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NPR KARLŠTEJN
SLAVÍ 60 LET
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Karlštejn – to je pojem. Miliony lidí si představí majestátní sídlo
legendárního císaře římského a krále českého – hrad „Kárlštejn“.
Hrad úctyhodný za všech vlád a režimů. Hrad spojený s básněmi
a legendami, Karlštejnskými vigiliemi a Nocí na Karlštejně.
To poslední filmové zpracování svým typicky českým úsměvným
nadhledem vytvořilo novodobou legendu.
V tržním světě se královský hrad stal středem rušné komerce, turistického ruchu
a pouťového hluku. Kdo by tam hledal
klidná zákoutí, zpěv ptáků a ráj vzácných
rostlin a přírodních společenstev? A přece.
Je tomu tak.
Tři roky po tom, co jsem tam poprvé
vstoupil, byla v roce 1955 vyhlášena státní
přírodní rezervace (SPR) Karlštejn na území 1547 ha Českého krasu. Na národní přírodní rezervaci (NPR) na výměře 1616 ha
byla přehlášena v souvislosti s novým
zákonem o ochraně přírody a krajiny (z.č.
114/1992 Sb.) vyhláškou č. 395/1992 Sb..

Měl jsem tak dost času sledovat, jak
se měnila krajina, příroda, lidé a jejich
vztahy.

Geologicky toto území vytvářejí vápence a břidlice silurského a devonského
stáří. V geologickém profilu na Budňanské skále bylo vyznačeno statigrafické
rozhraní mezi svrchním silurem a spodním
devonem z období před cca 412 miliony let
charakterizované typickými zkamenělinami trilobitů, mlžů a hlavonožců. Toto
území je součástí mnohem rozsáhlejšího
Barrandiénu, který byl vesměs zahrnut do

Chráněné krajinné oblasti Český kras,
vyhlášené výnosem MK ČSR č.j.
4947/1972-II/2, reg. částka 22/1972 Sb.,
na rozloze 12 800 ha po obou stranách
řeky Berounky. Na pravé straně Berounky
se na 463,7 ha rozprostírá o tři roky starší
NPR Kóda. Dalšími maloplošnými zvláště chráněnými územími v CHKO jsou
4 národní přírodní památky, 9 přírodních
rezervací a 4 přírodní památky.
NPR Karlštejn se honosí již nejméně
tři pětiletá období pro svoje nezpochybnitelné hodnoty diplomem Rady Evropy.
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Návštěvníky hradu a turisty z nádraží
Praha – Smíchov do Karlštejna sto let vozila kouřící parní lokomotiva s obstarožním vláčkem. Ten v 60. letech 20. století
nahradil elektrický pantograf. V současnosti vás každou půlhodinu dopraví na
Karlštejn moderní, pohodlný, dvoupatrový
elephant objednaný u ČD Středočeským
krajem.

uché louky u vinic nad Berounkou
na hranici NPR Karlštejn bývaly do
80. let 20. století domovem syslů.
S trochou opatrnosti je bylo možné pozorovat. Vinice však byly rozšířeny a od té
doby jsem tam sysly už nespatřil. Pesticidy
působí spolehlivě. Zatímco vinohrad je
vzorově obhospodařován, travnaté stráně
kolem zarostly hustým náletem dřevin od
dřínu přes jívy, hlohu, trnky po třešeň,
habr, jasan a šípák. Zdivočely.
Starší rozvolněná dřínová doubrava se
už od sv. Matěje (24. února) modrá jater-

S

níky-podléškami a violkami vonnými. Na
vápencových výchozech nad řekou už od
března rozkvétají trávy ostřice nízká,
ostřice jarní a pěchava vápnomilná.
Záhy se suché loučky žlutě rozzáří
drobnými květy mochny jarní. Nastává
čas, kdy se ke světlu prodírají chlupatá
poupata koniklece lučního (Pulsatilla
pratensis (L). Koniklec je považován za
relikt dob ledových. Jeho český poddruh
(Pulsatilla pratensis, subsp. bohemica
SKALICKÝ, ) identifikoval doc. Vladimír
Skalický z botanického ústavu Univerzity
Karlovy. Pozorovali jsme, jak poměrně
malé rozdíly v nadmořské výšce ovlivňují fenofázi koniklece českého. Nehledě
na roční podnební výkyvy, vždy nejprve
začíná kvést na ostrozích nad řekou
(cca 230 m.n.m.), o týden až 14 dní
poté rozkvétá na Komárkových stepích
(cca 330 m.n.m.) a nejpozději kvete
na Velké hoře nebo na Doutnáči
(420 m.n.m.).

Téměř zároveň s konikleci se objevují
hlavičky hlaváčků jarních (Adonis vernalis L.). Během čtrnácti dnů se hlaváčky
rozzáří jako malá sluníčka ve světle
zelených trsech. Posun začátku rozkvětu
s nadmořskou výškou je také zřejmý.
Tento jev u rostlin kvetoucích v teplejší
části jara už není tak výrazný. Zato je
výrazný vliv zarůstání stepních luk mezi
šípákovou doubravou trnkou, ptačím zobem a případně hlohem na unikátní stepní
společenstva. Před třemi desetiletími jsem
na zvláštní povolení MŽP začal sledovat
populaci hlaváčků jarních na okrajové
stepní louce pod šípákovou doubravou.
V tomto sledování pak téměř dvě desetiletí systematicky pokračovali manželé
Stáňa a Zdeněk Myslbekovi, Ivan Kolebaba (z NIKY) a další přátelé z ČSOP.
Na chráněné hlaváčkové stepní louce,
na které se dříve kosilo a občas přepáslo,
nastala sukcese. Masivně se prosadila
trnka, ojediněle šípáky a skalník. Trnkový
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porost potlačil rozvoj hlaváčku. Na loučky
v šípákové doubravě se šířil ptačí zob. Za
vedení správy CHKO Ing. Petrem Mouchou jsme nejprve brigádně pomáhali
omezovat nežádoucí sukcesi ručně s pilkou a motykou. Teprve po plošném nasazení křovinořezu se populace hlaváčku
jarního opět nadějně vzpamatovala.
Později louky oplotili a dlouhodobě
spásali stádem koz a ovcí. Zvířata okousala kdeco, ale jednou už zakořeněné trnky
se znovu zazelenaly. Dlouhodobé spásání
ve vegetačním období se na „Komárkových stepích“ ukázalo vlastně kontraproduktivním. K našemu překvapení kozy
dokonale spásly porost kvetoucí třemdavy
bílé, jejíž obsahové látky by je snad měly
spíš odpuzovat. Ale kozy vypásly a vydupaly jejich porost dokonale. Jen těžko se
obnovují jednotlivé rostlinky. Bez květů.

Na celém území se poněkud pozměnila
vegetace. Pravděpodobně i nevhodným
zahnojením na vápnité rendzinové půdě.
Zdá se, že převládly rožce a šalvěje na
úkor penízku prorostlého, hrachoru panonského, hadího mordu nachového. Vzácný
rozrazil rakouský vymizel. Ale to je třeba
ještě pozorovat a hodnotit.
Zajímavá je sukcese na místě spálené
chaty zoologa prof. Julia M. Komárka
(1892-1955). Keř nepůvodního šeříku byl
pokácen. Náletem rumiště obsadila růže,
dřišťál a hloh. Kozy jim ani skalníku nijak
neublížily.
Dlouhodobě se projevuje nejspíš
vlivem oteplování klimatu posun fenofáze
rozkvětu vstavače nachového (Orchis purpurea HUDS.) z druhé poloviny května do
jeho začátku. Tato přísně chráněná tuzemská orchidej na Karlštejnsku kvete jak
ojediněle, tak ve větších seskupeních.
Nejlépe jí vyhovuje kamenitá polostinná
dřínová doubrava se svídou. Zarůstání
polostinných lokalit agresivní trnkou,
hlohem a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare L.) omezuje až likviduje
tuto vzácnou rostlinu. Podobně je tomu i se
vzácným rudohlávkem jehlancovitým

(Anacamptis pyramidalis (L.) Richard)
z čeledi orchidejovitých, který dává
přednost stepním loučkám. Jeho výskyt
byl značně poškozen rytím přemnožených
divočáků.
Na polostinných lokalitách se ve stejnou dobu setkáváme s kvetoucí okroticí
bílou (Cephalanthera damasonium (MILL.),
náležející též k tuzemským orchidejím.
V NPR Karlštejn nechybí ani okrotice
červená (Cephalanthera rubra (L.)
Richard).
Budňanská skála se v máji zabělá
bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago L.). Nepřístupné skalní výchozy na
Velké hoře zavoní tmavě modrým

není původní dřevinou stejně jako
borovice černá (rakouská), modřín opadavý a nejspíš ani smrk ztepilý. Borovice
černé a akáty byly mimo arboreta a parky
do přírody vysazovány převážně od
začátku minulého století pro zpevňování
půdy obnažených svahů. Tak se dostaly
také na Karlštejnsko. Borovici černé
vyhovují vápencové horniny. Čas od času
je napadána rzemi a sypavkami, díky
kterým její porosty zřídnou.

včelníkem rakouským (Dracocephalum
austriacum L.). V polostínu na sebe
upozorní velké květy medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum L.).
V lesním stínu nenápadně kvetou žindavy evropské (Sanicula europea L.)
a bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis L.). Kopytník evropský (Asarum
europeum L.) ukrývá svůj skořicově
vonící kvítek až na zemi pod okrouhlými voskově se lesknoucími listy. Okrajový zástin dřínové doubravy se v máji
pokryje modronachovým kobercem kamejky (Lithospermum purpureocoeruleum L.). Patří mezi drsnolisté stejně jako
luční pipla osmahlá (Nonnea pulla (L.)
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DC.) fascinující temnými až černými
květy.
V tentýž čas na suchých výsluních
upoutají vysoké drsné byliny pronikavě
modrého hadince obecného (Echium vulgare L.). Rozkvétá i drsnolistá užanka
lékařská (Cynoglossum officinale L.)
a o trochu později pilát lékařský (Anchusa
officinalis L.). Každé roční období v NPR
Karlštejn překvapí květy spousty druhů
rostlin. Je jich opravdu mnoho, pro
botaniky úplný ráj podrobně popsaný
v mnoha odborných publikacích.
V máji rozkvetou keře bezu černého
a piperonalem omamně vonící trnovníky
akáty přilákají včely. Akát samozřejmě

O změnách druhového složení lesů
Karlštejnska jsme si v 70. letech povídali s karlštejnským lesníkem panem
Čelanským, který od svého návratu
z Podkarpatské Rusi v roce 1938 spravoval hájemství v Karlštejnském polesí až do
důchodu. Při turistické cestě dosud stojí
bytelný srub, který zbudoval pro nářadí
a lesní personál pracující na jím založené
lesní školce. Dnes její jednu polovinu
zarostl háj autochtonní borovice lesní,
z druhé poloviny vznikla louka. U srubu
roste dub červený a dub šípák. Srub stále
patří Lesům České republiky.
Z více než šedesáti druhů původních
dřevin Karlštejnska zmíním jen několik

13

naprosto nevhodných. Důsledkem byl
zvýšený výskyt přírodních kalamit. Přesto nad polovinu českých lesů dosud
tvoří smrčiny. Současný trend v obnovní
výsadbě se posunul ve prospěch 30%
melioračních a zpevňujících dřevin. Prokazuje se však, že smrk ztepilý, fenotyp
chlumní, byl přirozeně zastoupen na
vlhkých, chladných stanovištích i v nižších
polohách. V NPR Karlštejn je obnova
typologicky původních druhů výhradním
směrem. Mýtní smrčiny byly vytěženy.
Avšak v chladných, vlhkých údolích
na Karlštejnsku se ukázkově udržely
smrky. Smrky tam prosperují i ve srážkově
deficitním a teplém Českém krasu. Pod
Karlovou studánkou se ukazuje 160tiletý
smrk ztepilý, fenotyp chlumní, s výčetní
tlouštkou půl metru a dosahující výšky
přes 30 metrů. Podle potůčku ve stinném
údolí ke Kubrychtově boudě zdatně roste
ještě asi desítka smrků po obou stranách.
V údolí Bubovického potoka byly smrky
v mýtním věku vykáceny a nahrazeny
původními druhy – dubem, bukem a jasanem. Leč pozor.
Původní jasan ztepilý je v posledním
desetiletí postihován nekrotickým one-
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typických, jako jsou dub zimní – drnák,
dub pýřitý – šípák, habr obecný, jasan
ztepilý, buk lesní, lípa srdčitá, javory
babyka, mléč i klen, vrba jíva, borovice
lesní a jedle bělokorá, jilm, bříza, dřín,
dřišťál, jeřáb břek a jeřáb muk.
Endemitem Českého krasu je jeřáb
krasový (Sorbus eximia KOVANDA),
který je hybridogenním druhem kombinace muku a břeku. Jeho objevitel RNDr.
Miloslav Kovanda, CSc. ho považuje za
endemit na vápencovém podloží Českého
krasu, zatímco obdobný hybrid Sorbus
franconica BORNM. ex DULL se uvádí
jako endemit vápencových lokalit v Bavorsku. Aby těch jeřábových hybridogenních druhů nebylo málo, endemitem
Českého středohoří na znělcích a čedičích
v okolí Kletečné a Milešovky Kovanda
označuje obdobný hybridogenní druh
jeřábem českým (Sorbus bohemica
KOVANDA).
O původnosti výskytu smrku ztepilého, fenotypu chlumního, v Českém
krasu se vedou dohady. Od začátku 19. století se smrk ztepilý stal lukrativní dřevinou žádanou na palivo, jako stavební
a truhlářské dříví i jako důležitá průmyslová surovina. Proto byl velkoplošně
vysazován i na místech typologicky
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mocněním označovaným jako chřadnutí
jasanů. Je způsobováno houbou Chalara
fraxinea. Vyvolává prosychání korun,
odumírání jednoletých letorostů a rozvoj
podkorních nekróz. To může vést až
k úplnému zahynutí stromu. Choroba byla popsána v roce 2006. Zarážející je
rychlost, s jakou se šíří, a to, že zatím
nejsou k dispozici prostředky pro zamezení epidemie. Chalara fraxinea pronikla
i do NPR Karlštejn.
V údolí Bubovického potoka kousek
nad roztomilými vodopádky vyrostlo také
několik jedlí stejně jako nedaleko srubu
lesníka pana Čelanského. Vzrostlé smrčiny
v širokém okolí srubu byly vykáceny.
Obnova byla provedena výsadbou dubu.
V údolí nad potokem poblíž nejspíše nejstaršího stromu Karlštejnska, omšelého
dubu „Sedmi bratří“, kterému se přisuzuje
stáří několika set let, bylo ponecháno
několik krásných smrků... Nechť se jim
daří i nadále.
Nedaleko nad Karlštejnským potokem
stojí bývalá hájovna pana Čelanského.
Naposledy jsme ho navštívili nedlouho
před jeho odchodem na věčnost. V jeho
vyprávění ožívaly děje minulé, dobré i zlé.
Za bolševizmu 50. let byl z kláštera ve
Svatém Janu pod Skalou zřízen tábor
nápravných prací pro bez soudu deportované pro režim nežádoucí živnostníky,
podnikatele, právníky a úředníky. Pan
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hajný byl tehdy na rozpacích, když mu
přidělili cukráře, notáře a bývalé ředitele
na práce v lese. Říkal nám, že byl překvapen, jak rychle se všechno potřebné od
něj naučili a udělali pro les hodně dobré
práce. Na společné fotografii nám
ukazoval, kdo byl kdo. Mně ta jména byla
ještě povědomá, ale mé dcerce a svým
vnoučatům už musel vysvětlovat. I to patří
k pojmu NPR Karlštejn.
Území Karlštejnska bylo nepochybně
vytěžováno již Kelty, kteří sídlili za
Berounkou nad Tetínem na oppidu Damil.
Kníže Bořivoj s Ludmilou v 9. století
povolali osadníky z Lužického Srbska,
kteří založili ves Srbsko. Ostatky českého, původem lužicko srbského světce,
sv. Ivana, jsou uloženy v kostele u jeho
poustevnické jeskyně. Potomek sv. Ludmily Karel IV. v karlštejnských lesích
nejen lovil zvěř a postavil hrad „Kárlštejn“, ale zakládal rozsáhlé vinice
a podporoval rozvoj osad. Vesničané
chodili na potřebné dříví do lesa.
Tak z přírodních vysokokmenných
lesů vznikal les nízký, výmladkový, vznikala pole a louky. Krajina dávného pralesa
se v průběhu staletí měnila na krajinu
člověkem využívanou, obdělávanou, na
krajinu označovanou jako kulturní. Na
druhé straně se prosvětlením pralesních
celků a tvorbou výmladkového lesa uvolnil prostor pro rozvoj vzácných rostlin
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a živočichů, jejichž ekocenózy dnes
považujeme za tak cenné a jedinečné, že
tam vyhlašujeme zvláště chráněná území.
Návštěvníky dnes fascinují opuštěné
vápencové lomy, které zejí jako více či
méně hluboké rány do krajiny. Jejich
kolmé stěny obnažují úžasný statigrafický
profil, vrstvy dokumentující sta miliony let
utváření povrchu země. Rány v krajině se
postupně hojí, příroda do nich vrůstá
a další druhy tam nacházejí svoji niku. Tak
je tomu třeba s netopýry, jejichž různé
druhy obsazují hornické štoly. Dna
hlubokých lomů zaplavuje čistá podzemní
voda, ve které se daří i rakům.
To všechno jsou tajemná místa
s děsivými zkazkami, která přes všechna
upozornění na nebezpečí ohrožení života
a zákazy lezení pod pokutou a na truc
policejním raziím trvale přitahují mládež,
trampy a dobrodruhy všech ražení. A také
filmaře.
K 60. výročí vyhlášení NPR Karlštejn
přejme tomuto území, aby si navzdory
všem nepříznivým dopadům civilizace
udrželo poklad svých přírodních a kulturních hodnot i pro další generace.
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