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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou brožurka, jejímž stěžejním tématem je les. Les, na
který bývá pohlíženo ze stran různých zájmů a požadavků, a jenž se tak dnes
snadno stává předmětem sporů a nedorozumění. Na konkrétním případu Hádů
u Brna se vám budeme snažit přiblížit zdejší lesy jako nedílnou součást naší přírody,
a to včetně jejich hospodářského významu.
Předkládaný průvodce je členěn do dvou základních částí. Část první, teoretická, obsahuje obecné kapitoly doplněné příklady a zakončené jednoduchou otázkou nebo úkolem k řešenému tématu. Část druhá, praktická, je tvořena texty pro
naučně-vzdělávací stezku v NPR Hádecká planinka a jejím bezprostředním okolí.
Věříme, že náš průvodce vám bude dobrým rádcem k pochopení některých
otázek spojených s lesy, lesním hospodářstvím, ochranou přírody a vztahem
člověka k naší krajině vůbec.
Trasa praktické naučné stezky o třinácti zastaveních začíná na jižním okraji
Hádecké planinky v blízkosti lomu. Povede nás dále po žluté turistické značce až
k pomníku S. K. Neumanna. Odtud se vrátíme zpět k rozcestníku a vydáme se po
modré značce k dalším třem zastavením na nově zbudované lesní cestě Pod
Šumberou. Na konci lesní cesty, v blízkosti obydlené části Maloměřic, se nachází
rovněž poslední zastavení naučné stezky.
Na trase stezky si nejprve povíme něco málo o ochraně lesostepní vegetace na
jižních svazích Hádů. Poté se přesuneme do lesa, kde nás bude zajímat jeho historie,
vývoj, druhové složení a ochrana. Poslední část stezky je věnována výhradně lesům
hospodářským.
Autor

Obrázek 1. Ještěrka
zelená (Lacerta viridis),
kriticky ohrožený druh
naší fauny vyskytující
se v oblasti Hádecké
planinky.
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LESY V ČESKÉ REPUBLICE
Podle stávající platné legislativy (zákon č. 289/95 Sb.) rozumíme „lesem“
veškerou půdu určenou k plnění funkcí lesa. Kromě tzv. lesních pozemků, tedy
porostů dřevin, dočasných holin, ale i nezpevněných cest a průseků, to jsou dle
tohoto zákona i tzv. jiné pozemky, k nimž náleží např. zpevněné lesní cesty, políčka
pro zvěř nebo lesní pastviny. Mimo skutečný „les“ tak k plnění funkcí lesa legislativně přísluší často i plochy, na kterých les ve skutečnosti neroste.
Les lze definovat i jinak – jako ekosystém (geobiocenózu), tedy jako společenstvo
rostlin a živočichů propojených s okolním prostředím (voda, půda, vzduch). Kromě
toho jsou lesy místem s vysokým hospodářským významem. Získávání dřeva jako
obnovitelné suroviny, hrabání steliva, těžba tříslové kůry a pálení dřevěného uhlí
patřilo k jeho tisícileté historii. Bylo by proto chybou lesy dnes chápat jen jako
součást nedotknutelného přírodního prostředí.
Současná výměra lesů v České republice přesahuje 2 600 000 ha, tedy třetinu
z celkové rozlohy naší republiky. V minulosti však lesnatost ve střední Evropě značně
kolísala. Před asi 6 000 lety, tedy v době počátků neolitické revoluce, u nás dosahovala kolem 70 %. Později celková plocha lesů trvale klesala, přičemž k největšímu
odlesnění došlo někdy na sklonku středověku a v raném novověku za vlády Karla IV.
tu bylo pouze 20 % a kolem roku 1790 přibližně 25 % lesní půdy. K dlouhodobému
zvyšování rozlohy, ale i průměrného stáří lesů a zásoby dříví v nich dochází teprve od
poloviny 19. století a rozloha lesní půdy roste i dnes. A to i přes trvající odlesňování
z důvodu stavby cest, silnic, těžby hornin atd. V přepočtu na jednoho obyvatele naší
vlasti dnes „připadá“ 0,25 ha lesa, což odpovídá rozloze asi poloviny fotbalového
hřiště. Tato plocha je o něco nižší, než je evropský průměr (asi 41 %). Naopak
celosvětově lesy pokrývají jen 30 % pevniny a narozdíl od naší republiky probíhá
celoplanetární odlesnění rychlostí asi 7 mil. ha lesa za rok. Naše lesy by tímto
tempem zcela zmizely za čtyři a půl měsíce!
Podobně jako se měnila v průběhu času lesnatost, vyvíjelo se také vlastnictví
lesů. V prvopočátcích o majetku rozhodoval hlavně kmenový náčelník či vladař,
který jej rozděloval nebo prodával poddaným. Do vlastnictví lesní půdy v dějinách
Evropy zasáhly mnohé převratné historické události. Mezi nejdůležitější z nich
patřilo stěhování národů (pustošení, opuštění a opětovná kolonizace půdy),
pobělohorská anabáze (konfiskace a nové přidělování), průmyslová revoluce
(změna hospodaření), vznik samostatného Československa (pozemková reforma),
konec druhé světové války (Benešovy dekrety), rok 1948 (znárodnění) a nakonec
i období po r. 1989 (restituce). Je přitom zřejmé, že vzhledem k nedořešeným
majetkovým vztahům a potřebě scelovat lesní majetky lze dílčí změny vlastnictví
předpokládat i v nejbližší budoucnosti.
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V současnosti připadá největší podíl lesů v České republice státu. Stát dnes
vlastní kolem 60 % lesů. Starost o ně připadá těmto subjektům: Lesy České republiky
(asi 50 %), Vojenské lesy a statky ČR, školní lesní podniky při školách a lesnických
univerzitách, lesy Kanceláře prezidenta ČR v Lánech a správy národních parků.
Ostatní lesy na našem území jsou majetkem soukromých vlastníků, obcí a církve.
Ne všechny lesy tak slouží výhradně k hospodářským účelům. Kromě lesů hospodářských (asi 77,7 %) s prvořadou dřevoprodukční funkcí máme lesy ochranné (3,6 %),
jejichž úkolem je chránit půdu před erozí, a tzv. lesy zvláštního určení (18,7 %). Sem
patří např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, lesy v národních
parcích a ve zvláště chráněných územích, případně lesy sloužící k výzkumu a výuce.
Ve všech těchto lesích je hospodaření podřízeno jiným celospolečenským užitkům
plynoucím z lesa.
Obrázek 2. Podíl lesů v České republice se liší v jednotlivých krajích.
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Tabulka 1. Základní údaje (výměra, počet obyvatel, rozloha lesa) vybraných států EU.
stát
Nizozemsko
Slovensko
Česká republika
Rakousko
Maďarsko
Vleká Británie
Finsko
Polsko
Německo
Švédsko
Francie
EU

rozloha země
km2
33 873
49 035
78 859
83 859
93 029
243 820
304 529
312 685
357 020
410 934
543 964
4 197 560

počet obyvatel rozloha lesa
km2
mil.
16,3
3 390
5,4
20 310
10,3
26 340
8,3
39 240
10,1
18 110
60,8
24 890
5,3
227 680
38,1
89 420
82,5
107 400
9,1
302 590
63,4
169 890
493,0
1 703 720

lesnatost
%

Otázka 1. U vybraných evropských států vypočítejte lesnatost a porovnejte ji. Jaká
rozloha lesa připadne na jednoho obyvatele v jednotlivých zemích? Ve které zemi jsou na
tom obyvatelé „nejlépe“?

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA HÁDŮ
Se svým rozsáhlým vápencovým lomem a vysokou vysílací věží jsou Hády
nezaměnitelnou dominantou severovýchodního okraje Brna. Celé území je součástí
rozlehlých plošin jižního okraje Moravského krasu. Centrální část kopce náleží do
NPR Hádecká planinka o výměře 79,51 ha. V jižní části přechází tato rezervace
v křoviny a suché louky při horní hraně Hádeckého lomu a následně ve vlastní lom.
Pod lomem na jižním svahu se nacházejí další z četných maloplošných chráněných území přírodní památka Velká Klajdovka, přírodní památka Kavky a významné
krajinné prvky Pod Hády, Růženin lom a Odvaly. Na severu přechází Hádecká
planinka v souvislé, hospodářsky využívané lesní porosty, jakož i další zvláště
chráněná území (přírodní rezervace Zadní Hády a U Brněnky). Západní část Hádecké
plošiny je příkře ukloněna až k řece Svitavě, která protéká hlubokým údolím. Jeho
dno leží v nadmořské výšce 220 m, zatímco vrcholová část plošiny dosahuje nadmořské výšky 424 m. Mezi nejnižším a nejvyšším bodem je převýšení více než 200
m. Bezprostřední sousedství lokality s brněnskými městskými částmi Líšeňa Vinohrady z Hádů tvoří hojně navštěvované a přitom krajinářsky a přírodovědně zajímavé území.
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Matečnou horninou (čili geologickým podložím majícím bezprostřední vliv na
utváření půd) Hádů jsou v naprosté většině devonské vápence. Kromě těchto
prvohorních vápenců vycházejí na povrch také vápence jurské (v jižní části blízko
lomu), případně se zde můžeme setkat také s prvohorními slepenci, třetihorními jíly
(v severní části Hádů), čtvrtohorními sprašovými překryvy či štěrkovými nánosy
u řeky Svitavy. Půdy jsou na vápencích sice na živiny bohaté, ale i značně vysychavé.
Byl to právě vápenec, který byl důvodem těžby kamene na Hádech. Těžba zde probíhala již odpradávna, o čemž svědčí řada drobných lůmků a zarůstajících jam všude
na svazích i na rovinách. O rozsáhlejší těžbě koncem 19. a v průběhu celého 20. století vypovídají dnes již opuštěné lomy Džungle, Růženin lom, Městský lom nebo
nedaleký lom Lesní. Intenzivní těžba zde byla definitivně ukončena v roce 1997.
Kromě geologického podloží a půd je neméně výrazným faktorem podmiňujícím
místní vegetaci také klima. Průměrné roční srážky dosahující hodnoty pouze mezi
550 až 600 mm společně s průměrnou roční teplotou přes 8 °C vedou k celkové
vysychavosti území.
Lesy Hádů spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, na jehož pozemcích
je tradiční hospodaření podřízeno především výchovně-vzdělávacímu a vědeckému
poslání lesů. Většina lesních pozemků na Hádech patří do kategorie lesů zvláštního
určení, neboť zčásti leží v maloplošných chráněných územích či v jejich ochranném
pásmu. Příkré svahy k řece Svitavě ohrožené erozí spadají do kategorie lesů ochranných.
Obrázek 3. Hádecký
lom tvoří nepřehlédnutelnou a velmi navštěvovanou dominantu severní časti Brna. V popředí (zleva doprava) PP
Kavky, VKP Růženin lom
a PP Velká Klajdovka.
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Celá oblast Hádů je samozřejmě domovem řady vzácných a ohrožených druhů,
a to jak na základě vyhlášky vydané k zákonu o ochraně přírody, tak dle Červeného
seznamu. Na světlinách Hádů se vyskytuje např. kriticky ohrožený druh naší květeny
hadinec červený (Echium maculatum). K dalším ohroženým a současně i zvláště
chráněným druhům Hádů patří např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis),
kosatec různobarvý (Iris variegata), dřín jarní (Cornus mas) nebo dub pýřitý (Quercus pubescens). Z kriticky ohrožených živočichů jmenujme např. kudlanku nábožnou
(Mantis religiosa) nebo na slunných místech Velké Klajdovky přežívající populaci
ještěrky zelené (Lacerta viridis). Vyskytuje se zde také řada ohrožených druhů
živočichů např. žluva hajní (Oriolus oriolus), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo
slepýš křehký (Anguis fragilis), příp. užovka hladká (Coronella austriaca).
Ve svažité severozápadní části nad Těsnohlídkovým údolím lze najít i nejvýznamnější archeologickou památku Hádů zříceninu hradu Obřany z konce 13. století.
Tabulka 2. Geologická období planety Země a podstatné události v přírodě.
éra
čtvrtohory
třetihory

útvary

čas (mil. let)

významné události v přírodě

holocén

0,01

poledová doba - člověk ovlivňuje krajinu

pleistocén

1,80

střídání ledových a meziledových období

neogén

24,00

na konci období první Homo

paleogén

65,00

vymírání, posléze rozvoj savců, ptáků a hmyzu

křída
druhohory jura

140,00

nástup krytosemených rostlin

200,00

první ptáci

trias

250,00

první savci

perm

298,00

úbytek divrzity v mořích zakončen vymíráním

karbon

354,00

první plazi

devon

410,00

první lesy

silur

440,00

vymírání následuje rozvoj ryb a invaze na souš

ordovik

490,00

rozvoj trilobitů

kambrium

545,00

první praobratlovci

starohory

2 500,00

rozvoj bakterii a řas

prahory

4 600,00

bezjaderné organismy

prvohory

Otázka 2. Stáří nejběžnějších tzv. hádsko-říčských vápenců je kolem 360 mil. let. Do které
geologické éry a útvaru spadají? Co bylo mj. pro toto období významné?
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STANOVIŠTĚ LESA
Zjednodušeně lze říci, že území naší republiky spadá do tzv. zóny středoevropských listnatých lesů. Podoba současných lesů je alespoň zčásti odrazem vývoje
lesů v posledních cca 10 000 letech, tedy od konce poslední doby ledové. Po
celkovém oteplení se na našem území rozšířila především borovice, bříza a později
líska. S dalším oteplováním dochází ke zvětšování lesních enkláv, jakož i k šíření
nových dřevin (smrk, dub, o něco později pak lípa, javor, jasan a jilm). V období mezi
6 000 a 4 000 lety př. n. l. nastává tzv. klimatické optimum, které je doprovázeno
expanzí lesa. V tomto období se v našich lesích stále více uplatňuje buk a jedle.
Současně však docházelo k pozvolnému osidlování krajiny prvními zemědělskými
kulturami, které rozlohu lesa postupně uměle snižovaly nebo jen pravidelným
kácením měnily jeho skladbu. I přes další přirozené změny vegetace od té doby
člověk výrazně zasahuje do podoby středoevropských lesů.
Horské lesy v Jeseníkách se svým druhovým složením liší od těch na Šumavě,
stejně jako se liší ty nížinné v Polabí od lesů v jihomoravských úvalech. Hlavním
důvodem jsou geografické, historické a kulturní odlišnosti, které mají vliv na
utváření místních společenstev. Pro lesnické účely bylo u nás vyčleněno celkem 41
tzv. přírodních lesních oblastí, tedy území s podobným reliéfem, matečnou horninou, makroklimatem a přírodními lesními společenstvy. Definice těchto přirozených geografických celků není jen akademickým počinem, má totiž i čistě praktický
význam. Využívá se například při výsadbách dřevin, kde platí jistá pravidla pro
přenos zdroje sadebního materiálu z jednotlivých oblastí.
Rozhodující vliv na to, jaké lesy kde porostou, mají tzv. stanovištní (ekologické)
podmínky. K těm nejdůležitějším patří mikroklima porostu formované nadmořskou
výškou, sklonem terénu a jeho orientací či klimatickými inverzemi. Nadmořská
výška a s ní spojená změna celkového ročního úhrnu srážek a průměrné roční
teploty podmiňuje tzv. vegetační stupňovitost. Zjednodušeně řečeno, se změnou
nadmořské výšky se uplatňují jiné druhy dřevin a ostatních rostlin, neboť každý druh
je adaptován na odlišné přírodní podmínky. K vyjádření těchto změn se používají
tzv. lesní vegetační stupně pojmenované podle převažující dřeviny.
Zvláštním případem vegetační stupňovitosti je tzv. inverze neboli zvrat vegetačních stupňů způsobený místními podmínkami terénu. Častý je především v nižších
polohách v hlubokých údolích, kde se hromadí vlhký a chladný vzduch, či naopak na
jižně exponovaných, a tedy suchých a teplých vrcholových partiích svahů. Zatímco
na dně hlubokých údolí tak roste řada podhorských a horských druhů, ve vhodných
podmínkách vyšších poloh se nezřídka setkáváme s druhy teplomilnými.
Nezanedbatelnou úlohu při formování lesních společenstev a vegetačního krytu
vůbec má i geologické podloží (matečná hornina) a s ním spojené půdní prostředí.
9

Rozdílné vlastnosti půd totiž dále zvyšují prostorovou členitost a proměnlivost
krajiny. Příkladem mohou být pestrá společenstva lužního lesa na vodou i živinami
zásobených půdách v protikladu k druhově chudým společenstvům na vátých
píscích.
Obrázek 4. Nahoře nepůvodní smrková monokultura v podmínkách jižní části
Moravského krasu značně nestabilní; dole listnatý „přírodě bližší porost“ ve stejných
podmínkách vykazuje vyšší odolnost.

10

Tabulka 3. Přehled lesních vegetačních stupňů s přibližným rozpětím nadmořské výšky,
kde se uvedené stupně vyskytují. Stupně nesou označení podle dřeviny s nejvyšším přirozeným zastoupením.
LVS
číslo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

stupeň
název
bory
dubový
dubo-bukový
buko-dubový
bukový
jedlo-bukový
smrko-bukový
buko-smrkový
smrkový
klečový

zastoupení nadmořská výška
%
m nad m.
4,2
0 až 700
5,5
do 350
9,5
300 až 400
22,4
400 až 500
17,3
450 až 600
22,6
550 až 700
12,5
650 až 1000
4,3
950 až 1200
1,5
1050 až 1350
0,2
nad 1300

Otázka 3. V následující tabulce je uvedena základní a zjednodušená skladba dřevin
v jednotlivých lesních vegetačních stupních. Dokážete řádky přiřadit k jednotlivým stupňům
(viz předešlá tabulka)?
písmena běžná dřevinná skladba na normálních půdách
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

porosty složené z buku a jedle doplňuje smrk
porosty borovice kleče se zakrslými smrky, příp. břízou karpatskou nebo
vrbou slezskou, či jeřábem olysalým
dominantní smrkové porosty doplněné o buk a ustupující jedli
často nesmíšené bukové porosty, vtroušený výskyt dubu, lípy, habru
jedle i smrku
porosty dubu zimního doplněné lípou habrem a bukem
lužní porosty dubu, jasanu, jilmu nebo topolu, příp. vrby, nebo
teplomilné doubravy s habrem a lípou
borové porosty doprovázené břízou výjmečně dubem, bukem a jedlí
často čisté smrkové porosty, hlavně v podúrovni zastoupený buk jeřáb
nebo klen
v porostech převažuje buk nad dubem, přítomná lípa, habr ale i jedle
směs buku, smrku a jedle
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HÁDECKÉ LESY
Svou polohou náležejí hádecké lesy do přírodní lesní oblasti 30 – Drahanská
vrchovina. Pro zdejší původně smíšené porosty středních poloh jsou typickým
znakem nejen hluboká údolí se zcela specifickým klimatem, ale také tisíciletá
přítomnost člověka.
Obrovské druhové bohatosti Hádů je v prvé řadě dáno sousedstvím tří
biogeografických podprovincií: hercynské (jih Drahanské vrchoviny), panonské
(jihomoravské úvaly) a vzdálenější karpatské (Chřiby).
Vysychavé vápencové podloží a poměrně teplé a suché klima umocněné jižně
orientovanými svahy dále přispěly k charakteristické, nezaměnitelné a dnes přitom
vzácné podobě zdejší flóry a fauny. Nejzachovalejší lesní porosty, které vystihují
zdejší přírodní podmínky, nalezneme v národní přírodní rezervaci Hádecká planinka,
v přírodní rezervaci U Brněnky, případně ve vzdálenější přírodní rezervaci Zadní
Hády. I přes nepřehlédnutelný vliv člověka v minulosti lze na příkladu těchto
chráněných území vidět odlišnosti ve skladbě zdejších lesních porostů podmíněné
variabilitou stanovištních podmínek.
Jsou to nejsušší místa blízko hrany lomu, kde se nacházejí rozvolněná
společenstva extrémních stanovišť na vápenci tvořená dubem zimním, dubem
pýřitým (šipákem), s jednotlivě roztroušenými stromy a keři jeřábu břeku, javoru
babyky, dubu ceru nebo habru obecného. Bohaté je na těchto stanovištích keřové
patro tvořené dřínem, ptačím zobem, mahalebkou, brslenem bradavičnatým, hlohy
a růžemi galskou, bedrníkolistou, malokvětou, vinnou a šípkovou.
Rozsáhlá rovinatá část planinky je tvořena tzv. dubohabřinami. Souvislé zapojené porosty dubu a habru doplňují další dřeviny jeřáb břek, lípa malolistá, lípa
srdčitá a jasan ztepilý. Nesouvislé keřové patro je tvořeno hlohy, svídou krvavou,
zimolezem obecným a brslenem bradavičnatým. Vzájemný poměr jednotlivých
druhů je přitom odvislý od konkrétních podmínek, jakož i od vlivu člověka v minulosti. To je případ třeba habru, jehož vyšší zastoupení na úkor ostatních dřevin je
dáno tzv. pařezinovým hospodařením v lesích provozovaným ještě do 2. poloviny
19. století. Habr se tak mohl šířit na úkor jiných dřevin díky své vysoké výmladnosti.
Především na sprašových překryvech v severní části hádecké plošiny stoupá
mírně půdní vlhkost, a proto se v porostech na úkor dubu uplatňuje stále více buk
lesní. Významné zastoupení má na Hádech také společenstvo tvořené lípou
velkolistou, lípou srdčitou, jasanem ztepilým a javorem mléčem. Tyto dřeviny
nalezneme na vlhčích, chladnějších a humóznějších sutích, od čehož vznikl i název
těchto tzv. suťových lesů.
Zcela na úpatí svahu podél řeky Svitavy se můžeme setkat se zbytky společenstev
lužních lesů s olší lepkavou, jilmem vazem nebo vrbou bílou.
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Na Hádech však rostou i dřeviny vzácné – například hrušeň polnička, klokoč
zpeřený nebo v několika exemplářích se vyskytující jeřáb oskeruše. Naopak na
některých místech se šíří dřeviny geograficky nepůvodní trnovník akát, štědřenec
odvislý, netvařec křovitý nebo v minulosti hojně vysazovaný smrk ztepilý a modřín
opadavý. Také borovice lesní by zde v přirozených společenstvech dosahovala
výrazně menšího zastoupení, než je tomu v současnosti.
Obrázek 5. Listy a plody základních dřevin Hádů.
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Otázka 4. Dokážeš přiřadit plod a list ke správnému názvu dřeviny?
buk lesní (Fagus sylvatica) .... ....
javor mléč (Acer platanoides) .... ....
dub zimní (Qercus petraea) .... ....
jeřáb břek (Sorbus torminalis) .... ....
habr obecný (Carpinus betulus) .... ....
jilm horský (Ulmus glabra) .... ....
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) .... ....
lípa srdčitá (Tilia cordata) .... ....
javor babyka (Acer camestre) .... ....
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Lesy, to samozřejmě nejsou jen stromy a keře, ale také celá řada druhů bylin
a trav, jež svým výskytem rovněž charakterizují vlastnosti konkrétního stanoviště.
V lesích na Hádech nalezneme četně zastoupené tzv. hájové druhy. Do této skupiny
patří např. jaterník podléška, hrachor jarní, lipnice hajní, kopytník evropský, plicník
lékařský, sasanka hajní, strdivka jednokvětá nebo ostřice chlupatá. Naopak na
výslunných místech lesních světlin a stepních enkláv najdeme typické druhy
suchých trávníků: např. čistec přímý, hvězdnici chlumní, ožanku kalamandru,
prvosenku jarní, sasanku lesní, třemdavu bílou nebo válečku prapořitou. Na
dusíkem bohatých a relativně vlhkých stanovištích rostou bylinné druhy suťových
lesů, např. bažanka vytrvalá, dymnivka dutá, violka vonná nebo žindava evropská.

Obrázek 6. Kvetoucí ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) (nahoře) a svída krvavá (Swida
sanguinea) (dole).
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OCHRANA PŘÍRODY
Ochrana přírody může mít mnoho podob. Nicméně v obecné rovině lze v případě
územní ochrany přírody vysledovat dva základní přístupy. Ten první spočívá
v ochraně zbytků „nedotčené“ přírody. Pomineme-li útvary přírody neživé (např.
jeskyně, skály apod.), pak do této kategorie řadíme především ochranu původních
lesních porostů jako ukázek společenstev člověkem nedotčené přírody. Často v této
souvislosti slýcháváme pojem „prales“, avšak je potřeba si uvědomit, že vůbec první
tzv. pralesy byly u nás vyhlášeny až v době, kdy žádné nedotčené lesní porosty už
fakticky neexistovaly. Již v dávné minulosti v nich totiž zcela jistě někdy proběhla
těžba jednotlivých stromů, hrabání steliva, pastva atd. Proto je třeba pojem „prales“
brát ve středoevropských podmínkách jako označení lesa, jehož přírodní procesy
byly v minulosti ovlivněny člověkem jen minimálně.
Vůbec nejstarším u nás chráněným pralesem jsou lesy v přírodní rezervaci
Žofínský prales a přírodní rezervaci Hojná voda vyhlášené ve stejný den v roce 1838.
Oba tyto pralesy jihočeských Novohradských hor vznikly jen díky nadšení majitelů
tehdejších panství a z důvodu jejich snahy uchovat neporušenou přírodu i pro
budoucí pokolení. V této souvislosti je nutno připomenout, že světoznámý
Yellowstoneský národní park na území Spojených států amerických byl vyhlášen až
v roce 1872.
Již v roce 1858 byla na území dnešní České republiky vyhlášená další lesní
rezervace, a to z důvodů ryze vědeckých. Byl to dnes dobře známý Boubínský prales
na Šumavě. Přirozený vývoj jako ukázka tvořivých sil přírody se měl dle tehdejších
osvícených lesníků stát učebnicí, ze které bude možné číst a čerpat poznatky a ty pak
následně použít při správě a hospodaření v lesích. Výše uvedený přístup ochrany
přírody (ochrana nedotčenosti přírody převažující v chráněných lesích) tak dnes de
facto znamená ochranu přírodních projevů a procesů.
Vyhlašování dalších lesních chráněných území pokračuje až do současnosti.
Důvody byly a jsou vždy jak vědecké, tak stále i estetické či kulturně historické.
Kromě systému maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace NPR, přírodní rezervace PR, národní přírodní památky NPP a přírodní památky
PP) vznikaly také velkoplošná chráněná území chránící jak přírodu, tak i kulturní
dědictví krajiny (národní parky a chráněné krajinné oblasti). Ve velkoplošných
chráněných územích je vzhledem k jejich rozsahu (zahrnují také např. obce, zemědělskou krajinu, silnice a cesty) ochrana přírody diferencována do tří zón. Nejcennější části bývají řazeny do první zóny, kde platí podobná pravidla jako v maloplošných chráněných územích. V ostatních částech těchto území bývá princip ochrany
přírody postaven na trvale udržitelném soužití člověka a přírody.
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Druhým, opačným principem ochrany přírody je uchování určitého stavu krajiny
a prostředí. Tento přístup k ochraně přírody „konzervuje“ dnes již zaniklé nebo
zanikající způsoby využívání krajiny. Určitými zásahy za účelem získání nejrůznějších
užitků vznikala v minulosti dílem člověka a místních podmínek celá škála specifických stanovišť příhodných pro ten či onen druh naší flóry či fauny. Se zánikem
konkrétního druhu hospodaření dochází také k mizení podmínek vhodných pro
konkrétní druh rostliny nebo živočicha. Princip ochrany těchto stanovišť, a tedy i na
ně vázaných druhů, je vlastně napodobování minulého hospodaření. Příkladem
takových zásahů mohou být jednak pravidelně sečené louky, účelové pařezinové
hospodářství, příp. péče o lesní světliny.
V ideálním případě je možné péči o cenný biotop realizovat jen mírně nebo
nepravidelně finančně dotovanými hospodářskými zásahy. Příkladem mohou být
některé bělokarpatské louky, kde je sklizená biomasa používána jako krmivo pro
zvířata. V případě malých izolovaných nebo specifických lokalit se však dnes bez
dotací ochrany přírody obejdeme jen stěží.
Tabulka 4. Souhrnný přehled výměr, počtu a lesnatosti maloplošných a velkoplošných
chráněných území ČR.

maloplošná chráněná území
národní přírodní rezervace
národní přírodní památky
přírodní rezervace
přírodní památky
velkoplošná chráněná území
národní parky
chráněné krajinné oblasti

označení počet
NPR
112
NPP
106
PR
791
PP
1 200
NP
CHKO

4
25

výměra
(tis. ha)
28,5
3,1
38,0
20,2
119,5
1 086,7

% rozlohy
ČR
0,36
0,03
0,48
0,25
1,51
13,77

Kromě zvláště chráněných území existují také tzv. prvky obecné ochrany přírody,
které neslouží již k ochraně konkrétního druhu, stanoviště, společenstva či neživého
přírodního výtvoru. Mají ale význam především jako prvky zeleně v jinak často
industrializované krajině. Jde o tzv. významné krajinné prvky, biocentra a biokoridory.
Se vstupem do Evropské unie byly na území České republiky definovány evropsky
významné lokality v rámci tzv. systému Natura 2000, jejichž zakotvení v našem
právním řádu dosud nenašlo konkrétní podobu. Naprostá většina těchto lokalit je
však již evidována v rámci stávajících zvláště chráněných území. Připomeňme ještě,
že existují také zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které se dle platné
16

legislativy (Vyhl. 395/92 Sb.) dělí do tří kategorií druhy kriticky ohrožené, druhy silně
ohrožené a druhy ohrožené. Všechny takto hodnocené živé organismy je zakázáno
trhat nebo jinak poškozovat jejich populace.
Obrázek 7. Mapa velkoplošných chráněných území ČR.
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Otázka 5. Dokážete přiřadit názvy k jednotlivým velkoplošným chráněným územím?
...... Beskydy

...... Jeseníky

...... Pálava

...... Bílé

...... Jizerské

...... NP

Karpaty
...... Blaník
...... Blanský les
...... Broumovsko
...... České středohoří
...... NP České Švýcarsko
...... Český kras
...... Český les
...... Český ráj

hory
...... Kokořínsko
...... Krkonošský NP
...... Křivoklátsko
...... Labské pískovce
...... Litovelské Pomoraví
...... Lužické hory
...... Moravský kras
...... Orlické hory
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Podyjí

...... Poodří
...... Slavkovský les
...... NP

Šumava
...... Třeboňsko
...... Žďárské vrchy
...... Železné hory

OCHRANA PŘÍRODY NA HÁDECH
Příroda na Hádech je chráněna v celé řadě maloplošných chráněných území.
V některých je uplatňována především „ochrana přírodních procesů“ (NPR Hádecká
planinka, PR Zadní Hády), v jiných naopak „ochrana určitého stavu přírody“
podmíněného trvalým působením člověka (PR Kavky, PR Velká Klajdovka).
Ochrana přírodních procesů se zde soustřeďuje na uchování víceméně
„přirozených lesních společenstev“ jižní části Moravského krasu. Je přitom zřejmé,
že vzhledem k mnohaletému působení člověka ve zdejší krajině jsou i současné lesní
porosty poněkud vzdálené těm, které by zde byly v krajině bez lidí. Zatímco druhová
skladba dřevin je přirozená, jejich zastoupení se v porovnání s přírodními lesy
pravděpodobně mírně liší vyšším zastoupením dubu a habru na úkor buku. To je
způsobeno minulým mnohaletým pařezinovým hospodařením, které zvýhodňuje
dřeviny s vysokou výmladností z pařezů. Z ostatních dřevin původní druhové
skladby zde chybí hlavně jedle, jejíž zastoupení v původních porostech Hádů však
pravděpodobně bylo jen nízké. Z přirozených lesních společenstev je zde nežádoucí
zastoupení dřevin nepůvodních, stanovištně nevhodných, případně těch, které by
se zde vyskytovaly pouze jednotlivě a jejichž současné vyšší zastoupení je
způsobeno dřívější snahou lesních hospodářů o zvyšování produkce. Z nepůvodních
dřevin na Hádech roste například modřín, akát a douglaska. Stanovištně nevhodnou
dřevinou v rezervaci je řídce se vyskytující a v minulosti rovněž vysazovaný smrk.
Přirozeně vzácným, avšak hospodářsky významně
podporovaným druhem je borovice lesní. Také proto se
i v „bezzásahových“ rezervacích, kde je smyslem ponechání a sledování přírodních procesů, nezřídka
odstraňují pozůstatky dřívějšího intenzivního hospodaření. Pokud se však nepůvodní nebo stanovištně
nepříslušné dřeviny dále nešíří a negativně neovlivňují
původní druhovou skladbu lesa, nechávají se dožít.
Odstraňování dřevin nepůvodních je v „bezzásadových“
rezervacích spojeno s výsadbou dřevin původních,
v současné skladbě chybějících.

Obrázek 8. Kriticky ohrožený druh naší květeny hadinec
červený (Echium maculatum) rostoucí na Hádech vyžaduje
citlivé managementové zásahy (hlavně kosení a odstranění
biomasy).
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Kromě druhové skladby lesních porostů je významná také jejich skladba věková.
Dnes převládají starší porosty s věkem kolem 100 až 140 let prakticky po celé ploše
národní přírodní rezervace. Nedostatečně zastoupené mladší a střední věkové
skupiny jsou odrazem minulého hospodaření a relativně krátké doby, po kterou je
les ponechán svému vývoji. Přesto je v porostech místy patrné odrůstající zmlazení.
Přiblížení se přírodnímu stavu s typickou bohatší mozaikovitou strukturou, kde se
vyskytují vedle sebe dřeviny nejrůznějšího věku, je v tomto případě otázkou
několika desítek let dalšího přirozeného vývoje.
Snaha o zachování lesostepních trávníků a lesních světlin je příkladem „konzervačního přístupu“ k ochraně přírody, který je uplatňován v jižní části NPR Hádecká
planinka a v chráněných územích na jižním svahu Hádů. Extenzivní hospodářské
využití zdejší krajiny v minulosti (lokální těžba vápence, pastva, drobné zemědělství,
pařezinové hospodářství atd.) společně se specifickými přírodními podmínkami
(geologické podloží, lokalizace Hádů) vedlo ke vzniku jedinečných podmínek (teplo
a sucho) pro řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Ústup tohoto tradičního
hospodaření ve 20. století přispěl na řadě míst k přeměně travnatých ploch v husté
křoviny. Tento trend byl navíc urychlen devastací části jižního svahu těžbou vápence. Bez soustavné péče by dnes zbylá část vhodných travnatých stanovišť zarostla,
což by nepochybně vedlo k úplnému vymizení mnoha zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů. Suché trávníky je třeba kosit alespoň jedenkrát za dva roky.
Střídáním posečených a neposečených ploch, nízkých křovin a hustých okrajů lesa
vzniká pestrá mozaika stanovišť zcela vyhovující mnoha místním druhům.
Alternativním přístupem kosení je pastva ovcí a koz, která byla v letech 2003–2007
pokusně obnovena na Kavkách a Velké Klajdovce. I přes řadu výhod (rozrývání drnu
kopýtky, ekologické využití biomasy, spásání nepřístupných ploch) se organizace
pastvy ukázala na malých rozlohách jako drahá a logisticky náročná (ustájení,
hlídání, ochrana před psy).
Na místech, kde v minulosti došlo k zanedbání péče, je nezbytné provádět výřezy
křovin a náletových dřevin. I při této činnosti je však třeba brát zřetel na vzácné
a chráněné dřeviny například dřín, jeřáb oskeruši, růži malokvětou atd. Učebnicovým příkladem střetu zájmů v ochraně přírody je náš jediný zvláště chráněný strom
dub pýřitý (šipák), jehož bohatě se zmlazující populace v PP Kavky postupně potlačuje druhově pestrou vegetaci suchých trávníků. V zájmu zachování otevřených
ploch je zde proto třeba počet mladých jedinců tohoto druhu stále redukovat.
Specifickým postupem ochrany přírody je likvidace nepůvodních, invazně se
šířících dřevin. Hned na několika místech jižního svahu Hádů byl v minulosti vysazen
akát. Tato dřevina se nejen velice rychle šíří, ale také silně ovlivňuje půdní prostředí,
čímž zcela mění původní složení vegetace. Poražený strom bohatě zmlazuje z kořenů, takže se při jeho likvidaci jen stěží obejdeme bez použití herbicidů.
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Tabulka 5. Přehled chráněných druhů rostlin (HP - NPR Hádecká planinka, Kavky - PP
Kavky, VK - PP Velká Klajdovka).
Kriticky ohrožený druh
hadinec nachový (Echium russicum )

území
HP

krtičník jarní (Scrophularia vernalis )
Silně ohrožený druh
koniklec velkokvětý ( Pulsatilla grandis )
korálice trojklanná ( Corallorhiza trifida )
kosatec dvoubarevný ( Iris variegata )
kruštík růžkatý (Epipactis muelleri )
lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites )
okrotice červená (Cephalanthera rubra )
vstavač osmahlý (Orchis ustulata )
vstavač nachový (Orchis purpurea )
Ohrožený druh
dřín obecný (Cornus mas )
dub pýřitý (Quercus pubescens )

HP
území
HP, Kavky
HP
HP, Kavky
HP
HP
HP
HP
VK
území
HP, Kavky, VK
HP, Kavky, VK

dvojštítek měnlivý (Biscutella varia )
hvězdice chlumní (Aster amellus )
chrpa chlumní (Cyanus triumfettii )
kavyl Ivanův (Stipa joannis )
kavyl sličný (Stipa pulchemima )
kozinec dánský (Astragalus danicus )
kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis )
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata )
len tenkolistý (Linum tenuifolium )
lilie zlatohlávek (Lilium martagon )
medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum )
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium ),
okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia )
plamének přímý (Clematis recta )
sasanka lesní (Anemone sylvestris )
třemdava bílá (Dictamnus albus )
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia )
vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha )
zlatovlásek obecný (Crinittina linosyris )
zvonek sibiřský (Campanula sibirica )

stanoviště
suťový les, zastiněné
skalky
stanoviště
bezlesí
listnatý les
bezlesí
listnatý les
bezlesí, skalky
listnatý les
nízké křoviny, bezlesí

stanoviště
bezlesí, les, křoviny
bezlesí, les, křoviny
bezlesí až zastíněné
HP
skalky, suťový les
HP, Kavky, VK bezlesí
HP
bezlesí
HP, Kavky, VK bezlesí
Kavky
bezlesí
HP
bezlesí
HP
bezlesí
HP
listnatý les
HP, Kavky
bezlesí
HP
listnatý les
HP
listnatý les
HP, Kavky, VK
HP
listnatý les
světlé křoviny, řídký
HP, VK
listnatý les
HP, Kavky, VK bezlesí, okraje křovin
HP, Kavky, VK bezlesí, okraje křovin
HP
listnatý les
HP
listnatý les
HP, Kavky, VK bezlesí
Kavky
bezlesí

Otázka 6. U tří druhů (hadinec červený, vstavač nachový, okrotice bílá) chybí stanoviště,
kde rostou. Dokážeš přiřadit správnou odpověď: bezlesí, listnatý les, rozvolněné křoviny?
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LES A ČLOVĚK
I přes to, že počátky bližšího vztahu člověka k lesu jsou zastřeny rouškou
tajemství a dodnes skýtají prostor pro bádání a diskusi, můžeme říci, že sahají velmi
hluboko do pravěku. Dávní lovci a sběrači hojně využívali ohně a pravděpodobně
často lesní porosty sami úmyslně vypalovali. Na vzniklých prosluněných pasekách
poté snadněji lovili zvěř nebo snad sbírali jahody, ostružiny a další lesní plody. Člověk
však začal významněji pozměňovat krajinu střední Evropy až v době prvopočátků
neolitické revoluce, tedy někdy před více než 8 000 lety. Bylo to v době, kdy lesy
dosahovaly maxima své rozlohy a pokrývaly většinu středoevropské krajiny.
Rozvoj zemědělství a růst populace byl spojen s rozsáhlou pokračující přeměnou
lesa na zemědělskou půdu a pastviny v nížinách a pahorkatinách, přibližně do
nadmořských výšek 400 až 500 m. Došlo i k prvním změnám druhového a prostorového složení v lesních porostech v bezprostřední blízkosti osad, kde byly zbylé lesní
enklávy pravidelně mýceny pro stavební dříví a otop. Běžným jevem tohoto, stejně
jako následujících období, bylo časté opětovné zarůstání odlesněných ploch po
opuštění území určitou civilizací (kulturou). Souběžně s tím dochází k postupným
změnám klimatu, a tudíž i k přirozené proměně druhové skladby lesních dřevin.

Obrázek 9. Mezi vzácné a neobvyklé druhy
dřevin, s nimiž se můžeme na Hádech setkat,
patří dub cer (Quercus
cerris).

Středověké osídlení naší krajiny vyvrcholilo ve 14. století kolonizací podhorských
a horských oblastí. A to i přes to, že do té doby byly hluboké hraniční lesy z vojenskopolitického hlediska chráněny. Dřevo bylo používáno nejen jako palivo a stavební
materiál pro domácnosti, ale později především pro hutě a jiná průmyslová odvětví.
Již za Karla IV. se např. plavilo dřevo z horských oblastí do Prahy a větších měst. Došlo
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rovněž k dalšímu rozšiřování zemědělských ploch a pastvin na úkor lesa. Ač se zatím
neprojevil nedostatek dřeva, lze již v této době zaznamenat určitou starost o lesy
a jejich ochranu v prvních zákonících (Majestas Carolina – 1350, Chebský lesní řád –
1379). Systematicky se však o lesy dosud nikdo nestaral spoléhalo se na přírodu.
Převažovala především tzv. toulavá těžba vybraných dospělých stromů a pařezinové
hospodaření s krátkou dobou obmýtí písemně dokladované na počátku 15. století
např. na Mikulovsku. Celkově se stav lesů na počátku novověku stal neutěšený vinou
nejen stoupající těžby a odlesnění, ale i z důvodu intenzivní lesní pastvy, hrabání
steliva, smolaření nebo sečení trávy v lesích. I přes periody, v nichž z důvodu poklesu
populace krajina opět více zarostla lesem (po husitských válkách nebo třicetileté
válce), došlo postupně k tomu, že rozsáhlé části nižších a středních poloh zůstaly
téměř bezlesé.
Od 16. století můžeme zaznamenat zvýšenou aktivní péči majitelů panství o lesy.
Projevilo se jednak v administrativě vydáváním různých nařízení, zřizováním dozorců a správců lesa či zakládáním výkazů o těžbách, jednak vlastními opatřeními
v lesích ponechávání výstavků, síje dřevin, omezování pastvy v mladších porostech,
později i zavádění cizokrajných dřevin apod.
Stoupající nároky rostoucího počtu obyvatelstva i hutního a sklářského průmyslu
a nedostatečná péče však vedly od počátku 18. století na mnoha místech k vážnému
nedostatku dřeva. Postupující devastace lesů se stala impulzem k vydání lesních
řádů Marií Terezií v roce 1754. Významným přínosem tohoto zákona byla povinnost
každého vlastníka se o lesy a jejich následnou obnovu starat. Dalším významným
předělem těchto patentů byl zákaz, resp. regulace pastvy v lesích. I přes řadu dalších
omezení, které patenty přinášely, ale i doporučení a praktických návodů k zlepšení
stavu lesa a zvýšení jeho produkce lze konstatovat, že to bylo až všeobecné
používání uhlí (konec 18. století), které přispělo ke zlepšení stavu našich lesů. Teprve
využívání uhlí jako zdroje paliva, rozvoj průmyslu a železniční doprava vedly
k významným změnám hospodaření v lesích.
Převážně listnaté porosty silně zdevastované neregulovanou těžbou jakož i jinými zásahy byly postupně převáděny na čistě smrkové a borové monokultury. Ty
vykazovaly dobrý růst a poskytovaly zakrátko požadovanou jehličnatou dřevní
surovinu. Nicméně, jak se později mnohokrát ukázalo, šlo o krátkodobé a především
z hlediska biologické podstaty lesa nedostačující řešení. Již na konci 19. století se
ozývaly hlasy varující před nerespektováním přírodní podstaty lesa. Pozdější hmyzí,
houbové, ale i větrné a konečně i imisní kalamity daly těmto hlasům za pravdu.
Bohužel je to právě rychlejší růst, žádanější jehličnatá surovina a krátkodobý
ekonomický efekt, který činí ze smrku dominantní hospodářskou dřevinu u nás až do
současnosti.
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Po celé 20. století docházelo vlivem ekologického uvědomování k postupnému
odklonu od pasečného lesa symbolizovaného smrkovými a borovými stejnověkými
porosty vzniklými převážné umělou obnovou na pasekách. Do lesního hospodářství
jsou vnášeny nové, přírodě bližší postupy, jako např. větší prostor pro přirozenou
obnovu, menší holiny, používání místních stanovištně vhodných dřevin apod. Z lesa
pasečného se tak lesní hospodářství postupně dostává k tzv. lesu nepasečnému
s jemnějšími formami hospodaření. Takto obhospodařované lesy nemají svou
skladbou a strukturou daleko k lesům bezzásahovým (chráněným), poskytují však
současně hospodářský užitek v podobě obnovitelné suroviny dřeva. Nicméně stále
je tento vývoj brzděn, a to i přesto (nebo právě proto?), že většinovým vlastníkem
lesů se stává stát. Konec 20. a počátek 21. století je spojen s dalším rozvojem přírodě
bližších forem hospodaření vsazených do rámce trvale udržitelného lesního
hospodářství (lesní zdroje a lesní půda by měly být obhospodařovány takovým
způsobem, který odpovídá sociálním, ekonomickým, ekologickým, kulturním
a duchovním potřebám současné generace i těch budoucích). Kromě užitků hmotných, kde dominuje produkce dřeva, se po lesích požaduje, aby v současnosti plnily
celou řadu funkcí mimoprodukčních, celospolečensky prospěšných. Z nich jmenujme např. funkci klimatickou, půdoochrannou, ochranu biodiverzity a celou řadu
funkcí spojených s rekreací a trávením volného času. Při výhledu do nejbližší budoucnosti si lze jen stěží představit lesy bez ekologicky šetrného hospodaření. Cílem
tohoto hospodaření je nejen zachovat lesy jako přírodní a kulturní dědictví, ale i
využívat dřevo jakožto nezbytný obnovitelný zdroj.
dřevina (druh)
smrk
borovice
jedle
modřín
ostatní jehličnaté
celkem jehličnaté
dub
buk
habr
bříza
jasan
javor
jilm
lípa
olše
ostatní listnaté
celkem listnaté

Tabulka 6. Přirozené a současné
zastoupení dřevin v lesích České republiky.
Otázka 7. Současné zastoupení smrku
v ČR dosahuje asi 53 %, tj. asi 1 140 000 ha.
S ohledem na ekologii i ekonomiku je
doporučováno snížit jeho zastoupení na
37 %. Dokážete spočítat, za jaký nejmenší
počet let by bylo teoreticky možné dosáhnout tohoto cíle, když ročně obnovujeme asi 21 500 ha lesa? Pro zjednodušení
předpokládáme, že po celou dobu budeme obnovovat pouze ty porosty, u nichž
chceme docílit záměny smrku za jiné
stanovištně vhodné dřeviny buk, jedle.
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přirozené současné
11,2
53,2
3,4
17,2
19,8
0,9
3,9
0,3
0,2
34,7
75,4
19,4
6,6
40,2
6,6
1,6
1,2
0,8
2,9
0,6
1,2
0,7
1,1
0,3
0,8
1,0
0,6
1,5
0,3
1,5
65,3
23,6

LESY A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V CHKO MORAVSKÝ KRAS
Chráněná krajinná oblast Moravský
kras byla vyhlášena 4. 7. 1956 za účelem
ochrany specificky utvářené krajiny, krasových jevů, unikátní přírody a kulturních
a historických památek.
Lesy na území CHKO Moravský kras
zaujímají plochu 5 345 ha, tj. 58,6 % rozlohy chráněné oblasti (9 125 ha). Rozsáhlejší
lesní komplexy nenarušené zemědělskými
pozemky jsou zejména ve střední a jižní
části území.
Zastoupení dřevin není na chráněném území rovnoměrné, smrk výrazně
převládá v severní části, buk ve střední a habr s dubem v jižní. V severní části výrazně
dominovala až do poloviny minulého století vlivem intenzivního rozvoje železářství
poptávka po bukovém dříví, z kterého se pálilo dřevěné uhlí pro vysoké pece. Tak
byla vykácena převážná většina bukových porostů, jež byly poté nahrazeny porosty
smrkovými. Ve střední části nebyl tento tlak na bukové porosty tak silný, ty se stačily
přirozeně obnovovat, a tak zde zůstaly zachovány. Lesy v jižní části pak do začátku
tohoto století sloužily jako zásobárna palivového dříví pro město Brno, což vedlo
k obhospodařování těchto lesů jako pařeziny. Postupně zde tak převládl především
habr, který neustálé stínání nejlépe snáší. V rámci území CHKO nalezneme hned
několik specifických lesních stanovišť. Pro jižní část jsou typické teplomilné doubravy s řadou vzácných druhů naší flóry a fauny. Významné zastoupení rovněž v jižní
části zaujímají člověkem podmíněné dubohabřiny. V chladných žlebech a zářezech
údolí nalezneme tzv. suťové lesy s lípou, jasanem, javorem, jilmem či bukem.
Vzácností nejsou ani vysoce produkční bučiny, kde dominantní buk doplňují ostatní
listnaté dřeviny. Lužní lesy vyskytující se podél vodních toků zde reprezentují hlavně
olšiny.
Lesy v CHKO Moravský kras jsou rozděleny do tří zón ochrany. Do I. zóny (cca 16 %
rozlohy CHKO) jsou zařazeny především lesy maloplošných zvláště chráněných
území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka,
přírodní památka). Vybrané porosty jsou ponechávány samovolnému vývoji,
v ostatních porostech jsou prováděny takové zásahy, které směřují k obnově
samořídících funkcí ekosystému. Ve výjimečných případech jsou udržována
specifická stanoviště (zpravidla s výskytem celé řady chráněných druhů), která by
bez pravidelné péče zanikla. Ve II. zóně (cca 42 % rozlohy CHKO) jsou zahrnuty lesní
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porosty s druhovou skladbou blízkou přirozené. V těchto porostech se uplatňuje
funkčně integrované hospodářství. V porostech s nevhodnou druhovou skladbou se
hospodaří s cílem přeměnit ji na skladbu přírodě blízkou. Ve III. zóně (cca 42 %
rozlohy CHKO) je upřednostňována produkční funkce při respektování zásad trvale
udržitelného lesního hospodářství.
Obrázek 10. Základní druhy keřů Hádecké planinky.
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Otázka 8. Dokážeš správně přiřadit název k obrázku?
A) brslen evropský (Euonymus europaea)
F) ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
B) dřín jarní (Cornus mas)
G) svída krvavá (Swida sanguinea)
C) dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
H) růže šípková (Rosa canina)
D) hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
I) trnka obecná (Prunus spinosa)
E) líska obecná (Corylus avellana)
J) zimolez obecný (Lonicera xylosteum)
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Maloplošná chráněná území v CHKO Moravský kras:
NPR Vývěry Punkvy – ochrana unikátních krasových jevů a přírodě blízkých
společenstev, zejména v údolí Punkvy, Pustém a Suchém žlebu a propasti Macocha.
Výrazná klimatická vegetační inverze.
NPR Habrůvecká bučina – ochrana zachovalého komplexu bučin na území
Rudické plošiny.
NPR Býčí skála – ochrana přírodě blízkých lesních porostů 2. až 4. lesního
vegetačního stupně na devonských vápencích a brněnské vyvřelině.
NPR Hádecká planinka – ochrana přírodě blízkých lesních společenstev nejjižnější části Moravského krasu a xerotermních lesostepních společenstev lesních
okrajů a světlin podmíněných zásahy člověka.
NPP Rudické propadání – ochrana nejmohutnějšího slepého krasového údolí
v ČR s navazujícím jeskynním systémem.
PR Sloupskošošůvské jeskyně – ochrana geomorfologicky cenného krasového
území v devonských vápencích severní části Moravského krasu s jeho jeskynními
systémy.
PR Bílá voda – ochrana ponorného poloslepého a slepého krasového údolí
s převážně přírodě blízkými lesními porosty.
PR Balcarova skála – Vintoky – ochrana geomorfologicky cenného krasového
území v devonských vápencích s jeho jeskynními systémy. Ochrana druhotných
stepních a lesostepních společenstev.
PR Mokřad pod Tipečkem – ochrana prameniště, podmáčené louky a mokřadu
s charakteristickými přírodními společenstvy.
PR U Výpustku – ochrana lesních porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou
na prudkých svazích údolí Křtinského potoka s velmi pestrým střídáním lesních typů.
Ochrana krasových jevů (např. jeskyně Výpustek).
PR Březinka – ochrana přírodě blízkého lesa na škrapovém poli vyšších poloh
babické vápencové plošiny ve stadiu optima.
PR Dřínová – ochrana přírodě blízkých lesních porostů na styku vápenců
a brněnské vyvřeliny.
PR Čihadlo – ochrana přírodě blízkých porostů na devonském vápenci a sprašových příkrovech s bohatým zastoupením zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Ochrana povrchových i podzemních krasových jevů (Babická jeskyně).
PR U Brněnky – ochrana přírodě blízkých porostů dubového až buko-dubového
lesního vegetačního stupně na Hádecké plošině.
PR Údolí Říčky – ochrana geomorfologicky cenného krasového údolí s jeho
jeskynními systémy (jeskyně Ochozská, Pekárna, Malčina a další). Ochrana přírodě
blízkých lesních a lesostepních společenstev.
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PR Velký Hornek – ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů
šipákových doubrav. Nejsevernější lokalita výskytu některých zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Lesy Moravského krasu z abiotických činitelů nejvíce poškozuje vítr. K ojedinělým
škodám (zlomy, vývraty) dochází prakticky každoročně. Silné vichřice působící větší
škody se vyskytují prakticky v každém desetiletí. Větrem jsou poškozovány zejména
smrkové porosty napadené hnilobami a porosty, ve kterých byl zvolen nevhodný
směr obnovního postupu. V létě se občas objevují škody suchem. Škody biotickými
činiteli nenabyly v Moravském krasu v minulosti většího rozsahu. V několika
posledních letech však probíhá kalamitní přemnožení několika druhů kůrovců na
smrku a jedli. Za zmínku stojí také masové odumírání jilmů způsobené houbou
Ophiostoma ulmi přenášené kůrovci rodu Scolytus. Z dřevokazných hub se nejčastěji objevuje václavka smrková a kořenovník vrstevnatý. Tyto houby napadají
zejména smrkové porosty vysázené na nevhodných stanovištích, kde často trpí
suchem. Významným škodlivým činitelem v lesních porostech je zvěř, zejména
srnčí. Zvěř zde škodí především okusem náletů a nárostů dřevin, a ohrožuje tak
v některých partiích přirozenou obnovu lesa.
Vlastnictví lesů v CHKO je velmi různorodé. Nejvýznamnějším vlastníkem lesů
v CHKO je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, která spravuje svůj majetek
prostřednictvím Školního lesního podniku Masarykův les. Její lesy jsou soustředěny
ve střední a jižní části Moravského krasu. Významný je i podíl dalšího státního
majetku spravovaného Lesy ČR, s. p. Lesní správa Černá Hora hospodaří v severní
části CHKO. Menší část státních lesů na jihovýchodě CHKO je spravována Lesní
správou Bučovice. Dále se vyskytují majetky soukromých vlastníků, z nich největší je ucelený
majetek bratrů Belcredi situovaný
v jižní části CHKO. Lesy drobných
vlastníků (soukromé i obecní) se
vyskytují hlavně v jihovýchodní
části CHKO.

Obrázek 11. Dřevokazná houba
václavka smrková (Armillaria ostoyae).
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ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKŮV LES KŘTINY
MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně (dále ŠLP) je již více než 85 let od svého založení v roce 1923
účelovým zařízením především Lesnické a dřevařské fakulty a plní tři základní
poslání:
– v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí
posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří
vysokoškolským učitelům podmínky k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů,
– zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit
mezi vedoucí subjekty resortu,
– v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní
funkce lesa, realizuje také cílené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či kulturní
a společenská činnost na zámku Křtiny.
Lesní pozemky ŠLP mají
rozlohu 10 187 ha (celková
výměra všech pozemků činí 10
390 ha), vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující
na severní okraj moravské
metropole Brna a sahající až
k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až
575 m a vyznačují se značnou
pestrostí přírodních podmínek,
která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Na
tomto relativně malém území,
kde převládají smíšené porosty,
ve kterých připadá 46 % na
dřeviny jehličnaté a 54 % na
dřeviny listnaté, je zmapováno Obrázek 12. Pustý žleb – k fenoménům Moravského
116 lesních typů ve 4 lesních krasu patří kromě jeskyní také hluboce zaříznutá
vegetačních stupních. Limitující údolí se zcela specifickým klimatem.
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je průměrná roční teplota 7,5 °C a průměrné roční srážky dosahující pouze 610 mm.
Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy
a Křtinského potoka. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými
drobami a vápencem, i proto se třetina podniku nachází v CHKO Moravský kras.
Zdejšími hlavními dřevinami jsou smrk, borovice, modřín, z listnatých dřevin pak
buk a dub. Do lesních porostů se postupně vrací i jedle, která projevuje známky
regenerace. Mimořádné růstové vlastnosti má modřín, jehož místní populace je
označována jako modřín adamovský. Smíšené porosty buku s modřínem patří mezi
3
-1
nejproduktivnější, v dospělosti jejich porostní zásoba přesahuje i 1 000 m .ha .
Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních
porostů s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy.
Nezbytným předpokladem úspěšného hospodaření je i odpovídající dopravní
síť, kterou ŠLP disponuje.
Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce
lesů. K tomu účelu jsou z minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou
skladbou dřevin. Z nich postupně vzniklo dnešních 19 přírodních rezervací o celkové
rozloze 862 ha, tj. cca 8 % rozlohy podniku. Pohodě i studiu slouží arboreta v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. Na vyvýšeninách jsou udržovány výhledy, v komplexu souvislých lesů pak lesní palouky, kolem kterých jsou vysazovány cizokrajné
dřeviny. Podchycovány jsou prameny a budovány lesní studánky. Na vybraných
místech jsou umístěny památníky Lesnického Slavína. Tento soubor více než
sedmdesáti památníků, studánek a pamětních desek, věnovaný význačným
lesníkům, umělcům tvořícím o přírodě, ale i zvěři, stromům a lesům samotným, je
skutečným světovým unikátem.
Součástí ŠLP jsou také výzkumná stanice lesnické mechanizace ve Křtinách, pila,
středisko školek v Olomoučanech i dřevovýroba v Útěchově.
Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, četnými
účelovými demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků
výzkumu se stal ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží
studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností,
že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP od roku 1997 držitelem ekologického certifikátu FSC podle certifikačního systému firmy Woodmark, od roku 2003
certifikátu PEFC.
Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na
základě zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (552/2005 Sb.) pro své vybavení
a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké
bádání nejen posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské
unie a dalších států celého světa.
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Tabulka 7. Základní údaje o lesním hospodářství v ČR.
výměra lesů
celková porostní zásoba
zásoba dřeva na hektar
roční těžba celkem
roční těžba na obyvatele
roční těžba na hektar
celkový běžný přírůst dřeva za rok
roční přírůst dřeva na hektar

ha
mil. m3
m3/ha
mil. m3/rok
m3/obyvatele
m3/ha
mil. m3/rok
m3/ha

2 647 000,0
663,0
250,5
15,5
1,5
5,9
20,1
7,9

Otázka 9. Dokážeš vypočítat, jaké by byly materiálové náklady na umělou obnovu
a ochranu proti zvěři (oplocení) 0,5 ha paseky zalesněné dubem ve sponu 1 × 1 m, když jedna
sazenice stojí 5 Kč? Paseka má obdélníkový tvar 50 na 100 m, metr pletiva stojí 20 Kč a kůly
umístěné po 2 m 30 Kč.

HISTORIE A TRADICE NÍZKÝCH A STŘEDNÍCH LESŮ
Nízký les – pařezina a střední les jsou velmi staré způsoby hospodaření. Jejich
historie sahá snad tisíce let nazpět. Především pařezina byla tradičním zdrojem
palivového dříví, prakticky jediného zdroje otopu v teplejších oblastech střední
a jižní Evropy, až do přelomu 19. a 20. století. Palivové dříví nebylo potřeba jen pro
domácnosti, ale bylo prakticky jediným zdrojem energie pro hutě, a to jak sklářské,
tak i na výrobu železa a jiných kovů. Pařezina se těžila na dnešní dobu poměrně
často, cca jednou za 15–20 let. Důvodem byla vysoká poptávka po palivu a taky
skutečnost, že tehdejšími nástroji – sekyrami a ručními pilami – se mladé tenké dříví
těžilo relativně snadno. Motorové pily neexistovaly a pokácení s následným
odvozem silného stromu bylo velice náročné, mnohdy nemožné. Po těžbě ze
zbylých pařezů vyrostly hojné výmladky, které se po dalších 15–20 letech znovu
kácely. Les měl úplně jiný charakter než dnes. Díky tomu, že se les těžil mladý,
nemohl dorůst velkých výšek, a proto se mu začalo říkat les nízký. V souvislosti
s objevem ložisek uhlí a způsobu jeho využití a následným objevem využití ropy
význam palivového dříví a tím i pařezin dramaticky poklesl. Stalo se tak na konci
19. století, kdy se s postupným rozvojem technologií stala těžba uhlí natolik
efektivní, že jeho cena klesla pod úroveň ceny palivového dříví. Od té doby výměra
pařezin v Evropě neustále klesala. Rostl význam takzvaného užitkového silnějšího
dříví, sloužícího na stavební a jiné účely.
Střední les je vývojově mladším typem hospodaření v lese. Kombinuje pařezinu
a určitý omezený počet vzrostlých dospělých stromů semenného původu. Semenné
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stromy výstavky tvoří horní patro lesa, pařezina pak patro spodní. Tento typ hospodaření v lese se vyvinul jako odpověď na rostoucí poptávku po účelovém především
stavebním dříví, které pařezina nemohla poskytnout. Podle úživnosti půdy se měnil
charakter středního lesa: s rostoucí úživností rostl počet semenných stromů a klesal
podíl pařeziny. Aby bylo možné velké semenné stromy těžit, bylo nejprve nutné
vytěžit pařezinu. Doba těžby semenných stromů tedy byla vždy několikanásobkem
doby těžby pařeziny.
Les byl dříve využíván daleko intenzivněji než dnes. Na otop se odváželo
prakticky veškeré dříví, i to nejtenčí z větví. Do lesů byl vyháněn dobytek na pastvu
a v rocích úrody žaludů vepři na žír. Chudší skupiny obyvatel, které nevlastnily polnosti a nemohly použít slámu, z lesa odvážely hrabanku jako stelivo pod dobytek.
Toto intenzivní využití lesa vyústilo v mnoha oblastech v silné vyčerpání živin z půdy
a les produkoval stále méně dříví. Někde je tento vliv znát ještě po 100 letech.
Dnes pařeziny a střední lesy v České republice prakticky nenajdete. Po roce 1948
se tento typ hospodaření u nás stal pro lesníky synonymem kapitalistického vykořisťování. Následně, jako jeden z cílů tzv. pětiletek – pětiletých celostátních centrálních
plánů národního hospodářství – byl uváděn převod pařezin a středního lesa na les
vysoký, tedy takový, jak jej známe dnes. Pařeziny byly převáděny různě: přímo
vytěžením lesa, tzv. klučením pařezů a výsadbou nových porostů, nebo nepřímo
postupnou výchovou pařezin tak, že nakonec dostaly charakter vysokokmenného
lesa. Po roce 1970 již ve státních statistikách v kolonce nízký a střední les najdeme
číslo 0. V Evropě se tento historický způsob hospodaření zachoval na mnoha
místech, především v Itálii, Španělsku a Francii. Několik lesních majetků, kde se
takto hospodaří, víceméně již však z tradice, lze
nalézt i v sousedním Německu a Rakousku.
Běžné je to v akátových porostech v Maďarsku.
V současnosti začal význam pařezin narůstat.
V souvislosti s rostoucími cenami uhlí a ropy
začíná být opět lukrativní topit biomasou, tedy
také dřívím. Ceny palivového dříví stoupají
a s nimi i zájem o tento historický způsob
hospodaření. Budoucnost ukáže, zda pařeziny
a střední lesy opět najdou své místo v lesnickém
hospodaření.
Otázka 10. Vypočítej, kolik dřeva vyprodukuje
0,5 ha pařeziny za 100 let, když víš následující: obmý- Obrázek 13. Strom vzniklý výtí je 40 let, dnes má les 20 let, na ha je v mýtném věku mladkovým způsobem (z pařezu)
často vytváří mnohačetné kmeny.
průměrně 1000 stromů o hmotnatosti 0,13 m3.
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LESNÍ CERTIFIKACE DLE FSC
Jedním z účinných nástrojů k prosazování odpovědného hospodaření v lesích je lesní certifikace.
Lesní certifikací se rozumí proces posuzování, zda je
konkrétní lesní majetek obhospodařován v souladu
s odsouhlasenými standardy. Pakliže tomu tak je,
vlastník má právo používat pro dřevo ze svého lesa
označení, které jej na trhu odliší od dřeva
nejasného původu. Aby měl zákazník jistotu, že
zakoupené zboží bylo skutečně vyrobeno ze dřeva
pocházejícího z certifikovaného lesa, pořizují si
zpracovatelé dřeva certifikát zpracovatelského
řetězce. Ten zaručuje, že v rámci celého výrobního
cyklu bylo důsledně odděleno dřevo z dobře
obhospodařovaných lesů od dřeva z jiných zdrojů.
Certifikační systém FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace s celosvětovou působností.
FSC je mezinárodní nezávislá nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu.
Byla založena roku 1993 zástupci mezinárodních ekologických organizací, velkoi maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení
domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní
ideou FSC je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené
a devastované světové lesy. FSC proto vytvořilo unikátní systém certifikace lesů
i podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. FSC samo lesy
necertifikuje. Za předem jasně stanovených podmínek pověřuje činností nezávislé
certifikační orgány. Certifikační orgány jsou firmy, které provádějí certifikaci lesních
majetků a dřevozpracujícího průmyslu v celém zpracovatelském řetězci. Jejich
činnost je kontrolována jak ze strany FSC, tak širokou veřejností. Certifikační systém
FSC je založen na 10 celosvětově platných principech a 56 kritériích FSC. Ty jsou dále
upravovány pro podmínky jednotlivých států či regionů národními iniciativami FSC.
Jedná se o soubor požadavků na ekologickou, sociální a hospodářskou stránku
lesního hospodaření.
Podkladem pro certifikaci lesů v Česku je Český standard FSC. Jeho požadavky
směřují k obnově zdravých listnatých a smíšených lesů obhospodařovaných
šetrným způsobem. Takové lesy jsou domovem pro velké množství vzácných druhů
rostlin a živočichů a mají větší schopnost odolávat přírodním kalamitám. Zároveň
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dlouhodobě a vyrovnaně poskytují dostatek dřeva jako obnovitelného zdroje pro
moderní společnost.
Podle Českého standardu FSC se v lesích kupříkladu nesmějí při těžbě vytvářet
velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, hnojiva ani nebezpečné
chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné stromy jako
hnízdiště ptáků a v určitých zvláště citlivých částech lesů se omezuje hospodaření.
Podle požadavků FSC by rovněž měli být přednostně zaměstnáváni místní
obyvatelé. Důraz je kladen i na bezpečnost práce. Systém FSC dbá na otevřenost
vůči veřejnosti. Občané se v rámci certifikace mohou vyjadřovat k hospodaření
v okolních lesích, podílet se více na jeho plánování a dozvídat se o kvalitě lesního
hospodaření ve svém okolí.
K říjnu 2009 se v České republice hospodaří podle pravidel FSC na 52 387 ha lesa.
Certifikát FSC vlastní těchto pět subjektů: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, Hlavní město Praha, LHC Žehrov (LS
Nymburk, Lesy České republiky, s. p.) a Správa Krkonošského národního parku.
Ve stejnou dobu má v České republice 43 zpracovatelských a obchodních společností certifikát FSC.
Více informací o FSC získáte na www.czechfsc.cz, info@czechfsc.cz.

Obrázek 14. Využíváním dřevěných výrobků dochází nejen
k dlouhodobému uchování CO2,
ale v případě využití certifikovaných výrobků máme „jistotu“,
že dřevo pochází z lesů spravovaných k přírodě ohleduplným
způsobem.

K zamyšlení: Víte, že lesy mají podstatný vliv na celkovou bilanci CO2? Skleníkového
plynu, jenž se s největší pravděpodobností výrazně spolupodílí na vzniku současných klimatických změn (globální oteplování). Zatímco výsadbou a následným růstem nových lesů
dochází k fixaci této látky v biomase stromů a lesní půdě, nevratná likvidace lesů má
podobně jako spalování fosilních paliv (ropy, uhlí aj.) za následek nárůst koncentrace CO2
v atmosféře.
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13 ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY
1. NELESNÍ SPOLEČENSTVA HÁDECKÉ PLANINKY – PÉČE
A OCHRANA
Na travnaté porosty, lesostepní formace, křovinné lemy a solitérní stromy je
vázáno mnoho vzácných rostlin a živočichů. Tuto vegetační mozaiku nalezneme na
extrémně suchých, výslunných místech, která byla v minulosti dlouhodobě značně
ovlivněna zejména pastvou. Dřívější hospodaření tak udržovalo bezlesí s velkou
druhovou pestrostí živé přírody. Dlouhodobá absence jakýchkoliv zásahů člověka ve
druhé polovině 20. století vedla k postupnému zarůstání lesních světlin a okrajů,
které se postupně stávaly jednotvárnějšími a druhově chudými.
Od 90. let minulého století zde byla obnovena řízená péče (management)
o nelesní vegetaci na celém jižním svahu Hádů. Na nejpříhodnějších místech jsou
tím udržovány vhodné podmínky pro přežití teplomilných, suchomilných a
světlomilných druhů. Veškeré zásahy jsou prováděny na základě schváleného plánu
péče, na jehož vypracování se podílejí odborníci z dotčených oborů (botanik,
zoolog, lesník apod.). Plán péče pro každé zvláště chráněné území je platný
zpravidla deset let. Prováděná údržba je hrazena z prostředků kraje nebo
Ministerstva životního prostředí, přičemž samotnou realizaci zajišťuje odborná
firma nebo nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Vedlejším
produktem nelesních managementů je dřevní štěpka a travní biomasa, jejíž další
využití v současnosti nemá ekonomicky zhodnotitelný hospodářský užitek. Travní
biomasa bývá na Hádech zčásti využita při rekultivačních pracích ve vápencovém
lomu jako vhodný
mulčovací materiál.
Obrázek 15. Základem
péče o nelesní vegetaci je
kosení s následným odstraněním biomasy.
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2. PÁSMO KŘOVIN A LESNÍCH SVĚTLIN
Na bezlesou „stepní“ část Hádecké planinky bezprostředně navazuje pásmo
křovin, solitérních stromů, lesních světlin a prosvětleného lesa. Tato vegetace je
podmíněna jednak extrémními stanovištními podmínkami bránícími rychlému
postupu lesa, jednak vlivem člověka. Území mezi zapojeným lesem a souvislými
travinobylinnými porosty nejenže skýtá prostor pro řadu druhů rostlin a živočichů,
ale současně tvoří nárazníkové pásmo pro vlastní lesní porosty v rezervaci, kde je
smyslem ochrany přírody bezzásahovost, tedy ochrana přírodních procesů.
V bohatém keřovém pásmu roste pestrá směs dřínů, hlohů, růží, ptačího zobu, svídy,
lísek a brslenů. Stromovitého vzrůstu dosahuje dub šipák, častý je i dub cer, jeřáb
břek, jasan ztepilý a javor babyka. Keře se vzájemně prolínají a především v
podzimním období skýtají bohatou a pestrou potravní nabídku pro řady druhů
ptáků, ale i drobných savců.
Víceméně pravidelnými zásahy je nezbytné redukovat nástup lesa a postupné
zarůstání světlin. Kromě redukce křovin odstraňujeme také jednotlivě se rozrůstající
stromy, především jasany a javory přerůstající křovinaté porosty. Vzhledem k silné
expanzi jasanu často rovněž odstraňujeme jeho odrůstající semenáčky z
bezprostředního okolí světlin.

Obrázek 16. Mezi druhy keřů Hádů, s nimiž se jinak běžně nesetkáme, patří např. růže
bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia) (obrázek vlevo). Rozšířenějším druhem je hloh obecný
(Crataegus oxyacantha) (obrázek vpravo).
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3. VÝVOJ LESA
V člověkem minimálně ovlivněných souvislých lesních porostech chráníme
přirozená lesní společenstva konkrétních stanovišť. Přirozený vývoj bez vnějších
zásahů umožňuje nejenom sledovat a studovat přírodní procesy, ale současně
zůstává prostor pro druhy rostlin a živočichů, které v běžném hospodářském lese
spatříme jen stěží. Praktický význam studia vývoje bezzásahových lesů spočívá ve
využití výsledků při praktickém pěstování hospodářských lesů.
V případě národní přírodní rezervace Hádecká planinka se jedná hlavně
o přestárlé porosty převážně výmladkového původu ve věku kolem 100–140 let. Na
prosvětlených místech, v okrajích rezervace nebo tam, kde došlo k úhynu a rozpadu
starého stromu, vidíme přirozené zmlazení, jež je základem nové generace lesa.
Vzniká tak různověká mozaika dřevin typická pro přirozené či přírodě blízké lesní
porosty. Přirozeně zmlazuje především jasan, ale i lípa, dub, javor a celá řada keřů.
Lokální druhové složení nově vznikajícího porostu je dáno jednak zdrojem semen
v bezprostředním okolí, jednak příhodností všech přírodních podmínek pro
konkrétní druhy. Pod dosud uzavřenými porosty však dřeviny téměř nezmlazují.
Masivní zmlazení jasanu na vápencových stanovištích vypovídá nejen o
nedokonalém poznání přírodních procesů v lesích, ale také o neustále probíhajících
změnách vegetace.

Obrázek 17. Odumřelý a rozpadající se dub zimní – ukázka
vývojového cyklu v lese.
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4. DŘEVINY HÁDECKÉ PLANINKY– EXTRÉMNÍ STANOVIŠTĚ
Naprostá většina území NPR Hádecká planinka byla v minulosti silně
hospodářsky ovlivněna. Pařezinová těžba, pastva, hrabání steliva a těžba vápence v
lesních lůmcích společně se specifickým charakterem přírodních podmínek vedly k
současné podobě zdejších lesů.
Na místě, kde se právě nacházíme, lze vidět celou škálu dřevin adaptovaných na
tato stanoviště. Kromě převažujícího dubu zimního, habru obecného, jasanu
ztepilého nebo javoru babyky zde nalezneme také např. jeřáb břek, hrušeň polničku
nebo javor mléč. Typickým znakem extrémních stanovišť je celkově nižší vzrůst
dřevin a menší hustota korunového zápoje, což je příčinou vysokého zastoupení
keřů v podrostu. V okolí proto nepřehlédneme brslen bradavičnatý, svídu krvavou,
dřín jarní ani řešetlák počistivý.

Obrázek 18. Jeřáb břek – vzácná dřevina našich lesů suchých a teplých oblastí poskytuje
nejenom vhodnou potravu pro ptactvo, ale také velmi ceněnou dřevní hmotu.
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5. VÝZKUMNÉ PLOCHY NÍZKÉHO A STŘEDNÍHO LESA NA
HÁDECH
V souvislosti s rostoucím zájmem o nízký a střední les v kruzích ekologů i lesníků
byly v roce 2007 iniciovány dva pětileté výzkumné projekty. První z projektů, „Nízký
a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků
lesa“, ve zkratce NaSL, je podporován Národní agenturou zemědělského výzkumu
(MZe ČR). Řešitelem je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Cílem
projektu je poskytnout vlastníkům lesa a odborným lesním hospodářům fundovaný
podklad pro alternativní způsob hospodaření, při němž budou lépe prosperovat
v souladu s udržením biodiverzity a podpořením ostatních celospolečenských
funkcí lesa. V rámci projektu bylo založeno několik výzkumných ploch, z nichž jedna
se nachází na Hádech v porostní skupině 381A9/5. Jedná se o čtveřici čtvercových
ploch o hraně 50 m, z nichž na třech byla na přelomu roku 2008/2009 provedena
přípravná seč převodu na střední les. Čtvrtá plocha je kontrolní a byla ponechána
bez těžebního zásahu. V centrální části každého ze čtverců se nachází obdélníková
oplocenka o tvaru 15 x 30 m za účelem sledování vlivu okusu zvěře na růst výmladků.
Na těchto plochách bude dlouhodobě sledován růst lesa a hospodářské aspekty
tohoto alternativního přístupu. Více informací o projektu lze nalézt na webových
stránkách http://www.nizkyles.cz.
Druhým z projektů je „Biodiverzita a cílový management ohrožených a
chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě NATURA 2000“,
ve zkratce TARMAG, finančně podporovaný Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešitelem projektu je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
spoluřešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci. Cílem projektu TARMAG je
zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů
v biotopech nízkých, středních a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto
biotopů v zájmu cílů soustavy NATURA 2000. Jedna z výzkumných ploch projektu se
nachází na Hádech v porostní skupině 380C10 a má plochu 4 ha. Naleznete ji při
jihozápadní hranici národní přírodní rezervace Hádecká planinka. Je rozdělena do
16 čtverců o hraně 50 x 50 m. Na čtyřech čtvercích došlo v zimě na přelomu let
2008/2009 k vykácení všech stromů a v dalších letech se zde bude sledovat růst
pařeziny a sledovány různé druhy rostlin, hub a živočichů a jejich reakce na změnu
hospodaření. V dalších třech čtveřicích dílčích ploch byla provedena těžba o různé
intenzitě, vždy ponechávající stát několik nejkvalitnějších semenných stromů
o různých počtech. Všechny stromy jsou očíslovány, je zaměřena jejich poloha
a budou dlouhodobě sledovány. Tyto plochy mají simulovat střední les s různou bohatostí horní etáže. Plochy jsou dočasně oploceny pro vyloučení vlivu okusu zvěří.
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Obrázek 19. Porosty na zkusných plochách před a po zásahu s již viditelnými výmladky.

6. JAK ZMĚNA STANOVIŠTĚ OVLIVŇUJE SKLADBU LESA?
V porovnání se zastavením na ukázce č. 4 se zde dostáváme na stanoviště
hlubších a méně vysychavých půd. Tato změna přírodních podmínek se projevuje
i ve složení vegetace. V porostech se více uplatňuje buk lesní, tedy dřevina
náročnější na vláhu, která obvykle roste ve vyšších nadmořských výškách. Kromě
stále významně zastoupeného habru, jehož přítomnost je do značné míry dána
minulým hospodařením, je tu zastoupena hojněji také lípa. Vyšší hustota porostů
neumožňuje rozvoj keřového patra. Porosty jsou v porovnání s extrémními
stanovišti produktivnější, což se projevuje rychlejším růstem stromů, rovnými
kmeny i jejich vyšší celkovou výškou. Hustota korunového zápoje je nejvyšší v
mladých porostech.
současná skladba
přirozenná skladba
zkratka dřevina (druh)

Tabulka 8. Přirozená a současná
skladba dřevin v NPR Hádecká pla-

DBZ
KR
HB
BK
LP
JS
JV
BB
BRK
DBP
TR
JR
TS
MK
JLH
KL
JD
BO
CER
MD
SM

dub zimní
keře
habr obecný
buk lesní
lípa srdčitá
jasan ztepilý
javor mléč
javor babyka
jeřáb břek
dub pýřitý
třešeň ptačí
jeřáb ptačí
tis červený
jeřáb muk
jilm horský
javor klen
jedle bělokorá
borovice lesní
dub cer
modřín opadavý
smrk ztepilý
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%
63,71
0,96
22,27
0,58
6,49
1,38
0,75
0,74
2,11
nezjišťováno
jednotlivě
jednotlivě
nevyskytuje se
nevyskytuje se
jednotlivě
0,02
nevyskytuje se
0,38
0,01
0,35
0,25
100

%
49,22
9,83
9,71
9,31
5,85
3,18
2,86
2,24
1,89
1,41
1,16
1,10
0,66
0,62
0,56
0,13
0,13
0,11
0,03
jednotlivě
jednotlivě
100

7. MODŘÍN OPADAVÝ, PRODUKCE LESA
Modřín opadavý je dřevinou na většině území
České republiky nepůvodní, snad s výjimkou
Hrubého Jeseníku. Nicméně pěstování modřínu má
u nás více než dvěstěletou tradici. Zavádění modřínu je spojeno se zvyšujícími se požadavky na
výrobu užitkového dříví na úkor paliva. Modřín
totiž poskytuje cenné dříví a vzhledem ke své
odolnosti a schopnosti růst na celé škále stanovišť
může být pěstován od nížin až do horských poloh.
V řadě oblastí se dokonce vytvořily lokální
populace se specifickou morfologií a růstovými
vlastnostmi (zde např. Adamovský modřín).
Vzhledem k růsto-vým vlastnostem modřínu a jeho vlivu na půdu bývá tato dřevina
pěstována hlavně ve směsi s původními listnatými dřevinami. Jeho podíl v
hospodářských lesích se pomalu zvyšuje.
Pro vlastníka bývá hospodaření v lese zdrojem příjmů a často i zdrojem obživy,
a proto se musí řídit stejnými ekonomickými pravidly jako jiná komerční činnost. Pro
finanční posouzení hospodářského výnosu vycházíme především z kvality,
prodejnosti a kvantity dřeva. Kvantitu, tedy objem dřeva v porostech stanovujeme
na základě měření a tabulek. Objem jednotlivých stromů vypočítáme na základě
měření výšky a tloušťky (měřeno ve výšce 1,3 m – tzv. výčetní tloušťka) stromu. Na
ukázce si lze vysvětlit, proč je modřín dnes v takové oblibě. Kromě minima škůdců
a kvalitní jehličnaté dřevní suroviny je to jeho rychlý růst a vysoká produkce.
V přiložené tabulce jsou zachyceny parametry dubu po pravé straně stezky a modřínu po straně levé. Z nich si lze udělat názornou představu o rozdílných růstových
schopnostech i o odlišné morfologii kmene. Předností listnatých porostů s
jednotlivě zastoupeným modřínem je zvýšení produkce a diverzifikace dřevní
suroviny při zachování vysokého podílu domácích (původních) dřevin.
Připomeňme, že na území CHKO platí zákaz pěstování nepůvodních dřevin.
Současně však existuje i výjimka umožňující pěstovat modřín mimo první
ochrannou zónu Moravského krasu.
dřevina
modřín
dub

věk
roky
100
140

tloušťka
D 1,3m (cm2)
56
53

výška
H (m)
25
20

objem kmene
V (m3)
2,52
2,43

Tabulka 9. Základní parametry modřínu a dubu rostoucího podél stezky.
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8. STRUKTURA A PATROVITOST LESA
Jednou ze základních odlišností lesů člověkem neovlivněných proti většině lesů
hospodářských je jejich prostorové uspořádání. Přírodní lesy charakterizuje
mozaikovitost rozložení dřevin různého stáří, tvaru, výšky a větvení kmenů. Naproti
tomu u lesů hospodářských bývá tato mozaikovitost potlačena a přírodní struktura
je nahrazena většími skupinami stejného věku. Ty se v rámci lesního celku sice také
střídají, ale jen ve velkých skupinách vzdálených přírodní struktuře lesa.
Zatímco u hospodářsky spravovaných lesů vzniká často jednopatrový stejnověký
porost, jaký lze vidět na zastavení vpravo, pro lesy přírodní je typická bezprostřední
patrovitost. Přírodní patrovité porosty (viz vlevo) složené z různých věkových tříd
mají podstatně větší stabilitu a odolnost vůči abiotickým i biotickým činitelům.
Naproti tomu stejnověký les je uchopitelnější z provozně hospodářského hlediska.
Obecně lze v lesních porostech rozlišit několik pater – patro stromové, patro
keřové, patro bylinné a patro mechorostů a lišejníků. U stromového patra dále
rozlišujeme výškové postavení jednotlivých dřevin.

stromové patro

keřové patro
bylinné patro
mechové patro
kořenové patro
Obrázek 20. Lesní patra.
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9. ODUMŘELÉ STROMY – DŘEVNÍ HOUBY
Rozdíl mezi lesem přírodním a hospodářským spočívá také v přítomnosti
mrtvého dřeva. V hospodářských lesích v podstatě k odumření dospělých stromů
nedochází. Všechny stromy bývají ve fázi mýtní zralosti skáceny, a mrtvé dřevo zde
proto v podstatě chybí. Přestože moderní ekologicky orientované lesnictví spočívá
mj. také v ponechávání mrtvého nebo přestárlého dřeva v porostech, zdaleka to
nebude nikdy tolik, kolik tvoří odumřelé dřevo v pralesovitých bezzásadových
rezervacích.
Mrtvé dřevo je zdrojem důležitých živin, zadržuje vodu a poskytuje substrát pro
řadu rostlin, živočichů a dřevokazných hub. Jsou to právě houby, které jako jediné
organismy na světě dokáží dřevo rozkládat, obohacovat lesní půdu, a navracet tak
důležité živiny do koloběhu lesa.
Podíl mrtvého dřeva v NPR Hádecká planinka je sice vzhledem k poměrně krátké
době ponechání lesa samovolnému vývoji stále nedostatečný, nicméně rozdíl mezi
rezervací a okolními hospodářskými porosty je v tomto směru patrný po celé délce
naší stezky.

Obrázek 21. Běžné druhy dřevních hub. Nahoře: ohňovec statný (Phellinus robustus) a
choroš šupinatý (Polyporus squamosus), dole: klanolístka obecná (Schizophyllum
commune).
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10. SUŤOVÉ LESY
Suťovými lesy nazýváme porosty rostoucí na rozpadlých a zvětralých kamenitých
sutích obohacených humusem. Nacházejí se často na úpatí prudkých svahů, pod
skalami nebo v terénních depresích. Díky větší půdní vlhkosti, úživnosti půdy, ale
i specifickým klimatickým podmínkám zde často dominují dřeviny i byliny odlišné od
okolních porostů.
Základními dřevinami těchto stanovišť jsou lípa, jasan, javor a jilm, nechybí však
ani buk nebo habr. To platí i v případě Hádů, kde v místech našeho zastavení
dominuje hlavně lípa. Na těchto stanovištích se v minulosti pravděpodobně řídce
vyskytovala i jedle, která zde nalézala příhodné podmínky (vlhko a chlad). Keřové
patro bývá zastoupeno jen řídce. Nalezneme v něm nejčastěji lísku obecnou, ptačí
zob obecný nebo klokoč zpeřený. Dřevinná i prostorová skladba suťových lesů bývá
vzhledem ke zhoršené dostupnosti a obtížnějšímu hospodářskému využití často
přírodě bližší, než je tomu v okolních porostech.

Obrázek 22. Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) vzácný keř, který často nalezneme na
stanovištích suťových lesů.
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11. INTRODUKCE DŘEVIN, DOUGLASKA TISOLISTÁ
Introdukovanou dřevinou rozumíme takový druh, který je pěstován mimo svůj původní
areál. Počátky introdukce sahají ke kořenům
lidské civilizace – známý je příklad jeřábu
oskeruše, jehož šíření je spojeno nejen s postupem římských legií na území našeho státu,
ale také s asijskými kočovníky z východu.
Přitom počátky introdukce dřevin do lesních
porostů byly motivovány více esteticky než
produkčně. Nárůst pěstování
introdukovaných dřevin v lesních porostech
spadá do období zrodu plánovitého lesního
hospodářství na přelomu 18. a 19. století.
V případě lesních porostů Hádecké planinky se můžeme z nepůvodních dřevin setkat
s modřínem, akátem a douglaskou tisolistou.
Zatímco akát roste především na otevřených
místech, kde je dřevinou nežádoucí, modřín a douglasku (rovněž jako akát dřevina
původu severoamerického) naopak nalezneme hlavně v souvislejších lesních
porostech.
Douglaska se poprvé dostala do Evropy v polovině 19. století. Obecně patří ve
své domovině k dřevinám s absolutně největší výškou a tloušťkou kmene. Také na
území Evropy a České republiky patří k vysoce produkčním a odolným dřevinám. Je
proto podobně jako modřín s oblibou využívána v nižších nadmořských výškách ke
zvyšování dřevní produkce lesa. Oproti domácí jedli vyniká rychlejším růstem
a menšími nároky na půdní vláhu, ve srovnání se smrkem je produktivnější i odolnější.
Nevýhodou introdukovaných dřevin bývá často negativní vliv na půdu,
nekontrolované šíření, ale i negativní působení na místní druhy. Při jejich pěstování
je tak nutné kromě pozitiv zohlednit i s tím spojená negativa, proto jsou tyto dřeviny
pěstovány převážně jednotlivě ve směsi s dřevinami domácími.
V současnosti je možné vysazovat introdukované dřeviny do lesních porostů jen
s povolením orgánu ochrany přírody. Za stanovištně nepůvodní, nikoliv
introdukovanou dřevinu považujeme např. smrk pěstovaný mimo své přirozené
stanoviště.
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Tabulka 10. Základní růstové parametry některých vybraných stromů.
dřevina

lokalita

smrk
jedle
douglaska
buk
smrk
jedle

Šumava (ČR)
Šumava (ČR)
Washington (USA)
Bílé karpaty (ČR)
Beskydy (ČR)
Beskydy (ČR)

věk
(roky)
422
450
?
?
?
?

výška
H (m)
60,0
49,6
117,0
50,5
55,5
53,4

tloušťka
D 1,3 (m)
1,80
2,07
4,86
1,21
1,12
1,11

objem
V (m³)
45,00
65,28
?
?
?
?

stav
historický
historický
historický
živý
živý
živý

12. LES HOSPODÁŘSKÝ, LES PASEČNÝ
Snahy o zlepšení stavu zdevastovaných lesů během 18. století vyústily v
cílevědomé lesní hospodářství, které bylo v mnoha ohledech podobné zemědělství
(les jako pole na dřevo) s cílem trvalosti a vyrovnalosti dřevní produkce. Typickou
ukázkou takového přístupu byly smrkové nebo borové monokultury. Ty na straně
jedné sice vedly k zlepšení stavu lesů především po stránce produkce dřevní
suroviny,
a uspokojily tak potřeby tehdejšího trhu na straně druhé, avšak
byly i příčinou řady lesních kalamit.
Rozdělení lesa na paseky, resp. skupiny stejného věku většinou po deseti letech,
je jedním z přetrvávajících symbolů pasečného lesa 19. století. V současnosti
(s ohledem na používání přirozené obnovy, menších holin a stanovištně vhodných
dřevin) je tento symbol vsazen do ekologického rámce. Přes ústup má pasečné
hospodaření v současnosti na řadě stanovišť své nepopiratelné místo.
V místě zastavení je patrné rozčlenění lesa do jednotlivých porostních skupin podle
věku porostu (les věkových tříd). Podrobný přehled o rozdělení lesa do skupin
získáme rovněž z přiložené porostní mapy.
Jednotlivé porostní skupiny jsou v ní označeny číslem znamenajícím věk porostu.
Např. číslo jedna znamená věk mezi 1.–10. rokem, dvojka věk 11–20 let atd. Tato
věková struktura je v mapě rovněž znázorněná barvami. Šrafování v jednotlivých
skupinách znamená rozvolnění porostu s nastupující přirozenou obnovou.
Ve zdejších stanovištních poměrech s příkrými svahy a s cílovými hlavními
dřevinami dubem, případně borovicí, je pasečné hospodářství s přirozenou nebo
umělou obnovou dřevin technologicky mnohem jednodušší. V případě tvorby
menších pasek a hojného využití podrostní přirozené obnovy nijak nevybočuje ze
současného pojetí trvale udržitelného lesního hospodaření.
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Obrázek 23. Porostní mapa Hádů: 1–20 let – žlutá, 21–40 – červená, 41–60 – světle zelená, 61–80 – modrá, 81–100 – hnědá, 101–120 – šedá, 121–140 – fialová, 141–160 –tmavě
zelená.

13. OBNOVA A VÝCHOVA LESA
V přírodních lesích probíhá obnova porostu samovolně a nepřetržitě po celé
jeho ploše. Zjednodušení lesa a jeho spoutání do jednotlivých věkových skupin
spojené s pasečným hospodářstvím má mj. za následek nutnost věnovat pozornost
obnově lesa na vytěžených místech. Včasnou a kvalitní obnovou docílíme
nepřetržitosti v kontinuitě lesa a zamezíme produkčním ztrátám. Odklon od
pasečného hospodářství znamená i nárůst přirozené obnovy. Přesto se na řadě
stanovišť neobejdeme bez obnovy umělé. Týká se to např. kalamitních holin,
případů, kdy se cílová dřevina nevyskytuje v mateřském porostu, případně v
místech, kde se přiro-zená obnova nezdařila. K přirozené obnově dochází často
spontánně po prosvětlení mateřského porostu s cílem těžby zralých stromů.
Ukázka porostní skupiny 377 E 1a (viz mapa obr. 23) zachycuje počáteční fázi
obnovy rozsáhlé skupiny E15. Nová skupina ve věku do 10 let vznikla odkácením
stávajícího zralého porostu a následnou zde umělou obnovou dubu, o čemž svědčí
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uspořádání jedinců v pravidelných řadách (sponu). Přičlenění další paseky
následuje po zajištění stávající mlaziny, tj. poté, co vysázené sazenice odrostly vlivu
zvěři, buřeni a vykazují viditelný přírůst. V další fázi bude mladý porost vychováván
prořezávkami a posléze probírkami, kdy budou odstraňováni jednak jedinci
druhově, zdravotně a tvarově nevhodní, jednak budou uvolňováni cíloví nadějní
jedinci s rovným kmenem a pravidelnou korunou. S obnovou lesa souvisí i ponechávání výstavků, tj. dospělých stromů na pasece sloužících k vysemenění a následné přirozené obnově v místech, kde se nezdařila obnova umělá. Zde je k tomuto
účelu využíváno hlavně borovice a modřínu.
Tabulka 11. Základní předpisy související s obnovou lesů.

obmýtí porostu (věk kdy jsou porosty káceny);
značná rozpětí u jednotlivých dřevin jsou dána
odlišností stanoviště a kvlitou porostu

minimální počty sazenic na hektak při obnově
(zalesňování holin)
maximální velikost holé seče (paseky)
maximální šířka paseky
min. podíl melioračních a zpevňujících dřevin
povinost zalesnit holinu
zajištění holiny - sazenice zdárně odrůstají
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pařeziny
20 až 50
borové porosty
70 až 150
smrkové porosty
70 až 170
bukové porosty
120 až 160
dubové porosty
80 až 200
akátové porosty
50 až 90
lesy ochrané
100 +
smrk
3000 až 4000
borovice
8000 až 9000
dub
8000 až 10000
buk
8000 až 9000
1ha (vyjímka 2ha)
max. do 2 výšek okolních stromu
5 až 95 %
do 2 let
do 7 let

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Otázka 1 – strana 6
počet obyvatel rozloha lesa
mil.
km2
Nizozemsko
16,3
3 390
Slovensko
5,4
20 310
Česká republika
10,3
26 340
Rakousko
8,3
39 240
Maďarsko
10,1
18 110
Vleká Británie
60,8
24 890
Finsko
5,3
227 680
Polsko
38,1
89 420
Německo
82,5
107 400
Švédsko
9,1
302 590
Francie
63,4
169 890
EU
493,0
1 703 720
stát

lesnatost na 1 obyvatele
%
ha
10,0
0,02
41,4
0,38
33,4
0,26
46,8
0,47
19,5
0,18
10,2
0,04
74,8
4,30
28,6
0,23
30,1
0,13
73,6
3,33
31,2
0,27
40,6
0,35

Otázka 2 – strana 8
Vápence spadají do prvohorního devonu, v tomto období se na Zemi objevují
první lesy.
Otázka 3 – strana 11
1
2
3
4
5

dubový
dubo-bukový
buko-dubový
bukový
jedlo-bukový

f
e
i
d
a

6
7
8
9
10

Otázka 4 – strana 13
buk lesní: 4 G
dub zimní: 1 B
habr obecný: 9 E
jasan ztepilý: 6 C
javor babyka: 5 I

javor mléč: 2 F
jeřáb břek: 8 A
jilm horský: 3H
lípa srdčitá: 7 D
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smrko-bukový
buko-smrkový
smrkový
klečový
bory

j
c
h
b
g

Otázka 5 – strana 17
15 Beskydy

18 Jeseníky

14 Bílé Karpaty
9 Blaník
7 Blanský les
20 Broumovsko
26 České středohoří
3 NP České Švýcarsko
27 Český kras
6 Český les
21 Český ráj

22 Jizerské hory
24 Kokořínsko
2 Krkonošský NP
28 Křivoklátsko
25 Labské pískovce
17 Litovelské Pomoraví
23 Lužické hory
12 Moravský kras
19 Orlické hory

13 Pálava
1 NP Podyjí
16 Poodří
5 Slavkovský les
4 NP Šumava
8 Třeboňsko
11 Žďárské vrchy
10 Železné hory

Otázka 6 – strana 20
hadinec nachový – bezlesí
vstavač nachový – rozvolněné křoviny
okrotice bílá – listnatý les
Otázka 7 – strana 23
Cíle je možné dosáhnout teoreticky za 16 let.
Otázka 8 – strana 25
A) brslen evropský: 10
B) dřín jarní: 7
C) dřišťál obecný: 2
D) hloh jednosemenný: 8
E) líska obecná: 1

F) ptačí zob obecný: 3
G) svída krvavá: 5
H) růže šípková: 9
I) trnka obecná: 4
J) zimolez obecný: 6

Otázka 9 – strana 30
Bude potřeba 5 000 sazenic, tj. 25 000 Kč + 300 m pletiva, tj. 6 000 Kč + 150 kůlů,
tj. 4 500 Kč. Celková cena je 35 500 Kč.
Otázka 10 – strana 31
Za 100 let bude porost 2x mýcen, což znamená celkem 130 m3 na 0,5 ha porostu.
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