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Konec května 2012, oheň pustoší 200 
hektarů lesa u Bzence. S největším lesním 
požárem ve střední Evropě za 15 let bojuje 
1500 hasičů, vodu shazují i armádní 
vrtulníky. Velká mediální událost, velká 
přírodní katastrofa. Ale také velká pří-
ležitost zamyslet se nad minulostí, sou-
časností i budoucností Moravské Sahary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během poslední doby ledové se v oblasti 
dolního toku řeky Moravy mezi 
Moravským Pískem, Vracovem a 
Rohatcem působením větru vytvořily 
nánosy říčního písku o mocnosti místy až 
několika desítek metrů. Po následném 
oteplení získala krajina polopouštní ráz, ve 
středoevropském prostoru zcela ojedinělý, 
a byla osídlena společenstvy pískomilných 
rostlin a živočichů, typickými spíše pro 
vyprahlé Středomoří. Porosty travin 
zpevnily povrch vátých písků natolik, že se 
stabilizoval a ztratil charakter pohyblivých 
dun. Člověk po staletí tuto oblast využíval 
velmi okrajově k příležitostné pastvě, čímž 
byl zajištěn cyklus narušování a obnovy 
rostlinného krytu. 

V 19. století došlo k zásadnímu zlomu, 
písčiny byly s nezměrným úsilím osázeny 
borovým lesem, s výjimkou 60 m širokého 
protipožárního pásu kolem železniční tratě 
Bzenec – Rohatec. Nutno konstatovat, že 
ve století páry bylo dřevo surovinou 
strategického významu, bez výdřev nebylo 
možné dolovat uhlí, které pohánělo parní 
stroje, a bez dřeva se neobešla žádná 
stavba v rozrůstajících se městech. Využití 
jinak neplodné půdy k pěstování dřeva tak 
bylo v kontextu doby skvělým počinem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiná je ovšem situace z pohledu přírodního 
bohatství. Temná borová monokultura, 
táhnoucí se od obzoru k obzoru, je 
z biologického hlediska stejnou pustinou, 
jako pole řepky nebo kukuřice. Naproti 
tomu zlomek písčin dochovaný v pásu 
podél železnice, hostící množství vzácných 
druhů rostlin a živočichů, má status 
národní přírodní památky! Naneštěstí pro 
řadu pískomilných druhů byl pás příliš 
malý a stinný na to, aby v něm dokázaly 
přežít do dnešních dnů, příkladem jsou 
v ČR vyhynulí motýli okáč písečný a okáč 
středomořský. Řada dalších druhů, 
z celorepublikového pohledu kriticky 
ohrožených, v NPP Váté písky skomírá a 
živoří a ve světle moderních poznatků 
z ekologie bezobratlých je téměř jisté, že 
na omezené ploše dříve či později vymřou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaro v NPP Váté písky 

  
Lišejník dutohlávka a květy pryšce 

  
Uschlá vegetace a kvetoucí porosty kavylu 

  
Pavouk běžník květomilný a vřetenuška čtverotečná 



Požár představuje unikátní příležitost 
obnovit na zničené ploše písčitý biotop, 
který by byl vzácnou flórou a faunou 
osídlen. V podstatě by došlo k rozšíření 
jedinečné a velmi cenné přírodní rezervace 
na úkor fádní borové monokultury, které 
jsou v okolí i tak nedozírné lány. Navíc, 
dřevo již v 21. století nemá takový význam 
jako ve století 19. a lesnická bonita půdy 
v oblasti Moravské Sahary je nejhorší 
v ČR, což neznamená nic jiného, než že 
ekonomický přínos pěstování stromů zde je 
menší než v jakémkoli jiném lese v celé 
republice. Návratnost investice do obnovy 
lesa zničeného požárem je tak v nejlepším 
případě pochybná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesní zákon a způsob hospodaření státního 
podniku Lesy České republiky však zůstaly 
konzervou z let tuhého komunismu, kdy 
bylo třeba plnit plán, v tomto případě 
produkce dřeva, ať to stojí, co to stojí. 
Proto dnes máme místo většiny lesů jen 
stinné smrkové nebo borové monokultury, 
v nichž vyjma myslivci chované lovné 
zvěře prakticky nic nežije, monokultury, 
které padají za oběť kůrovcovým nebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ohnivým kalamitám, monokultury, které 
dokonce ve srovnání s přírodě blízkým 
smíšeným lesem podstatně hůře plní funkci 
zadržování dešťové vody a tím ochrany 
před povodněmi. 
 
Požár Moravské Sahary je jedinečnou 
šancí vrátit přírodě část toho, co jsme jí 
v minulých staletích sebrali, ať už to bylo 
z nevědomosti, ziskuchtivosti nebo 
prostého nezájmu. Vytvořit plochu, na níž 
místo lánu borovic budou růst dutohlávky, 
kavyly, máčky, pryšce a kolem květů 
divizen budou létat stepní okáči, píďalky, 
vřetenušky, čmeláci… Místo, kde budeme 
moci nalézt pestré housenky lišaje 
pryšcového a dětem ukazovat kudlanku 
nábožnou. 
 
 
 
 
 

    
Okáč ječmínkový a divizna brunátná 

  
Rudopásník menší a kudlanka nábožná 

  
Máčka ladní 

     
 Housenka lišaje pryšcového   Roupec    Perleťovec dvanáctitečný 
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