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středočeský kraj
V harmonické krajině
Benešovska
se v pestré
mozaice
střídají lesy,
louky, pole
a zástavba
sídel.
Lesy
v současnosti
zabírají
33,8 %
území České
republiky.
I přes určité
zlepšení mezi nimi stále
dominují
jehličnaté
porosty, často v podobě
monokultur.
Obě fota
Jan Plesník

STŘEDNÍ ČECHY: o le

Není žádným tajemstvím, že lesní
hospodaření podstatně ovlivňuje tvář
většiny České republiky, kde se odedávna
rozvíjelo osídlení spojené s využíváním
původně zalesněných území.
VZPOMÍNKY NA MINULOST

11/2019

Střední Čechy byly zejména v části
severně od Prahy osídleny již od mladší
doby kamenné (neolitu), což samozřejmě
ovlivnilo jejich původně lesní vegetaci.
Historický vývoj celého regionu souvisí
s postavením Prahy jako sídelního místa
českých panovníků. Území v pražském
okolí se utvářelo jako její hospodářské
zázemí s příslušným rozvojem zemědělství
a později průmyslu. V době, kdy hlavním
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zdrojem obživy byl lov, ovlivňovali lidé
les jen velice málo tím, že jej vypalovali
v místech, kde vytvářeli různě velké
osady. Významnější zásahy do lesních
ekosystémů představoval postupný přechod člověka od lovce k zemědělci, který
pěstoval plodiny a choval domácí zvířata.
Potřebný prostor pro tuto činnost byl
získáván právě na úkor lesních ploch. Již
v této době byly přeměněny na pole
například lužní porosty v Polabí. Konečně
v 18. století se hranice lesa a polí stabilizovaly do současného stavu. Samozřejmě
většina původního lesa zůstala trvale
přeměněna na pole.
Les nabýval stále většího významu
jako producent suroviny pro vytápění
obydlí a k výrobě nástrojů a značná spo-

třeba souvisela se středověkým hornictvím, kdy byly v okolí Kutné Hory vykáceny rozsáhlé lesní plochy. Ale i opačně,
v době, kdy společnost strádala – například
za husitských válek a třicetileté války – si
les bral svoje území zpět a pole, louky
a pastviny opět postupně zarostly lesem.
Navíc některá pole a louky tam, kde
zemědělské využívání zaniklo, byly opětovně zalesněny
Člověk se k lesu choval jako k nevyčerpatelné zásobárně, ale s dalším
hospodářským rozvojem pochopil, že musí
o lesy začít pečovat, aby si systematicky
zachovával stálý přísun dřeva. Tímto
způsobem vzniklo lesní hospodářství,
neustále hledající rovnováhu mezi hospodářskými požadavky a obnovou lesa se
všemi jeho funkcemi a službami poskytovanými naší civilizaci. Při prvních hospodářských úpravách lesa lidé pátrali po
způsobu, jak nekvalitní lesy poškozené
dřívějším využíváním k pastvě, hrabáním
Interiér bikové bučiny s vystupujícími balvany
v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny

„malých pralesů“ leží na skalnatých
březích Berounky či Vltavy, v Českém
krasu a dokonce i v některých příměstských oblastech, jako je Chuchelský háj.
Krásné jsou zakrslé doubravy na
Dobříšsku nebo na černých stráních
u Karlíka. Jedny z nejcennějších lesních
porostů celé střední Evropy nalezneme
právě v bývalé královské honitbě
Křivoklátska.

ROZMANITOST
STŘEDOČESKÝCH LESŮ NENÍ
SCIENCE FICTION

sích a lidech

Podívejme se v následujících řádcích na
různé typy lesů, které najdeme ve středních Čechách. Lužní lesy v říčních úvalech
jsou zachovány zejména podél Labe a dolního toku Vltavy na Mělnicku (Národní
přírodní rezervace Úpor), na Nymbursku

V dálce ve zvlněném pásu
se lesy pnou
Jen tu a tam
strom svou korunou
přeruší žlutou plochu polí,
moře klasů….
A nad tím vším
se klene nebe,
samá modř a jas
Reiner Maria Rilke:
Krajina středočeská, úryvek
steliva a těžbou, převést na kvalitní vysokokmenné porosty. Tím se měnily
hospodářské požadavky na sortiment těženého dříví. Například po objevu černého
uhlí a jeho těžbě v dolech se výrazně
zvýšila poptávka po smrkovém dřevu na
výdřevu šachet a naopak v důsledku poklesu poptávky po dřevěném uhlí se snížil
význam bukového dřeva.
Člověk začal lesy plánovitě přeměňovat, zejména obměnou druhů stromů,
takže přirozená skladba lesa prakticky
přestala existovat. Zvýšená spotřeba jehličnatého dřeva vedla k rozsáhlým přeměnám původně listnatých lesů na
jehličnaté. Později se ale tento krok ukázal
především s ohledem na škody vznikající
v těchto nepůvodních porostech jako
nesprávný. Lesníci zjistili, že v místech,
kde byla zachována původní skladba
dřevin, je les z dlouhodobého hlediska
odolnější, stabilnější a zdravější.

STŘEDOČESKÉ LESY
ALE NEJSOU JEN FÁDNÍ
MONOKULTURY
Ačkoliv střední Čechy patří k našim
nejméně lesnatým krajům, nacházejí se
dodnes v regionu rozsáhlé lesní celky,
především na Křivoklátsku a v Brdech,
které byly vždy využívány k lesnímu
hospodaření. V rámci současných lesů se
zachovala řada enkláv blížících se
přírodnímu stavu. Ačkoliv se to na první
pohled nezdá, ale ve středních Čechách je
jich možná víc než třeba na Šumavě
a určitě víc než v Krkonoších. Řada těchto

a Kolínsku (NPR Libický luh). V potoční
nivě přežívá střemchová jasenina hned na
více místech regionu, kdežto zpětná
sukcese často probíhá tam, kde se přestaly
kosit údolní louky (například Tiché údolí
u Roztok).
Větší část pahorkatiny středních Čech
však není v přímém kontaktu s vodními
toky a je pouze nepravidelně zavlažována
atmosférickými, nepříliš vydatnými srážkami. Na jižních, jihozápadních a jihovýchodních okrajích středočeského regionu, kde se krajina zvedá k 600 m n. m.
a srážky se zvyšují, takže během vege-

Lesy
Křivoklátska
představují
vůbec
nejzachovalejší
a druhově
nejbohatší
velkoplošný
lesní porost
v pásmu
teplých
pahorkatin
celé České
republiky.
Foto Pavel
Mudra
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tvořící světlý nezapojený porost, takže
v podrostu může růst řada světlomilných
a termofilních rostlinných druhů.
Hadcové penízkové bory se ve středních Čechách dosud vyskytují na
Benešovsku v údolí Sedlického potoka.
Jde o výchoz serpentinitů, jejichž složení
s velkým podílem toxických kovů silně
ovlivňuje rostlinstvo: některé druhy v něm
proto chybějí, jiné jsou omezeny v růstu
a tvoří zakrslé formy, několik taxonů
naopak hadce vyhledává. Hadcové skalky
porůstá netvárná borovice lesní (Pinus
sylvestris). V rozvolněném bylinném patru
se vyskytuje několik druhů typických pro
hadce: sleziník hadcový (Asplenium
cuneifolium), penízek horský (Thlaspi
montanum), mochna Crantzova (Potentilla
crantzii) a kuřička Smejkalova (Minuartia
smejkalii).
V severní části středních Čech v návaznosti na Litoměřicko a Žatecko,
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V důsledku
probíhajících
a očekávaných změn
podnebí
i současné
kalamity
způsobené
ve
smrkových
porostech
lýkožroutem
smrkovým
(Ips typogtraphus) sílí
snahy
přeměnit
jehličnaté
porosty
na lesní
ekosystémy
s větším
zastoupením
listnáčů
blížící se
původní
druhové
skladbě.
Foto Jan
Plesník
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tačního období nehrozí delší období sucha,
získávají větší význam bukové lesy.
Černýšová dubohabřina, tedy stinné
lesy, v jejichž horním stromovém patře
převládá mohutnější dub zimní a pod jeho
korunou se uplatňuje menší habr, se
původně prostírala na půdách velmi vhodných pro zemědělství. Proto dnes přetrvává jen na kamenitých svazích v Českém
středohoří, Českém krasu, na Křivoklátsku apod.
Bikové doubravy rostou na zvlněných
pahorkatinách na oligotrofních kambizemích, které vznikají na různých nevápnitých horninách. Vyskytují se proto převážně jižně od Prahy na Příbramsku a Benešovsku. Spolu s dubem zimním v nich
tvoří stromové patro i dub letní, borovice
lesní, bříza bílá a na vlhčích stanovištích
i smrk a výjimečně jedle. Významnou
součástí jsou nejrůznější keříčky, jako jsou
borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Bikovým doubravám se podobají brusinkové borové doubravy, rostoucí na chudých půdách, jež
vznikají na pískovcích a slepencích. Ve
stromovém patře má borovice stejný význam jako dub. Význačné jsou keříčky
brusnicovitých, mechy a lišejníky. Těžištěm výskytu brusinkových doubrav
zůstávají severní a západní Čechy, ale do
středních Čech zasahují na Kokořínsko.
Na plošinách se stagnující podzemní
vodou s těžšími jílovitými pseudoglejovými půdami navazují na bikové doubravy
bezkolencové doubravy. Ve stromovém

patře se k dubu a borovici připojuje
bříza pýřitá a osika, v keřovém patře
získává větší význam krušina. Dominantou
bylinného patra je statný bezkolenec
modrý (Molinia arundinacea). Bezkolencovou doubravu můžeme vidět v přírodní
rezervaci Klánovický les (viz Nika, 39, 2,
12-17, 2018), PR Cyrilov v Praze a na
Mladoboleslavsku.
Specifické lesní společenstvo představují kostřavové borové doubravy, které
se vyskytují na vátých a terasových píscích
v Polabí. Dominantami jejich stromového
patra se stal dub letní a borovice lesní

Převážně
listnatý
Ctěnický les
na severovýchodním
okraji Prahy
navazuje
na zástavbu
Vinoře.
Foto Pavel
Mudra

v Českém krasu a kaňonovitých údolích
Vltavy, Berounky a Sázavy z pokryvu
dubohabřin mozaikovitě vystupují teplomilné doubravy, do současnosti zachované na mnoha místech ve zvláště chráněných územích. Jde o druhově velmi
pestré ekosystémy a podle hornin a půd,
na nichž rostou, se dělí na dvě skupiny:
bazifilní teplomilné doubravy a subacidofilní teplomilné doubravy.
Bazifilní teplomilné doubravy zastupuje zejména hrachorová doubrava. Roste
na vápnitých horninách, vápencích, vápnitých slínech a třetihorních vulkanitech
na teplých polohách jižních strmých svahů. Významnou složkou stromového patra
je dub šipák (Quercus pubescens), doplňovaný dubem zimním, břekem, jasanem
i habrem. Bohaté keřové patro tvoří ptačí
zob (Ligustrum vulgare), hloh jednoblizný
(Crataegus monogyna), skalník celokrajný
(Cotoneaster integerrima), jeřáb muk

Bučina v národní přírodní rezervaci Kohoutov
nabývá pralesovitého charakteru.
Foto Pavel Mudra

(Sorbus aria) a dřín jarní (Cornus mas).
Pro středočeské hrachorové doubravy je
typický výskyt hrachoru panonského
(Lathyrus lacteus). V uvedeném lesním
typu se zachovaly četné druhy, které jsou
na hranicích nejen svého areálu rozšíření,
ale i ekologických možností v rámci
středoevropského podnebí. Proto si všechny zachovalé lokality hrachorových
doubrav zaslouží ochranu. Najdeme je
zejména v Českém krasu (Prokopské
a Radotínské údolí, Kóda, Doutnáč, Velká
hora, údolí Kačáku) a na Nymbursku
(Žehuňská obora).
Významnou roli hrají ve středočeské
krajině též subacidofilní teplomilné
doubravy reprezentované na skalnatých
svazích břekovými doubravami a na
plošinách s odvápněnou, jílovitou půdou
mochnovými doubravami. V hlubokých
údolích Vltavy, Sázavy a Berounky, kde
V přírodní rezervaci Úpor v blízkosti soutoku
Labe s Vltavou roste jilmová/topolová doubrava.
Snímek byl pořízen v časném jaru, a zachycuje
proto porosty sněženky podsněžník (Galanthus
nivalis).
Foto Pavel Mudra
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Lesy mají
v současné
člověkem
značně
pozměněné
krajině i významnou
estetickou
funkci.
Obrázek
přibližuje
porost
v přírodní
rezervaci
Stříbrný
luh.
Foto Pavel
Mudra

řeka obnažila výchozy silikátových hornin,
rostou na řadě míst břekové doubravy.
Půdy, na nichž se vytvořily, bývají málo
zásobené živinami, a proto druhové bohatství společenstva není vysoké. Ve stromovém patře převládá dub zimní s příměsí
borovice lesní, břeku a muku.
Na slinitých křídových sedimentech
Žatecka, Lounska, Kladenska a Mladoboleslavska by značné rozlohy potenciálně
zabíraly mochnové doubravy. Vyskytují se
též na plošinách na vápencích, kde se
zachovaly neporušené velmi staré, na
povrchu odvápněné půdy. Hluboce kořenující rostliny však dosahují do spodního
horizontu bohatšího na živiny, takže
v tomto společenstvu rostou společně druhy acidofilní i bazifilní. Do současnosti se
ale zachovaly jen na malé rozloze. Stromové patro formuje převážně dub zimní,
přimíšeny jsou dub letní, borovice lesní
a habr, zatímco v keřovém patře ukazuje
na aciditu půdy krušina (Frangula alnus).

NEJEN BORY ŠUMÍ
PO SKALINÁCH
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Jen na malých plochách se na suchých
nevýživných skalách středních Čech
vyskytují přirozené bory. Setkáme se
s nimi na hranách skalních měst na
Kokořínsku a na skalách říčních kaňonů
Vltavy a Berounky. Na kyselých skalních
výchozech rostou pod borovicí pouze
vřes (Calluna vulgaris), borůvka a bru-
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sinka (Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitisidaea) a četné nenáročné mechy
a lišejníky. Na skalách z různorodých
hornin navazují bory na pestrá skalní
společenstva, z nichž některé druhy přecházejí i do málo zastíněného borového
podrostu.
Předpokládá se, že ve vyšších polohách středních Čech převládne buk nad
dubem. Buk má totiž za příznivých
vlhkostních a teplotních podmínek ze
všech evropských dřevin největší růstovou
dynamiku a schopnost zaujmout největší
prostor. V inverzních kotlinách však nesnáší delší období letního sucha ani pozdní
mrazy, takže v obdobných biotopech ztrácí
svou konkurenční schopnost. Bez vlivu
člověka by se bučiny se vyskytovaly na
Křivoklátsku, v Brdech, na Vlašimsku, na
Černokostelecku, na Kokořínsku a ve
Džbánu, přičemž na mnoha místech
bučiny dosud skutečně existují.
Vápnomilné bučiny reprezentuje
okroticová bučina, která se vyskytuje na
opukové plošině Džbán a též na malých
plochách severních svahů Českého krasu.
V jejím stromovém patře dominuje buk,
ale značnou roli v ní hrají i lípa srdčitá,
dub zimní, klen, jedle a habr. Pro okroticové bučiny je typické velice bohaté bylinné patro, ve kterém vyniká přítomnost
okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), okrotice červené (Cephalanthera
rubra) a kruštíku širolistého (Epipactis

helleborine), známý střevíčník pantoflíček
(Cypripedium calceolus) se vyskytuje jen
ojediněle.
Naproti tomu za květnatou bučinou
s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), jež charakterizuje spíše horské
oblasti, bychom se museli ve středních
Čechách vypravit do Jevanské pahorkatiny
nebo úživnějších poloh. Lipová bučina se
vyznačuje hustě zapojeným stromovým
patrem, kde jsou vedle dominantního buku
přimíšeny lípa srdčitá, dub zimní, jedle
a habr. V bylinném patře zaujme svízel
vonný (Galium odoratum), žindava evropská (Sanicula europaea), věsenka nachová
(Prenanthes purpurea) a další cévnaté rostliny. S lipovými bučinami se můžeme
setkat na více místech v polohách nad
600 m n. m., máme na mysli zejména
Benešovsko, Mladoboleslavsko a Jesenicko.
Acidofilní bučiny zastupuje na kyselých horninách Českého masivu v okrajových částech středních Čech biková
bučina. Stromové patro formuje většinou
pouze buk jen s malou příměsí dubu
zimního nebo jedle. V důsledku zastínění a nedostatku živin téměř chybí
keřové patro. Bylinné patro acidofilních
bučin bývá velice chudé a uplatňují se
v něm pouze druhy, jako je metlička
křivolaká (Deschampsia flexuosa), bika
bělavá (Luzula luzuloides) a borůvka.
Bikové bučiny se zachovaly v Brdech,
v oblasti Čertova břemene a na Blaníku.

Na Benešovsku jsou zvláštností květnaté jedliny ve společenstvu žindavové
jedliny. Tyto lesy rostou na podmáčených
ulehlých půdách se stagnující vodou, což
jsou buku zcela nevyhovující půdní podmínky. Proto jej ve stromovém patře střídá

jedle, ale bylinné patro se bučinám značně
podobá kupř. přítomností právě žindavy
evropské (Sanicula europaea).
V nejvyšších polohách Brd na okraji
středočeského regionu nacházíme podmáčené smrčiny, v nichž stromové patro
skládá výhradně smrk se slabou příměsí
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Keřové
patro tvoří většinou jen zmlazující smrk.
Hlavními složkami bylinného patra se ve
zmiňovaných lesních porostech staly
borůvka a brusinka, z trav metlička křivolaká a třtina chloupkatá. Vzácně se
v žindavových jedlinách mohou objevit
druhy horského smrkového lesa, jako jsou
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), podbělice alpská (Homogyne
alpina) nebo dřípatka horská (Soldanella
montana).

SUŤOVÝ LES JAKO
POZORUHODNÉ PŘÍRODNÍ
STANOVIŠTĚ
Na strmých svazích s pohyblivou sutí jsou
na řadě míst středočeského regionu
zachovány suťové lesy. Pro střední Čechy
jsou typické habrové javořiny, které se
vyskytují na suťových svazích v oblasti
rozšíření doubrav, a měsíčnicové javořiny
v oblasti rozšíření bučin. Všechny suťové

lesy bývají druhově velice pestré —
uplatňuje se v nich zejména mnoho dřevin,
a to jak ve stromovém, tak v keřovém
patře, nestabilní půdy ve stálém pohybu
totiž znemožňují, aby zde převládl jeden
dominantní druh. Proto na sutích rostou
javory — mléč i klen, lípa velkolistá, jilm
horský, jasan ztepilý, habr, místy tis,
zatímco v keřovém patře převládá líska.

LESY POZNAMENANÉ
ČLOVĚKEM
Popisované typy lesa jsou sice přirozenými lesy středních Čech, ale v této
podobě se zachovaly již jen na málo
místech, jak jsme již zmínili, v minulosti
byly přeměněny na pole a sídla, ale
i současné lesy jsou v naprosté většině lesy
kulturní, mýcené a opět vysazované. Proto
i v našem regionu narazíme hlavně na
hospodářské jehličnaté lesy — lesy borové
a smrkové, které dávají rychlejší a ekonomicky výhodnější výnos dřevní hmoty.
Abychom zachovali do budoucna rozmanitost (diverzitu) lesních dřevin, bylin a na
ně vázaných dalších živých organismů,
je nutné přirozené lesy zahrnovat v co
největší míře do zvláště chráněných území a účinně zajišťovat jejich obnovu
přirozenými dřevinami.

Při péči
o lesy
nejde jen
o celkovou
lesnatost
určitého
území, ale
i o kvalitu
lesních
ekosystémů.
Foto Jan
Plesník
Břeková
doubrava
se vyvinula
na chudých
ordovických
břidlicích
v přírodní
rezervaci
Staňkovka
mezi
Radotínem
a Černošicemi nad
železniční
tratí Praha –
Beroun.
Foto Pavel
Mudra
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Ve středních Čechách vedl vývoj
využívání území lidskou společností
k tomu, že Středočeský kraj představuje
nejméně lesnatou oblast ČR. Navíc rozmístění lesů na jeho území je značně nerovnoměrné. Minimální lesnatost se soustřeďuje do oblastí úrodných zemědělských půd – Polabí, Pojizeří nebo Slánsko.
Naproti nim lze postavit rozsáhlé lesní
celky Křivoklátska a Brd i oblasti s krajinou, kde se ve vyvážených poměrech
střídají lesy, pole a louky, jako je tomu na
Benešovsku, Příbramsku, ve středním
Povltaví a Posázaví.
Plošně největší lesní oblastí Čech
zůstává Středočeská pahorkatina, do které
patří lesy jižní části Středočeského kraje.
Jedná se o pahorkatinu s rozdrobenými
lesy, charakteristické jsou hluboce zaříznuté kaňony Vltavy a Sázavy i jejich
přítoků. Tamější osídlení vedlo k tomu, že
les zůstával jen na půdách nevhodných pro
zemědělství. Značný vliv na lesy měl
rozvoj sklářství na Sázavsku a s ním související spotřeba dřeva. Ve Středočeské
pahorkatině převládají lesní vegetační
stupně dubobukový a bukodubový. K původním dřevinám vedle převažujícího
buku patří dub, jedle, habr, lípa a javor.
Současná skladba dřevin je z 85 % tvořena
jehličnany, i když v původní skladbě jich
bylo jen 12 %. Zvlášť výrazné je více než
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Zbirožský
potok na
Křivoklátsku
protéká
nejen
z hlediska
ochrany
přírody
hodnotným
lesním
ekosystémem.
Foto Pavel
Mudra
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poloviční zastoupení smrku, ačkoli je
uvedená dřevina v oblasti téměř zcela
nepůvodní. Smíšené porosty listnatých
dřevin se nacházejí většinou v extrémních
polohách, kde také byla vyhlášena většina lesních přírodních rezervací, kupř.
Drbákov či Albertovy skály. Velkoplošnou lesní rezervaci představují známé
Voděradské bučiny. Chráněná krajinná
oblast Blaník s 30% lesnatostí se soustřeďuje na ochranu zbytků bukových
porostů především ve vrcholových částech Velkého a Malého Blaníku. Výhledově by při hospodaření mělo postupně
docházet k obnovám listnatých porostů
na úkor smrkových a borových monokultur.
Lesní oblast Polabí zahrnuje úvaly při
Labi, přináleží k ní i Pražská kotlina
s malou rozlohou lesů, Nymburská kotlina,
Mělnická kotlina s vátými písky a křídová
tabule Perucká. V šíři 2—20 km se na
usazeninách Labe nacházejí lužní lesy
s mrtvými až hmotou zanesenými rameny.
Typickým polabským lesním útvarem se
staly vápnité slatiny-černavy, které můžeme nalézt například v rezervaci
Hrabanovská černava. Ukázkou přírodě
blízkých zásahů do lesních ekosystémů
může být současný stav rezervace Libický
luh. Nyní se zde nachází celostátně významný tvrdý luh, z hospodářských zá-

znamů je však známo, že vznikl na území
pařezin s dřevinami nevalné kvality. Převod pařezin se v této oblasti začal plánovat
již koncem 18. století a docházelo k němu
na holinách zakládáním dubových kultur
se současným polařením, které bránilo
zabuřenění. Polabí ale celkově zůstává
málo lesnatou oblastí, v níž asi polovina
lesů leží na říčních terasách. Pokud jde
o strukturu, 30 % polabských lesů čítají
doubravy, v okrajích je zastoupen vegetační stupeň bukodubový, ale lužních lesů
zbylo podél Labe jen asi 5 %.

OD DŽBÁNU PO BRDY
V málo vyhraněné lesní oblasti Kladenská
pahorkatina se Džbánem a Rakovnickou
kotlinou převládají jílovité a písčité horniny permokarbonu překryté křídovými
pískovci a opukami. Celá oblast je tvořena
z křídových hornin a rozbrázděna hlubokými údolími potoků. V lesních společenstvech dominují kyselé bukové doubravy
a dubové bučiny. Z dřevin přirozeně převládal se 45 % dub, následoval se 35 % buk
a s 9 % příměs borovice. Dnešní porosty
určuje z 35 % smrk a 46 % borovice, přičemž listnaté dřeviny v nich tvoří pouze
14 %. V oblasti na lesních plochách najdeme i několik menších rezervací, jako jsou
například Bilichovské údolí a Pochválovská stráň.

Přírodní lesní oblast Křivoklátsko
a Český kras patří k lesnicky nejzajímavějším částem středních Čech. Postavení lesů na Křivoklátsku bylo historicky
významné, protože se zde konaly hony
českých králů, čemuž odpovídal i vývoj
osídlení, kdy obživu obyvatel poskytoval
primárně les a nikoli zemědělství. V této
oblasti, která byla i špatně dostupná, se
část dříví využívala pro pálení dřevěného
uhlí. Smrk a borovice začaly nahrazovat
původní dubové a bukové porosty až na
konci 19. století. V současnosti 40 % plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko zaujímá lesní vegetační stupeň dubobukový a dalších 22 % bukodubový. Nejzachovalejší skladba lesů Křivoklátska
zůstala ve střední části v polesích Kouřímec a Dřevíč, tvořící jádro CHKO,
v němž je dnes chráněno zvláště cenné
území listnatých lesů v suché pahorkatině.
V současnosti je díky činnosti správy
CHKO Křivoklátsko shromážděno obrovské množství údajů, jež vypovídají
o stavu přírodních ekosystémů a jejich
vývoji. Křivoklátské lesy jsou jedinečné
i nesporným významem pro výchovu
a vzdělávání dalších generací přírodovědců, lesníků a ostatních profesí. Z lesnického hlediska jsou zajímavé i výsledky
hrazení bystřin prováděné asi před sto lety,
které umožnily kvalitní zalesnění devastovaných nelesních půd.
Vedle Křivoklátska je velmi významnou oblastí – ač malého plošného rozsahu
– území Českého krasu. V něm sídlil již
pravěký člověk a byla to jediná pahorkatina, která byla kultivovaná již od mladší
doby kamenné. Českému krasu dává ráz
především geologický podklad vápenců
a břidlic. Lidské osídlení a geologický
podklad vývoj lesa významně ovlivnily.
Lesní půdy byly pod tlakem zemědělského
využívání devastovány a s nimi i lesní
porosty. Nejrozšířenějšími lesními společenstvy bývají habrové doubravy s bohatým keřovým patrem. Mezi nejzajímavější patří teplomilné háje – šípákové
doubravy. Současný stav porostů je
ovlivněn výsadbou nepůvodních dřevin
(borovice černá), těžbou vápenců a turistikou. Chráněná krajinná oblast Český kras
je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí
proto, že je snadno dostupná z hlavního
města. Ve zvláště chráněných územích by
však mělo v budoucnosti dojít k rekonstrukci porostů s nepůvodními dřevinami.
I když další lesní oblast, Brdská
vrchovina, je poměrně malá, ve středních

Čechách hraje naprosto ojedinělou roli,
v podstatě se totiž jedná o jediné vnitrozemské pohoří s vrcholy přes 800 m n. m.
Podloží v něm tvoří především chudé
slepence a křemence a půdy jsou z velké
části oglejené. Centrum oblasti je téměř
bez osídlení, k čemuž ve 20. století přispělo i zřízení uzavřených vojenských
prostorů. Původní jedlové bučiny a jedliny
byly postupně přeměněny ve smrčiny, ale
ve stejnojmenné chráněné krajinné oblasti
se vyskytují také přechodové rašeliny

nejvíce blízkého přirozeným poměrům.
K tomu slouží i oblastní plány rozvoje
lesů vypracované podle jednotlivých přírodních lesních oblastí. Hospodaření se
pak řídí lesním hospodářským plánem
platným po dobu na deset let. V průběhu
zpracování a schvalování plánů se sice
sleduje dosažení uvedených cílů, ale často
se stále ještě setkáváme s postojem, že les
je zejména ekonomickým prostředkem
zacíleným na co největší produkci dřevní
hmoty.

s podmáčenou smrčinou. Zachovalé bukové porosty jsou dnes chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích,
například v Getsemance a Na skalách.

Les však není – ostatně podobně jako
zemědělská půda – nějaké perpetuum mobile, ze kterého je možné jenom brát. Ve
skutečnosti je u mnoha našich lesů zapotřebí „nosit dříví do lesa“, tedy vracet
lesní půdě alespoň část živin, které jsou ve
dřevě obsaženy.
Po restituci majetků se významně
změnilo i složení vlastníků. Ve středních
Čechách je držba lesní půdy poměrně
roztříštěna. Bohužel situace nezkušených
vlastníků využili někteří podnikavci
k tomu, že provedli drancující těžby bez
ohledu na dlouhodobou péči o les a zničili
tak práci předchozích lesnických generací.
Ještě jednou zdůrazněme, že les je jako
živý organismus dlouhověký, člověk by
k němu nejen proto měl vždy přistupovat
s úctou a pokorou. Jinak se stane na dlouhou dobu svědectvím ukazujícím lidskou
nevzdělanost a chamtivost. Jako dnes my
poznáváme chyby našich předků, kterých
se v lese dopustili, dnešní generaci lesních
hospodářů budou podle stavu lesa posuzovat později jejich vnuci a pravnuci.

LESY V BUDOUCNOSTI
HODNĚ BLÍZKÉ I VZDÁLENĚJŠÍ
V péči o lesní ekosystémy v ČR
pokračují snahy o uplatnění způsobů hospodaření blízkého přírodě. Lesníci si již od
19. století uvědomovali, že les budou moci
lidé dlouhodobě využívat, jen pokud se
vyvarují jeho jednostranného plenění pro
hospodářské účely. Lesní hospodářství má
dlouhodobý charakter, a proto se zde
obtížně napravují špatná rozhodnutí, kdy
se určitý záměr provádí s vidinou ekonomických zisků, ke kterým však často při
nedodržení zásad udržitelného hospodaření nedojde.
Proto snahou či spíš ideálem současného hospodářského využití lesa zůstává
neupřednostňování produkce proti ostatním funkcím lesních ekosystémů a postupné převádění lesů do stavu co možná

Na území
středních
Čech tvořily
listnaté
porosty
původně
většinu
lesů.
Foto Pavel
Mudra
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