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1  TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1  DEFINICE LESA A HOSPODAŘENÍ V LESE

Existuje celá řada defi nic lesa. Pro účely našeho exkurzu použijeme výběr čtyř, na nichž si ukážeme, jak lze na les nazírat:
• Obecně laická defi nice − les je společenstvo, ve kterém dominují stromy.
• Zákonná defi nice − dle české legislativy (lesního zákona) se lesem rozumí lesní porost s jeho prostředím a pozemky ur-
čené k plnění funkcí lesa. Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní produkční 
nebo mimoprodukční funkci lesa.

• Celoevropská defi nice − dle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se lesem rozumí půda o rozloze nejméně 0,50 ha se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny tvořícím nejméně 10 %, nebo stromy schopné dosáhnout těchto limitů in situ.

• Přírodovědná defi nice − na http://www.priroda.cz/slovnik je například: „Jedná se o rostlinné společenstvo, které je 
tvořeno několika patry od bylinného, tvořené bylinami, až po stromové, tvořené dřevinami. Každé z těchto pater má své 
opodstatnění a tvoří fungující ekosystém.“

Hospodaření v lese defi nuje lesní zákon jako: „obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti za-
bezpečující plnění funkcí lesa“.

Obr. č. 1: Vlastnictví lesů v CHKO Litovelské Pomoraví. 
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1.2  LES V ČR − ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plocha lesů:
Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 651 209 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se 
od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. 

Vlastnická struktura:
Nejvýznamnější vlastník je stát (60,32 %). Obce, lesní družstva, kraje a veřejné vysoké školy, církevní a náboženské spolky 
a ostatní právnické osoby vlastní 20,24 % lesů, soukromí vlastníci 19,44 %.

Množství dřeva v lesích:
Celkové zásoby dřeva v ČR jsou 678 mil. m3.
Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 264 m3.
(zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009)

1.3  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ

Celá CHKO Litovelské Pomoraví má rozlohu přibližně 9 600 ha. Lesy tvoří plošně cca 58 % plochy CHKO, tj. 5    405 ha. Z toho 
lesní porosty tvoří 5 049,5 ha a 355 ha jsou bezlesí a jiné pozemky (zvěřní loučky, lesní skládky a manipulační plochy, lesní 
cesty, říční náplavy apod.). 

Vlastnická struktura:
Nejvýznamnější vlastník je stejně jako v celé ČR stát, který vlastní 3 959 ha, což je 74 %. Obce vlastní 21 % lesů, což je 
1 128 a. Z obcí jsou nejvýznamnějšími vlastníky lesa města Olomouc s 823 ha lesa a město Litovel se 303 ha lesa. Nevýznam-
ným vlastníkem je město Uničov s 1,8 ha lesa. 
Na drobné soukromé vlastníky pak zbývá 224 ha lesa, což je cca 5 %. (Obr. č. 1)

2.  TERÉNNÍ ZASTAVENÍ − DEMONSTRAČNÍ POROSTY
O každé lokalitě je pojednáno ze 3 pohledů. Základní popis přiblíží lokalitu z pohledu geografi ckého a přírodovědně-lesnic-
kého (typologického). Historický vývoj je popsán zejména pro uvědomění si kontinuálního, dlouhodobého vývoje lesa, zde 
spojeného s hospodářskou činností člověka. Aktuální stav porostů a předpokládaný další vývoj lokality − management 
představuje lokalitu v parametrech současného lesnického obhospodařování. Každá z lokalit se věnuje hlouběji některému 
z problémů souvisejících s lesnickým hospodařením a ochranou přírody.

Obr. č. 2: Schematické vylišení lesních typů se zobrazením lužních biotopů v okolí řeky (převzato Machar, Bureš 1999, upraveno Servus 2011).

lesní typy
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2.1  U TŘÍ MOSTŮ − HOSPODÁŘSKÝ LES 
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Obr. č. 3a, b: Vymezení lokality U tří mostů. 

 Lokalizace GPS:
49°39’23.372”N, 17°11’35.241”E 
bod v přehledové mapě č. 1

 Anotace: 
lesnické hospodaření, les hospodářský, 
růstové fáze lesa

 ZÁKLADNÍ POPIS
Hospodářský les v CHKO, 2. zóna od-
stupňované ochrany přírody. „Křižovatka 
lesních cest a vodních toků“, lokalita je 
typickou ukázkou intenzivního lesnického 
obhospodařování lužního lesa v CHKO Li-
tovelské Pomoraví. 
Potenciální přirozenou vegetací (Neu-
häuslová a kol. 1997) v okolním území 
jsou lužní lesy, jilmová doubrava (Quer-
co-Ulmetum) s přechodovými fragmenty 
do topolové doubravy (Querco popule-
tum), zde především poblíž Mlýnského 
potoka.
Pro potřeby lesnického hospodaření byla 
vytvořena speciální ekologická síť tzv. 
lesních typů, jimiž lze charakterizovat 
růstové (přírodní) podmínky dřevin. Zá-
kladními rámci pro zařazení do daného 
lesního typu jsou vegetační lesní stupně 
(0−9), půdní kategorie − ekologické řady 
(např. extrémní, kyselá, živná, oboha-
cená vodou či humusem, oglejená, pod-
máčená, rašelinná). Další podrobnější 
členění přesněji charakterizuje produk-
ci, bohatost a pestrost dřevinné skladby 
a převažující fytocenózu. (Obr. č. 2) 

Lesním typem v lokalitě je jilmový luh bršlicový (1L2).

Lesní typ Přirozená dřevinná skladba

1L2 − JILMOVÝ LUH bršlicový DB 4−5, JS 1−2, LP 1−2, JL 1−2, v příměsi JV, HB, TP, VR, OL

 HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 

Území patřilo k bývalému statku Horka, přičemž stejně jako ostatní lesy v okolí několikrát změnilo své majitele. Roku 1534 
jej koupilo město Olomouc a přes kratší epizodu pronájmu zde hospodařilo až do roku 1950, kdy převzal les stát. Později 
byl les v rámci restitucí po roce 1989 navrácen městu Olomouci. 
Stav lesa a hospodaření v něm lze odvodit z městských účtů. Příjem do městské pokladny plynul z prodeje dřeva (přede-
vším poddanskému obyvatelstvu okolních obcí) a dále z prodeje žaludů, který tvořil asi 15 % tržeb (údaje z let 1550−1882). 
Žaludy byly zkrmovány prasaty do doby zavedení brambor v 18. století. V prvním přesnějším výčtu tzv. Josefské fasi je 
pro oblast revíru Horka uvedeno, že ze 270 ha byla polovina tvrdého lesa tvořena výstavky (DB, JS, JL) a zbytek tvořila 
pařezina z měkkých dřevin (LP, VR, OL,). V roce 1795 byl vytvořen první plán hospodaření. Vypočten byl etát, tj. množství 
dřeva, jež je možno z lesa vytěžit, aniž by se zmenšovalo množství dřeva v něm − vlastně se jedná o roční přírůst. V dalších 
letech bylo preferováno pěstování pařeziny, a to především z důvodů velkých přírůstů. Počet a tloušťka výstavků (viz níže) 
byla složitě odvozena z předpokládaných potřeb místního hospodaření. V roce 1886 nově vypracovaný plán hospodaření 
již zohlednil fakt, že uhlí postupně nahrazovalo potřebu dřeva na topení. V pěstování lesa nastává nový trend − přechod 
na pěstování lesa vysokého, nicméně až do roku 1950 převládal na celém majetku les střední. 
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 AKTUÁLNÍ STAV POROSTŮ 
A PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ LOKALITY 
− MANAGEMENT 

Při zevrubném pohledu je patrná mozaika růz-
ných stadií lesa, v bezprostředním okolí sta-
noviště probíhá intenzivně obnova lesa. Jedná 
se o typickou ukázku pasečného hospodaření 
s velkoplošným charakterem obnovních prvků 
a s ponecháváním několika výstavků (starších 
stromů) v obnovované ploše. Výstavky měly 
svůj význam hospodářský při dříve praktiko-
vaných způsobech hospodaření v tzv. středním 
lese. Dnešní počet několika výstavků na hek-
tar holiny je dán snahou zajistit alespoň 
v minimální míře prostorovou (věkovou) di-
verzitu budoucích porostů v lokalitě. Výstavek 
se může stát biotopovým stromem pro řadu 
zvířat (hmyz, ptáci), kterým neposkytne do-
statečné podmínky mladý stejnověký porost. 
Přímo severním směrem v porostní skupině 1b 
je vzorová ukázka 3 výstavků. (Obr. č. 3)
Velikost obnovního prvku je v CHKO Litovelské 
Pomoraví maximálně 1 ha. Lesní zákon umož-
ňuje na lužních stanovištích, jako je toto, 
i velikost 2 ha, omezení na velikost 1 ha je 
dnes dohodnutou praxí mezi ochranou přírody 
a lesním hospodářem v CHKO Litovelské Po-
moraví. 
Po obnovní těžbě porostu je vzniklá plocha 
(holina) uměle zalesněna. Zalesnění se prová-
dí do dvou let po vytěžení lesa. Věk lesa je 
v tomto případě dán rokem zalesnění. 
(Obr. č. 3 a, b)

RŮSTOVÉ FÁZE LESA 
Nejmladším porostem v okolí stanoviště je po-
rostní skupina označená 35B1a s věkem 2 roky. 
Toto stadium se označuje jako kultura. Kultura 
vzniká umělým zalesněním. Pokud by porost 
vznikl přirozenou obnovou − nesemeněním či 
výmladností, označovali bychom ho jako ná-
rost. V kultuře se provádí vylepšování (dosa-
zování uhynulých sazenic) a ožínání „buřeně“, 
tj. bylin a keřů konkurujících mladému strom-
ku. V případě potřeby se může provádět i první 
výchovný zásah − pročistka. 
Věkově následující je porostní skupina ozna-
čená 35B1b s věkem 8 let (Obr. č. 4), případ-
ně porostní skupina 37A1c s věkem 9 let (Obr. 
č. 7). V této růstové fázi porostu se pokračuje 
v provádění výchovných zásahů − pročistek. 
Při nich se upravuje dřevinná skladba a pro-
storová struktura porostu. 
Jednou z charakteristik porostu je i zásoba 
(dřeva) v m3 . Tato se začíná evidovat, jakmile 
strom dosáhne ve výšce 1,3 m nad zemí (v tzv. 
prsní výšce) tloušťky 8     cm (hovoříme o tzv. 
výčetní tloušťce). Porostní skupina 2 o věku 
18 let má hektarovou zásobu 51     m3. V poros-
tech tohoto typu pokračují výchovné zásahy 
zvané probírky. Ty se opakují dle stavu po-
rostu 1−2× za deset let. Porosty tohoto typu 
ve věku 10−40 let se nazývají tyčkovinami. 

Obr. č. 4: Pohled na charakter obnovy lesa − v pozadí vzorová ukázka 3 výstavků. 
Zcela vpravo je optimální výstavek s plně vyvinutou korunou, jež zaručuje jeho 
další plnohodnotný vývoj. Nalevo od něj jsou nevhodně vybrané výstavky s nevy-
vinutou korunou. Kmen prostředního stromu začíná obrůstat výhony nových větví 
(„zavlčuje“), koruna je nedostatečně vyvinutá a tento handicap strom nahrazu-
je právě zavlčováním. Strom zcela vlevo v koruně intenzivně prosychá, s velkou 
pravděpodobností dojde během několika let k jeho úhynu. Na fotografi i je rovněž 
zachycen sled odrůstajících kultur, v popředí porostní skupina 35B1a, za ní 35B1b, 
vlevo 35B2. V pozadí za výstavky por. skupina 35B4d.

Obr. č. 5: Ukázka porostní mapy v okolí stanoviště U tří mostů. Jednotlivé barvy 
vyjadřují věk porostu, čísla pak označují porostní skupiny.
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Tabulka 1: Výpis dat z lesního hospodářského plánu 1a, 1b, 2, 4d, 8b. 

Popis dílce: Dílec na rovině s enklávami luk „Daliboř“. Obnovou rozpracované smíšené kmenoviny etážového charakteru. NRBC.
Popis porostní skupiny: 4 části, věk 1−4 roky. Výstavky LP, DB a JS.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba 
na 1 ha

Celkem Prořezávka 
(ha)

35 B 1a 3,58 2 DB 70

HB 20

OL 3

JS 3

KL 2

LP 2

Celkem 3,58

Následující růstovou fází je tyčovina, 
kterou zde reprezentuje porostní sku-
pina 35B4d (Obr. č. 3 − 35B4d v pozadí 
za výstavky). Tyto porosty již začínají 
být zajímavé i ekonomicky, neboť při 
výchovných zásazích je možno vytěžené 
jedince využít jako palivové dříví. Vý-
četní tloušťka tyčovin se pohybuje mezi 
13−19 cm. Výchova takovýchto porostů 
je různá a vychází ze stavu porostu a cíle 
lesního hospodáře. 
Kmenovina je poslední růstovou fází lesa. 
Zde je reprezentována porostními skupi-
nami 35B8b (Obr. č. 6). Tyto porosty jsou 
již ve stadiu zralosti a je na úvaze lesní-
ho hospodáře, zda je vytěží jako starší či 
mladší kmenovinu. 
Dřevinná skladba porostních skupin v lo-
kalitě U tří mostů je podmíněna typem 
stanoviště. Zde se jedná o jilmový luh, 
kde cílové složení porostu je přibližně ná-
sledující: dub 40 %, jasan 20 %, lípa 20 %, 
jilm 20 %. 

Obr. č. 6: Pohled na charakter obnovy lesa − 
v popředí kultura (por. skupina 35B1a) ve věku 
2 let, v pozadí vpravo kmenovina (por. skupi-
na 35B8b) ve věku 75 let. Vlevo za kulturou 
tyčkovina (por. skupina 35B2) o věku 18 let. 
Nejstarší porost v pravé části snímku 35B8b.

Obr. č. 7: Porostní skupina 37A1c s věkem 
10 let. V této růstové fázi porostu se pokraču-
je v provádění výchovných zásahů − pročistek. 
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Popis dílce: Dílec na rovině s enklávami luk „Daliboř“. Obnovou rozpracované smíšené kmenoviny etážového charakteru. NRBC.
Popis porostní skupiny: 5 částí, věk 7−10 let. Výstavky LP, JS a DB.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba na 1 
ha

Celkem Prořezávka 
(ha)

35 B 1b 2,74 8 DB 65

HB 20

JLV 4

KL 3

LP 3

JS 2

AK 2  

JL 1

Celkem 2,74

Popis dílce: Dílec na rovině s enklávami luk „Daliboř“. Obnovou rozpracované smíšené kmenoviny etážového charakteru. NRBC.
Popis porostní skupiny: 2 části.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba na 1 
ha

Celkem Prořezávka 
(ha)

35 B 2 0,79 18 DB 85 8 9 43 33

JS 15 8 10 8 6

Celkem 51 39 0,79

Popis dílce: Dílec na rovině s enklávami luk „Daliboř“. Obnovou rozpracované smíšené kmenoviny etážového charakteru. NRBC.
Popis porostní skupiny: 4 části.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba na 1 
ha

Celkem Těžba 
výchovná 

(m3)

35 B 4d 1,88 40 DB 70 18 17 116 217 20

JS 20 18 19 30 57 8

KL 5 18 17 9 17 2

LP 3 16 16 5 9 1

OL 2 16 15 2 3

Celkem 162 303 31

Popis dílce: Dílec na rovině s enklávami luk „Daliboř“. Obnovou rozpracované smíšené kmenoviny etážového charakteru. NRBC.
Popis porostní skupiny: 2 části, KL, HB+. Po ploše starší výstavky DB, JS, LP a OL. TO: pokračovat v obnově skupiny holými sečemi přes rozvolněné 
části. 
DTO: těžba dle parametrů HS.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba na 1 
ha

Celkem Těžba 
výchovná 

(m3)

35 B 8b 4,02 75 OL 60 31 25 123 498 210

LP 20 29 25 55 221 93

TPS 15 58 27 43 174 74

JS 5 35 56 12 49 21

Celkem 233 942 398

Jak je patrné z výpisů lesního hospodářského plánu, v představovaných porostech jsou naplánovány výchovné zásahy − pro-
řezávky a výchovné těžby. 
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2.2  PANENSKÝ LES − PŘÍRODNÍ REZERVACE

 Lokalizace GPS: 
trasa lesní cesty z bodu GPS: 
49°39’36.022”N, 17°11’36.733”E 
do bodu GPS: 
49°39’52.094”N, 17°11’29.424”E 
(po lesní cestě), 
bod v přehledové mapě č. 2

 Anotace: 
maloplošné zvláště chráněné území − pří-
rodní rezervace, příklad vývoje lesa v Li-
tovelském Pomoraví 

 ZÁKLADNÍ POPIS
Území přírodní rezervace je ze dvou stran 
ohraničeno řekou Moravou a Mlýnským 
potokem. Jde o typickou ukázku lužního 
lesa v bezprostřední návaznosti na vodní 
tok s typickým prvkem pro Litovelské Po-
moraví − periodicky průtočným ramenem 
− smuhou (Obr. č. 9). 
Potenciální přirozenou vegetací (Neu-
häuslová a kol. 1997) na území PR jsou 
lužní lesy, jilmová doubrava (Querco-Ul-
metum) s přechodovými fragmenty do to-
polové doubravy (Querco populetum), 
především poblíž Moravy. 
Nejrozšířenějším lesním typem je jilmový 
luh bršlicový (1L2), objevuje se i topolový 
luh kopřivový (1U1), ve smuhách je vyliše-
na vrbová olšina mokřadní (1G2). 

Lesní typ Přirozená dřevinná skladba

1L2 − JILMOVÝ LUH bršlicový DB 4−5, JS 1−2, LP 1−2, JL 1−2, v příměsi JV, HB, TP, VR, OL

1U1 − TOPOLOVÝ LUH vrbový VR 2−4, TP 2−3, OL 2−3, JL 1−2, JS 1, DB 1

1G2 − VRBOVÁ OLŠINA mokřadní OL 6−9, VR 1−3, TP 1, v příměsi LP, OS, BR, JS

 HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 

Majetkově byl Panenský les součástí panství Čelehovice na Hané. To bylo od roku 1329 majetkem kláštera svaté Kláry (Kla-
risek = panen u sv. Kláry, odtud název Panenský les), jehož majetek byl v roce 1782−4 v rámci rušení klášterů Josefem II. 
sloučen do panství Klášterní Hradisko (tento byl původně majetkem řádu benediktinů, později řádu premonstrátů). Lesy 
byly převedeny na Náboženský fond. V roce 1825 byly jednotlivé původní majetky prodány ve veřejné dražbě. Kupcem byl 
Filip Ludvík, hrabě Saint Genois, od jehož syna Mořice je koupil v roce 1876 Jan II. Lichtenstein. Od roku 1936 území patřilo 
k revíru Horka (majetek města Olomouce), k němuž bylo přiděleno po pozemkové reformě. V roce 1950 převzal les stát, 
později byl v rámci restitucí navrácen městu Olomouci. 
Josefský katastr z roku 1786 je nestarším elaborátem o stavu lesa. Panenský les měl cca 35 ha, polovinu tvořily „tvrdé“ 
výstavky, polovinu „měkká“ pařezina. Na konci 18. století byla pravděpodobně provedena výrazná těžba, materiály z roku 
1802 uvádějí jen málo vysokokmenných dubů, jasanů a jilmů. Les byl v této době tvořen převážně olšovou, jilmovou, 
lipovou a vrbovou pařezinou smíšenou s osikou. Po roce 1800 se v Panenském lese těžilo jen omezeně, zřejmě nebylo 
co. Hospodářská úprava byla vypracována kolem roku 1800, pro Panenský les bylo stanoveno obmýtí 25 let. Les byl po-

101

A

14/8b

14/8b

8d35

0 10050 m

Hynkov

LOVECKÁ CHATA

Morava

Mor
av

a

Cholinka

Benkovský potok (Písečná)

Roudník

PR Panenský les

0 400200 m

Obr. č. 8   a, b: Vymezení lokality Panenský les. 
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psán jako převažující pařezina ve věku 12−20 
let, rozdělen byl na 25 ročních sečí (= obmýtí 
25 let). Obmýtí je střední věk lesa, ve kterém 
se předpokládá jeho obnovní těžba (platí pro 
pasečně obhospodařovaný les). Silně byla za-
stoupena „tvrdá“ pařezina (3/4).
Ocenění lesů z roku 1855 nehodnotí Panen-
ský les příliš příznivě, porosty starší 21 let 
se nevyskytovaly, pařezina už se místy neob-
novovala a lokálně se doplňovalo zalesněním 
dubem a olší. 
Dalším trendem následujících hospodářských 
úprav (1880) bylo postupné zvyšování obmýtí 
až na 40 let. Započalo se s probírkami. Za-
řízení z roku 1890 zachovává obmýtí 40 let, 
ponechávány měly být výstavky dubu (pře-
držení 3× = 160 let), jasanu (předržení 2× = 
120 let), jilmu a olše (předržení 1× = 80 let). 
Intenzivně se podsívalo dubem. Uvolňování 
předržených výstavků mělo probíhat v před-
stihu 10 let, aby se vyloučily škody větrem. 
Prováděly se tzv. plecí seče (lípa, líska) za-
měřené na uvolnění výmladků či výsadeb 
cenných dřevin. Kolem roku 1900 nastává 
postupný převod porostů přes obmýtí 60 let 
na nepravou kmenovinu se snahou po docílení 
cca 200−300 stromů na ha. 

Obr. č. 9: Periodicky průtočné rameno říčního systému − smuha. Porostní skupina 
35A14/8b

 AKTUÁLNÍ STAV POROSTŮ A PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ LOKALITY − MANAGEMENT 

Vzhledem k výše popsanému historickému vývoji porostů, jež byly dlouhodobě obhospodařovány, nelze považovat stávající 
dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbu lesa za zcela přirozenou. 
Z hlediska porostní výstavby lze porosty charakterizovat jako dvouetážové až tříetážové. V horní „výstavkové“ etáži jsou 
dominantními dub a jasan a lípa. Střední patro tvoří směs lípy, javorů (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer cam-
pestre), jasanu, olše, minoritně jsou zastoupeny i topoly, bříza, habr. 
Spodní patro tvoří směs přirozeně zmlazených dřevin v níž jsou zastoupeny výše uvedené druhy a lokálně i keře či stromy 
nízkého vzrůstu: javor babyka (Acer campestre), hloh (Crataegus sp.), bez černý (Sambucus nigra), střemcha obecná (Padus 
padus), svída krvavá (Cornus sanquinea) či líska obecná (Corylus avellana). Toto patro však již není popsáno z pohledu les-
ního hospodáře, neboť pro něj nenabývá významu hospodářského. 

Tabulka 2: Výpis dat z lesního hospodářského plánu pro porostní skupinu 35 A14/8b.

Popis dílce: Les zvl. určení na území PR Panenský les. Dílec na rovině tvořený etážovou listnatou kmenovinou, všestranně diferencovanou, druhově 
pestrou. NRBC.
Popis porostní skupiny: 3 části, zčásti na lesním typu 1U1. Porost fenotypové třídy B pro DB a JS. Plán péče: účelově výběrná seč s int. max. 2 % 
ve spodní etáži, převážně v OL a JS, odstranění TPS. DTO: těžba dle plánu péče o MZCHÚ.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba 
(m3/ha)

Celkem (m3) Těžba 
obnovní (m3)

Etáž 8b 75 LP 40 27 25 68 646 9

JS 30 31 26 43 417 9

OL 20 29 25 26 245 9

KL 2 28 25 3 32

HB 2 18 17 2 17

DB 1 25 23 2 14

BR 1 23 22 1 11

TP 1 42 26 2 16

BB 1 18 15 1 8

JV 1 27 23 2 15

TPS 1 83 29 2 21 21

Celkem 152 1442 48
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Etáž 14 131 DB 45 63 28 87 829

JS 25 58 29 39 372

LP 25 55 27 43 415

HB 5 47 24 9 83

Celkem 178 1699

Celkem 
za obě etáže

9,51 330 3141

Dle stávající prostorové a druhové sklad-
by je zřejmé, že porosty vznikaly způso-
bem popsaným v kapitole 2.2, tj. horní 
patro je sestaveno z výstavků ve věku 
kolem 130 let. Lze předpokládat, že cha-
rakter porostů se počal utvářet kolem 
roku 1930. Na leteckých snímcích z roku 
1936 jsou porosty poměrně mezernaté, 
dnešní horní etáž lze identifi kovat jako 
jednotlivé výstavky zřetelně převyšující 
okolní podrostní vegetaci. Z tohoto pod-
rostu se tvořila současná střední etáž. 
Vliv pak na současnou druhovou skladbu 
měly výchovné zásahy prováděné v tom-
to podrostu, například často zastoupená 
bříza v podrostech tohoto charakteru je 
zastoupena jen ojediněle. 
V dalším vývoji lze předpokládat postup-
ný ústup topolů, které jsou v návrhu ob-
novní těžby.
Na severním cípu PR Panenský les, kde 
se řeka přibližuje bezprostředně k les-
ní cestě, která zde prochází úzkým hr-
dlem mezi Moravou a Mlýnským potokem 
(49°39’51.227”N, 17°11’34.149”E), lze 
na pravém břehu Moravy spatřit typickou 
ukázku činnosti bobra, který zde likvida-
ci topolů zahájil již v předstihu před les-
ním hospodářem (obr č. 11). Pokud dojde 
na lesních porostech ke škodám způsobe-
ným vybranými zvláště chráněnými druhy 
živočichů jako v tomto případě, je vlast-
níkovi lesa poskytována náhrada vzniklé 
škody.

Označení 
(oddělení, dílec, 
porostní skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba 
(m3/ha)

Celkem (m3) Těžba 
obnovní (m3)

Obr. č. 10: Ukázka porostní mapy lokality PR Panenský les.

Obr. č. 11: Ukázka činnosti bobra − zde bobr 
„hospodaří“ v souladu s lesním hospodářským 
plánem a odstraňuje z porostů hybridní topo-
ly. Porostní skupina 35A14/8b.



11
!

2.3  BAHNA − LES PRO SAMOVOLNÝ VÝVOJ

Horní bahna 

A
12/8

B
12/8

0 10050 m

Březové

PR Litovelské luhy

MoravaO drá
žka

Třídvorka

Roudník Svodnice
0 400200 m

 Lokalizace GPS: 
trasa po lesní pěšině z bodu GPS:
49°41’50.211”N, 17°6’57.215”E, 
do bodu GPS: 
49°41’51.837”N, 17°6’53.279”E 
a dále do bodu GPS: 
49°41’48.001”N, 17°6’47.021”E, 
bod v přehledové mapě č. 4

 Anotace: 
maloplošné zvláště chráněné území − pří-
rodní rezervace, historie lesa, cena lesa, 
mrtvé dřevo, měkký luh, tvrdý luh, samo-
volný vývoj 

 ZÁKLADNÍ POPIS
Popisovaná lokalita je součástí přírodní 
rezervace Litovelské luhy. Přiléhá k řece 
Moravě a opět jde o typickou ukázku luž-
ního lesa. 
Potenciální přirozenou vegatecí (Neu-
häuslová a kol. 1997) na zájmovém území 
jsou lužní lesy, jilmová doubrava (Querco-
-Ulmetum). 
Z pohledu lesnické typologie jsou na úze-
mí poměrně vyrovnaně zastoupeny typy 
dubová jasenina kopřivová (1L9) a jilmo-
vý luh bršlicový (1L2), u řeky pak topolový 
luh kopřivový (1U1).

Ob. č. 12 a, b: Vymezení lokality Bahna. 

Lesní typ Přirozená dřevinná skladba

1L2 − JILMOVÝ LUH bršlicový DB 4−5, JS 1−2, LP 1−2, JL 1−2, v příměsi JV, HB, TP, VR, OL

1L9 − DUBOVÁ JASENINA kopřivová DB 4−5, JS 3−4, OL 3−4, v příměsi LP, JV, JL

1U1 − TOPOLOVÝ LUH vrbový VR 2−4, TP 2−3, OL 2−3, JL 1−2, JS 1, DB 1

 HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 

V polovině 16. století koupilo les město Olomouc, které jej v roce 1950 stejně jako ostatní lesy muselo předat státu. Po na-
vrácení v roce 1990 zde byla v roce 1991 zřízena PR Litovelské luhy. V roce 2010 les koupil od města Olomouce stát a spra-
vuje jej prostřednictvím AOPK ČR − Správy CHKO Litovelské Pomoraví. 
První konkrétní historické údaje k porostu jsou známy od konce 18. století (lesní hospodářský plán z roku 1795). Podle teh-
dejšího popisu se ve východní části nacházelo cca 8,5 ha pařeziny o věku 15 let a složení jasan, jilm, olše, lípa osika, vrba. 
Ve druhé západní části se nacházela pařezina ve věku 3 roky a v dřevinné skladbě bylo více tvrdých listnáčů. V porostu byly 
popsány rovněž výstavky (dubové), často se jednalo o mohutné stromy (10−12 m3). Takové stromy se v současnosti na loka-
litě téměř nenacházejí. Velmi mohutné stromy (duby či jasany), jež zde můžeme spatřit (o výčetní tloušťce přibližující se 
1   m a výšce 25 m), mají hmotu okolo 8 m3−10 m3 . 
Těžba v porostech proběhla v letech 1805−1807 a 1817−1819, a to holosečně v pruzích. Obnova zde proběhla přirozeně 
výmladností i umělou výsadbou. V následujícím období cca 140 let byla v porostech provedena plošná obnova ještě 4×. Hos-



12
!

podařilo se zde jako v lese středním, tj. těžila se spodní etáž převážně jako palivové dříví a v horní etáži byly ponechávány 
výstavky o různém množství a věku. Nový porost zde vznikal kombinací přirozené obnovy (výmladností či nesemeněním) 
a umělé obnovy. Původ některých výsadeb prováděných po roce 1860 je nejistý, neboť v písemných pramenech je zazname-
nán nákup osiva např. z Vídeňského Nového Města či Innsbrucku. Zda bylo toto semeno použito do výsadeb v předmětném 
porostu, není známo. 

 AKTUÁLNÍ STAV POROSTŮ A PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ LOKALITY − MANAGEMENT 

Celý předmětný les o velikosti 34 ha je součástí PR Litovelské luhy a zároveň 1. zónou CHKO Litovelské Pomoraví. V součas-
nosti jsou zde vylišeny dvě porostní skupiny 43A 12/8 a 43 B 12/8. 
Jedná se tedy o porosty popsané jako dvouetážové. Zastoupení dřevin je následující:
43A 12/8a

plocha cca 23 ha 
Etáž 8: věk 96 let; zastoupení dřevin JS 35 %, DB 25 %, OL 20 %, JV 10 %, LP 10 %.
Etáž 12: věk 136 let; zastoupení dřevin JS 65 %, DB 20 %, LP 10 %, OL 5 %.

43 B 12/8.
plocha cca 10,5 ha 
Etáž 8: věk 96 let; zastoupení dřevin DB 30 %, LP 30 %, JS 25 %, HB 15 %.
Etáž 12: věk 136 let; zastoupení dřevin DB 45 %, JS 30 %, LP 20 %, JL 5 %.

Do lesa vstoupíme po lesní pěšině přibližně 50 m od mostu v místě, kde lesní asfaltová cesta zahýbá doleva (49°41’50.211”N, 
17°6’57.215”E). Jde o lesní pěšinu vedoucí kolem řeky. První pohled do nitra lesa učiníme v místě, kde se pěšina vedoucí 
proti toku řeky významně přibližuje k řece na cca 8 metrů (49°41’51.837”N, 17°6’53.279”E ). Patrná je zde etážovost 
porostů − starší etáž je zde reprezentována mohutnými DB, JS a LP, stromy mají často výčetní tloušťku až 70 cm. Ve spodní 
etáži se na stanovišti vyskytují zejména LP, BB, OL. Pokud postoupíme od pěšiny (směrem od řeky) hlouběji do lesa, na-
razíme na místo, kde se vyskytuje několik mohutných starých bříz. Tyto stromy však vzhledem ke svému věku z dřevinné 
skladby vypadávají, prosychají v koruně a na zemi můžeme spatřit již i padlé kmeny bříz (Obr. č. 13). Na tomto příkladu 
je v praxi demonstrován sukcesní posun od dřevin tzv. pionýrských k dřevinám sukcesně následujícím. Bříza se zde patrně 
objevila přirozeně, či uměle po některé ze sečí provedených v první polovině minulého století. 
Zajímavostí této lokality je rovněž to, že patří k vyhledávaným místům pro pozorování jarního aspektu. Koberce sněženek 
a bledulí v časném jaře jsou vystřídány česnekem medvědím, aby následovaly letní porosty kopřiv a čistce lesního. 
Vrátíme se zpět k řece, projdeme dále asi 100 m a podíváme se na protější břeh (přibližně 49°41’48.962”N, 17°6’47.562”E). 

Obr. č. 13: Břízy z dřevinné skladby postupně vypadávají. Obr. č. 14: Bývalé výstavky s nízko nasazenou korunou.
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Obr. č. 15: Jesep s porostem měkkého luhu, v popředí vysazené topoly černé.

Uvidíme nános naplavenin, který zde tvoří v konvexní části oblouku meandru takzvaný jesep. Zde je pozorovatelná rovněž 
charakteristická ukázka různých vegetačních typů na štěrkovém, až bahnitém náplavu od bylinného lemu přes měkký luh 
s vrbami až k v pozadí viditelným dřevinám tvrdého luhu. V popředí si všimneme několika jedinců topolu černého vysokých 
4−6 m (Obr. č. 15) v pravidelných rozestupech. Jde o výsadby prováděné v rámci krajinotvorných programů realizovaných 
Správou CHKO Litovelské Pomoraví. Zde bylo cílem navrátit topol černý jako původní dřevinu. 
Postoupíme však zpět do nitra lesa dále od řeky. Lesní porost není výrazně diferencován, je patrné, že zde chybí přiro-
zeně dorůstající mladší věkové třídy 10−50 let. To je způsobeno jednak předchozím způsobem hospodaření, jednak vyso-
kými stavy spárkaté zvěře, která dlouhodobě znemožňuje přirozenou obnovu lesa. Co je možno rovněž vidět, je poněkud 
vyšší množství mrtvého dřeva. To je viditelné obzvláště v době vegetačního klidu či zjara před rozvojem vyššího bylinného 
patra. Mrtvé dřevo je v lese velmi důležitým prvkem. Odumřelé dřevo je potravním zdrojem a nikou řady organismů − 
bakterií, hub, lišejníků, mechů, kapradin, kroužkovců, členovců, mravenců, pavouků, plžů, plazů, obojživelníků, ptáků 
a savců. Po půdě je druhou nejbohatší nikou lesního ekosystému. Údaje o množství mrtvého dřeva v přirozených lesích 
střední Evropy vykazují významné rozpětí − Albrecht (1991) uvádí 50−200 m3/ha. V obdobných přírodních podmínkách 
v NPR Cahnov-Soutok a NPR Ranšpurk (lužní pralesy na soutoku řek Moravy a Dyje) uvádí Hort a Vrška (1999) v letech 
1973−1994 133−163 m3/ha, což je 34−30 % zásoby živých stromů. 
Přesné množství mrtvého dřeva v porostu není známo, inventarizační průzkum nebyl dosud proveden. Očekávat lze však 
v následujících letech s ohledem na předpokládaný management jeho nárůst. 
Dalším charakteristickým rysem porostu je stavba korun starých dubů (Obr. č. 14). Na ní je patrné, že tyto stromy rostly 
soliterně − tedy s uvolněnou korunou − jako výstavky ve středním lese. Svědčí o tom mohutné větve nasazené poměrně 
nízko na kmeni, často v 10−12 m výšky kmene.
V roce 2010 předmětný porost koupila Čeká republika − Správa CHKO LP od města Olomouce. Cena takto vzrostlého lesa 
byla přibližně 10 mil. Kč za 34 ha, což je 300 000 Kč za 1 ha lesa. Cílem výkupu bylo získat kompaktní porost, jenž by byl 
pro danou oblast reprezentativním lesem se samovolným vývojem. Samovolný vývoj je proces, jenž obsahuje spontánní 
působení přírodních sil v rámci vztahů jednotlivých složek geobiocenózy lesa, ale zároveň i určitý stupeň ovlivnění porostů 
člověkem v minulosti (viz historie porostu) i nepřímé ovlivnění vývoje porostů v současnosti (např. vysoké stavy spárkaté 
zvěře). Tomuto by však mělo předcházet několik kroků tzv. obnovního managementu. Bude třeba vnést chybějící poros-
totvorné dřeviny a zajistit je proti okusu zvěří. Doplněn by měl být hlavně jilm, ostatní dřeviny by bylo vhodné obnovovat 
s maximálním využitím přirozené obnovy. U vnášených a obnovovaných dřevin musí dojít k dorůstání do stávajícího po-
rostu, musí odrůst z vlivu zvěře a mít dostatečný prostor pro svůj vývoj. Vytvoření více diferencovaného porostu by mělo 
zamezit nebezpečí jednorázového rozpadu porostu. Poté může následovat ponechání tzv. samovolnému vývoji. 
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2.4  TŘESÍN − XEROTERMNÍ LESY NA VÁPENCI

 Lokalizace GPS: 
49°42’27.794”N, 17°0’23.296”E, 
bod v přehledové mapě č. 3

 Anotace: 
maloplošné zvláště chráněné území − pří-
rodní památka, historie lesa, pařeziny

 ZÁKLADNÍ POPIS
Popisovaná lokalita je součástí přírodní 
památky Třesín. Nachází se na jižním sva-
hu vápencového bradla Třesína s členitým 
reliéfem, vápencovými skalkami (výchozy 
matečné horniny bradla) a mělkými půda-
mi. Jde o ojedinělou izolovanou lokalitu 
teplomilné doubravy a nejxerotermnější 
lesní společenstvo širšího okolí − daleko 
na sever od souvislého areálu na jižní 
a střední Moravě. Nejbližší obdobné loka-
lity se nacházejí v Moravském krasu. 
Z hlediska fytocenologického zařazení 
(Neuhäuslová a kol. 1997) patří do svazu 
Quercion pubescenti-petraeae − Perial-
pidské bazofi lní teplomilné doubravy. 
Druhově je lokalita ochuzena − dub šipák 
je nahrazen dubem zimním a zároveň 
chybějí některé náročnější xerotermní 
druhy. Ve stromovém patře se kromě již 
zmíněného dubu zimního vyskytuje habr 
(Carpinus betulus) a lípy (Tillia sp.). Ke-
řové patro má malou pokryvnost a pře-
važují v něm hloh (Crataegus sp.) a líska 
(Corylus avellana). Dominantou bylinné-
ho patra je tolita lékařská (Vincetoxicum 
hirundinaria), podle níž nese v lesnické 
typologii toto společenstvo svůj název − 
„zakrslá doubrava tolitová na slunných 
svazích a hřbetech se skalkami“. (Obr. 
č. 16)
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Dalšími signifi kantními druhy jsou trávy kostřava různolistá (Festuca heterophylla), srha hajní (Dactylis polygama) a ostřice 
horská (Carex montana). Časté jsou teplomilné druhy, mj. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), bělozářka 
větevnatá (Anthericum ramosum), hrachor černý (Lathyrus niger), řimbaba karpatská (Tanacetum corymbosum), kokořík 
vonný (Polygonatum odoratum) aj. Tuto enklávu teplomilné doubravy (asociace Corno-Quercetum) obklopují dubohabřiny 
dle lesnické typologie pak vysýchavá buková doubrava vápencová.

Lesní typ Přirozená dřevinná skladba

1Z1 ZAKRSLÁ DOUBRAVA tolitová na slunných svazích a hřbetech se skalkami DB 9, BŘ 1, HB, BO 

3H2 2C4 VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová DB 6, BK 2, HB 1, LP 1

 HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 

Komplex lesa zahrnující také dnešní Doubravu a Třesín patřil k tzv. zeměpanské držbě, Jan Lucemburský jej zastavil a poz-
ději přecházel majetek prodejem či jako dědičný až na rod Lichtensteinů (přelom 16. a 17. století). V jejich vlastnictví, 
jako součást panství Úsov, byl až do roku 1945. 
Hospodářské využívání lesa bylo velmi intenzivní. Lesy byly dobře přístupné a poměrně husté osídlení vyvolávalo značnou 
poptávku po dřevě. Stejně jako ostatní porosty v okolí byl les obhospodařován jako pařezina. Obnova tak byla zajištěna 

Obr. č. 16 a, b: Vymezení lokality Třesín.
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Obr. č. 18: Výřez hospodářské mapy revíru Lautsch (Mla-
deč) z roku 1892−1901. V prostoru terénního zastavení 
v tomto období je popsán 21−40letý porost dubu a jasa-
nu.V legendě je již zachyceno zvýšení obmýtí ze 40 na 
60 let. Původní pařeziny byly postupně nepřímo převá-
děny na kmenovinu. 

Obr. č. 17: Pohled na charakter zakrslé doubravy 
tolitové − dominantou bylinného patra je tolita lé-
kařská (Vincetoxicum hirundinaria). 

pouze výmladností, což zejména na suchých polohách Třesína mělo vliv na utváření druhové skladby lesa. Postupně se 
začal zvyšovat podíl tzv. pionýrských dřevin − jívy, krušiny, lísky apod. V důsledku intenzivní těžby docházelo i ke snížení 
výnosů, což patrně vedlo k prvním umělým obnovám, jež byly dokumentovány na severním okraji Třesína kolem roku 1750. 
Při nich byl pro zalesnění použit ekonomicky výhodnější smrk. (Hošek 1985) (Obr. č. 17)
První zařízení lesa provedl bádenský lesník baron de Gesau v roce 1769. Při něm rozdělil revíry na jednotlivé tratě s vy-
užitím přirozených hranic − lesních cest, průseků apod. Obmýtí bylo stanoveno na 40 let. Novou hospodářskou úpravu 
vypracoval roku 1825 lesmistr František Ondřej Pavlík. Podle hospodářského zařízení z roku 1825 byly severovýchodní 
svahy Třesína zařazeny do nově zřízeného revíru Obora se zaměřením na výkon myslivosti. Porosty na Třesíně byly v této 
době vesměs listnaté pařeziny špatného vzrůstu, mladší než 50 let. Jako výstavky byly zaznamenány dub, buk, habr, javor, 
klen, lípa, zastoupená byla i borovice, ojediněle smrk. V mladších porostech byl zastoupen ze síje smrk, buk a modřín. 
Roku 1846 byla vypracována nová hospodářská úprava, ta však byla záhy nahrazena novým zařízením z roku 1852. Při něm 
byl zrušen revír Obora (1850). Od této doby se hospodářská úprava prováděla již pravidelně každých 10 let (Hošek 1985). 

 AKTUÁLNÍ STAV POROSTŮ A PŘEDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ LOKALITY − MANAGEMENT 

Lesnicky jsou zde vymezeny dvě porostní skupiny 385 B 9 a B13/5
Porostní skupinu 385 B 9 lze v terénu identifi kovat podle některých charakteristik (není ohraničena žádným geografi ckým 
či technickým rozhraním). Prvním znakem je mírně odlišný charakter porostu. Skupina je vlastně enklávou 90letého, 
tedy přibližně stejnověkého porostu ve skupině B12/4, tedy v porostu věkově diferencovaném na dvě etáže. Prostorově 
se přibližně kryje s vymezeným lesním typem zakrslou doubravou tolitovou. V dřevinné skladbě převažuje dub s habrem, 
minoritně je zastoupena borovice a lípa. Starší a vzrostlejší stromy chybí. 

Tabulka 3: Výpis dat z lesního hospodářského plánu pro porostní skupinu 385 B 9.

Popis dílce: 
Les zvláštního určení na území PP Třesín. Dílec na prudkém svahu J expozice. Převládají smíšené jehličnaté kmenoviny. Celý dílec součástí RBC 
Třesín. 1. zóna CHKO Litovelské Pomoraví, PO Litovelské Pomoraví.

Popis porostní skupiny: 
1 část. LP+. Plán péče: jednotlivý výběr s intenzitou 7 %, těžba převážně v HB a DB, snížení zápoje ve prospěch bylinné vegetace a podpory 
plodivosti dřevin přirozené druhové skladby, šetřit a uvolňovat vitální jedince málo zastoupených dřevin přirozené druhové skladby.

Označení (oddělení, 
dílec, porostní 

skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba na 1 
ha

Celkem Těžba 
obnovní (m3)

385 B 9 0,68 90 DB 50 26 19 90 61 4

HB 43 20 13 41 28 3

BO 7 25 17 14 9 8

Celkem 98 15

Okolní dubohabřiny (lesní typ: vysýchavá buková doubrava vápencová) pak tvoří dvě etáže: horní etáž ve věku 121 let je 
v bezprostředním okolí stanoviště tvořena převážně vzrostlejšími jedinci samostatně rostoucích dubů, borovice a ojedině-
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le i jasanu. Tyto stromy tvoří tedy fakticky výstavkové patro bývalého středního lesa. Spodní patro jsou asi 50leté habry, 
duby a lípy. Celkově se v porostní skupině o ploše 2,79 ha vyskytují i smrky, borovice, modříny, javory kleny i mléče. 

Tabulka 4: Výpis dat z lesního hospodářského plánu pro porostní skupinu 385 B13/5.

Popis dílce: Les zvláštního určení na území PP Třesín. Dílec na prudkém svahu J expozice. Převládají smíšené jehličnaté kmenoviny. Celý dílec 
součástí RBC Třesín. 1. zóna CHKO Litovelské Pomoraví, PO Litovelské Pomoraví.

Popis porostní skupiny: 1 část. Výškově rozrůzněno. Zčásti na LT 1Z1. Plán péče: v částech s výskytem dřevin přirozené druhové skladby využívat 
jejich přirozenou obnovu. Netěžit vitální dřeviny přirozené druhové skladby. 

Označení (oddělení, 
dílec, porostní 

skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba 
(m3/ha)

Celkem (m3) Těžba 
obnovní (m3)

Etáž 5a 1,67 50 DB 25 21 18 26 74

HB 25 18 16 20 58

LP 25 21 18 28 78

BK 15 20 18 17 47

KL 10 20 18 11 31

Celkem 102 228

Etáž 13a 1,12 121 SM 35 36 28 72 200

BO 20 35 23 25 72

MD 20 41 28 36 103

DB 10 35 24 11 32

KL 5 32 24 6 16

JV 5 35 26 7 18

HB 5 29 18 3 10

Celkem 160 451

Celkem za obě etáže 2,79 262 739

Lokalita terénního zastavení je jednou z mála, na níž jsou patrné pozůstatky původního pařezinového způsobu hospodaření. 
Charakteristickým znakem jsou trsovitě rostoucí habry a lípy tvořící tzv. polykormony. Tyto jsou typickým prvkem pařezino-
vého hospodaření. Trsy výmladků vyrůstaly v místech původních pařezů. Lze tedy předpokládat výmladkový původ porostů.
(Obr. č. 19) 
Další zajímavou charakteristikou je poměrně malý vzrůst stromů vzhledem k věku, srovnáme-li je např. se stromy rostoucími 
v lužních polohách. Ten je podmíněn nízkou úživností stanoviště danou extrémními podmínkami − malou dostupností vody, 
mělkými půdami. 
Podíváme-li se na zem, kromě bylinného patra zde spatříme tzv. přirozené zmlazení, tedy malé semenáčky či odrůstající 
větší jedince stromů. Ve zmlazení lze nalézt dub, jasan, javor babyku, habr a lípu. Přirozené zmlazení je důležitou součástí 
lesnického hospodaření. Lesník, jenž umí využít přirozené schopnosti lesa obnovovat se, tak získá ekonomický prospěch − 
nemusí uměle zalesňovat, a tím eliminuje náklady se zalesňováním spojené. 
Na zmlazení je možno pozorovat jedny z nejčastějších škod v lesních porostech, a to je okus zvěří. V lokalitě se vysky-

Obr. č. 19: Trsovitě rostoucí habry a lípy, tzv. polykormony v místech původních 
pařezů. Prozrazují výmladkový původ porostů. 

tuje především zvěř srnčí. Zejména v chladněj-
ším období jsou obdobné polohy, tj. prosluněný, 
teplejší svah, oblíbeným stávaništěm spárkaté 
zvěře. Při podrobném pohledu na zmlazení je 
patrné časté ukousnutí terminálního výhonu. To 
nemusí znamenat pro mladý stromek úplnou li-
kvidaci, každopádně jej však brzdí v odrůstání, 
strom je oslabován a při opakovaném spásaní 
dochází k jeho úhynu. 
Management lokality je dán plánem péče 
o MZCHÚ. Ten lesní hospodář v tomto případě 
převzal a zapracoval do lesnických opatření de-
fi novaných v tzv. lesním hospodářském plánu. 
Ve skupině 385 B 9 je naplánována těžba formou 
jednotlivého výběru s intenzitou 7 % ze zásoby, 
tj. na ploše 0,68 ha bude vytěženo 15 m3 dřeva. 
Plán navrhuje těžbu převážně v HB a DB. Cílem 
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zde není ekonomický zisk, ale plán péče zde předpokládá, že dojde k mírnému prosvětlení porostu, a tím podpoře charak-
teristického bylinného patra teplomilné doubravy, a rovněž přístupem světla bude zvýšena plodivost dřevin a lepší odrůstání 
přirozeného zmlazení. Jednotlivým výběrem se rozumí zásah, při němž je objektem zájmu lesníka každý jednotlivý strom, 
tj. každý jedinec, kdežto u holosečného hospodářského způsobu je jako základní jednotka chápán porost. 

2.5  BRADLEC − BUČINA

   GPS: 
trasa přes lesní porost po lesní traktorové 
cestě z bodu GPS: 
49°46’2.909”N, 16°59’10.481”E 
do bodu GPS: 49°46’19.444”N, 
16°59’16.857”E, 
bod v přehledové mapě č. 5

 Anotace: 
lesy pahorkatin, podrostní způsob hos-
podaření, myslivost a ochrana lesa proti 
zvěři 

 Základní popis
Popisovaná lokalita je součástí přírodní 
rezervace Bradlec-Doubrava. Nachází se 
v mělkém sedle mezi dvěma nejvyššími 
vrcholy komplexu Doubravy, mezi Velkým 
Bradlecem (341 m. n. m.) a Jelením vr-
chem (345 m. n. m.). Vlastní lokalita se 
nachází ve výšce okolo 320 m. Jde o buko-
vý porost, který je jedním z mála v CHKO 
LP. Ačkoliv v celém prostoru lesního kom-
plexu Doubrava se po staletí intenzivně 
lesnicky hospodařilo a na mnohých loka-
litách i uměle zalesňovalo či se prováděla 
síje a měnila se druhová skladba, dá se 
z historických pramenů usuzovat, že za-
stoupení buku je zde původní. V lesní fasi 
Josefského katastru z roku 1784 (obdobě 
dnešního daňového přiznání) je uváděno 
označení jednoho z hospodářských celků 
− pozdějšího revíru Úsov − jako Buková 
trať. Buk je rovněž uváděn ve formě vý-
stavků v tehdejším revíru Nové Mlýny. 
Z hlediska fytocenologického zařazení 
(Neuhäuslová a kol. 1997) je lokalita za-
řazena do Melampyro nemorosi − Carpi-
netum Carpinion černýšové dubohabřiny, 
velikost měřítka (1 : 500 000) však vyluču-
je vymapování menších enkláv odlišných 
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Obr. č. 20  a, b: Vymezení lokality Bradlec.

či přechodných svazů. Pokud respektujeme v lokalitě předpoklad původnosti bukových porostů, mělo by se jednat o frag-
ment Luzulo-fagetum-bikové bučiny, jenž je vymapován na vrchu Bradlo, vzdáleném cca 10 km SV směrem.
Lesnická typologie zde vylišuje svěží dubovou bučinu s ostřicí prstnatou. 

Lesní typ Přirozená dřevinná skladba

3S3 − SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA s ostřicí prstnatou BK 5−7, DB 2−3, JD 1−2, LP 1−2, v příměsi HB

 HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 

Stejně jako předchozí lokalita Třesín byl Bradlec majetkově součástí komplexu lesa Doubravy a Třesína a patřil k tzv. 
zeměpanské držbě. Jan Lucemburský jej zastavil a později přecházel majetek prodejem či jako dědičný až na rod Lichten-
steinů (přelom 16. a 17. století). V jejich vlastnictví, jako součást panství Úsov, byl až do roku 1945. 
Na příkladu Doubravy je možno demonstrovat vývoj hospodaření v lese a především počátky plánovitosti reprezentované 
hospodářskou úpravou. Zvyšující se nároky na výnosy z lesa vedly k vypracování jedné z nejstarších hospodářských úprav 
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lesa na Moravě, a to již v roce 1769. Autorem 
byl bádenský lesník ve službách Liechtensteinů 
baron de Geusau (Hošek 1985). Prostředkem pro 
zvýšení výnosovosti lesa bylo i jeho prostorové 
rozdělení na jednotlivé „tratě“ − plošné cel-
ky. Jejich vymezení, později ještě několikrát 
upravené do téměř přesné geometrické sítě, se 
na velké části lesa dochovalo dodnes. (Obr. č. 20 
a 21)
Lesy byly obhospodařovány jako pařeziny, paře-
ziny s výstavky, později jako lesy střední, stejně 
jako téměř všechny lesy v obdobných polohách. 
Z dřevin je zmiňován dub, buk, bříza, měkké 
pařeziny s osikou, lípou a olšemi (Hošek 1985).
Současný stav lesů na Doubravě (v širším oko-
lí) byl ovlivněn asi nejvíce na konci 19. století, 
kdy byl ke správě majetku a vypracování nové-
ho hospodářského konceptu povolán vrchní lesní 
rada Julius Wiehl. Kromě postupného zvyšování 
mýtního věku u pařezin a postupných převodů 
některých pařezin na les vysoký zaváděl rovněž 
nově některé dřeviny. Na Doubravě to byl pře-
devším smrk, modřín, jedle, dále některé exo-
ty jako douglaska, vejmutovka, ořešák černý či 
dub červený. 

 AKTUÁLNÍ STAV POROSTŮ A PŘEDPOKLÁDANÝ 
DALŠÍ VÝVOJ LOKALITY − MANAGEMENT 

Porostní skupinu 562 E 15 lze vylišit poměrně 
snadno − jedná se o téměř čistou, velmi pěkně 
rostlou bučinu. Okolní porosty jsou s význam-
nějším zastoupením dubu, buk je v nich jen při-
míšen. (Obr. č. 22 a, b) 

Obr. č. 21: Rozdělení lesa v komplexu Doubrava zaznamenané na mapě 2. vo-
jenského mapování z roku 1837−8. Na mapě si lze všimnout poměrně velkých 
odlesněných ploch vstupujících či přímo dělících lesní komplex, jež byly využí-
vány zemědělsky − srovnej s následující mapou.

Obr. č. 22: Zachované rozdělení lesa v komplexu Doubrava na současné turis-
tické mapě.

Tabulka 5: Výpis dat z Lesního hospodářského plánu.

Popis dílce: Les zvláštního určení na území PR Doubrava. Kvalitní tvárná kmenovina BK na mírném svahu JV expozice, s řadou drobných oplocenek 
v zájmu ochrany přírody. Celý dílec − NRBC 01.

Popis porostní skupiny: 1 část, oplocenky se sporadickými nárosty BK, v S části doplněny JD. Porost fenotyp. tř. A pro BK. 
Plán péče: výběr s intenzitou 6 %, podpora plodivosti a odrůstání zmlazení dřevin přirozené druhové skladby, šetřit a uvolňovat vitální jedince dřevin 
přirozené druhové skladby, šetřit souše listnáčů.

Označení (oddělení, 
dílec, porostní 

skupina)

Plocha 
por. skupiny

Věk Dřevina Zastoupení Výčetní 
tloušťka 

(cm)

Výška (m) Zásoba 
na 1 ha

Celkem Těžba 
obnovní (m3)

562 E 15 8,49 145 BK 95 47 35 461 3 910 227

LP 3 32 28 10 82

DBZ 2 37 28 7 55

Celkem 478 4 047 227

V porostu není vyvinut téměř žádný podrost, a to z několika důvodů. Primárním jsou zde vysoké stavy zvěře, a to zejména 
dančí zvěře. Druhým důvodem je nedostatek světla, které je pro odrůstání bukového zmlazení důležitým faktorem. (Obr. 
č. 23)
Při průchodu porostem je možno zpozorovat několik oplocenek přímo v lese, přičemž v těchto malých oplocených ploškách 
jsou i staré stromy. Oplocenky jsou umístěny ve světlinách, tedy v místech s významnějším světelným požitkem. V někte-
rých lze spatřit odrůstající zmlazení či uměle založené skupiny stromů, v některých se při zevrubném pohledu nenachází 
nic. Při podrobnějším pohledu na zem je však možno i ve zdánlivě prázdných oplocenkách pozorovat počínající přirozené 
zmlazení buku. (Obr. č. 24)
Proč jsou zde oplocenky vybudovány a proč je snaha pracovat zde s přirozenou obnovou buku? Buk je jednou z dřevin, která 
je velmi vhodná právě pro tento způsob hospodaření, při kterém se využívá ochrana mateřského porostu a jeho plodivá 
síla pro založení nových generací lesa. 
V tomto případě plán péče a následně i lesní hodpodářský plán předpokládá další postup: výběr s intenzitou 6 %, podpora 
plodivosti a odrůstání zmlazení. Navržený postup lze z lesnického pohledu zařadit mezi tzv. podrostní způsob hospodaření, 
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zde jde o formu skupinovitě clonnou (či výbě-
rovou), při které se skupinovitě clonnou (vý-
běrovou) sečí v dlouhé době obnovní důsledně 
uplatňuje kvalitativní jednotlivý výběr stromů 
k těžbě; výsledkem jsou výrazně nestejnověké, 
nepravidelně uspořádané následné porosty, blí-
žící se v obnovní fázi výběrnému lesu (zejména 
skupinovitě výběrnému), (Poleno 1999). 
Ve starší oplocence v SZ části porostní skupiny 
lze kromě odrůstajícího buku nalézt i jedli. Za-
stoupení jedle v porostech Doubravy je zmiňová-
no i v historických datech týkajících se evidence 
dřevin, přestože se v současnosti v širším okolí 
starší jedle nevyskytují. Nejedná se tedy v tomto 
případě o přirozené zmlazení, ale umělou výsad-
bu a určitý pokus otestovat vhodnost aktuálních 
přírodních podmínek dané lokality pro tuto dře-
vinu. Obdobné přírodní podmínky jsou i na již 
výše zmiňovaném Bradle (viz Základní popis), 
kde kromě buku má i jedle své přirozené stano-
viště. (Obr. č. 25)
Na příkladu oplocenek je patrné, jak se práce 
lesníka prolíná s problematikou chovu zvěře či 
obecně problematikou myslivosti. Jako problém 
pro odrůstání přirozené obnovy byla zmíněna 
daňčí zvěř. Ta je v celém prostoru Doubravy sice 
zvěří nepůvodní, daněk pochází ze Středomoří 
a Malé Asie, nicméně je u nás vysazován někdy 
od 16. století. Lokalita Doubrava byla využívána 
jako lovecký revír, přičemž důraz na myslivost 
v Lichtensteinském panství lze spatřit i ve zříze-
ní obory okolo roku 1820 v prostoru mezi Novými 
Zámky, Třesínem a Chrámem přátelství (Tem-
plem) na ploše cca 450 ha, a to právě pro chov 
jelení a daňčí zvěře. Později v roce 1850 byla 
obora zrušena a zvěř z velké části vystřílena. 
O tom, že se zde udržela, svědčí výkazy ulovené 
zvěře, kde např. v roce 1870 jsou uváděni 2 ulo-
vení daňci. V období první republiky byla daň-
čí zvěř opět na vzestupu a ročně se zde ulovilo 
okolo 50 ks (Hošek 1985). Další výrazný vzestup 
zde daňčí zvěř zaznamenala v 80. letech minu-
lého století, kdy byl obnoven chov (pro zvýšení 
kvality zvěře, tzv. „osvěžení krve“, bylo dove-
zeno asi 10 ks daňků z Maďarska) a zřízena nová 
obora poblíž Nových Zámků o výměře necelých 
340 ha. Tato byla zrušena v roce 2003. V sou-
časnosti lesní hospodář řeší problematiku „op-
timalizace stavů spárkaté zvěře“, tedy i dalších 
druhů zde se vyskytujících (srnčí zvěř, mufl oní 
zvěř, černá zvěř), tak, aby škody na hospodaření 
nepřevyšovaly příjmy plynoucí z pronájmu lesa 
uživatelům honiteb či nezatěžovaly vlastní re-
žijní náklady v případě tzv. režijních (pro vlastní 
potřebu) honiteb. Ochrana přírody se pak snaží 
kromě ekonomických aspektů zajistit i celkový 
vývoj lesních porostů s přirozeným spektrem by-
linného a stromového patra. Přítomnost zvěře 
na lokalitě potvrzují tzv. pobytové znaky zvěře − 
častý výskyt zvěřních chodníků, intenzivní okus 
na přirozené obnově lesa a několik menších ka-
lišť černé zvěře především na průseku tvořícím 
SZ hranici porostní skupiny. (Obr. č. 26)

Obr. č. 23: Pohled do interiéru bučiny.

Obr. č. 24: Bukové zmlazení v oplocenkách.

Obr. č. 25: V oplocence je uměle vysazována jedle.

Obr. č. 26: Přítomnost zvěře dokládá hustá síť zvěřních chodníků. 
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3   SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Lesy v Litovelském Pomoraví, které si člověk spojuje převážně s přídomkem „lužní“, jsou skutečně svou rozlohou a vodním 
režimem v rámci ČR unikátní. Na demonstrovaných objektech − lesních porostech − je však možno poznat, že lesy v CHKO 
mají velmi rozmanitý charakter a až na horské lesy je zde možno v zásadě představit základní přírodě blízké způsoby les-
nického hospodaření v 1.−  4. lesním vegetačním stupni.
Každý, kdo s průvodcem projde některé z lokalit, by si měl uvědomit skutečnost, že lesy v takto staré sídelní oblasti, jakou 
je Hornomoravský úval, jsou po celá tisíciletí, v podstatě od samého počátku jejich vývoje po skončení doby ledové, pod tu 
větším, tu menším vlivem člověka. Přesto zde tvořivá síla přírody dokázala zachovat poměrně pestrou skladbu lesa, který 
je a do budoucna snad zůstane vzorem pro rozumné a ohleduplné hospodaření člověka v krajině. 

4   PŘÍLOHY
4.1  TABULKA POUŽITÝCH NÁZVŮ A ZKRATEK DŘEVIN

ČESKÝ NÁZEV VĚDECKÝ NÁZEV ZKRATKA 

jedle bělokorá Abies alba Mill. JD 

borovice lesní Pinus sylvestris L. BO 

modřín opadavý (m. evropský) Larix decidua Mill. MD 

dub letní Quercus robur L. DB 

dub zimní Quercus petraea (Mattyschka) Liebl. DBZ 

buk lesní Fagus silvatica L: BK 

habr obecný Carpinus betulus L: HB 

javor mléč Acer platanoides L. JV 

javor klen Acer pseudoplatanus L. KL 

javor babyka Acer campestre L. BB 

javor jasanolistý Acer negundo L. JVJ 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. JS 

jilm habrolistý Ulmus minor Mill. JL 

jilm horský Ulmus glabra Hudson JLH 

jilm vaz Ulmus laevis Pallas JLV 

bříza bělokorá (b. bradavičnatá) Betula pendula Roth BR 

lípa malolistá (lípa srdčitá) Tillia cordata Mill.  LP 

lípa velkolistá Tillia platyphyllos Scop. LPV 

olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertner OL 

topol osika, osika obecná Populus tremula L. OS 

topol bílý (linda) Populus alba L. TP 

topol černý Populus nigra L. TPC 

ostatní topoly nešlechtěné  TPX 

topoly šlechtěné  TPS 

vrba jíva Salix caprea L. JIV 

vrba bílá, vrba křehká Salix alba, Salix fragilis L. VR 
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