
se vybíraly z pastvin a dobytka. V dob , kdy je podporováno zales ová-
ní státem, zales uje se. K zales ovacímu obratu dochází na sklonku 19. 
století, kdy se za ala rozvíjet velká zales ovací akce pro povodí Horní 
Be vy, kterou velmi úsp šn  organizoval vsetínský lesmistr Bernard. 
Od roku 1871 dochází k rozsáhlé zales ovací akci podpo ené státem a 
provád né pro zlepšení odtokových pom r  a také pro lepší hospodá -
ské využití neplodných p d (paradoxn  plodí ú edn  uznané neplodné 
p dy nejbohatší a nejpest ejší spole enstva rostlin a živo ich  – což 

Pohled na Hov zí od Sivk . Bezprost ední okolí rekrea ních chalup je se ené, 
svahy jsou ale již zarostlé náletovými d evinami a proluky mezi mezemi jsou 
dolesn né smrky.      Foto: M. Langer 1994, fotoarchiv MRV

Rozsáhlé, mezemi d lené pastviny s roztroušenými stromy a ke i. Ješt  kolem 
roku 1930 byl h eben Vsetínských vrch  tak ka v celé délce odlesn n. Postupn  
byly pastviny opoušt ny a zales ovány, ztrácela se tak pestrost krajiny a výhledy. 
Pohled na ert v mlýn a Kn hyni od Solán  - Benešek. 

Foto: K. Puzskailer, 1920–1930, fotoarchiv MRV
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bohužel není ekonomicky uznatelný výnos). Velkoplošné exploata -
ní hospoda ení spo ívající v plošn  neregulované t žb  se postupn  
m nilo na maloplošné pod vlivem zp ís ující se legislativy uvedené 
v tehdejším lesním zákon . Zpo átku zales ovaly hlavn  velkostatky 
(vsetínský, rožnovský a soukromé statky – nap . pozemky náležející 
Thonet m) a poplužní dvory, nap . v Halenkov  (Silvestr Kazmí , Ha-
lenkov 2004). 

Jestliže tu bylo v letech 1830 až 1875 p evážn  velkostatky zales-
n no kolem 20 % úhrnu tehdejších nelesních p d, pak do konce 19. 
století byla díky uvedené organizované akci zalesn na tatáž vým ra za 
polovi ní dobu, a to p evážn  soukromých a obecních nelesních p d. 
Zalesn ní nelesní p dy za posledních zhruba 170 let dosáhlo úctyhod-
ných rozm r . Tento stav je možné dob e sledovat od doby po ízení 
stabilního katastru v roce 1829. Ale již p ed tímto datem velkostatek 
Vsetín provedl zam ení svých výnosných les  a zárove  byly nelesní 
pozemky p i len né k t mto les m postupn  zales ovány, takže v roce 
1829 byla jejich podstatná ást již vedena jako les. Tedy dnes na t chto 
místech už m žeme pozorovat 3. generaci porost , p evážn  smrkové 
výsadby. V roce 1829 výnosové lesy zaujímaly zhruba polovinu dnešní 
celkové vým ry dnešních lesních pozemk . Byly to p evážn  lesy vel-
kostatk , jen 10 % p edstavovaly lesy drobných majitel  a obcí. Náklad 
za zales ovací materiál, který hradily spole n  státní a zemská správa, 
inil v pr m ru na 1 ha 72 K  (sazenice pocházely v po átku ze školek u 

Vsetína). Mnohé statky zalesn ním ešily i své Þ nan ní problémy, nap . 
již zmín ná Þ rma Thonet, která si zalesn ním vzdálených pastvin cht la 
zajistit dlouhodobé p íjmy z prodeje d eva a dodávky do svých závod .

K dalšímu, ješt  intenzivn jšímu postupu p i tomto zales ování p isp lo 
zejména vydání zákona o zales ování povodí Horní Be vy z 12.10.1896 
.j. LG BZ M 52 ex 1897, který obsahoval v § 1 ustanovení o zales ování 

nevýnosných ploch jako jedno z opat ení proti zv tšujícím se záplavám 
v dolních polohách. „Ku srážkovému obvodu Vsetínské eky Be vy nále-
žející lesní p da, pastviska a neplodné plochy, po p ípad  též pozemky 
hospodá ské v politických okresích Valašsko-Mezi í ském, Uhersko-
-Brodském a Holešovském, které se hodí k tomu, aby, jsouce stále jako 
lesy spravovány, zamezily p iost ení elementárních a obecn  škodlivých 
nesnází v obvodu horní (Vsetínské) eky Be vy, po p ípad , aby nesná-
ze ty umírnily, bu tež, pokud možno, aniž se tím ohrozí hlavní sp sob 
hospodá ství, provozovaného doty nými majetníky nebo t etími osoba-
mi, kterým p ísluší právo k t mto pozemnostem, dle ustanovení tohoto 
zákona ponenáhlu zalesn ny“. Podpora pro zales ování byla z dnešního 
hlediska velkolepá, zdarma byl poskytnut materiál na zalesn ní nebo 
zafungovala obdoba dnešních Þ nan ních dotací. „Dále se komissi bez-
platn  budou p enechávati k zales ování pot ebné sázenice z lesních 
školek moravských státem neb zemí Moravskou vydržovaných nebo 
podporovaných, pokud sta í zásoba pokaždé ku vydání ur ená.“ „ Ob-
cím, které zakoupivše parcelly pozemk  dle §7 k zalesn ní ur ené se 
zavážou, tyto parcely zalesniti ve lh t  zales ovací komissí ustanovené, 
m že se již k tomuto zakoupení dáti podpora z fondu zales ovacího“. 
K zalesn ní byly ur eny p ednostn  plochy nejvíce ohrožené erozí. „P i 
ur ování t chto pozemk  bu tež k zalesn ní vyhlídnuty zejména vrchy 
hor, p íkré strán  a ony plochy, které zvlášt  jsou zp sobilé k tomu, aby 
byst inám umož ovaly odnášení št rku“.  Plochy zalesn né díky tomuto 
zákonu byly dále evidovány a spravovány jako les. „Všecky parcely, které 

Pohled na Thonetovu továrnu v Halenkov . Vlevo je vid t zalesn ní strmého svahu 
smrkem nevhodné i na pastvu i jinou innost, vpravo pastviny se soliterními 
stromy o ezanými na letinu.        Foto: K. Puzskailer, 1920–1930, fotoarchiv MRV

Srovnání zalesn nosti a typu les  mezi léty 1952 a 2005. Letecké snímky konce údolí 
Halenkov - Lušová ukazují rozsáhlé, asi 50 let staré lesní porosty v rozích snímk  
– zalesn ní z první vlny na konci 19. století. Dob e odlišitelné jsou ostré lineární 
hrany lesa. Do roku 2005 došlo pak k zalesn ní h ebenových pastvin a nakonec i luk 
v údolí na svazích.              (Zdroj GEODIS Brno)

Pole a louky, které naši p edkové pracn  vydobyli na úkor lesa, jsou dnes 
zales ovány nebo samovoln  zar stají náletem. Malebné d ev nice asto slouží už 
jen jako rekrea ní chaty. H e dostupné usedlosti na samotách se v lepším p ípad  
stávají také rekrea ními chatami. ást jich ale podlehne zkáze a s nimi i malebné 
okolí tvo ené loukami a pastvinami, které se zm ní na les. Hov zí, údolí Suška, 
osada U Maršál .                  Foto: J. Tká iková, 10. 7. 2008

k zalesn ní byly ustanoveny, bu tež do zvláštního katastru zaneseny, … 
a pak na dále jako lesy spravovány podle ustanovení lesního zákona…. 
Podobn  bu tež všecky pozemky v obvodu Vsetínské Be vy, které od r. 
1878 s podporou z prost edk  státních a zemských byly zales ovány, do 
zvláštního katastru zaneseny a i na dále jako lesy spravovány podle usta-
novení lesního zákona v té které dob  platného“. 

Pro pln ní tohoto úkolu byla již roku 1879 z ízena lesní školka ve Vsetí-
n , z níž se ob an m každé obce dostalo za nepatrný poplatek sazenic, 
kolik jich pot ebovaly. Toto zales ování se provád lo p evážn  smrkem. 
Výsadba listná  byla nepatrná. áste n  smíšené porosty vznikaly 
spontánn  na vklín ných plochách pastvin do les  z okrajových nálet  
jedle, buku a ostatních listná  (javor klen, habr, jilm). P i zales ování byl 
up ednost ován smrk, problémem je, že do té doby to byla na Valašsku 
jen z ídka rostoucí d evina, spíše jako p ím s v selských lesích. Nebylo 
možné rychle tyto smrky namnožit, a tak se používalo nep vodní osivo. 

V období do 1. poloviny 19. století p evládalo na Valašsku zales o-
vání za používání síje, tedy ekonomicky nevýhodného výsevu místního 
osiva pro velkou spot ebu semene. Zales ovalo se p edevším seme-
nem jedle a listná i (buk, habr, javor). Toto osivo se získávalo sb rem 
nebo výkupem od místních sb ra , bylo to tedy osivo místní provenien-
ce. Se vzr stající snahou o rychlejší a hlavn  velkoplošn jší zales ová-
ní a zárove  s protežováním smrku coby hlavní d eviny za alo být osivo 
nakupováno od semená ských Þ rem z ejm  z p edh í Jeseník  nebo 
ze severní ásti Beskyd od lesního ú adu Ostravice. Také mod íny byly 
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z Prahy stále tvá í jako sice lesnatý kraj, ale po ád s podstatným podí-
lem orné p dy a luk. Tak tomu bylo ale bohužel naposledy n kdy v roce 
1950. V sou asnosti jsme sv dky poslední fáze zales ování, která po-
stupn  zasáhla od h e p ístupných h eben  až do nejnižších údolních 
poloh k samotné ece Be v  a zapl uje poslední lu ní enklávy. Valaš-
sko se pomalu ubírá cestou postupného zalesn ní, kdy bude na první 
pohled p ipomínat spíše dnešní Jeseníky i Šumavu a kv tnaté louky 
s orchidejemi, pasoucí se ove ky a malebné výhledy budeme obdivovat 
jen na starých fotograÞ ích ve fotoarchivech.  

Valašsko doby portáš  a zbojník  – Makedonská sou as-
nost. Návšt va Makedonie zasáhne staromilce valašské krajiny na 
velmi citlivém bod . Kope ky jsou sice trochu strm jší a skalnat jší, 
ale svou celkovou tvá í se velmi blíží té, co známe z domova. Té va-
lašské. Není divu, jedná se o stejné poho í – Karpaty, stejnou zem -
d lskou innost – pastvu ovcí a malá polí ka, na svazích s o ezáva-
nými stromy a pasenými selskými lesíky. Je to prost  unikátní výlet 
do Valašska 18. století. Rozsáhlé pastviny, eroze, solitérní stromy a 
selské lesy ve vyšších polohách a strm jších svazích – to už na Va-
lašsku dnešní doby nenajdeme. Makedonci za átku 21. století tak 
eší stejné problémy jako Valaši konce 18. století. Chovy ovcí upada-

jí, krajina zar stá, lidé utíkají do m st a emigrují za lepším životem 
do zahrani í. Cílené zales ování jehli nany (Þ nan n  motivované ze 
strany státu ze stejných p í in jako u nás, jen zpožd né o 150 let) 
bylo zapo ato až na sklonku 20. století, brzy bylo však zastaveno 
– došly peníze. Navíc nedošlo ani k výchov  zasazených porost , 
takže kmeny nahusto nasázených borovi ek navzájem srostly a pro-
pletly se do nepr chodné hradby strom . Jinak se zde za posledních 
200 let prakticky v pé i a obhospoda ování krajiny nic nezm nilo (jis-
t , Makedonci mají na vývoj své zem  a krajiny jiný názor, z pohledu 

echa byly ale zm ny v Makedonii tak pomalé a nezásadní, že vlast-
n  ani nebyly). Proto zde na rozdíl od situace u nás m žeme studovat 
a obdivovat krajinu a její život zakonzervovanou a nezm n nou po 
mnoho set i i tisíc let. Naplno se zde projevila tolikrát omílaná prav-
da sou asné ekologie – nejv tším zabijákem p írody je bohatý stát.
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Zales ování pastvin smrkem je dob e viditelné na tomto leteckém snímku údolí 
Nový Hrozenkov-Babínek. Krom  drobného bukového selského lesa v pravém 
horním rohu snímku jsou všechny tmavé, ost e ohrani ené porosty vysázené 
monokulturní smr iny.             (Zdroj GEODIS Brno)

Opušt ním pastvin a polí ek na mezích došlo v tšinou k jejich zarostením náletem 
i p ímému zalesn ní. Na tomto leteckém snímku z údolí Nový Hrozenkov-B ežitá je 

dob e vid t obojí. Sv tlejší linie porost  ke  a strom  na bývalých mezích vzniklé 
z náletu jsou v st edu pravé poloviny snímku nedolesn né a ponechané svému 
vývoji. V pravém dolním rohu jsou již bývalé meze kompletn  zalesn ny smrky a 
zbyly z nich jen sv tlé pruhy listnatých d evin ve smrkovém lese. 

(Zdroj GEODIS Brno)

Krajina sou asné Makedonie velmi p ipomíná staré fotograÞ e a kresby Valašska 
z 18.–19. století. Dob e jsou vid t pokusy o zalesn ní borovicemi z 80. let 20. století, 
pomocnou ruku p iložili i eskoslovenští lesní inžený i.   Foto: J. Beneš, kv ten 2010

Okolí staré obce Vitolišt , st ední Makedonie. Dosud inná krajina s polí ky a pa- 
stvinami, samostatn  stojícími stromy stínícími odpo ívající dobytek a polní cesty 
kopírující p irozen  lenitý terén.                    Foto: J. Beneš, kv ten 2010

p stovány z osiva pocházejícího z Jeseník . Jisté je, že semena smrku 
a borovice byla nakupována, ale ur it p esn  jejich p vod je dnes také 
kv li chyb jícím archívním doklad m tém  nemožné. U jedle a buku a 
ostatních listná  se zales ování provád lo p evážn  p irozenou ces-
tou, z velké ásti ze spontánního náletu. P i jejich áste né um lé ob-
nov  bylo nadále používáno místní osivo. 

Za další 45leté období v letech 1900 až 1945 bylo zalesn no až         
50 % dnešní rozlohy bývalých nelesních p d a v letech 1946 až 1979 (za 
34 let) už jen necelých 10 % t chto p d. Dnes trend zales ování nadále 
pokra uje. Po roce 1990 ada drobných vlastník  získala zp t pozemky 
v restitucích a vzhledem k tomu, že drobné chovatelství na Valašsku 
tém  ustalo, lákavým ešením, jak naložit s nevyužitou zem d lskou 
p dou, je práv  její p em na na les. Problémem je i fakt, že zalesn né 
parcely postupn  pohlcují i své okolí náletem, zástinem a znemožn ním 
jiného hospoda ení. Vklín né lou ky do okolních vzr stajících les  se 
stávají neproduktivními a odkázány stát se také lesní p dou.

OÞ ciální statistiky vykazují neustále vzr stající podíl lesní p dy, která 
je vedena v katastrech. Skute né množství a pokryvnost lesa je na Va-
lašsku ale ješt  daleko vyšší, než se udává. Je možné odhadnout, že je 
nutno k oÞ ciální vým e lesa ješt  p ipo íst dalších asi 10 %. Lesy totiž 
rostou i na dlouhodob  neudržované neplodné p d  a zanedbaných i 
nelegáln  zalesn ných trvalých travních porostech. Vlastníci v tšinou 
nep episují své pozemky na les, a tak se Valašsko navenek ú edník m 


