ýeská lesnická spoleþnost pod záštitou
RNDr. Miloše Gregara, þlena rady hlavního mČsta Prahy
ve spolupráci
s Lesy hlavního mČsta Prahy,
za finanþní podpory
Ministerstva zemČdČlství, úseku lesního hospodáĜství

HOSPODAěENÍ
V MċSTSKÝCH A PěÍMċSTSKÝCH
LESÍCH

11. dubna 2006
Centrum Varta
Praha - Horní MČcholupy

Odborný garant:
Doc.Ing. Ivo Kupka, CSc.
ýZU Praha - Fakulta lesnická a environmentální
Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol
e-mail: kupka@czu.fle.cz
Ing. et Ing. Václav Kroutil
Lesy hlavního mČsta Prahy
Práþská 1885, 106 00 Praha 10 – ZábČhlice
tel.: 272 650 659,
e-mail: kroutil@lesy-praha.cz
Organizaþní garant:
Ing. Pavel Kyzlík,
Mgr. Iva Kubátová
tajemníci ýeské lesnické spoleþnosti
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155,
mobil: 603 163 409, e-mail: cesles@csvts.cz

Vzhledem ke spoleþenským a kulturním zmČnám ve využívání pĜírody dochází i k zvýraznČní
mimoprodukþních funkcí zvláštČ u lesĤ mČstských a pĜímČstských (zákon þ. 289/1995 Sb.,
§ 8, odst. 3) a je tĜeba s touto zmČnou seznamovat a na ni reagovat v lesním hospodaĜení
i v rozhodování veĜejné správy a ostatních zainteresovaných složek
(Volné pokraþování pĜedchozích akcí – 2004 LázeĖské a rekreaþní lesy, 2005 – Turistika,
sporty v lesních majetcích a hospodaĜení v nich )

Technická spolupráce:
Lesnická práce, s.r.o.
nakladatelství a vydavatelství
Zámek 1, 281 63 Kostelec nad ýernými lesy
e-mail: lasak@lesprace.cz
ISBN 80-02- 01787-0
2

OBSAH
4
Úvodní vystoupení
MċSTSKÉ A PěÍMċSTSKÉ LESY
V HLAVNÍM MċSTċ PRAZE
RNDr. Miloš Gregar, radní, Magistrát mČsta Prahy
10
VYUŽITÍ HOSTIVAěSKÉHO LESOPARKU
JAKO REKREAýNÍHO ZÁZEMÍ OBýANY PRAHY 15
Ing. Ivan Holešinský, OŽP, ÚĜad Mý Praha 15 - Horní MČcholupy
12
HODNOCENÍ POTENCIÁLU SOCIÁLNċ-REKREAýNÍ
A ZDRAVOTNċ-HYGIENICKÉ FUNKCE LESģ V OKOLÍ VELKÝCH MċST
Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., ÚTOK LDF MZLU v BrnČ
18
PRINCIPY VYMEZENÍ
I. A II. ZÓNY PěÍMċSTSKÝCH LESģ
Karel MatČjka
26
RÁMCOVÉ SMċRNICE HOSPODAěENÍ
V MċSTSKÝCH A PěÍMċSTSKÝCH LESÍCH
Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc., FLE ýZU v Praze
32
HOSTIVAěSKÝ AREÁL
Ing. et Ing. Václav Kroutil, Lesy hlavního mČsta Prahy, Praha 10–ZábČhlice
34
EVROPSKÉ FÓRUM MċSTSKÝCH LESģ – VÝZNAM MċSTSKÝCH LESģ PRO EVROPANY
Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc., FLE ýZU v Praze
36
HORNICKÁ KRAJINA NA SOKOLOVSKU
PěEDURýENÁ PRO NOVÉ PěÍMċSTSKÉ LESY
Konstantin Dimitrovský - Jan Jehliþka - Miroslav Jetmar
42

ZAýLENċNÍ PěÍMċSTSKÝCH LESģ DO SYSTÉMU ZELENċ MċSTA
NA PěÍKLADU MċSTA HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Pavel Borusík a Ing. Pavel Šimek, Zahradnická fakulta MZLU Lednice
50
ZALESĕOVÁNÍ V PRAZE A OKOLÍ PěED 100 LETY
Ing. Pavel Kyzlík, ýLS Praha
XX
ODBORNÁ EXKURZE

3

MċSTSKÉ A PěÍMċSTSKÉ LESY
V HLAVNÍM MċSTċ PRAZE
(Obrazová prezentace v powerpointu - výĖatek)

RNDr. Miloš Gregar, radní, Magistrát mČsta Prahy
1. Praha – základní údaje: poþet obyvatel: 1 170 tis., území: plocha 496 km2,
prĤmČrná nadmoĜská výška 235 m.
2. Pražská zeleĖ:
Parky a zahrady: zaujímají plochu o rozloze 870 ha, ostatní parkovČ upravené plochy
þítají cca 2500 ha.
NejvýznamnČjší pražské zahrady a parky: Královská obora Stromovka, Letenské
sady, Zahrada Kinských, Komplex zahrad na vrchu PetĜínČ, Vítkov.
3. Pražská zeleĖ: lesy
Plocha lesĤ 4890 hektarĤ, tj. lesnatost necelých 10 %.
NadmoĜská výška od 177 do 399 metrĤ nad moĜem.
4. Všechny lesy jsou vedeny v kategorii lesa zvláštního urþení – lesy pĜímČstské a se
zvýšenou rekreaþní funkcí.
Vlastnická struktura: 2430 hektarĤ v majetku hl. m. Prahy, 750 hektarĤ soukromé
osoby, 1710 hektarĤ stát.

Vlastnická struktura lesĤ v hl.m.Praze v
hektarech
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5. Pražská zeleĖ: zvláštČ chránČná území
Celkem 87 zvláštČ chránČných území o celkové ploše 2 220 ha (cca 4% plochy mČsta)
Široké spektrum území od geologických lokalit, pĜes botanické, zoologické,
entomologické až po lesní biotopy.
6. Lesy na území hl.m.Prahy svou rozlohou a ekologickou stabilitou patĜí
k nejvýznamnČjším složkám zelenČ. Lesy tvoĜí v Praze nČkolik vČtších komplexĤ:
NejvČtší jsou Klánovický les (1000 ha), Kunratický les (300 ha), lesy jižnČ od ModĜan
(500 ha), Divoká Šárka (300 ha). Zbytek tvoĜí desítky menších lesĤ s výmČrou 1-100 ha.
KromČ Kunratického lesa jsou tyto lesní celky na okrajích Prahy.
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Podíl jednotlivých druhĤ zelenČ
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7. Struktura pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa je v Praze vzhledem k charakteru
lesĤ odlišná od „bČžného“ lesa: porostní pĤda 87%, bezlesí (ochranná pásma inž. sítí)
1,5 %, jiné pozemky (rekreaþní louky apod.) 11,5 %. NávštČvnost v lesích obecnČ velmi
vysoká, v nČkterých þástech mimo bČžná mČĜítka: obora HvČzda (80 ha) v roce 2004:
7 400 návštČvníkĤ/1ha/rokfjh

Struktura pozem kĤ urþených k plnČní
funkcí lesa

1,5

11,5
porostní pĤda
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8. Na podporu rekreaþního využívání lesĤ rozmístČno v lesích více než 2400 kusĤ
dĜevČných rekreaþních prvkĤ – napĜ. pĜes 50 altánĤ, 45 pískovišĢ, 20 vČtších dČtských
hĜišĢ. Roþní údržba rekreaþního vybavení (mimo údržby cest) vyžaduje pĜes 2 miliony Kþ.
Úklid lesa od odpadkĤ a drobných skládek vþetnČ vyvážení košĤ stojí roþnČ více než
8 milionĤ Kþ.
9. Za posledních 100 let se zvýšila plocha lesĤ v Praze o 28%. Od roku 1903 do 1914 se
zalesnilo 80 hektarĤ. Do roku 1938 dalších 200 hektarĤ, pĜevážnČ akátem a borovicí
þernou. ZalesĖovaly se pĜedevším zemČdČlsky nevyužitelné prudké kamenité svahy.
10. Již od 30-tých let zámČr na vytvoĜení „Zeleného pásu“ – pro problémy s vlastníky
pozemkĤ nerealizován. V období komunismu zalesnČní provádČno bez ohledu na
vlastnické vztahy - zaþalo se více zalesĖovat. ZalesnČní se již provádí pĜevážnČ na
bývalých polích – bohaté pĤdy vysoké bonity. V letech 1948 – 1990 zalesnČno celkem
800 ha zemČdČlské pĤdy
11. Charakter novČ zalesĖovaných ploch se v prĤbČhu 20. století mČnil spolu s dĤvody
zalesĖování (pĤvodnČ protierozní opatĜení, postupnČ pĜemČnČné na rekreaþní využívání
lesĤ). Obecným nedostatkem (z lesnicko rekreaþního pohledu) je malý þasový pĜedstih
výsadeb pĜed novou zástavbou. Stejný problém je i v dnešní dobČ – nutnost maximálnČ
urychlit výsadbu lesĤ v oblastech s plánovanou zástavbou.
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12. Po schválení nového územního plánu (od roku 2000 do souþasnosti) zalesnČno
dalších 62 hektarĤ. Prudký rozvoj nové zástavby v Praze – stabilní a silný nárĤst
zastavČných ploch. Rozdíl v nárĤstu zastavČných ploch a lesĤ se stále zvyšuje.
K zastavení trendu nutno zalesĖovat ĜádovČ vČtší plochy – navrženy zmČny územního
plánu pro lesní porosty na pozemcích mČsta v rozsahu cca 450 ha .

13. V podmínkách Prahy zaþíná les plnit svoji funkci od výmČry cca 10 ha souvislé
plochy. NaplnČní územního plánu v oblasti lesĤ zásadnČ ovlivĖuje cena pozemkĤ –
základní cena stavebních pozemkĤ je cca 2000 Kþ/m2, zemČdČlské pozemky cca
30-90 Kþ/m2. ěada vlastníkĤ spekuluje se zmČnou zemČdČlských pozemkĤ na stavební.
Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo v roce 1995 zámČr vykupovat stávající lesy od
soukromých vlastníkĤ. Do letošního roku vykoupeno 105 hektarĤ lesĤ - tím je zajištČna
Ĝádná péþe o tyto zanedbávané porosty.
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14. PĜíklad nového zalesĖování zemČdČlských pĤd v okolí Dolních Poþernic – realizace
2003-2006, celková plocha cca 16 ha

15. Okraje zástavby Prahy trpí šíĜením plošné zástavby – tzv. suburbanizací.
Nový návrh na vytvoĜení ekologicky stabilní prostorové struktury - „Zelený pás“,
pĜesahující hranice Prahy na navazující území stĜedoþeského kraje
16. Zelený pás hl.m.Prahy – základní vymezení území
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17. Zelený pás jako urbanisticko ekologické protiopatĜení masivního rozvoje hl.m.Prahy –
zvýšení estetické hodnoty pĜímČstské krajiny. VytvoĜení rekreaþního zázemí mČstské
aglomerace. Zelený pás má zhodnotit a zachovat pĜírodní fenomény, revitalizovat vodní
toky, obnovit zaniklé vodní plochy. Cílovým stavem je zvýšit podíl zelenČ na území Prahy
minimálnČ o 40%.
18. Velká vČková nevyrovnanost lesĤ ovlivnČná pĜedevším dvČma vlnami zalesĖování
(tĜicátá a šedesátá léta 20. století). Z tČchto období témČĜ dvojnásobek „normální
plochy“ – problém do budoucna pĜi obnovČ porostĤ

Plocha vČkových stupĖĤ a porovnání s
normalitou

plocha v hektarech
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19. Špatný zdravotní stav dĜevin ovlivnČn:
– existencí stanovištnČ nevhodných dĜevin (smrk, borovice);
– vysokým stupnČm zneþištČní ovzduší (dub, borovice);
– velkým poþtem pĜestárlých porostĤ (borovice, smrk, dub).
Procento nahodilých tČžeb (souše, nemocné stromy) je dlouhodobČ prĤmČrnČ 35%
roþních tČžeb, v roce 2004 dokonce témČĜ 60%. PrĤmČrná tČžba cca 3 m3/ha, v roce
1997 napĜ. jen 2 m3/ha – tlak veĜejnosti na minimalizaci zejména obnovních tČžeb.
PrĤmČrné zakmenČní þiní 8,7.
20. Velký rozdíl mezi stávající a cílovou dĜevinnou skladbou - jak negativní (smrk, akát,
borovice þerná), tak pozitivní (dub, buk). PĜemČna druhového složení je biologicky i
finanþnČ nároþná, pĜedstavy veĜejnosti jsou þasto odlišné (zejména u smrkových
porostĤ).
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Zastoupení dĜevin v lesích hl.m.Prahy
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21. NejvČtší problémy v lesním hospodáĜství na území Prahy plynou ze samotné
existence mČstské aglomerace v tČsné blízkosti lesních porostĤ:
- pĜímý tlak zástavby na okraje lesa
- extrémnČ vysoká návštČvnost (napĜ. Kunratický les – 300 ha – v roce 2004 cca
670 000 návštČvníkĤ) spojená s civilizaþními tlaky – vandalismus, sešlap pĤdy,
poškozování mladých kultur apod.
22. Vzhledem k charakteru lesĤ je tČžba dĜeva nízká , zisky z tČžby dĜeva tvoĜí jen menší
þást pĜíjmĤ, zbytek musí hradit hl.m.Praha. DlouhodobČ je podíl mezi lesnickými
pracemi a nelesnickými (spojených s rekreaþní funkcí lesĤ ) pracemi cca 40:60 ,
nelesnické práce nepĜinášejí žádný „hospodáĜský užitek“, ale jsou þasto to jediné, co
ocení návštČvník pĜímČstských lesĤ.
23. Lesy v majetku hl.m. Prahy spravuje odbor ochrany prostĜedí Magistrátu.
VČtší þást prací (cca 80%) provádí mČstská organizace Lesy hl.m. Prahy na základČ
smlouvy. Odbor ochrany prostĜedí veškeré práce tedy zadává a kontroluje. Náklady na
údržbu a rozvoj pražských lesĤ (vþetnČ nových ploch lesĤ a lesoparkĤ) byly v loĖském
roce cca 40 milionĤ Kþ.
24. HospodaĜení v lesích v majetku hl.m.Prahy se striktnČ Ĝídí ekologickými principy
Dlouhodobá je snaha o pĜizpĤsobení se principĤm trvale udržitelného hospodaĜení pĜi
maximální podpoĜe biodiverzity lesních porostĤ, to vše s pĜihlédnutím k extrémnímu
rekreaþnímu využívání lesních porostĤ na území hl.m.Prahy.
25. Lesní majetek hl.m.Prahy je od 1.7.2005 certifikován systémem PEFC (Pan
European Forest Certification Council). PĜipravuje se též certifikace systémem FSC
(Forest Stewardship Council) jako možnosti doložit veĜejnosti nezávislé posouzení
o ekologicky pĜíznivém a trvale udržitelném zpĤsobu obhospodaĜování lesĤ v majetku
hl. m. Prahy.
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Využití HostivaĜského lesoparku jako
rekreaþního zázemí obþany Prahy 15
Ing. Ivan Holešinský
Na území Mý Praha 15, která zahrnuje území Horních MČcholup a HostivaĜe, se nachází známý
HostivaĜský lesopark, který spoleþnČ s HostivaĜskou pĜehradou tvoĜí významný prvek
využívaný k rekreaci a oddechu obþanĤ širokého okolí. Je souþástí pĜírodního parku HostivaĜ ZábČhlice. Mý Praha 15 se rozkládá na území 1026 ha a má 27 669 obyvatel. Vlastní lesopark
zahrnuje území 170ha, z toho tvoĜí 50ha louky a 120ha lesní porosty.
Lesopark byl založen v 70.letech minulého století na pĤvodnČ nelesní pĤdČ; již pĜi jeho
zakládání bylo poþítáno s rekreaþním využitím tČchto porostĤ, a proto þásti ploch byly
ponechány bez výsadeb jako rekreaþní louky; zároveĖ se budovala základní cestní síĢ.
Pro srovnání: veĜejná zeleĖ, o kterou peþuje mČstská þást, zaujímá jen 70 ha, z toho je
zĜejmé, že dominantním prvkem pĜi oddechu a krátkodobé rekreaci obþanĤ Prahy 15 je právČ
lesopark.
HostivaĜský lesopark má nezastupitelnou roli v posuzování kvality prostĜedí celé naší mČstské
þásti. JeštČ více se tato skuteþnost odráží pĜi hodnocení kvality života v blízkosti lesoparku, což
pĜímo souvisí s rĤstem cen pozemkĤ, bytĤ i rodinných domĤ. Zejména
v posledním období se pĜi výstavbČ nových bytĤ a domĤ zdĤrazĖuje blízkost lesoparku nebo
výhledu na lesopark jako prvek ovlivĖující vyšší cenu ..
Význam lesoparku pro obþany mČstské þásti ještČ vzrĤstá v nynČjším období, kdy se realizují
projekty vedoucí k zahuštČní sídlišt novými bytovými domy pĜedevším na úkor stávající
veĜejné zelenČ.
HostivaĜský lesopark poskytuje prostor pro nejrĤznČjší aktivity a trávení volného þasu obyvatel
v pĜírodČ po celý rok. MČstská þást Praha 15 tyto aktivity podporuje a postupnČ dokonþuje
areál volnoþasových aktivit nacházející se na okraji lesoparku, který poskytuje další prostor pro
trávení volného þasu pĜi volejbalu, tenisu, fotbalu nebo na novČ vybudovaném rozsáhlém
dČtském hĜišti osazeném kvalitními herními prvky pro malé dČti i ty starší. V tomto roce budou
zahájeny stavební práce na rekonstrukci ubytovacích
a stravovacích kapacit. RovnČž na území lesoparku je osazena Ĝada dČtských herních prvkĤ a
laviþek. Je nutné vzpomenout i význam HostivaĜské pĜehrady, která je vþlenČna do lesoparku a
vhodnČ doplĖuje celé území a zároveĖ poskytuje další prostor pro aktivity jako koupání,
rybaĜení a v zimČ bruslení. Na levém bĜehu HostivaĜské pĜehrady se nachází pláž a veĜejné
koupalištČ, kde jsou zpracovány zámČry na celkovou rekonstrukci.
Z hlediska pohybu návštČvníkĤ pĜevažují pČší návštČvníci a bČžci, avšak znaþný je
i poþet cyklistĤ, bruslaĜĤ na koleþkových bruslích, v zimČ bČžcĤ na lyžích a pohybuje se zde i
nČkolik jezdcĤ na koních. Vzhledem k masovému využívání lesoparku je nutná koordinace a
stanovení tras pohybu jednotlivých druhĤ návštČvníkĤ. PĜesto jsou však dny zejména o
víkendech, kdy je hustota pohybu návštČvníkĤ tak velká, že dochází ke kolizím, zejména mezi
cyklisty a pČšími návštČvníky. Pro pohyb jezdcĤ na koních byly vyznaþeny samostatné trasy co
nejménČ kolidující s ostatními návštČvníky. Problémy pĤsobí i volný pohyb psĤ. Je nutná
tolerance a ohleduplnost všech návštČvníkĤ.
Je nutné ocenit i funkci lesoparku jako zóny výskytu a koncentrace rozmanitých druhĤ flóry a
fauny ve velkomČstČ, což vytváĜí zajímavé možnosti poznání jejich jednotlivých druhĤ.
Území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a s tím souvisí i problémy, které
rovnČž nacházíme na plochách ostatní veĜejné zelenČ mČstské þásti.
Aþkoliv lesopark má pozitivní vliv na celou oblast, jsou s lesoparkem spojeny aktivity
a snahy, které jej poškozují a ohrožují. NejvČtší problémy pro lesopark v souþasnosti plynou ze
samotné existence mČstské aglomerace v tČsné blízkosti s vysokou hustotou obyvatel a s tím
spojených civilizaþních tlakĤ a to tlak pĜímé zástavby lesních pozemkĤ þi ochranného pásma a
stále rostoucí vandalismus, který není smČĜován jen na rekreaþní vybavení lesĤ jako jsou koše,
laviþky, pískovištČ a herní prvky ale také na mladé porosty a kultury. Samostatnou kapitolou
jsou osobní zájmy jednotlivých soukromých vlastníkĤ lesa, kteĜí se snaží o vyþlenČní pozemku
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z lesoparku, zmČnu využití pozemkĤ z hlediska územního plánu nebo dosažení vyšší výkupní
ceny. Již v roce 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP zámČr vykupovat lesy ve vlastnictví
fyzických osob, jelikož však není dostatek finanþních prostĜedkĤ jedná se o dlouhodobý
proces..
Pro udržení kvalitního fungování území lesoparku je nutné se soustĜedit na zajišĢování
následujících úkolĤ:


vhodná a dostateþná rekreaþní vybavenost zejména s ohledem na dČti a mládež



pravidelná údržba porostĤ



dostateþná údržba þistoty pĜi souþasné instalaci dostateþného poþtu odpadkových košĤ
a to i košĤ na psí exkrementy pĜi hlavních trasách pohybu



sledování a prĤbČžná koordinace pohybu návštČvníkĤ lesoparku a stanovování pravidel



zajištČní kontrol dodržování veĜejného poĜádku ze strany mČstské policie

Je známo, že prostĜedí, ve kterém lidi žijí, ovlivĖuje jejich pocity, jednání a chování,
a proto je i snahou Mý, aby i pĜes pokraþující urbanizaci a zástavbu existovaly místa na naší
mČstské þásti, která nabídnou lidem chvíle klidu v pĜírodČ, jakož i možnosti aktivního
odpoþinku.

Kontakt:
Ing. Ivan Holešinský
ÚĜad mČstské þásti Praha 15
Odbor životního prostĜedí
BoloĖská 478
106 00 Praha 10 Horní MČcholupy
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Hodnocení potenciálu sociálnČ-rekreaþní a
zdravotnČ-hygienické funkce lesĤ v okolí
velkých mČst
Ilja Vyskot a Jitka Fialová
Úvod
Pobyt a aktivity v pĜírodním, zvláštČ lesním prostĜedí, jsou všeobecnČ hodnoceny
jako nejvhodnČjší a nejúþinnČjší formy rekreace s optimalizací obnovy psychických
a fyzických sil þlovČka.
Zákon þ. 289/95 Sb., o lesích, mj. umožĖuje vymezit lesy zvláštního urþení, u kterých veĜejný
zájem na zlepšení a ochranČ životního prostĜedí þi jiný oprávnČný zájem na plnČní
mimoprodukþních funkcí lesa je nadĜazen funkcím produkþním. Do této subkategorie spadají i
lesy pĜímČstské a další lesy se zvýšenou rekreaþní funkcí.
I v pĜípadČ kategorie lesa hospodáĜského je možné specifikovat lesy s dĤležitými
mimoprodukþními funkcemi napĜ. se zvýšeným rekreaþním využíváním. Tyto lesy pĜedstavují
vlastnČ „latentní“ subkategorii lesĤ hospodáĜských. PĜi uplatnČní vícefunkþního hospodaĜení
mĤže být zajištČna jejich zvýšená úþelovost bez újmy na dĜevní produkci.
„Les rekreaþní“ je obvykle lesem zvláštního urþení, který slouží soustĜedČné rekreaci obþanĤ v
blízkosti vČtších mČst (pro každodenní rekreaci) nebo v rekreaþních oblastech (pro víkendovou
þi dlouhodobou rekreaci). Charakteristickými znaky rekreaþního lesa jsou urþité porostní
úpravy (volba dĜevin, struktura porostĤ, zvýšení mýtního vČku, estetická úprava porostĤ),
omezení nČkterých hospodáĜských þinností (tČžká mechanizace, aplikace pesticidĤ, hnojení) a
rekreaþní vybavení (parkovištČ, sportovištČ, procházkové cesty, pĜístĜešky, stolky, laviþky
atd.). Velikost rekreaþního lesa a jeho vybavenost se Ĝídí proponovaným poþtem návštČvníkĤ.
„Les pĜímČstský“ je lesem v bezprostĜední blízkosti mČsta þi sídelní aglomerace. Termín
pĜímČstský vyjadĜuje jeho polohu, disponibilitu a intenzitu využívání. Funkþní poslání mĤže být
rĤzné - mĤže pĜevládat funkce rekreaþní, ale þasto také funkce bioklimatická (zmírĖování
rychlosti vČtru þi teplotních extrémĤ, zvyšování vzdušné vlhkosti apod.) resp. zdravotnČ hygienická (zadržování prachu, mikroorganismĤ, hluku, regenerace
a ionizace vzduchu atd.).
SociálnČ-rekreaþní a zdravotnČ-hygienická funkce lesa
Rekreace není þinností lesa, ale þlovČka. Používaná definice rekreaþní funkce lesa hovoĜí o
þinnostech þlovČka v lesním prostĜedí k regeneraci jeho fyzických a duševních sil
a uspokojení jeho osobních zájmĤ. Humánní zdravotnČ-hygienické aktivity jsou analogické. Co
tedy vlastnČ rozumíme tČmito „funkcemi“ lesa ?
Funkce sociálnČ-rekreaþní není „službou“ , ale schopností lesních ekosystémĤ produkovat
úþinky pĤsobící humánnČ-sociální uspokojení fyzických a psychických potĜeb þlovČka
(optimalizaci fyziologických procesĤ organizmu). SociálnČ-rekreaþními úþinky jsou fyziologická
optimalizace mikroklimatu, modifikace struktury biotického prostĜedí, modifikace vlastností
biotického prostĜedí, modifikace potravinových a jiných zdrojĤ (pĜ.lovná zvČĜ), produkce
pĜírodnin. SociálnČ-rekreaþní potenciál lesa je kvantifikovaná, maximálnČ možná funkþní
schopnost lesních ekosystémĤ (hodnota produkované funkce), v optimálních ekosystémových
podmínkách produkovat tyto úþinky.
Funkce zdravotnČ-hygienická, analogicky, je schopnost lesních ekosystémĤ produkovat úþinky
modifikující kvalitu prostĜedí a tlumící jeho extrémy a úþinky ovlivĖující hygienu
a zdravotní stav organismu þlovČka. ZdravotnČ-hygienickými úþinky jsou hygiena klimatu,
tlumení klimatických extrémĤ, filtrace tuhých, plynných a radioaktivních látek, kyslíkový režim
ovzduší, ionizace vzduchu, biocidní profylaxe prostĜedí, zdravotnČ-hygienický úþinek na lidský
organismus, fotosyntetická aktivita vegetace, zdravotní prevence a profylaxe (produkce
volatilních látek, fytoncidĤ), fyziologické klimatické optimum a produkce pĜírodních léþiv.
Negativním aspektem je produkce alergenních látek (pyl, detrity, tČkavé látky). ZdravotnČ-
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hygienický potenciál je kvantifikovaná, maximálnČ možná funkþní schopnost lesních
ekosystémĤ (hodnota produkované funkce) v optimálních ekosystémových podmínkách
produkovat tyto úþinky.
Reálný potenciál tČchto funkcí je determinován vlastnostmi stanovištČ, druhovou
a strukturní skladbou porostĤ (Vyskot,I. a kol., 2003). Není závislý na spoleþenské poptávce.
Požadavky spoleþnosti na funkþní utilizaci lesních porostĤ je možné vyjádĜit napĜ. faktorem
aktuálního spoleþenského zájmu – FAZ (Vyskot, I. a kol. 2003).
Hodnocení potenciálĤ funkcí lesa
Hodnoty „reálných potenciálĤ“ funkcí „reálných“ lesĤ jsou zpracovány pro lesní ekosystémové
jednotky celého území ýeské republiky. Parciální postupy jsou prezentovány v jednotlivých
kapitolách publikace „Kvantifikace a hodnocení funkcí lesĤ ýeské republiky“ (Vyskot a kol.,
2003). SynteznČ je pĜedložena jejich podstatná rekapitulace:
 Ekosystémové jednotky - porostní typy ve funkþních hospodáĜských souborech, jsou
vymezeny pro celé území lesĤ ýR podle inventovaných dat LHP v databázi lesĤ ýR.
 Poþet hodnocených (funkþnČ kvantifikovaných) porostních typĤ je pro provozní praxi
omezen významem jejich plošného a procentického zastoupení v hospodáĜských souborech
 PlošnČ nevýznamné porostní typy jsou funkþnČ hodnoceny pĜiĜazením k porostním typĤm
funkþnČ kvantifikovaným, na základČ:
-

ekologické pĜíbuznosti (obdobných ekosystémových charakteristik)

-

tolerance zastoupení podílu dĜevin ve schématech porostních typĤ

 Funkce lesĤ jsou determinovány Ĝadou specifických funkþních kriterií (Vyskot,I.a kol.
2003). Jejich hodnoty vyjádĜujeme hodnotovými stupni v klasifikaþních úrovních (0 – 6)
 Hodnota funkce je významovČ (úþinnostnČ) váženým prĤmČrem hodnot (hodnotových
stupĖĤ) funkþních kriterií. VyjadĜuje se hodnotovou i praktickou verbální klasifikací
Tab. 1 Hodnotová klasifikace reálných potenciálĤ funkcí lesĤ ýR
Hodnotový stupeĖ

Reálný potenciál

0

funkþnČ nevhodný

1

velmi nízký

2

nízký

3

prĤmČrný

4

vysoký

5

velmi vysoký

6

mimoĜádný

Rekreaþní území (zóny) pĜímČstských lesĤ velkých mČst
Specifické místo a význam pro rekreaci mají právČ lesy v kontaktu s mČstskými
a sídelními aglomeracemi. Zde jsou humánní aktivity determinovány spektrem kriterií,
vázaných na mobilitu, þasové možnosti, vybavení lesĤ apod. Dosavadní plochová (rozlohová)
standardizace pĜímČstských lesĤ byla zamČĜena na tyto fenomény, nezabývala se však
hodnotou a úrovní jejich schopností a úþinností zdravotnČ-hygienického a rekreaþního
pĤsobení (funkþních potenciálĤ ).
Zavedením tČchto nových stČžejních atributĤ se mČní prostorové, plošné a kvalitativní
požadavky na lesní prostĜedí.
Návrh novČ modifikované standardizace, je rezultátem hodnocení sociálnČ – rekeaþního a
zdravotnČ- hygienického potenciálu lesĤ a spoleþenských požadavkĤ na jejich rekreaþní
utilizaci ( Vyskot, I., 2001).
Modifikované standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ vycházejí ze standardĤ Evropské Unie.
Ty však „jednostrannČ omezenČ“ (viz výše) ošetĜují pouze rekreaþní lesy sídel do 100 000
obyvatel.

13

Hodnoty standardĤ pro sídla všech kategorií ( až 1 000 000 obyvatel a více ) byly v novém
komplexním pojetí zpracovány Ústavem tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU (Vyskot, I. a kol.
2005 ). Uvadíme pĜíklady pro „vyšší typy“ sídelních aglomerací.

Tab. 2 Standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ sídelní aglomerace
50 001 – 100 000 obyvatel
Základní ukazatele pĜímČstské rekreace v lesích
Limitní dopravní vzdálenosti (km)

STANDARDY
Zóna I

Zóna II

8,0

16,0

Redukce urbanizované plochy (r - km)

5,0

Celková rekreaþní plocha území (km2)
2

Plocha aktuální rekreaþní utilizace (km )
Plocha rekreaþních lesĤ (ha)
Plocha rekreaþních lesĤ dle zdravotnČ-hygienického
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (ZH RPfl)

121,0

724,0

48,4

217,2

400,0

3 000,0

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

420,0

3 150,0

VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

460,0

3 450,0

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

460,0

3 450,0

VELMI VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

500,0

3 750,0

Plocha rekreaþních lesĤ dle sociálnČ-rekreaþního
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (SR RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

SR RPfl vysoký (5, 4)

400,0

3 000,0

SR RPfl nízký (2, 1)

460,0

3 450,0

Tab. 3 Standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ sídelních aglomerací 100 001 – 200 000
obyvatel
Základní ukazatele pĜímČstské rekreace v lesích
Limitní dopravní vzdálenosti (km)

STANDARDY
Zóna I

Zóna II

11,0

Redukce urbanizované plochy (r - km)

22,0
6,0

Celková rekreaþní plocha území (km2)

266,0

1 406,0

Plocha aktuální rekreaþní utilizace (km )

119,7

421,8

Plocha rekreaþních lesĤ (ha)

675,0

4 500,0

2

Plocha rekreaþních lesĤ dle zdravotnČ-hygienického
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (ZH RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

708,5

4 725,0

VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

776,3

5 175,0

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

776,3

5 175,0

VELMI VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

843,8

5 625,0

Plocha rekreaþních lesĤ dle sociálnČ-rekreaþního
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (SR RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

SR RPfl vysoký (5, 4)

675,0

4 500,0

SR RPfl nízký (2, 1)

776,3

5 175,0
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Tab. 4 Standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ sídelních aglomerací
200 001 – 500 000 obyvatel
Základní ukazatele pĜímČstské rekreace v lesích

STANDARDY
Zóna I

Zóna II

Limitní dopravní vzdálenosti (km)
Redukce urbanizované plochy (r - km)

7

2

Celková rekreaþní plocha území (km )

493

2 669

Plocha aktuální rekreaþní utilizace (km )

229,2

839,6

Plocha rekreaþních lesĤ (ha)

1 398

9 525

2

Plocha rekreaþních lesĤ dle zdravotnČ-hygienického
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (ZH RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

1 468

10 000,8

VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

1 608

10 983,7

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

1 608

10 953,7

VELMI VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

1 748

11 906,2

Plocha rekreaþních lesĤ dle sociálnČ-rekreaþního
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (SR RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

SR RPfl vysoký (5, 4)

1398

9 525,1

SR RPfl nízký (2, 1)

1608

10 953,7

Tab. 5 Standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ sídelních aglomerací
500 001 – 1 000 000 obyvatel
Základní ukazatele pĜímČstské rekreace v lesích

STANDARDY
Zóna I

Zóna II

Limitní dopravní vzdálenosti (km)
Redukce urbanizované plochy (r - km)

8

2

Celková rekreaþní plocha území (km )

1 191

6 465

Plocha aktuální rekreaþní utilizace (km )

568,2

2 086,1

Plocha rekreaþních lesĤ (ha)

3 506

23 904

2

Plocha rekreaþních lesĤ dle zdravotnČ-hygienického
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (ZH RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

3 680

25 098,9

VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

4 032

27 489,7

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

4 032

27 489,7

VELMI VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

4 383

29 880,1

Plocha rekreaþních lesĤ dle sociálnČ-rekreaþního
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (SR RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

SR RPfl vysoký (5, 4)

3 506

23 904,4

SR RPfl nízký (2, 1)

4 032

27 489,7
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Tab. 6 Standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ sídelních aglomerací
nad 1 000 000 obyvatel
Základní ukazatele pĜímČstské rekreace v lesích

STANDARDY
Zóna I

Zóna II

Limitní dopravní vzdálenosti (km)
Redukce urbanizované plochy (r - km)

9

2

Celková rekreaþní plocha území (km )
2

Plocha aktuální rekreaþní utilizace (km )
Plocha rekreaþních lesĤ (ha)
Plocha rekreaþních lesĤ dle zdravotnČ-hygienického
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (ZH RPfl)

2 356

12 791

1 133,2

4 163,8

7 020

47 870

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

7 368

50 262,4

VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

8 073

55 049,7

Impakt ŽP

ZH RPfl (5, 4)

8 073

55 049,7

VELMI VYSOKÝ

ZH RPfl (2, 1)

8 776

59 836,6

Plocha rekreaþních lesĤ dle sociálnČ-rekreaþního
(ha)
potenciálu lesních porostĤ (SR RPfl)

MODIFIKOVANÉ
STANDARDY

SR RPfl vysoký (5, 4)

7 020

47 869,9

SR RPfl nízký (2, 1)

8 073

55 049,7

Pozn.:
Zóna I

- zóna polodenní pĜímČstské rekreace

Zóna II

- zóna celodenní pĜímČstské rekreace

(Zóna III - nestandardizována - tzv. volná krajina)
Diferenciace území pĜímČstských lesĤ podle hodnot funkþních potenciálĤ
Pro názornou ukázku uvádíme grafickou diferenciaci reálných potenciálĤ vybraných funkcí na
pĜíkladu modelového „ no name“ území. Tangované funkþní potenciály jsou rozšíĜeny o
potenciály bioprodukce a ekologické stability. Jejich význam je pro lesy existenþní a pro
þlovČka „životodárný“. PlnČ , spolu s dalšími funkcemi (Vyskot,I. a kol. 1984 – 2005),
odpovídá strategii nezbytné polyfunkþnosti - „funkþní integrace lesĤ“.
V souþasné praxi pak umožĖují, v nové plošné standardizaci, objektivnČ rozhodovat
o úþelné a prospČšné diferenciaci a kategorizaci lesĤ pĜímČstských rekreaþních zón.
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ZávČr
Objektivizovaná znalost funkþních schopností lesĤ, interaktovaná s reálnými potĜebami a
poptávkou, je zásadním pĜedpokladem optimálních rozhodnutí státní správy v diferenciaci a
kategorizaci rekreaþních lesĤ pro naplnČní zájmĤ celospoleþenských, obecních i privátnČ
vlastnických.
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celospoleþenských funkcí.

Zákon þ. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých
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zákonĤ (lesní zákon)

Principy vymezení
I. a II. zóny pĜímČstských lesĤ
Karel MatČjka
Jedním ze základních úkolĤ projektu "Problematika péþe o lesy v okolí hl. m. Prahy
s ohledem na jejich funkþní využívání" bylo definování území, které mĤže plnit ve
zvýšené míĜe rekreaþní funkce pro obyvatele hlavního mČsta Prahy. K tomuto úþelu
bylo využito analýzy souþasného stavu, dosavadních pĜístupĤ Ĝešení a exaktnČ
formulovaných souþasných požadavkĤ na plnČní rekreaþních funkcí lesĤ. PĜekryvem
jednotlivých kritérií pro plnČní rekreaþních funkcí lesĤ byla definována první a druhá
zóna pĜímČstských lesĤ, kde prvoĜadou funkcí urþující zpĤsob hospodaĜení je funkce
rekreaþní. VýmČra ploch tČchto zón odpovídá evropským standardĤm, jak jsou
definovány v dokumentech EU. Odvození standardĤ pro podmínky okolí Prahy bylo
úkolem pracovištČ LDF MZLU v BrnČ (Prof. Vyskot a kolektiv).
Základním úkolem pĜed vlastním vymezením obou zón bylo provedení dĤkladné analýzy
parametrĤ prostĜedí, souþasného stavu lesních porostĤ a stanovení potenciálního a aktuálního
rekreaþního využití lesĤ v širší oblasti okolí Prahy. ZvláštČ poslednČ jmenovaný bod byl
principiální pro další rozhodování a proto mu bude vČnována pozornost na prvém místČ.

1. Turistická atraktivita a intenzita rekreaþního využívání lesĤ
Zájem trávit volný þas v lesích v okolí Prahy je možné pĜedvídat ze dvou základních východisek
– dostupnosti a atraktivity cíle (tj. urþité lokality). Na rozdíl od situace v zahraniþí je v ýechách
tĜeba navíc uvažovat i fenomén tradiþní víkendové rekreace, která má zvláštČ v okolí Prahy
témČĜ stoletou tradici a významnČ usmČrĖuje pobyt PražanĤ v lese do nejbližších velkých
lesních celkĤ. V místech, kde je tradiþní chatová zástavba cílem víkendového (tj. dvoudenního)
výjezdu PražanĤ, vznikla za dobu existence chatových osad a kolonií i další zaĜízení
a vybavení, která jsou atraktivní i pro krátkodobý (jednodenní, pĤldenní) pobyt. Proto
vyhodnocení rekreaþních objektĤ na lesních pozemcích bylo neopominutelnou souþástí
projektu.
Atraktivita
Les jako cíl rekreace je ovlivnČn nabídkou užitkĤ, které návštČvník získá. AĢ jsou to sezónní
sbČry lesních plodĤ nebo možnost bezpeþné procházky lesním prostorem. Pražské okolí, opČt
již s dlouhou tradicí, je dobĜe vybaveno znaþenými turistickými trasami, v poslední dobČ se
velmi rozšíĜila nabídka znaþených cyklostezek vþetnČ možnosti využít pražské integrované
dopravy k východiskĤm cyklostezek. Nabídka turistických tras je dĤležitou atraktivitou pro
krátkodobou rekraci stejnČ jako v zahraniþí. V okolí Prahy se nabízejí i služby hippoturistiky,
jejichž obliba stále narĤstá. V celém území se nacházejí pouze dvČ oficiální místa pro koupání
(zdroj: HEIS VÚV TGM), z nichž Slapy jsou v zájmovém území (spadají do dále vymezené
I. zóny), a tak na existenci vodního toku jako turistické atraktivity nebyl brán zvláštní zĜetel,
s výjimkou okolí Brandýsa n. Labem, kde jsou bývalé pískovny, které jsou hojnČ rekreaþnČ
využívány, vþetnČ oficiálního koupalištČ v katastru obce Lhota. PĜi analýze byly také využity
výsledky hodnocení komplexního turistického potenciálu, které v sobČ zahrnují i hodnocení
estetické a kulturní atraktivity daného území.
Druhým aspektem turistické návštČvy je dostupnost cíle. Souþástí Ĝešení nebylo samostatné
zkoumání zpĤsobu dopravy PražanĤ za rekreací do lesa. Okolí Prahy je však dobĜe
obsluhováno Pražskou integrovanou dopravou, z mapy jejích zastávek je zĜejmé, že pokrývá
železniþní i silniþní síĢ. Zastávky autobusĤ jsou na všech významnČjších kĜižovatkách
a odboþkách k sídlĤm a vzhledem k tomu, že do lesa je vjezd soukromým vozidlĤm zakázán,
18

pokrývají zastávky ROPID více-ménČ stejná místa, kam se lze dostat i soukromým vozidlem.
Proto pro analýzu dostupnosti byla zvolena jen síĢ zastávek ROPID.
TĜetím aspektem stanovení krátkodobé turistické zátČže je poþet obyvatel Prahy v urþité
vzdálenosti od uvažovaného lesního porostu.
Zpracování
x V prĤbČhu Ĝešení byla metodika stanovení FAZ podle MŽP/LDF MZLU v BrnČ (Vyskot, 2003)
zvolena jako prioritní a tak analýzy intenzity rekreaþního využívání lesĤ byly provádČny
v území pokrývající katastry okolí Prahy. Zpracované analýzy intenzity turistiky pak sloužily
k pĜesnému vymezení katastrĤ s pĜípražskými lesy (viz následující kapitola).
x Generalizace zpracování byla provádČna vždy na plochu celého katastru, protože v dalším
má být respektován požadavek vymezení hranic pĜímČstských lesĤ vždy pomocí hranic
katastrĤ.
x Vymezení území s nČjakou formou ochrany, která mĤže limitovat intenzivní rekreaþní
funkci lesa.
x ShromáždČna byla Ĝada dalších dat, které mohou sloužit k upĜesnČní a zdĤvodnČní
vymezení pĜímČstských lesĤ.
Použita byla následující data:
x ChránČná území – data OPRL a Agentury ochrany pĜírody a krajiny a volnČ dostupná data
(HEIS VÚV, MŽP) poskytovaná službou WMS.
x Komplexní rekreaþní potenciál: manuální digitalizace analýzy potenciálu cestovního ruchu
(ÚÚR, 2002) pro každý katastr StĜedoþeského kraje.
x Hippoturistika – vyhledání všech koĖských stájí a farem a jízdáren v dostupných
informaþních zdrojích (speciální informaþní servery, Zlaté stránky).
x

Turistické stezky – manuální digitalizace ze scanovaných turistických map (SHOCKART).

x Cyklostezky – vektorová data poskytnuta Krajským úĜadem StĜedoþeského kraje a
doplnČna manuální digitalizací cest vhodných pro cykloturistiku podle turistických map.
Soubory pČších stezek a cyklostezek byly následnČ slouþeny do jedné vrstvy.
x Chaty na lesních pozemcích: listinný seznam lesních parcel, na kterých je omezena
produkþní funkce lesa. Seznamy poskytnuty KÚ StĜedoþeského kraje. Pro úþely analýzy byly
parcely spoþteny pro každý katastr.
x

Zastávky ROPID – vektorová mapa, poskytnutá ROPIDem, stav 2003.

x Poþty obyvatel Prahy podle katastrĤ, stav k roku 2001 – Magistrát hlavního mČsta Prahy,
soubor programu Excel
x Lesní plochy – zpracovaná vrstva lesních komplexĤ v GIS (vektorová mapa, popis viz
následující kapitola).
Použité postupy
Analýza intenzity turistické zátČže a vymezení forem ochrany území byly zpracovány
v prostĜedí geografického informaþního systému ArcGIS 8.1 a ArcView 3.2. Jak je zpravidla
ovČĜeno pĜi podobných projektech, nejvíce práce a þasu bylo tĜeba vČnovat vstupu zdrojových
dat a jejich pĜevedení do klasifikace katastrĤ. S úpravami vymezení lesĤ metodou FAZ bylo
také tĜeba upravovat a doplĖovat i data pro analýzu turistické zátČže v územích, která
v pĜedchozích etapách zpracování projektu nebyla uvažována. Vymezení forem ochrany území
bylo vyhodnoceno jen v úvodu projektu a nebyl požadavek upravovat je se zmČnami hranic
zón navrhovaných pĜímČstských lesĤ Prahy.
PĜi vlastním zpracování analýz byly dle potĜeby vlastnosti zkoumaného území vyjádĜeny
vektorovým nebo rastrovým datovým modelem.
Intenzita rekreaþního využívání lesa
Zpracována byla rastrová data s pixelem 100 × 100 m (plocha 1 ha), kdy pro každý bod byly
hodnoceny ukazatele podle tabulky 1.1.
1. Rekreaþní potenciál pĜevzal klasifikaci zpracovatele (ÚÚR, 2002).
2. Hippoturistika byla klasifikována jen podle existence nebo neexistence výskytu aspoĖ
nČjaké koĖské stáje, jízdárny nebo farmy nabízející služby veĜejnosti.
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3. PĜítomnost turistických a cyklistických stezek v lese nebo jeho nejbližším okolí, napĜ. po
kraji lesa, byla zjišĢována tak, zda se ve 100m okolí stezky vyskytuje lesní plocha.
4. Hustota chat na lesních pozemcích v katastru byla vypoþtena jako podíl poþtu pozemkĤ
s chatou k výmČĜe lesní pĤdy v daném katastru. NeboĢ nebyly známy výmČry pozemkĤ
s chatou, vypovídají vypoþtené hodnoty pouze o þetnosti jevu, nikoli o jeho velikosti. I tak lze
však usoudit, že existuje-li na území jednoho katastru v lese více pozemkĤ s chatou než nČkde
jinde, je v tomto lesním území vČtší intenzita pobytové rekreace.
5. Dostupnost lesa ze zastávek Pražské integrované dopravy byla zkoumána podobnČ jako
dostupnost lesa z turistických stezek výpoþtem 1000 m obalové zóny (bufferu) kolem zastávky
a zjištČním, zda se daná plocha lesa v této obalové zónČ nachází.
V následujícím kroku se klasifikace složek 1-5 seþetla a každý hektar zkoumaného území získal
hodnotu ve škále 0-8, pĜiþemž hodnota 0 znamená nejmenší a hodnota 8 nejvČtší dostupnost a
turistickou atraktivitu území.
Intenzita rekreaþního využívání byla analyzována jako soubČh turistické atraktivity území a
poþtu obyvatel Prahy, žijících v urþité vzdálenosti od tohoto území. Pro každý hektar
zkoumaného území byla vypoþtená klasifikace turistické atraktivity následnČ vážená hodnotou
podle bodu 6 nebo 7 tabulky 1 v závislosti na poþtu PražanĤ bydlících v urþité vzdálenosti od
daného bodu.
Tabulka 1. Parametry pro hodnocení rekreaþního využívání lesa. Ke každé klasifikaci
ANO byla pĜiĜazena hodnota 1, ke klasifikaci NE hodnota 0.
složka analýzy
1. rekreaþní potenciál

2.
3.
4.
5.
6.

existence koĖské farmy v katastru (Mapa 1.12)
100m okolí turistické nebo cyklistické stezky
hustota chat na lesních pozemcích
1000m okolí zastávky ROPID
poþet PražanĤ ve vzdálenosti 10 km

7. poþet PražanĤ ve vzdálenosti 20 km

klasifikace
0=m1..m3
1=z1..z4
2=zl1..zl3
3=c1
ANO/NE
ANO/NE
0-3
ANO/NE
0
1
2
3
4
0-4

význam klasifikace
nízký
stĜední
vyšší
nejvyšší
existuje aspoĖ jedna farma?
leží v 100m okolí stezky?
3 je nejvyšší
je do 15 min chĤze od zastávky PID?
do 10 000 obyvatel
do 250 000
do 500 000
do 750 000
více
jako v pĜedchozím pĜípadČ

Tabulka 2. PrĤmČrné ukazatele hodnocené v rámci katastrĤ
promČnná

název

CHATY
ROPID
STEZKY
ROPID_ST

REKRE

hustota chat na lesních pozemcích
1000m okolí zastávky ROPID
100m okolí turistické nebo cyklistické stezky
prĤmČrná hodnota pro pĜekryv vrstev
pĜedchozích dvou ukazatelĤ
prĤmČrná turistická atraktivita zájmového
území
rekreaþní potenciál

HIPPO

existence koĖské farmy v katastru

TUR

minimum

medián

0
0,002
0
0,01

25%
kvantil
0,004
46,0
0
9,59

maximum

0,025
80,7
0
30,6

75%
kvantil
0,125
99,9
6,35
47,4

0

0

1,09

2,28

5,21

16,6
100
79,5
69,9

kategoriální promČnná
m1..m3 = 0; z1..z4 = 1; zl1..zl3 = 2; c1 = 3
kategoriální promČnná (1=farma pĜítomna)
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2. Plošný rozsah pĜímČstských lesĤ a vymezení obou zón
Modifikované standardy pĜímČstských rekreaþních lesĤ vychází z uznaných standardĤ Evropské
Unie. Ty však ošetĜují podrobnČ ošetĜují pouze rekreaþní lesy sídel do 100 000 obyvatel.
Stanovení hodnot standardĤ pro sídla na 1 000 000 obyvatel bylo provedeno extrapolací.
Na základČ vyhodnocení reálných potenciálĤ obou sledovaných funkcí lesĤ s pĜihlédnutím na
souþasný stav lesních porostĤ (zvláštČ k vČkové struktuĜe lesĤ; jedná se o takzvané "reálné
efekty") stanovil kolektiv Prof. Vyskota minimální potĜebnou plochu lesĤ následovnČ
I. zóna
14 817 ha
II. zóna
47 646 ha
UmístČní této plochy bylo provádČno na základČ znalostí místních pomČrĤ ve vztahu
k rekreaþním potĜebám. Hranice byly stanoveny na základČ tzv. FAZ, pĜiþemž byly použity
zvláštČ souhrnné kategorie klasifikace území podle potenciálu a intenzity rekreaþního využívání
lesĤ. PĜihlédnuto bylo i k dalším vrstvám. Užiteþné je probrat postupnČ jejich význam
a zdĤvodnČní význaþných rysĤ, zvláštČ pak ve vztahu ke koneþnému vymezení obou zón
pĜímČstských lesĤ.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Ve vlastním území I. a II. zóny se nenacházejí rozsáhlejší plochy chránČné z hlediska
podzemních vod. Tím byl eliminován potenciální konflikt zájmĤ s vodním hospodáĜstvím.
PĜírodní parky jsou významné z rekreaþního hlediska. Je proto žádoucí jejich zapojení do
oblasti pĜímČstských lesĤ v pĜípadČ, že nehrozí konflikt se zájmy ochrany pĜírody.
PĜímČstské lesy v I. zónČ by mČly být dobĜe dopravnČ pĜístupné. Hranice I. zóny by mČla
být vedena tak, aby zóna pokrývala území, kde ve vzdálenosti do 20 km žije více obyvatel
Prahy.
Vymezení mezi I. a II. zónou, þásteþnČ i vnČjší hranice II. zóny, bylo provedeno pĜedevším
podle turistické atraktivity hraniþních katastrĤ.
Hustota chat na lesních pozemcích byla považována za významnou pro stanovení prĤbČhu
vnČjší hranice II. zóny.
VČtšina území v okolí Prahy je dobĜe dostupná hromadnou dopravou; proto tento faktor
zĜejmČ nemusí hrát významnČjší roli pĜi vymezení pĜímČstských lesĤ.
Dostupnost lesa po stezkách nebyla použita jako samostatný faktor, ale pouze jako souþást
ukazatele turistická atraktivita území (viz mapa 1.7).
PĜedchozí platí i pro hippoturistiku.
Vojenské lesy se na území I. zóny prakticky nenacházejí, v II. zónČ se jedná o jednu
rozsáhlejší lokalitu na severovýchodČ území a to v pĜímém sousedství vysoce rekreaþnČ
atraktivních území v blízkosti Brandýsa nad Labem.
Takzvané "rekreaþní lesy" byly vymezeny pĜi zpracovávání OPRL, kde se jedná o území,
která byla identifikována jako silnČ rekreaþnČ využívaná. V okolí Prahy jsou tato území
asymetricky rozmístČna a to zvláštČ v souvislých plochách v okolí Vltavy a Sázavy jižnČ od
Prahy. Blíže k hlavnímu mČstu umístČné tyto rekreaþní lesy se nacházejí v rámci zde
vylišených zón pĜímČstských lesĤ.
RozmístČní lesních komplexĤ v území je další pĜíþinou prostorové asymetrie vymezení
pĜímČstských lesĤ. Dále bylo uvažováno, že rozsáhlejší lesní komplexy nebývají vČtšinou
tak intenzivnČ zatíženy rekreací, respektive poškozování lesního ekosystému rekreací bývá
ménČ výrazné. Proto je možné nČkterá území s rozsáhlejšími (ménČ fragmentovanými) lesy
vylouþit z území pĜímČstských lesĤ. To se týká napĜíklad þásti Brd nebo vedení þásti hranice
mezi I. a II. zónou.

Vymezení obou zón probíhalo v nČkolika krocích. Vycházelo se z kombinace þtyĜ rĤzných
starších variant ohraniþení pĜímČstských lesĤ Prahy, jak jsou vyjádĜeny na mapČ 1. Zóna I byla
v terénu vymezena pomČrnČ konzistentnČ na základČ znalostí intenzivního rekreaþního
využívání jednotlivých katastrĤ v okolí Prahy. Tato zóna má vČtší výmČru lesĤ, nežli je výmČra,
která byla navržena výše, pĜiþemž však jsme nebyli schopni dané území omezit tak, aby území
zĤstalo celistvé, byly v nČm zaĜazeny vždy celé katastry a nevyĜadily jsme nČjaké území, které
je z rekreaþního hlediska minimálnČ stejnČ významné, jako jsou území v zónČ zbývající.
VýmČra se snižovala u zóny II.
Základem pro vymezení zóny I i II byla provedená analýza turistické atraktivnosti území, která
je uvedena v kapitole 1.
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3. Další zpracovávané podkladové vrstvy
Podmínky lesĤ v zájmové oblasti byly stanovovány na základČ rĤzných datových vrstev
v prostĜedí GIS. Jako zvláštČ dĤležité je potĜebné zmínit následující zaĜazené skupiny
charakteristik.
Fragmentace lesĤ a velikost lesních komplexĤ
PĜi roztĜíštČné majetkové držbČ lesĤ bylo potĜebné vycházet z dostupných vrstev, které nemají
návaznost na majetkové pomČry. Vycházelo se tedy z vrstvy lesnické typologie zpracované
v rámci Oblastních plánĤ rozvoje lesĤ. Lesní komplexy byly arondovány tak, aby v rámci
jednoho komplexu byly všechny lesní plochy, které mohou být oddČleny pásem bezlesí o šíĜi
maximálnČ 20 m (tj. ménČ nežli je výška dospČlého stromu). Taková plocha je vnímána
i návštČvníky jednotnČ jako "les". MĤže tedy zahrnovat napĜíklad nČkteré vodní toky nebo
komunikace s šíĜí do 20 m.
Z hlediska plnČní rĤzných funkcí (jak rekreaþních, tak i ekologických nebo produkþních)
a potĜeb managementu (napĜíklad ochrana pĜed vČtrem) nelze velikost lesního komplexu
popisovat pouze jeho plochou, ale je potĜebné vyjádĜit též jeho další vlastnosti závisející na
tvaru zaujaté plochy. Za základ byl vzat prĤmČr lesního komplexu d = 4 P / O , který byl
odvozen z plochy (P) a obvodu (O) daného lesního komplexu tak, aby se jednalo o prĤmČr
jedné kružnice takové, že bude-li lesní komplex složen z takovýchto kružnic, jejich celková
plocha a celkový obvod budou totožné s plochou a obvodem daného lesního komplexu.
Za limitní prĤmČr je možno považovat takovou hodnotu, která odpovídá prĤmČrnému
lesnímu komplexu o ploše 1 ha. Na základČ regresní analýzy dat byla stanovena tato hodnota
na 65,3 m.
Soubory lesních typĤ a pĜirozená druhová skladba
Soubory lesních typĤ byly pĜevzaty z dat OPRL. Pro každý SLT byla odvozena pĜirozená
druhová skladba dĜevin na základČ kompilace literatury s pĜihlédnutím k vlastním znalostem o
chování dĜevin v zájmovém území. Celkem se v území vyskytuje pĜirozenČ minimálnČ 28
druhĤ dĜevin rozlišovaných v lesnictví, pĜiþemž poþet botanických taxonĤ je vyšší. PĜitom
nebyly uvažovány kĜoviny, které v okolí Prahy jsou na nČkterých stanovištích velmi významnou
složkou porostu (napĜíklad lesostepní lokality).
Zastoupení dĜevin a druhová diversita stromĤ
Souþasné zastoupení dĜevin a z nČj odvozené charakteristiky byly zpracovávány pouze pro
plochy lesa ležící v rámci majetkĤ, pro které byla dostupná data LHP / LHO.
RĤznorodost porostu je možné kvantifikovat poþtem zastoupených druhĤ dĜevin, což však není
pĜíliš vhodné, protože potĜebné je rovnČž uvažovat zastoupení jednotlivých druhĤ v porostu.
To je možné pĜi použití indexĤ druhové diversity. Velmi þasto a vhodnČ bývá v ekologii
používán Shannon-WienerĤv index druhové diversity H' = - ƶ p*log2(p) , kde p je podíl druhu
(reálná hodnota mezi 0 a 1). Tento index byl vypoþítán pro všechny hodnocené porostní
skupiny. Referenþní hodnotou byl obdobnČ vypoþtený index pro pĜirozené druhové složení
dĜevin.
Charakteristiky vymezené oblasti
Geologie
Okolí Prahy je z geologického hlediska velmi pestré a i v rámci generalizované mapy se
nachází celkem 14 jednotek. NejvČtší rozdíl je možné vidČt mezi tabulovou oblastí s
kvartérními sedimenty na severu a severovýchodČ, kde se však vyskytuje minimum lesních
porostĤ a zvláštČ porostĤ vhodných pro rekreaci, a zbytkem území. Dále je nutno zmínit
specifikum ýeského krasu s paleozoickými horninami, vČtšinou vápenci nebo dalšími bazickými
horninami. Jižní þást území je velmi pestrá, což má odraz i v pestĜejším složení jednotek
pĜirozené vegetace a v zastoupení lesních typĤ. Jedná se souþasnČ o oblast, která je rekreaþnČ
atraktivní, což má nČkolik pĜíþin, mimo jiné se zde též odráží geologická stavba se svým
odrazem v pestĜejším modelování terénu, který je sekundárnČ rozþlenČn hlavními Ĝíþními toky
- Vltavou a Sázavou. Jihovýchod oblasti zasahuje výbČžek Moldanubika, který není tak výrazný
jako pĜedchozí jednotky, vytváĜí však území, které doplĖuje mozaiku rĤzných typĤ krajiny
o další prvek.
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PĜirozená vegetace
V území se pĜirozenČ vyskytují pĜedevším dubohabĜiny a acidofilní doubravy na jihu. ZvláštČ
západní a severozápadní þást území je typická mozaikou s prvky termofytika (subxerofilní
a šípákové doubravy). Severovýchod zaujímá rozsáhlá oblast nivy Labe s pĤvodnČ lužními
lesy. Z hlediska rekreaþního využití jsou nejvíce zasaženy lesy ležící na ploše s pĜirozenou
vegetací tvoĜenou acidofilními doubravami a acidofilními buþinami (severovýchodní výbČžek
Brd) nebo kvČtnatými buþinami (jihovýchodnČ od Prahy).
Biogeografie
Heterogenita pĜírodních pomČrĤ v okolí Prahy se odráží v biogeografickém þlenČní - viz
napĜíklad Culek et al. (1996). ObdobnČ vypadá i fytogeografické þlenČní. Tyto skuteþnosti se
odrážejí rovnČž v zastoupení nČkolika územních jednotek pĜirozených lesních oblastí. PĜi
plánování lesnických zásahĤ na tak malém území jako je užší okolí Prahy nemusí být zĜejmČ
prvotnČ brán zĜetel na pĜesné vedení jednotlivých hraniþních þar, ale je nutno vždy posuzovat
pĜírodní a rĤstové podmínky konkrétní lokality.
Fragmentace lesĤ
Zpracovaná mapa ukazuje rozdČlení lesních komplexĤ podle jejich velikosti, respektive podle
jejich vypoþítaného prĤmČru d, pro který byly uvažovány následující limitní hodnoty definující
velikostní kategorie lesních komplexĤ: 65,3 m = d0 (A), 326 m = 5d0 (B), 1632 m = 25d0
(C, lesní komplexy s vČtším prĤmČrem jsou zaĜazeny v kategorii D). PrĤmČr d0 odpovídá
(na základČ regrese mezi prĤmČrem a celkovou plochou lesního komplexu) lesnímu komplexu
s plochu 1 ha. Skuteþná fragmentace lesĤ v zájmové oblasti je ve skuteþnosti ještČ mnohem
vČtší, protože lesy jsou dále þlenČny mnoha liniovými prvky s šíĜí menší nežli limitních 20 m.
Tento fakt je nutno zohlednit pĜi návrhu konkrétních lesnických opatĜení. Zdá se, že bČžnČ
v pĜímČstských lesích navrhovaná opatĜení ke zvýšení þlenitosti lesních porostĤ by zde mohla
být vnímána i kontraproduktivnČ, pĜedevším v urþitých þástech území.
Souþasná druhová skladba lesĤ
V rámci dat LHP/LHO je uvedena velmi pestrá souþasná skladba dĜevin. Dále bylo analyzováno
dĜevinné složení lesních porostĤ v celé zájmové oblasti. Ta se výraznČ mČní podle pĜíslušnosti
porostní skupiny k lesnímu komplexu urþité velikosti. Následující pĜehled uveden právČ podle
þtyĜ rĤzných velikostních kategorií lesních komplexĤ - A - nejmenší, D - nejvČtší. První skupina
sloupcĤ tabulky 3 udává prĤmČrné zastoupení každého druhu v porostní skupinČ, pokud je
tento druh v dané porostní skupinČ pĜítomen. Druhá þtveĜice sloupcĤ udává podíl porostních
skupin, v nichž se druh vyskytuje. Jedná se o dva údaje, které se þasto chovají rozdílnČ.
Existují tak druhy, které dosahují vysoké lokální dominance, ale frekvence jejich výskytu je
nízká (napĜíklad topoly a Ĝada druhĤ oznaþených v tabulce 3 jako "doprovodné"). Naopak jiné
druhy pĜes svou vyšší frekvenci nedosahují zvýšené prĤmČrné zastoupení v porostu (bĜíza).
Celá tabulka 3 je seĜazena tak, aby maximálnČ zdĤraznila rozdílnost zastoupení jednotlivých
dĜevin v lesních komplexech rĤzných velikostních kategorií. SilnČ fragmentované porosty mají
zvýšené zastoupení Ĝady listnáþĤ (napĜíklad olše, jasan, babyka, tĜešeĖ), v menších lesních
komplexech je rovnČž silné zastoupení problematického akátu. Na druhé stranČ ve velkých
komplexech lesa mají relativnČ vyšší zastoupení klasicky lesnicky využívané dĜeviny, zvláštČ
smrk, dále též borovice a buk.
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Tabulka 3. Zastoupení druhĤ dĜevin v lesních komplexech velikostních kategorií
A (nejmenší) až D v rámci celého vylišeného území pĜímČstských lesĤ.

Velikostní kategorie lesa:
Populus tremula
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Acer negundo
Prunus avium
Pyrus communis
Malus sylvestris
Salix sp. div.
Juglans regia
Robinia pseudacacia
Populus nigra
Populus alba
Ulmus minor
Carpinus betulus
Acer platanoides
Picea pungens
Salix caprea
Pinus nigra
Acer pseudoplatanus
Quercus petraea
Aesculus hippocastanum
Tilia cordata
Pseudotsuga menziesii
Abies alba
Fagus sylvatica
Picea excelsa
Larix decidua
Betula verrucosa
Pinus strobus
Abies grandis
Pinus sylvestris
Ulmus laevis
Sorbus aucuparia
Quercus robur
Quercus rubra
Sorbus torminalis
Abies concolor
Alnus incana
Castanea sativa
Fraxinus americana
Juglans nigra
Picea (ostatní druhy)
Picea glauca
Picea omorika
Pinus (ostatní druhy)
Pinus banksiana
Pinus contorta
Pinus mugo
Prunus padus
Quercus pubescens

Zastoupení v porostu (%) pokud
je druh pĜítomen
A
B
C
D
27.11
16.60
12.48
9.54
39.48
32.25
25.86
23.60
30.55
24.39
21.84
20.77
20.31
14.17
12.47
35.50
42.94
26.25
17.55
14.26
13.57
8.23
15.00
33.75
16.71
10.00
17.50
31.56
25.71
28.63
25.19
20.00
38.29
13.78
40.00
39.79
41.75
31.52
8.81
44.17
59.23
38.09
10.00
51.93
48.94
44.16
24.38
18.65
16.03
12.45
4.25
38.96
26.28
21.05
14.06
19.41
18.56
15.61
13.99
11.83
10.21
10.39
9.86
24.17
17.88
15.09
43.33
35.92
29.01
21.92
16.26
30.82
21.40
17.38
12.93
36.80
32.83
29.85
20.00
7.89
35.07
5.00
24.53
26.05
21.89
12.07
43.21
17.77
14.53
11.78
25.00
13.84
15.40
12.49
14.53
18.46
26.93
19.94
39.58
43.27
53.52
50.61
32.05
19.90
14.32
13.65
25.30
17.99
11.86
10.12
29.00
24.36
13.21
16.30
9.17
16.43
7.81
50.09
51.08
44.02
47.26
50.00
2.00
6.44
33.75
13.86
12.01
7.05
39.41
33.80
28.84
29.13
17.28
18.54
15.86
32.60
5.00
5.29
7.38
5.00
2.00
24.44
24.18
50.00
11.67
5.00
12.50
5.00
5.00
13.13
5.00
2.33
6.50
9.67
7.73
9.00
10.00
50.50
14.00
5.00
74.44
24

Podíl porostĤ
B
C
2.19% 1.82%
5.33% 5.01%
12.43% 6.45%
1.35% 0.73%
0.12% 0.01%
1.57% 0.43%
0.06% 0.02%
0.02% 0.02%
1.22% 0.23%
0.05% 0.01%
12.35% 3.23%
0.66% 0.17%
2.04% 0.35%
0.70% 0.33%
16.08% 15.52%
7.98% 4.46%
3.12% 2.99%
0.25% 0.35%
11.81% 6.17%
6.27% 5.55%
4.57% 1.46%
0.60% 0.17%
13.13% 14.04%
0.97% 3.67%
0.72% 5.83%
10.23% 25.63%
21.77% 49.07%
18.09% 26.83%
15.78% 19.25%
0.35% 0.63%
0.09% 0.54%
35.57% 44.73%
0.03% 0.01%
0.27% 0.36%
37.65% 44.68%
8.14% 7.90%
0.05% 0.08%
0.00%
0.04% 0.14% 0.09%
0.00%
0.02% 0.00%
0.00%
0.00%
0.01% 0.01%
0.04% 0.02%

A
2.79%
12.77%
14.43%
2.90%
1.51%
3.81%
0.15%
0.04%
4.14%
0.11%
13.90%
0.68%
3.32%
0.75%
17.75%
5.73%
2.26%
0.23%
6.37%
3.35%
2.26%
0.08%
8.85%
0.53%
0.08%
3.54%
15.41%
12.02%
12.70%
0.08%
0.00%
25.32%
0.04%
0.30%
42.28%
3.05%
0.11%

0.02%
0.02%

0.01%
0.00%
0.03%
0.02%

D
1.29%
6.30%
1.55%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
0.00%
0.01%
0.25%
0.01%
0.15%
0.05%
7.74%
0.86%
0.42%
0.04%
1.14%
3.04%
0.00%
0.02%
6.90%
2.98%
5.26%
17.79%
48.61%
38.31%
26.86%
2.11%
0.80%
60.82%
0.00%
0.22%
43.09%
8.06%
0.00%
0.00%

0.05%
0.29%

0.02%

Quercus robur f. slavonica
Sorbus aria
Taxus baccata
Ulmus glabra

80.00

90.00
1.00

10.00

0.01%
5.00

25.00

0.04%

0.00%
0.01%
0.01%

0.01%

Dále bylo vyhodnoceno druhové složení souþasných lesĤ z hlediska druhové diversity. Tento
obraz je možné srovnat s diversitou stromového patra v rámci porostĤ pĜirozené skladby.
Patrné je globální snížení druhové diversity dĜevin a to i pĜes výše uvedená fakta. Ve zdejších
lesích se jen na omezených plochách v rámci jedné porostní skupiny pracuje s vČtším poþtem
dĜevin. To mĤže vést i z hlediska pocitového k hodnocení porostĤ rekreanty jako "porosty
fádní". Aktuální i potenciální (pĜirozená) druhová skladba lesĤ byly použity pro vyhodnocení
potenciálĤ funkcí lesĤ (funkce sociálnČ-rekreaþní a zdravotnČ hygienická).
ZávČr
Vymezení rekreaþních lesĤ je složitý úkol, kde se pĜekrývá nČkolik oborĤ. PotĜebné je
vyhodnotit pĜírodní podmínky celého území a stav lesních porostĤ. K tomu však pĜistupuje
potĜeba vyhodnotit Ĝadu spoleþenských aspektĤ, které ovlivĖují rekreaþní a turistické využití
území.
Základní charakteristikou porostĤ, která ovlivĖuje i rekreaþní atraktivitu lesa, je jejich druhová
skladba. Druhová skaldba pak bývá vyhodnocena ve vztahu k lesnímu typu (nebo souboru
lesních typĤ) jako skladba aktuální nebo potenciální. Jedná se souþasnČ i o nejdĤležitČjší
parametr lesa, který je lesní hospodáĜ schopen ovlivĖovat (urþovat) na základČ postupĤ
pČstování lesa.

Kontakt na autora:
Karel MatČjka
IDS, Na KomoĜsku 2175/2a
143 00 Praha 4
e-mail: matejka@infodatasys.cz
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Rámcové smČrnice hospodaĜení
v mČstských a pĜímČstských lesích
Ivo Kupka
Úvod
Znalosti a informace o zpĤsobech hospodaĜení v mČstských a pĜímČstských lesích se
v posledních letech bouĜlivČ rozvíjejí a stávají se dĤležitým tématem v celé EvropČ a celém
svČtČ (Kupka, 2005). Pod názvem "Urban Forestry" se dnes Ĝeší široká problematika, která
vedle þistČ lesnických témat, zahrnuje i problematiku krajináĜskou a dokonce i sociologickou,
které se napĜ. týkají možností integrace národnostních menšin do vČtšinové spoleþnosti prostĜednictvím jejich zapojení do péþe o mČstské lesy.
PĜi postupující urbanizaci obyvatelstva Evropy lze pĜedpokládat stále rostoucí význam mČstských a pĜímČstských lesĤ pro udržení kvality života a stále rostoucí potĜebČ jejich zajištČní,
zejména v okolí velkých mČst. Proto je dĤležité se této problematice vČnovat
a zejména je dĤležité, aby se této problematice vČnovali i lesníci. Je tĜeba aktivnČ rozvíjet
a dále Ĝešit problematiku hospodaĜení v mČstských lesích jak na úrovni jejich praktické implementace v konkrétních projektech, tak i na teoretické úrovni, zejména v rámci evropské spolupráce. Byla navázána spolupráce v rámci tzv. ?Evropského fóra pro mČstské a pĜímČstské
lesy (EFUF)? se sídlem v Kodani. Jsme rovnČž aktivní v rámci pracovní skupiny pro mČstské
a pĜímČstské lesy Mezinárodního svazu lesnických výzkumných organizací (IUFRO), kde se
podílíme na výmČnČ názorĤ a pĜenosu nejnovČjších poznatkĤ z tohoto oboru na mezinárodní
úrovni.
ZvláštČ v urbanizovaných oblastech lze pozorovat posun zájmu ve smČru od celých porostĤ
k jednotlivým stromĤm, vČtšinou oznaþovaným termíny "large trees" nebo "heritage trees",
viz napĜ. Arnold (2005), Jim (2001), Watson (2005). Významné a mezinárodnČ uznávané práce jsou provádČny a publikovány v "KrajináĜské laboratoĜi" v Alnarpu, jež je souþástí Švédské
univerzity zemČdČlských vČd.
Problematice hospodaĜení v mČstských a pĜímČstských lesích se v ýeské republice vČnovala
Ĝada autorĤ. TémČĜ v každé uþebnici PČstování lesa lze nalézt kapitolu vČnovanou rekreaþním
lesĤm þi parkovým lesĤm. Souhrnnou knižní publikaci na toto téma napsal Prof. Poleno pod
názvem "PĜímČstské lesy" (SZN, 1985).
Metodický pĜístup
LegislativnČ jsou "pĜímČstské a další lesy se zvýšenou rekreaþní funkcí" uvedeny jako lesy,
které lze zaĜadit do kategorie lesĤ zvláštního urþení (§ 8 Zákona o lesích þ. 289/1995) podobnČ jako lesy lázeĖské. Znamená to tedy, že hospodaĜení v tČchto lesích není limitováno jen
pĜírodními a klimatickými podmínkami, ale i zvláštním cílem hospodaĜení, který je odlišný od
cílĤ dosahovaných v lesích hospodáĜských.
Rekreace v tČchto lesích je tedy specifickým faktorem, který spoluurþuje možnosti a cíle hospodaĜení. Vzhledem k tomu, že navrhované smČrnice by mČly být skuteþnČ rámcové tj. bez
svazujících podrobností, které je tĜeba upravovat dle místních podmínek, bylo rozhodnuto, že
u rekreaþní zátČže budou rozlišeny jen tĜi (posléze jen dva) stupnČ intenzity rekreace
a rovnČž jen dva základní typy rekreace. U rekreaþní zátČže je tedy rozlišena intenzita slabá,
stĜední a silná. Intenzita slabé a stĜední zátČže byla posléze ještČ spojena, když se ukázalo, že
z hlediska hospodáĜských smČrnic není jejich rozlišování nezbytné. Z hlediska typu rekreace je
rozlišena rekreace nepobytová (veškeré aktivity návštČvníkĤ lesa, které nejsou spojeny
s ubytováním v lese þi jeho bezprostĜední blízkosti) a pobytová (vázanou na vČtší výskyt chat
þi ubytovacích zaĜízení).
U pobytové rekreace, která pĜedstavuje urþité þeské specifikum, a která se odehrává
v bezprostĜedním okolí chatové zástavby, nemá velký praktický význam rozlišovat její intenzitu. Jestliže jsou chaty na lesní pĤdČ nebo v její bezprostĜední blízkosti (þasto i oplocené) pak
nehraje významnou roli, kolik návštČvníkĤ se tam pravidelnČ rekreuje. Celá lokalita je touto
zástavbou ovlivnČna a rámcové smČrnice to musí vzít v úvahu.
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Pro metodické úþely Ĝešení tedy rozlišujeme tĜi rozdílné zátČže rekreace:


nepobytové rekreace slabé intenzity,



nepobytové rekreace stĜední a silné intenzity,



pobytová rekreace v místech rekreaþní zástavby (chaty a zahrádkáĜské kolonie).

Rekreaþní zátČž je tudíž první promČnná v matici, která definuje jednotky hospodaĜení pro
mČstské a pĜímČstské lesy. Druhou promČnnou jsou podmínky stanovištČ. Také zde - oproti
"klasickým" hospodáĜským souborĤm - znaþnČ zjednodušujeme, protože se opČt jedná
o smČrnice urþené pro pĜímČstské lesy, kde rekreaþní zátČž je hlavním urþujícím vlivem na
zpĤsoby hospodaĜení.
Pro úþely tohoto úkolu jsme vytvoĜili následující stanovištní kategorie:


exponovaná a extrémní stanovištČ,



chudá (kyselá) stanovištČ nízkých a stĜedních poloh,



bohatá a živná stanovištČ nízkých i stĜedních poloh,



vodou ovlivnČná stanovištČ, údolní nivy

Výsledkem kombinace tČchto základních vlivĤ je matice, definovaná dvČma promČnnými,
z nichž jedna definuje pĜírodní podmínky (edafické a mezoklimatické) a druhá typ a intenzitu
rekreaþní zátČže. Pro tyto základní rámce definované pĜírodními podmínkami a hlavním úþelem
hospodaĜení tj. typem rekreace byly vyhledány hlavní pĜevládající porostní typy urþené pĜevládající (porostotvornou) dĜevinou. Výsledky této úvahy jsou schematicky znázornČny
v Tabulce 1.
Pro tyto základní modelové typy porostĤ definované na základČ výše uvedených kritérií jsou
dále uvedeny rámcové hospodáĜské smČrnice. Vystihují pĜírodní podmínky a požadavky spoleþnosti na pĜímČstské lesy v urþitém zjednodušujícím modelovém pohledu, který umožĖuje je
popsat jako základní rámcová rozhodnutí, která ovlivĖují zpĤsoby hospodaĜení v tČchto porostech z biologického (nikoliv technického) hlediska.

Tabulka 1 - Základní matice pro rámcové smČrnice hospodaĜení v pĜímČstských lesích
nepobytové rekreace

exponovaná a extrémní
stanovištČ (1)
chudá (kyselá) stanovištČ
nízkých a stĜedních
poloh (3)
bohatá a živná stanovištČ
nízkých i stĜedních poloh
(5)
vodou ovlivnČná stanovištČ, údolní nivy (7)

pobytová rekreace

slabá (N)
N1

silná (V)
V1

(CH)
CH1

N3

V3

CH3

N5

V5

CH5

N7

V7

CH7

PodobnČ jako u klasických hospodáĜských souborĤ mĤžeme tyto smČrnice hospodaĜení považovat za modelové (cílové) a použít je jako základ pro zpracování podrobnČjších smČrnic hospodaĜení v jednotlivých porostních typech urþených hlavní porostotvornou dĜevinou.
OpČt je tĜeba konstatovat, že pĜi úvahách o využití jednotlivých dĜevin v porostech mČstských
a pĜímČstských lesĤ je tĜeba vzít v úvahu jejich funkþní využitelnost v nejširším pojetí. PĜitom
jejich ekologické nároky resp. jejich ekologická valence se mĤže lišit v závislosti na stanovištích, a to zejména u tČch, která jsou v urþitém smČru extrémní. Je známo, že jeden limitující
faktor mĤže být þásteþnČ kompenzován dostateþnou "nabídkou" jiného faktoru (napĜ. limitující
teplotní faktor mĤže být þásteþnČ kompenzován vyšším svČtelným požitkem). Je tĜeba si uvČdomit, že v lesních ekosystémech jsou dĜeviny a ostatní rostliny ve složité vzájemné interakci
spolu se svým stanovištČm a to ovlivĖují a "pĜizpĤsobují si! ho svým potĜebám, samozĜejmČ
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jen v urþité omezené míĜe (typickým pĜíkladem je okyselování pĤdních horizontĤ na stanovištích s pĜevládajícím smrkem). To znamená, že urþitá zmČna podmínek, pokud nepĜekroþí kapacitu resilience daného konkrétního ekosystému nemusí znamenat nestabilitu lesního ekosystému.
Druhová a prostorová skladba mČstských a pĜímČstských lesĤ
U pĜímČstských lesĤ nehraje roli jen ekologická valence jednotlivých druhĤ, ale i jejich funkce
v rámci sociálnČ-ekologického potenciálu vþetnČ hodnoty estetické. K estetickým hodnotám
jednotlivých stromĤ patĜí pĜedevším tvar kmene a koruny (habitus), jejich rozmČry a barevnost. Krása jednotlivých dĜevin se obvykle - zejména v literatuĜe - posuzuje jednotlivČ, ale
rozhodující je celkový efekt celých skupin pĤsobících v daném prostĜedí.
Jehliþnany svým habitem i výraznČ temnou zelenou barvou jsou návštČvníky výraznČji vnímány, pĜiþemž zejména v zimním období tvoĜí výrazné dominanty v krajinČ. Jejich hygienická
funkce je velmi výrazná a pĤsobí celoroþnČ. Jehliþnany významnČ v létČ snižují teplotu vzduchu (v dobČ vysokých letních teplot kolem 30 °C až o 5 °C), v zimČ zase svou ochranou proti
ledovému vČtru zabraĖují vzniku efektivních nízkých teplot (vytváĜených právČ proudem ledového vČtru). Orgány jehliþnanĤ vyluþují éterické oleje a aromatické silice z jehliþí a pryskyĜice
a dokáží snížit obsah škodlivých mikroorganismĤ, zejména baktérií až o 90 %. Porostní plášĢ
z jehliþnatých dĜevin tvoĜí dobrou a hlavnČ celoroþnČ pĤsobící zábranu proti vČtru, prachu
a hluku, zejména když jsou pČstovány od mládí, tak aby vytvoĜily kompaktní neprodouvavé
koruny.
Z tohoto hlediska je dĤležité zmínit i uplatnČní smrku ztepilého v pĜímČstských lesích. Historická šetĜení prokázala, že v nČkterých pahorkatinách s hlubokými údolími (napĜ. ve stĜedním
Povltaví, dolním Posázaví, ýernokostelecku a Jílovsku) pĜevládaly jehliþnaté porosty
s pĜevahou smrku a jedle. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se však nejednalo o nesmíšené jehliþnaté monokultury, i když i jejich existenci lze na ýernokostelecku prokázat již v 16. století (Poleno,
1985). Pouze v severovýchodní oblasti pražské aglomerace se smrk ani jedle vĤbec nevyskytovaly a pĜevládaly zde listnaté porosty - s asi 30% zastoupením borovice (Poleno, 1985).
S výjimkou již zmínČných chladných a vlhkých inverzních poloh hlubokých údolí, by mČl být
smrk výhledovČ v porostech pĜímČstských lesĤ postupnČ nahrazován bukem, v nejnižších polohách dubem. Neplatí to však absolutnČ a neznamená to, že by mČl být smrk zcela vylouþen
z obnovy. Zejména pokud se vyskytuje v pĜirozené obnovČ, není tĜeba ho odtud v rámci plecích seþí zámČrnČ odstraĖovat.
DĤležité je zachování tzv. pionýrských dĜevin zejména osiky, jeĜábu, bĜízy, jívy a dalších, které pĜedstavují významné oživení interiéru porostĤ a jejich uplatnČní zejména v porostních
okrajích a v alejích podél cest. Mohou se tak stát významným estetickým prvkem
v pĜímČstských lesích.
PĜi úvahách o nejvhodnČjší porostní skladbČ, je nutno zmínit i otázku introdukovaných dĜevin.
NČkteré z nich (zerav, akát, oĜešák a platan) u nás zaþaly být vysazovány už 16. a 17. století,
lesnicky nejvýznamnČjší introdukované dĜeviny, tj. vejmutovka, douglaska, jedle obrovská
a þervený dub, k nám byly dováženy a vysazovány až v 18. a 19. století. Zejména douglaska,
jedle obrovská a dub þervený pro svĤj krásný vzhled, mohutný rĤst a vysokou toleranci ke
zneþištČnému ovzduší (Pokorný, Fér, 1988) jsou dĜevinami, které by se mČly i nadále uplatĖovat v pĜímČstských lesích.
PĜi obnovČ lesa je tĜeba vždy dát pĜednost zakládání smíšených porostĤ, a to diferencovanČ
dle smČrnic hospodaĜení. PĜi tom je však tĜeba se vyvarovat druhého extrému, tj. vytváĜení co
nejpestĜejších smČsí. PĜirozené lesní porosty nikdy nevynikaly velkou druhovou rozrĤznČností.
Na jejich skladbČ se podílely zpravidla dvČ až tĜi hlavní dĜeviny, k nimž bylo pĜimíšeno þi
vtroušeno nČkolik dalších dĜevin. Vedle druhové skladby hraje velkou roli v každém porostu (a
v pĜímČstských lesích zejména) vnitĜní struktura porostĤ, jak ve smČru vertikálním, tak i horizontálním. Dvouetážové uspoĜádání pĜi dlouhé obnovní dobČ anebo trvalé vytváĜení bohatČ
strukturovaných porostĤ tvoĜených smČsí dĜevin slunných (dub, jasan, borovice, modĜín) a
stinných (buk, javor, jedle, tis), které mohou vytvoĜit trvale dvouetážové porosty, jsou mnohdy pĜíkladem vytváĜení vhodné a bohaté vertikální struktury.
V této souvislosti je dĤležité zmínit dĤležitost a význam keĜĤ a keĜového patra v pĜímČstských
lesích. Jejich role je v tomto typu lesa velmi významná, a to nejen z hlediska estetického (bohatost a barevnost kvČtĤ a plodĤ), ale i z hlediska uplatnČní jejich habitu a možnosti bohatšího
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vertikálního þlenČní vnitĜku porostu. Jejich funkce v porostních pláštích a na paloucích a louþkách uvnitĜ pĜímČstských lesĤ je rovnČž nezastupitelná. Mezi nejdĤležitČjší keĜe, které lze
uplatnit prakticky na všech stanovištích, lze uvést dĜín, svídu, brslen, kalinu, lýkovec, zimolez,
trnku, krušinu, ptaþí zob nebo jalovec. VyslovenČ dekorativní keĜe jako je þilimník, zlatice þi
pČnišník, se podle našeho názoru do pĜímČstských lesĤ nehodí a to ani na okrasné louþky
a zákoutí s laviþkami. Vedle už zmínČných funkcí mají tyto keĜe i velmi úþinnou funkci krycí
a dají se využít podél komunikací þi pĜístupových cest, k zakrytí parkovišĢ, plotĤ a hygienických zaĜízení. Také pĜi výsadbČ tČchto keĜĤ nelze doporuþit vytváĜení pĜíliš bohatých smČsí,
které se i obtížnČ provoznČ zvládají pĜi výchovných zásazích a údržbČ zelenČ. KeĜové pásy by
mČly být aspoĖ 3 metry široké a uspoĜádané tak, aby na stranČ návštČvníkĤ byly co nejnižší
a na stranČ zakrývaného objektu co nejvzrĤstnČjší. Bude-li keĜový pás pĜístupný z obou stran
(podél komunikací a parkovišĢ), pak je žádoucí použít nejvzrĤstnČjší keĜe do stĜedního pruhu
plánované výsadby.
Specifické požadavky na mČstské a pĜímČstské lesy
Jednou z výrazných specifik mČstských a pĜímČstských lesĤ je s ohledem na rostoucí alergizaci
naší populace "polinózní hledisko". V zásadČ je to množství a typ pylu, který rozhoduje o tom,
zda je tato dĜevina tolerována alergickými návštČvníky mČstských a pĜímČstských lesĤ þi nikoliv. Typickým pĜedstavitelem silnČ alergizující dĜeviny jsou oba druhy bĜíz. Jejich pyl je velmi
hojný a díky bohatČ þlenČnému povrchu pylového zrna zpĤsobující silnou alergickou reakci
citlivých návštČvníkĤ. Z tohoto hlediska je nutno v mČstských a pĜímČstských lesích uvažovat
o vytváĜení zón, v kterých se tyto dĜeviny nebudou vyskytovat vĤbec a nabídnou tak návštČvníkĤm zónu pro alergiky.
DĤležitým aspektem mČstských a pĜímČstských lesĤ je zachování charakteru místa a krajiny,
tak jak se historicky vytvoĜila. NČkdy se tomu Ĝíká "Genius loci" a znamená to zajistit pĜi každé
významnČjší úpravČ citlivý pĜístup a postupnost zmČn. To se samozĜejmČ týká zejména významných prvkĤ mČstského a pĜímČstského lesa, tedy takových, které tvoĜí pĜirozené dominanty místa - aĢ už se to týká jednotlivých stromĤ þi staveb a jiných artefaktĤ vytvoĜených
þlovČkem. Na druhé stranČ to nesmí znamenat zakonzervování souþasného stavu bez aktivního managementu. MČstské lesy musí být obhospodaĜovány tak, aby vyhovovaly souþasným
požadavkĤm mČstských obyvatel.
Velmi dĤležitou stránkou hospodaĜení v mČstských a pĜímČstských lesích je otázka bezpeþnosti
návštČvníkĤ. Je známou skuteþností, že zejména v anglosaském svČtČ má z tohoto dĤvodu
majitel lesa právo zakázat celoroþnČ vstup veĜejnosti do lesa. I když by v mČstských a pĜímČstských lesích by bylo nČco takového zcela absurdní i jen po krátkou þást roku, pĜesto je
tĜeba brát nebezpeþí zranČní návštČvníkĤ lesa padající vČtví þi dokonce celým stromem vážnČ
a je tĜeba udČlat maximum pro to, aby k takovým úrazĤm nedošlo. Proto navrhujeme podél
frekventovaných cest pravidelné vyvČtvování stromĤ, které jsou nebezpeþnČ blízko cest, aby
se nebezpeþí zranČní aĢ už padající þi živou vČtví zabránilo (tento požadavek je aktuální
zejména pro cyklistické stezky). ZároveĖ je tĜeba pĜipomenout, že v konkrétní lokalitČ mĤže
nastat situace, kdy je tĜeba pĜístup návštČvníkĤ do urþitého porostu þi porostĤ silnČ omezit.
Jsou to v prvé ĜadČ porosty ochranných lesĤ, které musí zĤstat chránČny pĜed intenzivní rekreací. Toho se nejlépe dosáhne tak, že v nich nejsou budovány žádné cesty a na okrajích takových lokalit se umístí informaþní cedule, které vysvČtlí dĤvody ochrany se žádostí o maximální ohleduplnost k této þásti pĜírody. V dostateþné vzdálenosti od této lokality musí hlavní
cesty smČrovat hlavní proud návštČvníkĤ mimo tuto oblast tak, aby se vČtšina k jejím hranicím vĤbec nedostala. Stejným zpĤsobem lze vytvoĜit zóny klidu, které sice nezahrnují ochranné lesy, ale pĜesto obsahují citlivé ekosystémy, které by silnou rekreaþní zátČží mohly být poškozeny a pro jejich uchování je tĜeba nasmČrovat návštČvníky lesa jiným smČrem.
PodobnČ je tĜeba plánovat provádČní pČstebních a tČžebních prací v tČchto lesích. RozhodnČ je
tĜeba naplánovat provedení všech prací v jedné skupinČ porostĤ najednou tak, aby se této
oblasti mohli v pracovní dobČ návštČvníci vyhnout a najít místa, kde najdou klid a ticho, za
kterým do lesa pĜišli. Zejména o víkendu je pak tĜeba tyto práce maximálnČ omezit. TČžební
práce je tĜeba provádČt pokud možno v zimním období, kdy je v mČstských a pĜímČstských
lesích výraznČ ménČ návštČvníkĤ a dĤslednČ uklízet tČžební zbytky a asanovat vzniklé rýhy
v terénu. VeĜejnost je þím dál více citlivá na stopy po tČžbČ a tČžkých mechanismech, kterým
nelze pĜi nejlepší vĤli zcela zabránit. O to je dĤležitČjší tyto škody minimalizovat a zejména co
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nejrychleji zahladit, aby návštČvníci nemČli pocit, že se v lese provádí nevhodná þi lesu škodící
þinnost.
Zcela specifickým úkolem pro mČstské a pĜímČstské lesy je zaþlenČní malých paloukĤ a bezlesí
do interiéru lesa. Za obvyklou výmČru bezlesí a malých paloukĤ v pĜímČstských lesích se považuje plocha 15-30 % celkové výmČry lesĤ. Do této plochy se samozĜejmČ nepoþítají velké
plochy volné krajiny v pĜípadech, kdy jsou pĜímČstské lesy znaþnČ fragmentovány a mezi vČtšími lesními celky jsou velké plochy zemČdČlské þi jinak obhospodaĜované pĤdy. Zde máme na
mysli spíše malé plochy paloukĤ, které jsou prakticky celé obklopené lesem þi bezprostĜednČ
pĜecházejí rozvolnČným okrajem porostu do lesního interiéru. Tyto plochy jsou specifikou pĜímČstských a mČstských lesĤ a významným zpĤsobem zvyšují atraktivnost pro své návštČvníky. Horní hranice této výmČry bezlesí a paloukĤ (tj. až 30 % plochy lesa) je typická pro parkové lesy, které bezprostĜednČ navazují na intravilán mČsta, zatímco dolní hranice (kolem 15 %
celkové výmČry) se doporuþuje pro pĜímČstské lesy.
DĤležitým aspektem vnitĜní struktury lesa je hustota porostĤ. Ta je primárnČ dána poþtem
vysazených sazenic pĜi zakládání porostĤ a dále se zvyšuje s tím, jak porost a jednotlivé stromy rostou. PĜi výchovČ je naopak hustota porostu snižována. Základní výchovná opatĜení by
se mČla Ĝídit bČžnými požadavky pČstování lesĤ. V nČkterých partiích lesa, s vysokou zátČží
krátkodobé koncentrace lze však doporuþit výrazné snížení hustoty porostu i pod povolenou
mez. PĜestože vČtšina výzkumĤ veĜejného mínČní naznaþuje, že návštČvníci dávají pĜednost
bohatČji strukturovanému interiéru lesa, nelze zĜejmČ tyto výsledky anket brát pĜíliš doslova,
protože návštČvníci vČtšinou nejsou dostateþnČ vzdČláni na to, aby mohli zodpovČdČt otázku,
zda dávají pĜednost holoseþnému þi podrostnímu hospodaĜení. PĜi hodnocení skuteþných þástí
rĤzných struktur lesa je þasto podrostní zpĤsob hospodaĜení pokud je na velké ploše hodnocen
jako nezajímavý. VČtšina návštČvníkĤ spíše ocení þasté zmČny a otevĜené výhledy, což mĤže
nabídnout právČ vhodnČ provádČný holoseþný zpĤsob hospodaĜení.
ZávČr
Rámcové smČrnice pĜedstavují doporuþený rámec pro hospodaĜení v pĜímČstských lesích. PĜi
jejich zpracování se vycházelo jak z obecných poznatkĤ o mČstských a pĜímČstských lesích,
které je lze nalézt jak v þeské tak i zahraniþní literatuĜe, tak i z konkrétních analýz dat o lesích, které do zájmové oblasti kolem hlavního mČsta Prahy spadají.
Je tĜeba zdĤraznit, že tyto smČrnice jsou vytvoĜeny jako doporuþené rámce základních hospodáĜsko-úpravnických rozhodnutí, která ovlivní biologickou stránku tČchto lesĤ. Nezahrnují tedy
technickou vybavenost ani další infrastrukturu, která je samozĜejmou a nezbytnou souþástí
pĜímČstských lesĤ. Tato þást by mČla být Ĝešena samostatnČ v konkrétních projektech, týkajících se realizace mČstských a pĜímČstských lesĤ v dané lokalitČ.
V pĜíspČvku jsou uvedeny metodické zásady úþelového hospodaĜení Ĝešené na principu matice
uvedené v tabulce 1. Ta umožĖuje, aby byly vzaty v úvahu jak pĜírodní a klimatické podmínky,
tak i typ a intenzita rekreace. Dále je Ĝešena otázka použití nČkterých dĜevin v tČchto porostech, tvorby porostních okrajĤ a porostních plášĢĤ, vþetnČ využití vhodného keĜového patra,
což je specifikum platné právČ pro mČstské a pĜímČstské lesy.
Specifickou problematikou je otázka použití jednotlivých dĜevin v pĜímČstských lesích
z hlediska polinózního. Stále více, zejména mČstských obyvatel, je alergických na jednotlivé
druhy pylu a proto je u hlavních dĜevin uvedena i jejich polinózní charakteristika. U dĜevin,
které jsou z tohoto hlediska nejvíce problematické (bĜíza, olše) jsou navržena opatĜení, která
by mČla vytvoĜit zóny nepobytové intenzivní rekreace zcela bez tČchto silnČ alergizujících dĜevin. I když vlivem povČtrnostních podmínek nelze nikdy dosáhnout toho, aby zejména za slunného jarního poþasí nebyl v tČchto zónách tento pyl ve vzduchu vĤbec pĜítomen, i výraznČ
nižší koncentrace mohou pro tuto cílovou skupinu návštČvníkĤ pĜedstavovat znaþnou úlevu.
Velmi dĤležitou stránkou hospodaĜení v mČstských a pĜímČstských lesích je otázka bezpeþnosti
návštČvníkĤ. Proto navrhujeme podél frekventovaných cest pravidelné vyvČtvování stromĤ,
které jsou nebezpeþnČ blízko cest, aby se nebezpeþí zranČní aĢ už padající þi živou vČtví zabránilo ( tento požadavek je aktuální zejména pro cyklistické stezky). ZároveĖ je tĜeba pĜipomenout, že v konkrétní lokalitČ mĤže nastat situace, kdy je tĜeba pĜístup návštČvníkĤ do urþitého porostu þi porostĤ silnČ omezit. Toho se nejlépe dosáhne tak, že v nich nejsou budovány
žádné cesty a na okrajích takových lokalit se umístí informaþní cedule, které vysvČtlí dĤvody
ochrany se žádostí o maximální ohleduplnost k této þásti pĜírody. V dostateþné vzdálenosti od
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této lokality musí hlavní cesty smČrovat hlavní proud návštČvníkĤ mimo tuto oblast tak, aby se
vČtšina k jejím hranicím vĤbec nedostala. Stejným zpĤsobem lze vytvoĜit zóny klidu, které
sice nezahrnují ochranné lesy, ale pĜesto obsahují citlivé ekosystémy, které by silnou rekreaþní
zátČží mohly být poškozeny a pro jejich uchování je tĜeba nasmČrovat návštČvníky lesa jiným
smČrem.
Zcela specifickým úkolem pro mČstské a pĜímČstské lesy je zaþlenČní malých paloukĤ a bezlesí
do interiéru lesa. Za obvyklou výmČru bezlesí a malých paloukĤ v pĜímČstských lesích se považuje plocha 15-30 % celkové výmČry lesĤ. Do této plochy se samozĜejmČ nepoþítají velké
plochy volné krajiny v pĜípadech, kdy jsou pĜímČstské lesy znaþnČ fragmentovány a mezi vČtšími lesními celky jsou velké plochy zemČdČlské þi jinak obhospodaĜované pĤdy.
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HOSTIVAěSKÝ AREÁL
Václav Kroutil
Organizace Lesy hl. m. Prahy vznikla na podzim roku 1992. V souþasné dobČ obhospodaĜuje v rámci Lesního hospodáĜského celku MČstské lesy hl.m. Praha více než
2400 ha rekreaþních lesĤ v majetku hl.m. Prahy, kde rovnČž vykonává funkci odborného lesního hospodáĜe, stará se o vodní toky, rybníky a další vodní plochy
v majetku obce, ve svých školkaĜských provozech pČstuje okrasné dĜeviny jak pro
drobný prodej, tak pro realizaci nejrĤznČjších ozeleĖovacích akcí na území mČsta.
Výkonem funkce odborného lesního hospodáĜe byla jako právnická osoba povČĜena
také na majetcích vČtšiny soukromých vlastníkĤ, jejichž lesní pozemky se v oblasti
její pĤsobnosti nalézají, takže má do urþité míry i možnost ovlivĖovat jejich rozhodování v otázkách týkajících se péþe o zdravotní stav lesa, provádČní pČstebních zásahĤ
apod.
Není bez zajímavosti, že obdobná organizace (Lesní hospodáĜství ÚNV hl. m. Prahy) pĤsobila
v Praze již poþátkem šedesátých let dvacátého století. PĜipomínám ji tu zejména proto, že drtivá vČtšina zalesĖovacích prací, díky nimž vznikl exkurzní objekt Lesopark HostivaĜ, který bychom vám dnes odpoledne chtČli ukázat, je dílem našich pĜedchĤdcĤ, lesníkĤ, kteĜí u této organizace pracovali. Souþasná podoba rekreaþních lesĤ na území Prahy není tedy pouze výsledkem postupné obnovy stávajících lesních porostĤ þi pĜipojování rĤzných okrajových lesních
þástí spolu s tím, jak mČsto rozšiĜovalo své území, ale zejména nČkolika vln zalesĖování. První
z nich zapoþala v roce 1903, další následovala v meziváleþném období a tĜetí, nejrozsáhlejší,
po roce 1948, kdy se soukromí vlastníci pozemkĤ již nemohli stavČt na odpor zámČrĤm mČstské správy. Od tohoto roku zhruba do roku 1990 bylo v Praze zalesnČno více než 800 ha nových nelesních pĤd.
V dĤsledku tohoto vývoje by bylo mylné pĜedstavovat si Lesní hospodáĜský celek MČstské lesy
hl.m.Praha jako soubor nČkolika lesních komplexĤ, které jsou celé v majetku obce – obecní
majetek se v rámci jednoho komplexu stĜídá s lesními pozemky navrácenými po roce 1989
pĤvodním majitelĤm, a to nejen tam, kde nové lesní plochy byly pĜilesnČny ke stávajícím porostĤm (napĜ.v Šárce), ale i na lokalitách, kde pĜed provedeným zalesnČním takĜka žádný les
neexistoval. Typickým pĜíkladem takovéto lokality je právČ rekreaþní les rozprostírající se po
obou stranách HostivaĜské pĜehrady, obecnČ nazývaný Lesopark HostivaĜ.
HostivaĜská pĜehrada, þi pĜesnČji Vodní dílo HostivaĜ, byla vybudována v letech 1959-1963
pĜehrazením koryta potoka Botiþe a zatopením lesnatého údolí, kterým tento potok protékal.
Vznikla tak nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha a objem vody þiní
1 310 000 m3. Nádrž, o níž se po technické stránce rovnČž stará naše organizace, je díky
snadné dostupnosti prostĜedky mČstské hromadné dopravy využívána k rekreaci prakticky
všemi obyvateli Prahy. ZároveĖ je významným regulaþním prvkem v pĜípadČ vzniku povodní
a pomČrnČ rozsáhlou vodní plochou, která zlepšuje celkové klimatické a hydrické podmínky
oblasti v období sucha.
Po zatopení údolí zbyly na obou bĜezích nádrže menší þásti pĤvodních lesních porostĤ, které
v zatopeném území musely být vykáceny. Náhradou za toto odlesnČní bylo tehdejší mČstskou
správou rozhodnuto vysadit na pĜevážnČ zemČdČlské pĤdČ v sousedství uvedených porostních
zbytkĤ nový les, ne však již jako souvislý lesní porost, ale jako lesní plochu parkového charakteru s hustou sítí cest, odpoþivnými loukami a množstvím soliterních dĜevin. Pro ilustraci mohu uvést, že z celkové výmČry pĜibližnČ 140 ha tvoĜí novČ založené lesní porosty cca 80, odpoþivné louky 30 a zbytky pĤvodních porostĤ rovnČž 30 ha. Se zalesĖováním bylo zapoþato
v roce 1959 a pĜevážná þást zalesĖovacích prací byla dokonþena do roku 1961. Menší plochy
však byly v lesoparku vysazovány ještČ poþátkem osmdesátých let dvacátého století.
ZalesĖování bylo provedeno bez pĜípravných dĜevin za využití síje jánského žita, které svým
Ĝídkým porostem stínilo lesní sazenice bČhem letních veder. To bylo nesmírnČ dĤležité, když si
uvČdomíme, že prĤmČrný roþní úhrn srážek se v Praze pohybuje v rozpČtí 476 – 545 mm,
a že teplota pĤdního povrchu na zalesĖovaných plochách dosahovala v létČ vysokých hodnot.
Na zalesĖovacích pracích se znaþnou mČrou podíleli žáci pražských základních škol, bez jejichž
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brigádnické výpomoci by založení uvedené výmČry lesních porostĤ v tak krátké dobČ rozhodnČ
nebylo možno realizovat. Zajímavý je rovnČž fakt, že projektová dokumentace, na jejímž základČ mČl být hostivaĜský lesopark založen, byla zpracovávána v prĤbČhu zalesĖování jednotlivých ploch a jako celek byla dokonþena nČkolik let po vysazení naprosté vČtšiny porostĤ, které
se zde v souþasné dobČ nacházejí. Lze tedy Ĝíci, že do projektu byl do znaþné míry zakomponován jejich skuteþný stav v té podobČ, v jaké se lesním zamČstnancĤm tehdejšího podniku
podaĜil vytvoĜit.
Jelikož zámČrem lesníkĤ i projektantĤ bylo založit les parkového charakteru, byly pozdČji podél
cest umístČny laviþky, na vhodných místech postaveny stylové altány, na odpoþivné louky instalována dČtská hĜištČ s rozliþným rekreaþním zaĜízením. Od poloviny sedmdesátých let zaþaly být v pražských rekreaþních lesích zĜizovány také tzv. areály zdraví – tČlocviþny v pĜírodČ,
kde si na rĤzném tČlocviþném náĜadí mohli zacviþit i dospČlí návštČvníci. Jeden z prvních byl
otevĜen právČ v Lesoparku HostivaĜ.
To už ovšem založené lesní kultury zaþínaly být opravdovým lesem vyžadujícím další péþi. ProvádČly se proĜezávky, probírky, dĤležitou þinností bylo rozvolĖování porostních okrajĤ, kdy se
v okrajích porostĤ vyhledávali esteticky pĤsobiví jedinci, jimž bylo potĜeba poskytnout dostatek
prostoru pro pĜíznivý vývoj. S tím souvisí i další þinnost – výsadby keĜových skupin pĜed tČmi
porostními okraji, které naopak fádnČ pĤsobily jednolitou hradbou nepĜíliš zavČtvených holých
kmenĤ.
PrĤbČh tČchto prací již mohli sledovat první obyvatelé sídlištČ Jižní MČsto – hostivaĜský lesopark mČl velké štČstí, že byl založen v dostateþném pĜedstihu pĜed dokonþením výstavby tohoto sídlištČ, neboĢ porosty ve stádiu mlazin až tyþkovin byly pĜece jen odolnČjší vĤþi náporu návštČvníkĤ, než pouhé kultury, a lidé, kteĜí na Jižním MČstČ zaþínali bydlet, mČli zas v tČsné
blízkosti svých domovĤ k dispozici rozlehlou plochu skuteþné „zelenČ“, jež zatím uvnitĜ blokĤ
panelových domĤ zoufale chybČla.
Práce v Lesoparku HostivaĜ samozĜejmČ sledovali také pĤvodní vlastníci zalesnČných pozemkĤ.
Ti nemČli mnoho dĤvodĤ k radosti a nemají je ani v souþasné dobČ, kdy jim byl jejich majetek
navrácen. VždyĢ místo zemČdČlské pĤdy, kterou dnes není tak nesnadné prodat jako stavební
parcelu, dostali pĤdu striktnČ chránČnou lesním zákonem proti jakékoli podobné þinnosti. Navíc
pĤdu porostlou lesem ve vČku nČco málo pĜes þtyĜicet let, do nČhož musí vlastník stále ještČ
spíš finanþní prostĜedky vkládat, než aby z nČj mohl oþekávat nČjaký významný zisk. PĜi rozdrobenosti lesních majetkĤ jaká v hostivaĜském lesoparku existuje, by jej ostatnČ nemohl oþekávat ani vlastník porostu staršího.
NČkteĜí z uvedených vlastníkĤ byli ochotni prodat svĤj les obci, vČtšina však stále vyþkává, zda
by se jejich pozemek pĜece jen nedal nČjak lépe využít. Když Ĝíkám „vyþkává“, myslím to doslova: Ani ti, kteĜí by mČli dost sil, financí þi obojího, se o své lesní porosty v podstatČ nestarají. Z toho dĤvodu dnes odpoledne uvidíte porosty, kde jsou bČžnČ provádČny výchovné zásahy
a tĜeba hned v jejich tČsném sousedství porosty zcela zanedbané. Pokud by se nejednalo o
porosty smíšené, ale pĜevažovaly by v nich jehliþĖany, mohl by tento stav mít katastrofální
dĤsledky pro celý lesopark. Mám na mysli možnost pĜemnožení hmyzích škĤdcĤ, zejména
kĤrovcĤ na jehliþnatých dĜevinách.
Jelikož obecní majetek se rĤznČ stĜídá se soukromým i v rámci odpoþivných luk a pĤsobilo by
velice tristním dojmem, kdyby nČkteré þásti jedné louky byly napĜíklad posekány a jiné ne,
byla mezi soukromými vlastníky a Magistrátem hl.m.Prahy uzavĜena dohoda v tom smyslu, že
magistrát bude z obecních prostĜedkĤ zajišĢovat tzv. rekreaþní þinnosti (sekání luk, úklid lesa,
opravy a instalace rekreaþních zaĜízení apod.) i na soukromých pozemcích. Tímto zpĤsobem je
možné zachovat pro obþany mČsta pĜíjemné a esteticky hodnotné prostĜedí k rekreaci i pĜi složitých vlastnických vztazích, výchovu lesních porostĤ, která by v potĜebném rozsahu byla již
pĜíliš finanþnČ nároþná, však toto opatĜení neĜeší.
DČkuji vám za pozornost a tČším se na vaše dotazy v prĤbČhu odpolední exkurze.
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Evropské fórum mČstských lesĤ
– význam mČstských lesĤ pro Evropany
Ivo Kupka
Za jedno z výstižných hesel Evropského fóra mČstského lesnictví lze oznaþit název velké mezinárodní konference v Kodani v roce 2002, která byla nazvána
„Lesnictví jako služba mČstské spoleþnosti“ („Forestry serving urbanised societies“).
Postupující urbanizace spoleþnosti vede k rostoucímu významu zelených ploch, mČstských a pĜímČstských lesĤ jako jednoho z významných parametrĤ kvality mČstského životního prostĜedí a kvality života vĤbec. Lesy a jednotlivé stromy plní pro lidskou spoleþnost širokou paletu sociálnČ-kulturních, ekonomických a environmentálních služeb. Aby
tyto funkce mohly být optimalizovány v rámci rĤzných požadavkĤ a omezení na nČ kladených mČstským prostĜedím, je tĜeba integrovaného pĜístupu pĜi jeho plánování. Dále je
však tĜeba rozvíjet nejen po praktické, ale i po teoretické stránce, jak dále mČstské lesy
a lesnictví rozvíjet z hlediska tvorby tČchto lesĤ, jejich zakládání a obhospodaĜování.
MČstské lesnictví pĜedstavuje významný potenciál k uspokojení dĤležitých požadavkĤ
mČstského obyvatelstva. NČkdy je definováno jako souhrn umČní, vČdy a technologie
o tom, jak pČstovat a obhospodaĜovat mČstské lesy a obecnČ mČstskou zeleĖ a „zelené“
ekosystémy pro jejich fyziologické, sociální, ekonomické a estetické funkce požadované
spoleþností. PĜedmČtem jejich zájmu jsou jak jednotlivé stromy a keĜe jako ostrĤvky zelenČ v mČstském prostĜedí, tak i rozsáhlejší lesy mající charakter parkových lesĤ, mČstských þi pĜímČstských lesĤ.
V souþasné dobČ už více než polovina všech obyvatel ZemČ žije ve mČstech. Také proto
je mČstské lesnictví þím dál tím významnČjším oborem lesnické þinnosti. Rostoucí mČstské aglomerace jsou také jednou z pĜíþin stírání rozdílĤ mezi mČstem a pĜímČstskou krajinou a tedy i mezi mČstskými a pĜímČstskými lesy. DČlení na mČsto a venkov je tedy
dnes už nejen obtížné, ale z hlediska tohoto oboru i kontraproduktivní. Pro trvale udržitelnou existenci zelenČ a mČstských lesĤ je tĜeba se zabývat i vzájemnými vztahy a
ovlivĖováním urbanizované krajiny a mČstských a pĜímČstských lesĤ. EFUF jako souþást
tohoto úsilí má následující cíle:
* definovat roli lesnictví a lesnického výzkumu pro spoleþnost, která se stále více urbanizuje,
* identifikovat a rozvíjet vČdecké a technologické poznatky, které podpoĜí rozvoj a vhodné metody hospodaĜení v mČstských lesích,
* identifikovat nové smČry a strategie v lesnickém výzkumu, které napomáhají rozvoji
této nové disciplíny.
To je jen hrubý náþrt hlavních smČrĤ, kterými se mČstské lesnictví zabývá. K jejich naplnČní je tĜeba specialistĤ z mnoha oborĤ, jak je to typické pro ty oblasti vČdČní, které jsou
významnČ multidisciplinární. Na konferencích s touto tématikou pak lze opravdu potkat
architekty, krajináĜe, sociology a úĜedníky státní správy spolu s lesníky. I proto byl pro
toto neformální sdružení zvolen název „fórum“. Výhodou takového neformálního pojetí je
možnost skuteþnČ mezioborových setkání a výmČny názorĤ mezi specialisty, kteĜí by se
jinde jen obtížnČ setkávali. I když nČkdy nČkteré pĜíspČvky vypadají hodnČ odtažitČ, nakonec se vždy ukáže, že pro všechny úþastníky se v nČm najdou informace využitelné i
ve velmi vzdálený oborech.
Další už více formální a více specializovanou skupinou je pracovní skupina Mezinárodního
svazu lesnických výzkumných organizací (IUFRO) s þíselným oznaþením 6.14.00 „Urban
forestry“, která je organizaþnČ zaþlenČna do 6. divize IUFRO. Tato divize zahrnuje sociální a ekonomické lesnické obory, ale i lesnickou politiku. Tato pracovní skupina mČstského
lesnictví si klade za hlavní cíle naplĖování následujících þinností:
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x

rozvíjet mČstské lesnictví jako vČdeckou disciplínu,

x

zlepšovat komunikaci mezi jednotlivými odborníky tohoto oboru,

x

podporovat multidisciplinární výzkum v oboru mČstského lesnictví,

Vedle tČchto hlavních neformálních skupin, pĤsobících v oboru mČstského lesnictví, které
jsou pĜevážnČ zamČĜeny evropsky, je po celém svČtČ Ĝada dalších sdružení þi organizací
s podobnou náplní a nejrĤznČjšího charakteru, nČkteré i na komerþní bázi. Typickým pĜíkladem je americká firma Treelink, která se sama deklaruje jako organizace poskytující
pĜehledné informace o mČstských lesích a umožĖující pĜes svou webovou stránku kontakt
lidem, kteĜí se o tento obor zajímají.
Jako Ĝada dalších mladých oborĤ i mČstské lesnictví se bouĜlivČ vyvíjí a dennČ se objevují
nové informace v ĜadČ velmi rozdílných odborných publikací. V EvropČ je asi nejznámČjší
a nejdĤležitČjší publikací vČdecký þasopis s názvem „Urban Forestry and Urban Greening“, který vydává vydavatelství Elsevier, kde jsou publikovány vČdecké a odborné
þlánky týkající se mČstských a pĜímČstských lesĤ, jejich plánování, zakládání a obhospodaĜování. Zahrnuje i problematiku zelenČ v ulicích jako jsou stromoĜadí a jednotlivé
stromy.
Tento pĜíspČvek nemĤže být vyþerpávající informací o všech aktivitách týkající se mČstských a pĜímČstských lesĤ a lesnictví. Je spíše jen malým nahlédnutím od tohoto širokého
oboru a mohl by být inspirací pro ty, kteĜí se mu vČnují þi vČnovat chtČjí.

Kontakt na autora:
Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc.
Fakulta lesnická a environmentální
ýZU v Praze
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Hornická krajina na Sokolovsku
pĜedurþená pro nové pĜímČstské lesy
Konstantin Dimitrovský - Jan Jehliþka - Miroslav Jetmar
1. Úvod
Stanovení optimálního prostorového krajinotvorného uspoĜádání a funkþního využívání
území Sokolovska v þasovém horizontu tČžby a po skonþení tČžby hnČdého uhlí okolo
roku 2035 až 2040 bylo již od poþátku pĜechodu hlubinné tČžby na tČžbu lomovou, která
má mnohem vČtší devastaþní úþinky, základní prioritou celé Ĝady báĖských, zemČdČlských, lesních, vodohospodáĜských a urbanistických pracovníkĤ. Celá koncepce prostorového krajinotvorného uspoĜádání vycházela z konkrétních promČn reliéfu zemČdČlského,
lesního, vodohospodáĜského a urbánního využití krajiny. Z navrhovaných a provádČných
systémĤ Ĝešení v období 1960 – 2005 se tento pĜíspČvek omezí pouze na jeden z nich, a
to na zakládání a pČstování lesa na výsypkových stanovištích. Geomorfologické tvary
výsypek jsou v podstatČ podmínČny technologií skrývání, mocností hornin (zemin)
v nadloží uhelné sloje a jejím uložením v dobývacím prostoru nebo mimo dobývací
prostor. Podle toho rozlišujeme výsypky na vnitĜní a vnČjší. Hlavním kritériem pro zakládání a pČstování lesa formou rekultivace na všech výsypkových stanovištích je jejich tzv.
potenciál úrodnosti, vyjádĜený geologicko-petrografickou pĜíslušností, chemickými, fyzikálními a hydropedologickými podmínkami. Více než 90 % výsypek se skládá
z tĜetihorních pelitických sedimentĤ. TvoĜí je tzv. jílovce cyprisové a vulkanodetritické
série rozdílné struktury, odluþnosti, rozpadavosti (kompaktní, bĜidliþnaté, lístkovitČ rozpadavé jílovce), geometrických tvarĤ a velikosti. NovČ zakládané a pČstované lesy na
výsypkách nabývají v hornické krajinČ výjimeþné postavení mezi všemi zpĤsoby využití
výsypkových ploch. Hodnocení obnovovaných listnatých, smíšených a jehliþnatých porostĤ na prakticky horninových materiálech významnČ souvisí se získáváním nových pohledĤ
a nazírání na jednotlivé dĜeviny domácího a cizího pĤvodu. Takováto hodnocení právČ
umožĖuje novodobá odnož obecné dendrologie – dendrologie rekultivaþní.
2. Rekultivaþní dendrologie
Obecná dendrologie – nauka o dĜevinách – jedna z disciplín botaniky, je odvozena na
základČ rĤstu, vývoje a prosperity dĜevin na rostlých pĤdách tj. na pĤdách s ukonþeným
pedogenetickým vývojem. Na rozdíl od obecné dendrologie se dendrologie rekultivaþní
zabývá rĤstem, vývojem a prosperitou dĜevin na antropogenních substrátech
v poþáteþním vývoji pedogeneze. Proto zde hovoĜíme o pČstování lesa v tzv. geologické
epoše. Taxativní výzkumy rekultivaþní dendrologie se na výsypkách Sokolovska provádČjí od roku 1961. Naše geobotanická šetĜení promČn evoluce lesa pČstovaného na
horninových substrátech jsou odvozena na základČ systematických studií provádČných na
následujících výsypkách:
1) Bohemia a Vilém, kde jsou vĤbec nejstarší výsypkové výsadby lesa v ýR
Druhové složení: modĜín opadavý, smrk ztepilý, olše lepkavá, olše šedá, borovice
þerná.
2) Dvory – založení lesních kultur v roce 1963 – 1965. Druhové složení: olše zelená,
olše šedá, olše lepkavá, borovice þerná, borovice vejmutovka, borovice lesní, borovice
Murrayova, borovice pokroucená, smrk ztepilý, smrk pichlavý, smrk omorika, lípa
srdþitá, dub þervený, modĜín opadavý, douglaska tisolistá, akát bílý, topol þerný a
nČkteré další druhy vþetnČ keĜĤ, které nejsou pĜedmČtem našeho studijního zájmu.
Výsypka Dvory je raritou v ýR – v roce 1963 na ní byla založena samostatná bažantnice (obr. þ.1).
3) Antonín, kde na plošné výmČĜe 165 ha bylo v letech 1969 – 1974 založeno rekultivaþní lesnické arboretum se zastoupením více než 200 druhĤ a poddruhĤ dĜevin
listnatých a jehliþnatých.
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Obr. 1. Ukázka obnovy pĜímČstské zelenČ na výsypce Dvory (zjz. od Sokolova). ýást této výsypky byla využita v roce 1963 za úþelem
založení samostatné bažantnice.
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Originalita lesnického rekultivaþního arboreta Antonín jako jediného v oboru pČstování lesa
v geologické epoše v podmínkách ýR a snad ve svČtČ spoþívá pĜedevším v následujících faktech:
-

všechny testované dĜeviny bez rozdílu jsou pČstovány na horninových substrátech terciérního miocénního stáĜí, tj. na antropogenních substrátech pedogeneticky nevyvinutých se
specifickou pĤdní chemií, pĤdní fyzikou, hydropedologií a genetickou nevyhranČností (K. DIMITROVSKÝ 1976)

-

volba zpĤsobĤ zakládání lesa je mnohotvárná, ve skupinách rozdílné velikosti a geometrických tvarĤ (obvykle od 10 arĤ do 5 ha)

-

geografická diferenciace taxonĤ (þeleć, rod, druh) je velmi pestrá jak u druhĤ domácího, tak
i introdukovaného pĤvodu

-

jednotlivé druhy dĜevin listnatých a jehliþnatých jsou pČstovány v monokulturách (celkem
36 skupin) a ve smČsích (42 skupin) s rovnomČrným a diferencovaným podílem listnáþĤ a
jehliþnanĤ (obr. þ. 2)

-

charakteristickým rysem všech druhĤ a typĤ antropogenních substrátĤ v arboretu je hydratace a infiltrace kapalné fáze vody vesmČs z atmosférických srážek jako jediného zdroje pro
potĜebu pČstovaných lesních porostĤ

-

sledování imisní zátČže (SO2, F, N, CO2, prach) a jejich zhoubného vlivu zejména na dĜeviny
jehliþnaté se provádí po dobu více než 30 rokĤ

-

a koneþnČ umožnČní predikce pČstování lesa na antropogenních substrátech výsypek
v imisních oblastech tČžby hnČdého uhlí (Sokolovsko, Chomutovsko, Mostecko, Teplicko).

3. Geodendrologická charakteristika výsypek
Použití termínu „geodendrologická“ v záhlaví této þásti pĜíspČvku napovídá, že dendroekologické podmínky výsypkových stanovišĢ budou mít spoleþného jmenovatele – skrývané nadložní horniny (sedimenty) vČtšinou limnického (jezerního) pĤvodu. Z dendrologických aspektĤ budou veškerá
srovnání a hodnocení vybraných taxonĤ podmínČna analogickými antropogenními substráty s velmi
podobnou geologickopetrografickou pĜíslušností, strukturou, texturou a mineralogickou pĜíslušností
(obr. þ. 3 a 4). Les v této fázi vývoje lze klasifikovat spoleþnČ s „pĤdním“ prostĜedím, tedy prostĜedím
prakticky geologickým, jako geobiosféra. Do této geobiosféry zaþali lesníci zasahovat zejména
v období pĜechodu hlubinné tČžby na tČžbu lomovou, která se projevuje mnohem vČtším devastaþním
úþinkem na krajinu. Pro zájmy a potĜeby spoleþnosti má však i tento stav geobiosféry, v níž les má
nezastupitelnou funkci, svĤj další zásadní význam. Badatel je pĜes všechen vČdeckotechnický rozvoj
krajiny postižené báĖskou a ostatní prĤmyslovou þinností stále její organickou þinností ovlivnČn a je na
její stav, zejména na její bioprodukþní schopnost, osudovČ vázán. Rozdílnost v pĤsobení neživých a
živých þinitelĤ ovlivĖuje složení jak fytocenózy, tak následnČ zoocenózy, tj. rostlinného i živoþišného
spoleþenstva v rĤzných typech lesa na výsypkách (lesy listnaté, jehliþnaté, smíšené). Zakládání a
pČstování lesa v geologické epoše na všech výsypkových stanovištích je z dendrologických hledisek,
jak se neustále ukazuje, velmi významnou faktologickou argumentací pro taxonomický výbČr dĜevin na
základČ:
x

geologicko-petrografické pĜíslušnosti „pĤdního“ prostĜedí

x

mineralogického složení antropogenních substrátĤ

x

chemických, fyzikálních a hydropedologických vlastností

x

ekovalence dĜevin listnatých, jehliþnatých a keĜĤ

x

ontogeneze a fylogeneze druhĤ dĜevin

x

geografických ras testovaných druhĤ a poddruhĤ.

Na základČ analýzy vzájemných vazeb Ĝešených od roku 1965 v systému nadložní hornina –
mikroklima – dĜevina – ontogeneze – fylogeneze druhĤ z rĤzných zemČpisných oblastí se ukazuje,
že ekovalence dĜevin popisovaná v rĤzných dendrologických uþebnicích je ve vČtšinČ pĜípadĤ mnohem širší, než by se dalo soudit podle vymezených dendrologických literárních pramenĤ. Po více než
padesáti letech je zĜejmé, že lesnická rekultivaþní dendrologie, má-li skuteþnČ sloužit rekultivaþní praxi, musí být zamČĜena na zakládání a pČstování lesa na výsypkových stanovištích na základČ
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Obr. 2. Lesnické rekultivaþní arboretum na výsypce Antonín leží na z. okraji Sokolova.
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Obr. 3. Kompaktní jílovce cyprisové série z velkolomu JiĜí. Tento typ jílovcĤ vykazuje velmi nevhodné fyzikální vlastnosti. Lom
(povrchový dĤl) JiĜí, sv. od Sokolova.

Obr. 4. Jílovce cyprisové a vulkanodetritické série s lístkovitou rozpadavostí a s vysokým obsahem Fe. Podkrušnohorská výsypka, s.
od Sokolova.
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studia vnitĜní struktury druhu a aplikovat ho na možnosti potencionální úrodnosti profilĤ složených ze
skrývaných horninových materiálĤ (skrývaného nadloží). Jednou z nejdĤležitČjších promČn a vysvČtlení souþasné rekultivaþní dendrologie je otázka dČdiþnosti a morfogenních vlastností, které testované dĜeviny získávají v procesu jejich pČstování na antropogenních substrátech svým vývojem, tj.
pedogenezí zaĜazenou do tzv. geologické epochy. Na význam promČnlivosti druhĤ dĜevin
v geologické epoše již v padesátých letech poukazoval náš významný dendrolog prof. P. Svoboda.
Provenienþní pokusy v lesnickém rekultivaþním arboretu Antonín s dĜevinami z rozdílných zemČpisných oblastí velmi zĜetelnČ ukazují, že dĜeviny z lesnického pohledu velmi významné (dub, smrk, javor, borovice, modĜín) mají mnohem širší ekovalenci, než se doposud pĜedpokládalo.
Výsypkové stanovištní podmínky podmiĖují vznik nových ekotypĤ a fenotypĤ jak u taxonĤ domácího pĤvodu, tak i pĤvodu introdukovaného. Pro urþení smČru vývoje sledovaných taxonĤ je tĜeba
znát selektivní zákonitosti založené na podrobném studiu vývoje jedince testovaného druhu na základČ kategorizaþních promČn vyjádĜených genetickými, dendrologickými, pedologickými a mikroklimatickými podmínkami. První pĜíznaky (makroskopicky pozorovatelné) vlivu antropogenních substrátĤ
zaĜazených do tzv. geologické epochy na rĤst, vývoj a morfogenní vlastnosti testovaných druhĤ (borovice lesní, borovice pokroucená, borovice þerná, smrk ztepilý, smrk omorika, smrk pichlavý, douglaska
tisolistá, jedle obrovská, javor klen, javor mléþ, dub letní, dub zimní, olše lepkavá, olše šedá, modĜín
opadavý, modĜín dahurský, modĜín sibiĜský a modĜín jesenický) se projevují již v ranném vČku založených kultur. Genetická výbava sledovaných druhĤ se podle geografické pĜíslušnosti fenotypicky nejzĜetelnČji na výsypkových stanovištích projevují pĜedevším u modĜínu, olše, smrku a dubu.
Zásadní fenotypické zmČny jsou zĜetelné v oblasti tvorby habitu, rĤstu, ochvojení, olistČní a
v nČkterých pĜípadech v barevných odstínech asimilaþních orgánĤ (borovice, douglaska, smrk, javor).
Tyto barevné zmČny asimilaþních orgánĤ (jehliþí, listy), jak bylo listovou a pĤdní chemií zjištČno, jsou
na výsypkách Sokolovska zpĤsobeny vysokým obsahem makroprvku hoĜþíku. Pro zajímavost uvádíme, že prĤmČrný obsah Mg u všech typĤ jílĤ cyprisové a vulkanodetritické série je cca 850 mg/kg
zeminy, pĜiþemž obsah Mg na rostlých lesních pĤdách se pohybuje v rozmezí od ménČ než 80 do 460
mg/kg zeminy. CelkovČ lze chemismus pĜedmČtných antropogenních substrátĤ hodnotit jako velmi
dobrý. K dokreslení tohoto tvrzení uvádíme v tab. 1 nČkteré základní chemické vlastnosti zkoumaných
antropogenních substrátĤ na nČkterých výsypkách, kde jsou experimentální plochy plošnČ rozsáhlé a
trvalého charakteru. Celkové obsahy základních makroživin podle stupnČ desagregace (zvČtrání) udává tab. 2. O rozboru chemizmu jílovcĤ cyprisové a vulkanodetritické série pojednáme jen struþnČ, a to
ze dvou dĤvodĤ:
a) Chemické vlastnosti studovaných jílĤ v nadloží uhelné sloje a na výsypkách jsou po dlouhá léta
(1961 – 2004) již dostateþnČ popsány (S. BENEŠ – J. SEMOTÁN – V. VORÁýEK 1964, K. DIMITROVSKÝ 1965, 1966, 1969, 1990, 1998, 2001, 2004, C. PATEJDL 1975, F. JONÁŠ 1975, J.
KOZÁK 1995, 1999 aj.).
b) VšeobecnČ chemické vlastnosti u všech druhĤ a typĤ antropogenních substrátĤ jsou vesmČs pĜíznivé. V podmínkách výsypkového lesního hospodáĜství limitujícími pĤdními charakteristikami u
všech druhĤ substrátĤ zejména jílovité povahy jsou fyzikální a hydropedologické vlastnosti.
Za nejdĤležitČjší vlastnosti zemin navrstvených na povrchu výsypek zásadním zpĤsobem ovlivĖující jejich vhodnost pro volbu zpĤsobĤ rekultivace je jejich primární struktura a textura. Fyzikální rozbory porušených a neporušených pĤdních vzorkĤ tj. stanovení základních fyzikálních charakteristik
(objemové hmotnosti, maximální kapilární kapacity, maximální kapilární nasáklivosti a pórovitosti,
vzdušné kapacity apod.), byly provádČny po celou dobu Ĝešení problematiky rekultivace výsypek (tab.
3).
Limitem primární i sekundární úrodnosti výsypkových substrátĤ pro úþely lesnické rekultivace
kromČ jiného je dokonalé poznání:
a) textury – stavba hornin,
b) struktury – sloh hornin,
c) pĤdní fyziky,
d) hydropedologie.
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ZaþlenČní pĜímČstských lesĤ
do systému zelenČ mČsta
na pĜíkladu mČsta Hradec Králové
Pavel Borusík
Pavel Šimek
1. ÚVOD
Lesy v dotyku s mČstskou zástavbou pĜedstavují velmi cenný potenciál rekreace
obyvatelstva. Kvalitní plnohodnotné využití tohoto potenciálu vyžaduje komplexní pĜístup
k plánování úþelového obhospodaĜování lesĤ, poþínající projekþní pĜípravou na úrovni
urbanistického plánování pĜes pĜírodnČ krajináĜské prĤzkumy a rozbory a konþí až
vypracováním úþelových podrobných smČrnic hospodaĜení v porostech. Zajistit
zpracování takového projekþního díla není v silách projektanta lesníka, nýbrž vyžaduje
týmovou mezioborovou spolupráci urbanistĤ a zahradních architektĤ se zaĜizovateli lesa.
PĜedkládaný þlánek shrnuje zkušenosti s takovým mezioborovým Ĝešením pĜi
vypracování „STUDIE REKREAýNÍ DOVYBAVENOSTI LESģ MċSTA HRADEC KRÁLOVÉ“
(dále jen studie) a jejím následném zapracování do LHP. Studii vypracovala v roce 2004
firma Florart Uherský Brod kolektivem autorĤ pod vedením Doc.ing. Pavla Šimka, PhD.
ěešené území je souþástí následujících katastrálních území : Vysoká nad Labem,
Roudniþka, Kluky, Nový Hradec Králové, Svinary, TĜebeš, Malšova Lhota. VnitĜní hranici
Ĝešeného území tvoĜí hranice lesních porostĤ navazujících na mČstské þásti Roudniþka,
Kluky, Nový Hradec Králové, Malšovice, Malšova Lhota, Svinary, obce BČleþ a KrĖovice.
VnČjší hranici pak tvoĜí hranice majetku mČsta Hradec Králové v péþi organizace MČstské
lesy Hradec Králové a.s., z nČho potom vlastní hranice porostĤ dle kategorizace MZ jako
lesy pĜímČstské a další lesy se zvýšenou rekreaþní funkcí (lesy rekreaþní) - § 8 odst. 2
písm. c) zák. 289/95 Sb. (lesní zákon).
Obsah dokumentace vycházel ze zájmu mČsta Hradce Králové o zaþlenČní pĜedmČtné
lokality do rekreaþního zázemí mČsta. Nemá se však jednat prioritnČ o naplnČní
hospodáĜských funkcí lesa, nýbrž o:
x

zvýšení programové nabídky pro návštČvníka mČstských lesĤ

x

zhodnocení kompoziþního potenciálu lokality – pĜedevším vytvoĜením hodnotné a
stabilní kompozice s dominujícím uplatnČním vegetaþních prvkĤ

x

provozní zaþlenČní lokality do systému využívaných vycházkových a cyklistických
cest

x

zapracování výsledkĤ studie do právČ zpracovávaného LHP

2. URBANISTICKÉ PRģZKUMY A ROZBORY
Otázky urbanismu Ĝešil Šimek, Kohlová (autorizovaní architekti v oboru zahradní a
krajináĜská tvorba) ve spolupráci s ÚHA Hradec Králové. Pro rozvoj této þásti mČsta
z hlediska územnČ plánovacího sledovaly zejména následující hlavní cíle:
x opatĜit komplexní urbanistický podklad pro rekreaþní využití území s tím, že do
nČj budou promítnuty všechny zámČry nadĜazené územnČ plánovací dokumentace
(Územní plán mČsta Hradec Králové, ÚPN VÚC HK - Pa).
x Ĝešit v pĜimČĜené míĜe širší územní a urbanistické vazby na navazující mČstské
þásti, vazby na základní mČstskou komunikaþní síĢ (pĜípadnČ nadĜazenou silniþní
síĢ) a stávající (nebo navrhované) komunikace v oblasti, územní systém
ekologické stability (ÚSES) apod.
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x

navrhnout opatĜení ke zlepšení rekreaþní dovybavenosti mČstských rekreaþních
lesĤ pĜi respektování koridoru pro budoucí možný prĤchod technické a dopravní
infrastruktury

Zpracování komplexního urbanistického podkladu pro rekreaþní využití území bylo prvním
krokem Ĝešení studie. Veškeré zjištČné vazby byly zpracovány jednak v textové formČ
doprovázené souborem schémat a tabulek a jednak zkresleny do výkresu limit Ĝešeného
území.
Ve výkresu limitĤ zpracovatel vyznaþil veškerá ochranná pásma stávajících i navržených
sítí a zaĜízení technického vybavení vþ. pĜípadných dalších ochranných pásem
vodohospodáĜských, hygienických, ochrany pĜírody apod., zasahujících do Ĝešeného
území stanovených ÚPM HK.
Bylo respektováno dopravní napojení území a Ĝešení dopravy v dané oblasti dle ÚPM HK
(vþ. pĜípadné etapizace), zhodnocena doprava v území (pČší a cyklistická) i vazby na
MHD s navržením pČšího a cyklistického propojení území s okolními þástmi obce.
Návrh pĜedkládá Ĝešení jednotlivých forem rekreaþních aktivit – letní rekreace pČší
a cyklistické v hlavních trasách, které byly prĤbČžnČ v konceptu konzultovány se
zástupcem Klubu þeských turistĤ (KýT) RNDr. V. Hovorkou. Vzhledem k tomu, že
v souþasné dobČ znaþení tČchto tras na majetku mČsta HK probíhá þasto živelnČ
a nekoordinovanČ, mohl by zpracovaný návrh sloužit jako závazný podklad pro
sjednocení a stabilizaci znaþení po projednání a odsouhlasení KýT. Územím prochází
místní, regionální i nadregionální cyklotrasy pĜehlednČ vyznaþené v grafické þásti.
Návrh Ĝeší i ostatní formy rekreace – odpoþinkové plochy a dČtská hĜištČ jako souþásti
vybraných kompoziþních celkĤ, jezdecké trasy navazují na sportovní centra a nekolidují
s ostatními formami pohybových aktivit.
Zimní rekreace – turistika a bČh na lyžích je umožnČna na vybraných upravovaných
lesních cestách.
Celý tento materiál je znaþnČ obsáhlý, další práci Ĝešitele pĜi zpracování rámcových
principĤ Ĝešení zásadním zpĤsobem formují pĜedevším dopravní Ĝešení a vztah k ÚSES.
Kostra územního systému ekologické stability s jeho jednotlivými prvky (biocentrum,
biokoridor, PP, VKP, PR, interakþní prvky) je plnČ zachována, v návrhu jsou pĜevzaty
i plány péþe jednotlivých prvkĤ ochrany vþetnČ PR Mazurovy chalupy, vyhlášené OKÚ
Pardubice. PĜiložená tabulka dokumentuje vybrané pĜíklady možného soubČhu ekologické
a rekreaþní funkce.
V prĤbČhu prĤzkumových prací byly vyhodnoceny následující typy dopravní a obslužné
vybavenosti: doprava soukromými motorovými vozidly, cykloturistické trasy, turistické
chodníky, jízda na koni, lyžaĜské trasy, napojení na mČstskou hromadnou dopravu
a vybavenost restauraþními zaĜízeními.
3. RÁMCOVÉ PRINCIPY ěEŠENÍ REKREAýNÍHO TLAKU NA LESNÍ POROSTY
Na rozbor limit Ĝešeného území navazuje vyhodnocení rekreaþního tlaku. Tuto þást studie
Ĝešil Borusík (lesní inženýr, specialista) s Marešovou (zahradní a krajináĜská
architektura). Jednotlivé provozní vazby studie na lesní hospodáĜský plán byly prĤbČžnČ
konzultovány s Ĝeditelem MČstských lesĤ Hradec Králové a.s. Ing. PetĜíkem. Rámcové
principy Ĝešení jsou zaþlenČny do všeobecné þásti nového LHP. ZávČry této þásti práce
vyúsĢují do rámcových smČrnic hospodaĜení v lesních porostech.
3 .1 . R OZ B OROVÁ ýÁS T:
Rozborová i návrhová þást je Ĝešena po jednotlivých lesních oddČleních a je sestavena do
tabulkového pĜehledu. S oddČlením se pracuje vždy jako s celkem bez ohledu na to, jestli
jsou pro rekreaci potĜebné všechny lesní porosty daného oddČlení nebo pouze jejich dílþí
þást. U každého oddČlení byly pro stanovení aktuálního rekreaþního tlaku hodnoceny
charakteristiky uvedené v následující tabulce. Pro vyhodnocení rekreaþního tlaku na lesní
porosty bylo využito kombinace pochĤzkové metody se sociologickým testem.
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charakteristika

Stávající
rekreaþní tlak

klíþ

popis charakteristiky

poznámka k dalšímu
Ĝešení

plošný velmi intenzivní
rekreaþní tlak na lesní
porosty vyžadující
zmČny hospodaĜení
vedoucí k vytvoĜení
ploch vhodných pro
intenzívní rekreaci a ke
stabilizaci návazných
lesních porostĤ

dílce nebo jejich þásti v lokalitách
vhodných k pĜednostnímu využití pro
rekreaci;mimoĜádnČ vhodných pro
pĜestavbu na parkové lesy až lesní
parky;je nezbytná zásadní zmČna zpĤsobu
hospodaĜení oproti hospodáĜským
porostĤm pĜednostnČ podporující rozvoj
rekreaþního potenciálu pĜi zásadním
omezení produkþní funkce lesa

u tČchto porostĤ jsou
následnČ hodnoceny
další charakteristiky

tlak rekreace usmČrnČn
pĜedevším do liniových
tras, kde vyžaduje dílþí
úpravy pĜedevším
kompoziþního
charakteru

dílce nebo jejich þásti v lokalitách
propojujících jednotlivá centra rekreace;je
nezbytná dílþí zmČna zpĤsobu hospodaĜení
oproti hospodáĜským porostĤm
podporující zvýšení kompoziþní hodnoty
pĜi minimálním omezení produkþní funkce
lesa
dílce mimo hlavní rekreaþní zájem;zmČna
zpĤsobu hospodaĜení se nepĜedpokládá,
nedojde k žádnému omezení produkþní
funkce lesa

u tČchto porostĤ jsou
následnČ hodnoceny
další charakteristiky

liniový tlak rekreace je
minimální a plošný tlak
na lesní porosty je
rozptýlený, stávající
porosty poskytují
rekreaþní funkci beze
zmČny zpĤsobu
hospodaĜení
plochy chránČné podle
zvláštních pĜedpisĤ

dílce nebo jejich þásti vyžadujících zvláštní
režim þásteþnČ nebo úplnČ vylouþené z
rekreace

u tČchto porostĤ se
další charakteristiky
nehodnotí

u tČchto porostĤ se
další charakteristiky
nehodnotí

PĜi popisu porostĤ byla posouzena požadovaná nároþnost Ĝešení dotþených þástí lesa.

nároþnost
Ĝešení

ponecháno bez zásahu

Souþasný stav nevyžaduje vložení speciálních opatĜení

výchova

jedná se o porosty, kde lze kompoziþního zámČru docílit pouhým
pČstebním opatĜením na stávajícím stromovém inventáĜi

nepĜímá pĜestavba

porosty, u nichž lze docílit kompoziþního zámČru kombinovaným
souborem pČstebních opatĜení na stávajícím stromovém inventáĜi
a dílþím založením

pĜímá pĜestavba

porosty, u nichž je nutno pĜistoupit k celkové pĜestavbČ

3 .2 . N Á VRH ěEŠENÍ
3.2.1. Zonace Ĝešeného území
V prĤbČhu vyhodnocení se podaĜilo v rámci Ĝešeného území vylišit zóny rekreace (zóna 1,
2), zónu s pĜevahou hospodáĜské funkce lesa (3) a zóny zvýšené ochrany (zóny 4, 5, 6).
Podkladem pro návrh zonace byly výsledky prĤzkumĤ a rozborĤ. Jednotlivé zóny jsou
vylišovány v hranicích lesních oddČleních v intencích návrhu nového LHP. Návrh rekreaþní
dovybavenosti mČstských lesĤ je smČĜován pĜednostnČ do zóny 1 a podmínČnČ do zóny
2. ýásteþnČ je program umístČn i do zóny 3.
ZÓNA 1 – ÚZEMÍ PRO ROZVOJ S PěEDPOKLÁD ANOU VY SOKOU INTE NZITOU
K RÁTKODOBÉ A STě EDNċ DOB É REK REAC E:
x jedná se o území bezprostĜednČ navazující na mČsto
x je to ta þást území, která je v souþasné dobČ již velmi intenzívnČ využívána pro
každodenní rekreaci pČších návštČvníkĤ
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x

x
x

x
x

kromČ pravidelnČ využívaných ploch sem jsou zahrnuty lesní porosty, které tvoĜí
logické propojení pravidelnČ využívaných ploch. Ty se þlení na plochy, které
výhledovČ mohou být Ĝešeny s ohledem na zvýšenou rekreaþní funkci, popĜ. na
plochy vegetaþních lesních clon tlumících negativní vlivy okolního prostĜedí
hranice zóny nelze považovat za striktnČ dané a nemČnné
podstatné je, že v rámci vymezené zóny bude rozhodující þást lesních porostĤ
kompoziþnČ poupravena a budou vytvoĜeny rozsáhlé komplexy plochy bezlesí
s cílovou krajináĜskou úpravou; lesní porosty nedotþené kompoziþní pĜestavbou
budou nadále ponechány produkþnímu hospodaĜení s podmínČným režimem.
PomČr upravených a ponechaných ploch je 1:2 až 1:1.
kompozice zóny je dána vztahem mezi plochou bezlesí a plochou porostní pĤdy a
dále metodami hospodaĜení na ploše bezlesí a v ponechaných lesních porostech
z hlediska prostorové úpravy je hranice porostĤ a menších stromových
vegetaþních prvkĤ v prostoru prakticky nemČnná; výsledkem založení nebo
pĜestavby je natrvalo definován kompoziþní zámČr Ĝešeného území

ZÓNA 2 – ÚZEMÍ PRO ZHODNOCENÍ PěÍ R OD Nċ KRAJINÁ ěSKÝC H FUNKC Í:
x jedná se o území stávajících i potenciálních stĜetĤ mezi zájmy lesního
hospodáĜství, rekreaþního využití a požadavkĤ USES
x centrem zóny je rybník Výskyt a jeho bezprostĜední okolí, které je pro mnoho
návštČvníkĤ MLHK považováno za cíl cykloturistických i pČších výletĤ
x z hlediska USES se jedná o rozsáhlé funkþní biocentrum s velmi rĤznorodými
pĜírodními pomČry
x kromČ pravidelnČ využívaných ploch sem jsou zahrnuty lesní porosty, které tvoĜí
logické propojení pravidelnČ využívaných ploch. Ty se þlení na plochy, které
výhledovČ mohou být Ĝešeny s ohledem na zvýšenou rekreaþní funkci a dále na
plochy velmi vhodné pro rozvoj ochranáĜských zájmĤ
x na toto území navazují lení porosty zajištující funkci ochranných lesních pásĤ
x v rámci vymezené zóny bude þást lesních porostĤ v bezprostĜední návaznosti na
severní a východní bĜeh rybníka kompoziþnČ poupravena
x pĜevažujícím charakterem hospodaĜení je však zajištČní ochranáĜských požadavkĤ
ZÓNA 3 - ÚZEMÍ S PěEVAŽUJÍC Í HOSPODÁě SK OU F UNK CÍ LESNÍCH
P O ROST ģ:
x jedná se o þást lesa, ve které rozhodujícím zpĤsobem pĜevládá cykloturistika nad
pČší formou rekreace
x vnitĜní hranice smČrem k mČstu navazuje na zónu 1
x vnČjší hranici nelze striktnČ stanovit, pro úþely této studie byla stanovena
s ohledem na aktuální intenzitu návštČvnosti v dobČ terénních prĤzkumĤ
x za touto pomyslnou hranicí byli návštČvníci spatĜování pouze výjimeþnČ
x v rámci vymezené zóny jsou vylišeny hlavní a vedlejší rozvojové osy kopírující
cykloturisticky nejpoužívanČjší komunikaþní trasy stávajícího komunikaþního
systému
x v rámci vymezené zóny bude kompoziþnČ poupraven pouze pás lesního porostu
navazující na tyto rozvojové osy
x dílþí þásti takto vyþlenČných ploch, takzvané kompoziþní uzle, budou rozpracovány
do obdobného charakteru jako lesní porosty v zónČ 1
x lesní porosty nedotþené kompoziþní úpravou budou ponechány bČžnému
produkþnímu hospodaĜení, v odĤvodnČných pĜípadech bude zaveden podmínČný
režim
x plocha produkþních porostĤ bude zásadním zpĤsobem pĜevažovat nad kompoziþnČ
upravenými plochami (pomČr 9:1)
x v rekreaþním lese je pevnČ definována hranice porostní pĤdy a bezlesí; pomČr
mezi porostní pĤdou a bezlesím a princip modelace lesních okrajĤ vytváĜí ve
výsledku charakter kompozice; pokud je v rekreaþním lese používán hospodáĜský
zpĤsob paseþný forma holoseþná a náseþná, je zde zároveĖ zastoupen princip
doþasných prĤhledĤ a pohledĤ
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ZÓNA 4 – ÚZEMÍ ZVÝŠENÉ OCHRANY ZÁJMģ MYSLIVOSTI:
x území je vyþlenČno jako komora zvČĜe a vyžaduje omezení pohybu osob
x hospodaĜení odpovídá schválenému LHP
ZÓNA 5 – ÚZEMÍ ZVÝ ŠENÉ OCHRANY Z HLE DISKY USES:
x územím procházejí funkþní biokoridory se soustavou funkþních biocenter a
vyžaduje omezení pohybu osob
x hospodaĜení probíhá podle schváleného režimu péþe
x z jednání na OŽP MHK vyplývá aktuální potĜeba Ĝešení požadavkĤ ÚSES
x na tento požadavek reaguje návrh vedení trasy nauþných stezek jejich konkrétní
programovou náplĖ není možno v souþasné dobČ stanovit
ZÓNA 6 – ÚZEMÍ ZVÝ ŠENÉ OCHRANY PěÍ R OD N ÍC H A K UL TUR N ÍC H H OD NO T:
x území SPR Mazurovy chalupy s pĜilehlým ochranným pásem lesních porostĤ
x hospodaĜení probíhá podle schváleného režimu péþe
3. 2. 2. Rámcový návrh Ĝešení úprav porostĤ v lesních oddČleních
Celým Ĝešeným územím jsou navrženy rozvojové osy rekreace, jejichž trasování
vychází z návaznosti na územnČ plánovací dokumentaci. Tyto osy jsou vedeny po trasách
lesní dopravní sítČ. Rozvoj rekreace je pĜednostnČ smČrován podél tČchto rozvojových
os.V tČch lesních oddČleních, která jsou proĢata tČmito rozvojovými osami, je jako první
krok návrhu stanoven rámcový zámČr rozvojového programu rekreace, Ĝešící globálnČ
celé lesní oddČlení. Ten se v dalších projekþních postupnČ rozpracovává do konkrétní
podoby. Následující tabulka uvádí nČkolik typických pĜípadĤ rámcového zámČru v lesních
oddČleních vedoucích ke zvýšení rekreaþního potenciálu.
oddČlení

rámcový návrh zmČn

9
21

nižší nároþnost Ĝešení vstupu do území u StĜíbrného rybníka
v návaznosti na Hradeþnici velmi vhodné pro pĜestavbu na lesní park, smČrem ke
StĜelnici pĜechod k lesním porostĤm bez zmČny ve zpĤsobu hospodaĜení
pouze Ĝešení pásu v bezprostĜední vzdálenosti od Hradeþnice, v ostatních þástech
ponechat lesy, pomístnČ intenzivnČjší úprava s tvorbou lesních paloukĤ, v pĜípadČ
paloukĤ na kĜižovatkách prosvČtlit jednotlivé cesty
velmi cenné pro bezprostĜední pĜímČstskou rekreaci, vhodné pro parkové
rozpracování nástupu do území lesa, nutná celková rekonstrukce
pĜevod na lesní park v plochách návazných na rybník s pĜechodem do souvislých
lesních porostĤ, pomČr lesa:parku je 2:1

29
31
71
111

celý porost kromČ dílþích prvkĤ podél Zelenkovy cesty ponechat jako hospodáĜský,
po hranici s LýR vést "malý lesní okruh"

112

úprava okolí cesty Doubky, návaznost na cesty u LýR, potvrdit okruh k hájovnČ U
KĜížku, Zelenkova, péþe o vnČjší lesní plášĢ, jádra porostĤ beze zmČny zpĤsobu
hospodaĜení, využít pro "velký lesní okruh"
vhodné pro pĜestavbu na lesní park s pĜechodem do lesních porostĤ, využít cestu
Peckovku pro "vnitĜní rekreaþní okruh", v návaznosti na výstavbu ponechat
souvislý pás lesa

121

3. 2. 3. Rámcové principy hospodaĜení v porostních skupinách
Rámcový zámČr zpracovaný po lesních oddČleních je následnČ rozpracován na úroveĖ
dotþených porostních skupin v souladu s pĜedpokládanou intenzitou rekreaþního využití.
Pro porostní skupiny, u nichž se rekreaþní tlak nepĜedpokládá je ponechán dosavadní
zpĤsob hospodaĜení.
V dotþených porostních skupinách bylo vytipováno koneþné množství modelových
zpĤsobĤ hospodaĜení a pro nČ byly navrženy rámcové modely hospodaĜení. Tyto modely
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se liší dle toho, zda jde o úpravy liniové nebo plošné. V následující tabulce je
prezentováno nČkolik pĜíkladĤ využitých ve studii.
Tyto modely byly vyhotoveny v souþinnosti s taxátorem, který zpracovával návrh nového
LHP. Byly pĜiĜazeny k jednotlivým porostním skupinám jako textová poznámka do
hospodáĜské knihy.

PĜíklady modelĤ pro liniové prvky (úprava okolí rozvojových os)
Popis
cílového Schématický zákres
stavu

Principy Ĝešení

Silná až velmi silná pozitivní
probírka v úrovni i podúrovni
s cílem vytvoĜení nové
kompozice založené na
prolínání ploch lesního
porostu a volných ploch

Nenároþn
á úprava
porostní
struktury
- beze
zmČny
kultury,
ponechán
í porostní
pĤdy

ZapČstování solitérních
stromĤ a hlouþkĤ
z perspektivních stávajících
stromĤ

Nároþnost údržby

Opakování souboru
stabilizaþních
pČstebních opatĜení
minimálnČ jednou
za decennium

Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
VytvoĜení nové kompozice
založené na prolínání ploch
lesního porostu a volných
ploch s plným využitím
stávající plochy bezlesí
Dosadba chybČjících stromĤ
Rozvojová péþe o výsadbu
minimálnČ po dobu pČti let

bezlesí

Založení volných ploch
s trávníky
Vložení prvkĤ programové
vybavenosti
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Rozvojová péþe o
výsadbu po dobu
pČti let
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období
Údržba prvkĤ
programové
vybavenosti
minimálnČ 1x roþnČ

PĜíklady modelĤ pro plošné prvky (úprava okolí vstupĤ a kompoziþních uzlĤ)
Popis
cílového Schématický zákres
stavu

Principy Ĝešení

Nároþnost údržby

PánĤv palouk - využít
dendrologický potenciál pro
Vysoká nároþnost
rozpracování parkové úpravy
pČstebních opatĜení
nároþnČjšího charakteru,
osazení krytého altánu
Opakování souboru
stabilizaþních
ZapČstování solitérních
pČstebních opatĜení
stromĤ a hlouþkĤ
minimálnČ jednou
z perspektivních stávajících
za decennium
stromĤ

Nároþné
Ĝešení
lesního
detailu
v kompo
ziþním
uzlu 3

Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
Založení volných ploch
s trávníky

Rozvojová péþe o
výsadbu po dobu
pČti let
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období

Vložení prvkĤ programové
vybavenosti

Údržba prvkĤ
programové
vybavenosti
Dosadba chybČjících stromĤ
minimálnČ 1x roþnČ
a rozvojová péþe o výsadbu
minimálnČ po dobu pČti let

KĜižovatka u Židova jezera,
využít výhodnou terénní
situaci a vysoký
dendrologický potenciál
lokality pro zapČstování
palouku na kĜižovatce cest,
malý rozsah odlesnČní

ěešení
prostoru
bez
zmČny
funkþníh
o využití
plochy
kompozi
þním
uzlu 1

Mírná pozitivní probírka
v úrovni i podúrovni s cílem
vytvoĜení nové kompozice
založené na prolínání ploch
lesního porostu a volných
ploch
ZapČstování solitérních
stromĤ a hlouþkĤ
z perspektivních stávajících
stromĤ
Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
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Vysoká nároþnost
pČstebních opatĜení
Opakování souboru
stabilizaþních
pČstebních opatĜení
minimálnČ jednou
za decennium
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období

4. PODROBNÉ SMċRNICE HOSPODAěENÍ V POROSTNÍCH SKUPINÁCH
Termín vypracování studie byl naþasován soubČžnČ se zpracováním lesního
hospodáĜského plánu. Lesní hospodáĜský plán obsahuje svá specifika, z nichž
nejvýznamnČjším je to, že LHP pro období 2005-2014 vypracoval interní taxátor
organizace MČstské lesy Hradec Králové a.s. Ing. Radek JĤza. Pro celý LHC byly
zaĜizovatelem lesa vypracovány standardní popisy porostĤ. Navržený rámcový zámČr se
stal souþástí speciálních prĤzkumĤ, je zaþlenČn do hospodáĜské knihy LHP. Jednotlivé
þásti zámČru byly Ing. JĤzou za spolupráce s Ing. Borusíkem prĤbČžnČ rozpracovány do
dotþených porostních skupin jako souþást podrobných smČrnic hospodaĜení.
ZámČr je jednak popsán slovnČ v rámci popisu v textovém poli, jednak je vyþíslen
v návrhu jednotlivých pČstebních opatĜení u porostní skupiny.
SouþasnČ byly dotþené porostní skupiny nebo jejich þásti vyznaþeny v porostní mapČ. Pro
vyznaþení byla použita málo transparentní béžová þára a þíselný kód shodný s þíslováním
jednotlivých typových modelĤ opatĜení – viz výše.
5. ZÁVċRY
Popsaná Studie rekreaþní dovybavenosti zpracovaná pro lesy mČsta Hradec Králové je
vhodným modelovým pĜíkladem na kterém se dá prezentovat Ĝada metodických pĜístupĤ
Ĝešení otázek rekreace v pĜímČstských lesích. Vlastní studie je doprovázena Ĝadou
mapových pĜíloh, schémat a obrazového materiálu, dokreslujícího Ĝešené problémové
okruhy. Bez tČchto doprovodných materiálĤ není možno rozvinout plnou šíĜi tématu.
PĜedložený þlánek se proto pouze okrajovČ dotýká nČkolika z Ĝešených témat a naznaþuje
možnosti zapracování územnČ plánovací dokumentace mČsta do lesních hospodáĜských
plánĤ. Jednotlivé zde uplatnČné metodické kroky by zasluhovaly samostatné podrobné
rozpracování.
6 . PODK LAD Y POUŽ ITÉ PRO VY PRACOVÁ NÍ STUD IE
Pro Ĝešení studie byly využity následující územnČ plánovací a ostatní podklady,
z þásti poskytnuté jednotlivými organizaþními složkami objednatele, zþásti poĜízené
z jiných zdrojĤ:
x Územní plán mČsta Hradec Králové (Hradecká technická kanceláĜ s.r.o. v roce
2000)
x Návrh SES,1994
x orthofoto mapa území M 1:10000 a menší (formát .TIFF nekomprimovaný) – LHP
ML HK
x základní obrysová mapa území ML HK
x regulativy funkþních ploch zastoupených v území dle ÚPM HK
x US – Svinary – jih
x digitální parcelní mapa ML HK a.s.
x lesní pĜíloha ÚPM HK
x Revitalizaþní opatĜení v oblasti komplexu Novohradeckých lesĤ (Agroprojekce
Litomyšl 1998)
x pĜehled turistických cest a cyklotras vydaných KýT
x Technicko – bezpeþnostní dohled na vodních plochách ve správČ MČstských klesĤ
HK a.s. (Dlabáþek 2002)
x Platný Lesní hospodáĜský plán pro období 1995 – 2004
x Rozpracovaný návrh nového LHP pro roky 2005 - 2014
Kontaktní adresa autora:
Ing. Pavel Borusík,
Zahradnická fakulta MZLU Lednice na MoravČ, tel. 728208391, e-mail
pavelborusik@seznam.cz
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ZalesĖování v Praze a okolí
pĜed 100 lety
Pavel Kyzlík
Mezi lety 1903 až 1908 bylo v severní þásti dnešní Prahy a nČkolika obcích
pĜilehlých provedeno rozsáhlé zalesnČní strží, skal, pastvin, neúrodné pĤdy
apod. v celkovém rozsahu 226,5 ha.
Z tehdejších obcí jsou dnes souþástí Prahy: Troja, Bohnice, Chabry, ýimice. SevernČ od
Prahy na pravobĜežním území Vltavy se zalesĖovalo v Brnkách, PĜemýšlení, Klecanech,
Husinci, ěeži, VČtrušicích, Máslovicích, Dolanech a Hošticích.
PĜi splavĖování Vltavy byla utvoĜena zvláštní komise, které m.j. pĜináležela „opatĜení
smČĜující ku neškodnému odvádČní dešĢových srážek v obvodu Ĝeky“. Tedy hrazení
bystĜin a zalesĖování. Nejprve byl proveden podrobný geologický (území je geologicky
velmi pestré), hydrometeorologický a botanický prĤzkum. PĜi prĤzkumu flóry již tenkrát
zmiĖovali vzácnČ se vyskytující byliny, napĜ. diviznu brunátnou, hlaváþek jarní þi
bČlozáĜku liliovitou, ale i dĜeviny, napĜ. dĜín obecný a þilimník bílý. Dnes všechny tyto
jmenované byliny a dĜeviny patĜí mezi ohrožené druhy rostlin.
Vysoké C.k. ministerium orby projevilo pĜízeĖ poskytnutím subvence na stálý dohled.
NejdĜíve komise projednávala s vlastníky pozemkĤ, které pĜicházely v úvahu k zalesnČní,
aby mohly být na náklady komise zalesnČny. (Nevykupovalo se!).
Obce a zejména drobní vlastníci (malostatkáĜi) ochotnČ nabídku pĜijímali, a tak již
v prvním roce mohlo být zalesnČno 165 ha. Bylo však nutno pĜesvČdþit držitele pozemkĤ,
že pastva koz a ovcí musí být zcela zastavena.
Dále byly provedeny technické úpravy strží a drobných a obþasných vodoteþí.
VýbČr dĜevin pĜihlížel k odolnosti vĤþi vysokým teplotám na jižních stráních, velmi nízké
vrstvČ zeminy a nízké bonitČ.
V zaĜíznutých výmolech a stržích byly do dna užity vrby, nČkde olše, na severní boky
hospodáĜsky žádoucí smrk. V lepších pĤdních podmínkách byl použit skupinovČ modĜín,
þasto modĜín japonský. Vejmutovka neuspokojila a v dalších letech již nebyla použita.
Také borovice lesní nebyla používána a byla nahrazena borovicí þernou a banksovkou.
K upevnČní stČn roklí a strží byl vyséván janovec.
Jamky v trojúhelníkovém sponu 1,2 m byly 25-30 cm hluboké i široké a þasto zemina
musila býti pĜinášena. Kopání jamek se podle poþasí zahajovalo ihned po uplynutí
mrazivého poþasí, napĜ. 9.2.1903, vlastní výsadba pak až 16.3. a ukonþena 5.5. Bylo
zamČstnáno 170 dČlníkĤ a odpracováno 11 866 smČn.
Sazenice byly dodávány ze státní lesní školky z ModĜan (3,75 ha), semeno a semenáþky
od dalších dodavatelĤ. Komise dbala na kvalitu osiv a sadebního materiálu i práce.
Výsadba prvního roku vyžádala asi 40% vylepšení, v druhém roce výsadby 60% (r. 1904
nebyl dosažen normál srážek), ve tĜetím roce 15%. Škody na kulturách také zpĤsobovali
þetní zajíci, králíci a syslové.
VČtšinou se používaly sazenice dvouleté, u þerné borovice a dubu nČkde jednoleté, u
smrku nČkdy tĜíleté, u dubu þerveného až þtyĜleté. Na konci roku 1907 již 85% všech
výsadeb a vylepšení vykazovalo zdaĜilý stav.
Mimo to byly v prvním roce zasety 64 kg janovce a 40 kg semene akátového. Janovec byl
vyset do jamek i v pruzích, aby se na velmi špatných bonitách zlepšení pĤdy pĜivodilo a
okousání zajíci zmenšilo.
Od roku 1903 až vþetnČ 1908 byl zalesnČna a vylepšována úhrnná plocha 226 ha
celkovým nákladem 57 369 korun za práce kulturní a 14 400 korun za dohled.
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„UpotĜeben byl ku sadbČ, vztažmo síji v tČchto šesti letech následující materiál:
Semena:
ŽaludĤ

18.405 kg

BĜízy

175 kg

Janovce

259 kg

Akátu

170 kg

Olše þerné

10 kg

Olše bílé

10 kg

Habru

5 kg

Travin

55 kg

Lupiny

50 kg

ýerné borovice

40 kg

Glediþie

10 kg (dĜezovec trojtrnný)

Jiných semen

14 kg

Úhrnem tudíž veškerých semen 19.213 kg.
Sazenice:
Smrkové sazenice 2-3leté pĜeškolkované 216.750 ks
Evropský modĜín 2letý

233.200 ks

Japonský modĜín 2letý

22.500 ks

ýerná borovice 2letá

215.500 ks

Semenáþky Banksovky borovice

63.000 ks

Akáty 2-3leté, pĜeškolkované a neškolené 515.800 ks
BĜíza 2letá

60.055 ks

Doubce 2leté

700 ks

Olše þerná 3letá

1.450 ks

Olše bílá 2letá
Topoly (þerný, linda, kanadský)

40.900 ks
900 ks

HĜížence vrbové

14.400 ks

Vejmutovka

29.200 ks

Doubce 1leté

103.250 ks

Doubce 2leté

5.100 ks

Jilmy

3.300 ks

JeĜáby

100 ks

Javory

2.000 ks

Lípa velko- a malolistá

600 ks

RĤzné exoty listnáþĤ

4.200 ks

Úhrnem tedy veškerých sazenic 1,532.905 kusĤ.
Ze srovnání veškeré zalesnČné plochy 226 ha s celkovým nákladem kulturním
obnášejícím 57.369 korun vyplývá, že zalesnČní s vylepšením a dohledem 1 ha kulturní
plochy vyžadovalo nákladu 255 korun.“
PĜekvapující je velký poþet i množství druhĤ nepĤvodních dĜevin.
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Tyto lesy vysázené pĜed 100 lety samozĜejmČ ve velké vČtšinČ stále existují, vþetnČ
introdukovaných dĜevin, tak napĜ. v lese pod Klecany, kterému se Ĝíká Klecanský háj,
naleznete uprostĜed porostu mohutný stoletý zdravý platan javorolistý s obvodem 450
cm, a další.
ýeský zemský patriot hrabČ Jan František Harrach (1828-1909), ten kterému K.J.Erben
vČnoval své dílo, ten který dal lesníkĤm na panství Jilemnice pĜivést ze Skandinávie lyže,
se mimo mnoha dalších aktivit zasloužil také o stromy. Byl þlenem ýeské jednoty
lesnické a ýeské spoleþnosti zahradnické a Ĝeditelem Jednoty k vysazování stromĤ
v Praze a okolí tohoto mČsta. Zajisté mnoho dnešních stoletých stromĤ v Praze má pĤvod
v þinnosti této jednoty.

Použito brožury „ZalesĖování v obvodu staveb provádČných komisí pro kanalisaci Ĝek
Vltavy a Labe v ýechách v letech 1903 až vþetnČ 1908“, kterou vydala ýLS v roce 1908
bez udání autora.

Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Kyzlík
tajemník ýLS
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ZaþlenČní pĜímČstských lesĤ
do systému zelenČ mČsta
na pĜíkladu mČsta Hradec Králové
Pavel Borusík
Pavel Šimek
1. ÚVOD
Lesy v dotyku s mČstskou zástavbou pĜedstavují velmi cenný potenciál rekreace
obyvatelstva. Kvalitní plnohodnotné využití tohoto potenciálu vyžaduje komplexní pĜístup
k plánování úþelového obhospodaĜování lesĤ, poþínající projekþní pĜípravou na úrovni
urbanistického plánování pĜes pĜírodnČ krajináĜské prĤzkumy a rozbory a konþí až
vypracováním úþelových podrobných smČrnic hospodaĜení v porostech. Zajistit
zpracování takového projekþního díla není v silách projektanta lesníka, nýbrž vyžaduje
týmovou mezioborovou spolupráci urbanistĤ a zahradních architektĤ se zaĜizovateli lesa.
PĜedkládaný þlánek shrnuje zkušenosti s takovým mezioborovým Ĝešením pĜi
vypracování „STUDIE REKREAýNÍ DOVYBAVENOSTI LESģ MċSTA HRADEC KRÁLOVÉ“
(dále jen studie) a jejím následném zapracování do LHP. Studii vypracovala v roce 2004
firma Florart Uherský Brod kolektivem autorĤ pod vedením Doc.ing. Pavla Šimka, PhD.
ěešené území je souþástí následujících katastrálních území : Vysoká nad Labem,
Roudniþka, Kluky, Nový Hradec Králové, Svinary, TĜebeš, Malšova Lhota. VnitĜní hranici
Ĝešeného území tvoĜí hranice lesních porostĤ navazujících na mČstské þásti Roudniþka,
Kluky, Nový Hradec Králové, Malšovice, Malšova Lhota, Svinary, obce BČleþ a KrĖovice.
VnČjší hranici pak tvoĜí hranice majetku mČsta Hradec Králové v péþi organizace MČstské
lesy Hradec Králové a.s., z nČho potom vlastní hranice porostĤ dle kategorizace MZ jako
lesy pĜímČstské a další lesy se zvýšenou rekreaþní funkcí (lesy rekreaþní) - § 8 odst. 2
písm. c) zák. 289/95 Sb. (lesní zákon).
Obsah dokumentace vycházel ze zájmu mČsta Hradce Králové o zaþlenČní pĜedmČtné
lokality do rekreaþního zázemí mČsta. Nemá se však jednat prioritnČ o naplnČní
hospodáĜských funkcí lesa, nýbrž o:
x

zvýšení programové nabídky pro návštČvníka mČstských lesĤ

x

zhodnocení kompoziþního potenciálu lokality – pĜedevším vytvoĜením hodnotné a
stabilní kompozice s dominujícím uplatnČním vegetaþních prvkĤ

x

provozní zaþlenČní lokality do systému využívaných vycházkových a cyklistických
cest

x

zapracování výsledkĤ studie do právČ zpracovávaného LHP

2. URBANISTICKÉ PRģZKUMY A ROZBORY
Otázky urbanismu Ĝešil Šimek, Kohlová (autorizovaní architekti v oboru zahradní a
krajináĜská tvorba) ve spolupráci s ÚHA Hradec Králové. Pro rozvoj této þásti mČsta
z hlediska územnČ plánovacího sledovaly zejména následující hlavní cíle:
x opatĜit komplexní urbanistický podklad pro rekreaþní využití území s tím, že do
nČj budou promítnuty všechny zámČry nadĜazené územnČ plánovací dokumentace
(Územní plán mČsta Hradec Králové, ÚPN VÚC HK - Pa).
x Ĝešit v pĜimČĜené míĜe širší územní a urbanistické vazby na navazující mČstské
þásti, vazby na základní mČstskou komunikaþní síĢ (pĜípadnČ nadĜazenou silniþní
síĢ) a stávající (nebo navrhované) komunikace v oblasti, územní systém
ekologické stability (ÚSES) apod.
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x

navrhnout opatĜení ke zlepšení rekreaþní dovybavenosti mČstských rekreaþních
lesĤ pĜi respektování koridoru pro budoucí možný prĤchod technické a dopravní
infrastruktury

Zpracování komplexního urbanistického podkladu pro rekreaþní využití území bylo prvním
krokem Ĝešení studie. Veškeré zjištČné vazby byly zpracovány jednak v textové formČ
doprovázené souborem schémat a tabulek a jednak zkresleny do výkresu limit Ĝešeného
území.
Ve výkresu limitĤ zpracovatel vyznaþil veškerá ochranná pásma stávajících i navržených
sítí a zaĜízení technického vybavení vþ. pĜípadných dalších ochranných pásem
vodohospodáĜských, hygienických, ochrany pĜírody apod., zasahujících do Ĝešeného
území stanovených ÚPM HK.
Bylo respektováno dopravní napojení území a Ĝešení dopravy v dané oblasti dle ÚPM HK
(vþ. pĜípadné etapizace), zhodnocena doprava v území (pČší a cyklistická) i vazby na
MHD s navržením pČšího a cyklistického propojení území s okolními þástmi obce.
Návrh pĜedkládá Ĝešení jednotlivých forem rekreaþních aktivit – letní rekreace pČší
a cyklistické v hlavních trasách, které byly prĤbČžnČ v konceptu konzultovány se
zástupcem Klubu þeských turistĤ (KýT) RNDr. V. Hovorkou. Vzhledem k tomu, že
v souþasné dobČ znaþení tČchto tras na majetku mČsta HK probíhá þasto živelnČ
a nekoordinovanČ, mohl by zpracovaný návrh sloužit jako závazný podklad pro
sjednocení a stabilizaci znaþení po projednání a odsouhlasení KýT. Územím prochází
místní, regionální i nadregionální cyklotrasy pĜehlednČ vyznaþené v grafické þásti.
Návrh Ĝeší i ostatní formy rekreace – odpoþinkové plochy a dČtská hĜištČ jako souþásti
vybraných kompoziþních celkĤ, jezdecké trasy navazují na sportovní centra a nekolidují
s ostatními formami pohybových aktivit.
Zimní rekreace – turistika a bČh na lyžích je umožnČna na vybraných upravovaných
lesních cestách.
Celý tento materiál je znaþnČ obsáhlý, další práci Ĝešitele pĜi zpracování rámcových
principĤ Ĝešení zásadním zpĤsobem formují pĜedevším dopravní Ĝešení a vztah k ÚSES.
Kostra územního systému ekologické stability s jeho jednotlivými prvky (biocentrum,
biokoridor, PP, VKP, PR, interakþní prvky) je plnČ zachována, v návrhu jsou pĜevzaty
i plány péþe jednotlivých prvkĤ ochrany vþetnČ PR Mazurovy chalupy, vyhlášené OKÚ
Pardubice. PĜiložená tabulka dokumentuje vybrané pĜíklady možného soubČhu ekologické
a rekreaþní funkce.
V prĤbČhu prĤzkumových prací byly vyhodnoceny následující typy dopravní a obslužné
vybavenosti: doprava soukromými motorovými vozidly, cykloturistické trasy, turistické
chodníky, jízda na koni, lyžaĜské trasy, napojení na mČstskou hromadnou dopravu
a vybavenost restauraþními zaĜízeními.
3. RÁMCOVÉ PRINCIPY ěEŠENÍ REKREAýNÍHO TLAKU NA LESNÍ POROSTY
Na rozbor limit Ĝešeného území navazuje vyhodnocení rekreaþního tlaku. Tuto þást studie
Ĝešil Borusík (lesní inženýr, specialista) s Marešovou (zahradní a krajináĜská
architektura). Jednotlivé provozní vazby studie na lesní hospodáĜský plán byly prĤbČžnČ
konzultovány s Ĝeditelem MČstských lesĤ Hradec Králové a.s. Ing. PetĜíkem. Rámcové
principy Ĝešení jsou zaþlenČny do všeobecné þásti nového LHP. ZávČry této þásti práce
vyúsĢují do rámcových smČrnic hospodaĜení v lesních porostech.
3 .1 . R OZ B OROVÁ ýÁS T:
Rozborová i návrhová þást je Ĝešena po jednotlivých lesních oddČleních a je sestavena do
tabulkového pĜehledu. S oddČlením se pracuje vždy jako s celkem bez ohledu na to, jestli
jsou pro rekreaci potĜebné všechny lesní porosty daného oddČlení nebo pouze jejich dílþí
þást. U každého oddČlení byly pro stanovení aktuálního rekreaþního tlaku hodnoceny
charakteristiky uvedené v následující tabulce. Pro vyhodnocení rekreaþního tlaku na lesní
porosty bylo využito kombinace pochĤzkové metody se sociologickým testem.
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charakteristika

Stávající
rekreaþní tlak

klíþ

popis charakteristiky

poznámka k dalšímu
Ĝešení

plošný velmi intenzivní
rekreaþní tlak na lesní
porosty vyžadující
zmČny hospodaĜení
vedoucí k vytvoĜení
ploch vhodných pro
intenzívní rekreaci a ke
stabilizaci návazných
lesních porostĤ

dílce nebo jejich þásti v lokalitách
vhodných k pĜednostnímu využití pro
rekreaci;mimoĜádnČ vhodných pro
pĜestavbu na parkové lesy až lesní
parky;je nezbytná zásadní zmČna zpĤsobu
hospodaĜení oproti hospodáĜským
porostĤm pĜednostnČ podporující rozvoj
rekreaþního potenciálu pĜi zásadním
omezení produkþní funkce lesa

u tČchto porostĤ jsou
následnČ hodnoceny
další charakteristiky

tlak rekreace usmČrnČn
pĜedevším do liniových
tras, kde vyžaduje dílþí
úpravy pĜedevším
kompoziþního
charakteru

dílce nebo jejich þásti v lokalitách
propojujících jednotlivá centra rekreace;je
nezbytná dílþí zmČna zpĤsobu hospodaĜení
oproti hospodáĜským porostĤm
podporující zvýšení kompoziþní hodnoty
pĜi minimálním omezení produkþní funkce
lesa
dílce mimo hlavní rekreaþní zájem;zmČna
zpĤsobu hospodaĜení se nepĜedpokládá,
nedojde k žádnému omezení produkþní
funkce lesa

u tČchto porostĤ jsou
následnČ hodnoceny
další charakteristiky

liniový tlak rekreace je
minimální a plošný tlak
na lesní porosty je
rozptýlený, stávající
porosty poskytují
rekreaþní funkci beze
zmČny zpĤsobu
hospodaĜení
plochy chránČné podle
zvláštních pĜedpisĤ

dílce nebo jejich þásti vyžadujících zvláštní
režim þásteþnČ nebo úplnČ vylouþené z
rekreace

u tČchto porostĤ se
další charakteristiky
nehodnotí

u tČchto porostĤ se
další charakteristiky
nehodnotí

PĜi popisu porostĤ byla posouzena požadovaná nároþnost Ĝešení dotþených þástí lesa.

nároþnost
Ĝešení

ponecháno bez zásahu

Souþasný stav nevyžaduje vložení speciálních opatĜení

výchova

jedná se o porosty, kde lze kompoziþního zámČru docílit pouhým
pČstebním opatĜením na stávajícím stromovém inventáĜi

nepĜímá pĜestavba

porosty, u nichž lze docílit kompoziþního zámČru kombinovaným
souborem pČstebních opatĜení na stávajícím stromovém inventáĜi
a dílþím založením

pĜímá pĜestavba

porosty, u nichž je nutno pĜistoupit k celkové pĜestavbČ

3 .2 . N Á VRH ěEŠENÍ
3.2.1. Zonace Ĝešeného území
V prĤbČhu vyhodnocení se podaĜilo v rámci Ĝešeného území vylišit zóny rekreace (zóna 1,
2), zónu s pĜevahou hospodáĜské funkce lesa (3) a zóny zvýšené ochrany (zóny 4, 5, 6).
Podkladem pro návrh zonace byly výsledky prĤzkumĤ a rozborĤ. Jednotlivé zóny jsou
vylišovány v hranicích lesních oddČleních v intencích návrhu nového LHP. Návrh rekreaþní
dovybavenosti mČstských lesĤ je smČĜován pĜednostnČ do zóny 1 a podmínČnČ do zóny
2. ýásteþnČ je program umístČn i do zóny 3.
ZÓNA 1 – ÚZEMÍ PRO ROZVOJ S PěEDPOKLÁD ANOU VY SOKOU INTE NZITOU
K RÁTKODOBÉ A STě EDNċ DOB É REK REAC E:
x jedná se o území bezprostĜednČ navazující na mČsto
x je to ta þást území, která je v souþasné dobČ již velmi intenzívnČ využívána pro
každodenní rekreaci pČších návštČvníkĤ
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x

x
x

x
x

kromČ pravidelnČ využívaných ploch sem jsou zahrnuty lesní porosty, které tvoĜí
logické propojení pravidelnČ využívaných ploch. Ty se þlení na plochy, které
výhledovČ mohou být Ĝešeny s ohledem na zvýšenou rekreaþní funkci, popĜ. na
plochy vegetaþních lesních clon tlumících negativní vlivy okolního prostĜedí
hranice zóny nelze považovat za striktnČ dané a nemČnné
podstatné je, že v rámci vymezené zóny bude rozhodující þást lesních porostĤ
kompoziþnČ poupravena a budou vytvoĜeny rozsáhlé komplexy plochy bezlesí
s cílovou krajináĜskou úpravou; lesní porosty nedotþené kompoziþní pĜestavbou
budou nadále ponechány produkþnímu hospodaĜení s podmínČným režimem.
PomČr upravených a ponechaných ploch je 1:2 až 1:1.
kompozice zóny je dána vztahem mezi plochou bezlesí a plochou porostní pĤdy a
dále metodami hospodaĜení na ploše bezlesí a v ponechaných lesních porostech
z hlediska prostorové úpravy je hranice porostĤ a menších stromových
vegetaþních prvkĤ v prostoru prakticky nemČnná; výsledkem založení nebo
pĜestavby je natrvalo definován kompoziþní zámČr Ĝešeného území

ZÓNA 2 – ÚZEMÍ PRO ZHODNOCENÍ PěÍ R OD Nċ KRAJINÁ ěSKÝC H FUNKC Í:
x jedná se o území stávajících i potenciálních stĜetĤ mezi zájmy lesního
hospodáĜství, rekreaþního využití a požadavkĤ USES
x centrem zóny je rybník Výskyt a jeho bezprostĜední okolí, které je pro mnoho
návštČvníkĤ MLHK považováno za cíl cykloturistických i pČších výletĤ
x z hlediska USES se jedná o rozsáhlé funkþní biocentrum s velmi rĤznorodými
pĜírodními pomČry
x kromČ pravidelnČ využívaných ploch sem jsou zahrnuty lesní porosty, které tvoĜí
logické propojení pravidelnČ využívaných ploch. Ty se þlení na plochy, které
výhledovČ mohou být Ĝešeny s ohledem na zvýšenou rekreaþní funkci a dále na
plochy velmi vhodné pro rozvoj ochranáĜských zájmĤ
x na toto území navazují lení porosty zajištující funkci ochranných lesních pásĤ
x v rámci vymezené zóny bude þást lesních porostĤ v bezprostĜední návaznosti na
severní a východní bĜeh rybníka kompoziþnČ poupravena
x pĜevažujícím charakterem hospodaĜení je však zajištČní ochranáĜských požadavkĤ
ZÓNA 3 - ÚZEMÍ S PěEVAŽUJÍC Í HOSPODÁě SK OU F UNK CÍ LESNÍCH
P O ROST ģ:
x jedná se o þást lesa, ve které rozhodujícím zpĤsobem pĜevládá cykloturistika nad
pČší formou rekreace
x vnitĜní hranice smČrem k mČstu navazuje na zónu 1
x vnČjší hranici nelze striktnČ stanovit, pro úþely této studie byla stanovena
s ohledem na aktuální intenzitu návštČvnosti v dobČ terénních prĤzkumĤ
x za touto pomyslnou hranicí byli návštČvníci spatĜování pouze výjimeþnČ
x v rámci vymezené zóny jsou vylišeny hlavní a vedlejší rozvojové osy kopírující
cykloturisticky nejpoužívanČjší komunikaþní trasy stávajícího komunikaþního
systému
x v rámci vymezené zóny bude kompoziþnČ poupraven pouze pás lesního porostu
navazující na tyto rozvojové osy
x dílþí þásti takto vyþlenČných ploch, takzvané kompoziþní uzle, budou rozpracovány
do obdobného charakteru jako lesní porosty v zónČ 1
x lesní porosty nedotþené kompoziþní úpravou budou ponechány bČžnému
produkþnímu hospodaĜení, v odĤvodnČných pĜípadech bude zaveden podmínČný
režim
x plocha produkþních porostĤ bude zásadním zpĤsobem pĜevažovat nad kompoziþnČ
upravenými plochami (pomČr 9:1)
x v rekreaþním lese je pevnČ definována hranice porostní pĤdy a bezlesí; pomČr
mezi porostní pĤdou a bezlesím a princip modelace lesních okrajĤ vytváĜí ve
výsledku charakter kompozice; pokud je v rekreaþním lese používán hospodáĜský
zpĤsob paseþný forma holoseþná a náseþná, je zde zároveĖ zastoupen princip
doþasných prĤhledĤ a pohledĤ
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ZÓNA 4 – ÚZEMÍ ZVÝŠENÉ OCHRANY ZÁJMģ MYSLIVOSTI:
x území je vyþlenČno jako komora zvČĜe a vyžaduje omezení pohybu osob
x hospodaĜení odpovídá schválenému LHP
ZÓNA 5 – ÚZEMÍ ZVÝ ŠENÉ OCHRANY Z HLE DISKY USES:
x územím procházejí funkþní biokoridory se soustavou funkþních biocenter a
vyžaduje omezení pohybu osob
x hospodaĜení probíhá podle schváleného režimu péþe
x z jednání na OŽP MHK vyplývá aktuální potĜeba Ĝešení požadavkĤ ÚSES
x na tento požadavek reaguje návrh vedení trasy nauþných stezek jejich konkrétní
programovou náplĖ není možno v souþasné dobČ stanovit
ZÓNA 6 – ÚZEMÍ ZVÝ ŠENÉ OCHRANY PěÍ R OD N ÍC H A K UL TUR N ÍC H H OD NO T:
x území SPR Mazurovy chalupy s pĜilehlým ochranným pásem lesních porostĤ
x hospodaĜení probíhá podle schváleného režimu péþe
3. 2. 2. Rámcový návrh Ĝešení úprav porostĤ v lesních oddČleních
Celým Ĝešeným územím jsou navrženy rozvojové osy rekreace, jejichž trasování
vychází z návaznosti na územnČ plánovací dokumentaci. Tyto osy jsou vedeny po trasách
lesní dopravní sítČ. Rozvoj rekreace je pĜednostnČ smČrován podél tČchto rozvojových
os.V tČch lesních oddČleních, která jsou proĢata tČmito rozvojovými osami, je jako první
krok návrhu stanoven rámcový zámČr rozvojového programu rekreace, Ĝešící globálnČ
celé lesní oddČlení. Ten se v dalších projekþních postupnČ rozpracovává do konkrétní
podoby. Následující tabulka uvádí nČkolik typických pĜípadĤ rámcového zámČru v lesních
oddČleních vedoucích ke zvýšení rekreaþního potenciálu.
oddČlení

rámcový návrh zmČn

9
21

nižší nároþnost Ĝešení vstupu do území u StĜíbrného rybníka
v návaznosti na Hradeþnici velmi vhodné pro pĜestavbu na lesní park, smČrem ke
StĜelnici pĜechod k lesním porostĤm bez zmČny ve zpĤsobu hospodaĜení
pouze Ĝešení pásu v bezprostĜední vzdálenosti od Hradeþnice, v ostatních þástech
ponechat lesy, pomístnČ intenzivnČjší úprava s tvorbou lesních paloukĤ, v pĜípadČ
paloukĤ na kĜižovatkách prosvČtlit jednotlivé cesty
velmi cenné pro bezprostĜední pĜímČstskou rekreaci, vhodné pro parkové
rozpracování nástupu do území lesa, nutná celková rekonstrukce
pĜevod na lesní park v plochách návazných na rybník s pĜechodem do souvislých
lesních porostĤ, pomČr lesa:parku je 2:1

29
31
71
111

celý porost kromČ dílþích prvkĤ podél Zelenkovy cesty ponechat jako hospodáĜský,
po hranici s LýR vést "malý lesní okruh"

112

úprava okolí cesty Doubky, návaznost na cesty u LýR, potvrdit okruh k hájovnČ U
KĜížku, Zelenkova, péþe o vnČjší lesní plášĢ, jádra porostĤ beze zmČny zpĤsobu
hospodaĜení, využít pro "velký lesní okruh"
vhodné pro pĜestavbu na lesní park s pĜechodem do lesních porostĤ, využít cestu
Peckovku pro "vnitĜní rekreaþní okruh", v návaznosti na výstavbu ponechat
souvislý pás lesa

121

3. 2. 3. Rámcové principy hospodaĜení v porostních skupinách
Rámcový zámČr zpracovaný po lesních oddČleních je následnČ rozpracován na úroveĖ
dotþených porostních skupin v souladu s pĜedpokládanou intenzitou rekreaþního využití.
Pro porostní skupiny, u nichž se rekreaþní tlak nepĜedpokládá je ponechán dosavadní
zpĤsob hospodaĜení.
V dotþených porostních skupinách bylo vytipováno koneþné množství modelových
zpĤsobĤ hospodaĜení a pro nČ byly navrženy rámcové modely hospodaĜení. Tyto modely
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se liší dle toho, zda jde o úpravy liniové nebo plošné. V následující tabulce je
prezentováno nČkolik pĜíkladĤ využitých ve studii.
Tyto modely byly vyhotoveny v souþinnosti s taxátorem, který zpracovával návrh nového
LHP. Byly pĜiĜazeny k jednotlivým porostním skupinám jako textová poznámka do
hospodáĜské knihy.

PĜíklady modelĤ pro liniové prvky (úprava okolí rozvojových os)
Popis
cílového Schématický zákres
stavu

Principy Ĝešení

Silná až velmi silná pozitivní
probírka v úrovni i podúrovni
s cílem vytvoĜení nové
kompozice založené na
prolínání ploch lesního
porostu a volných ploch

Nenároþn
á úprava
porostní
struktury
- beze
zmČny
kultury,
ponechán
í porostní
pĤdy

ZapČstování solitérních
stromĤ a hlouþkĤ
z perspektivních stávajících
stromĤ

Nároþnost údržby

Opakování souboru
stabilizaþních
pČstebních opatĜení
minimálnČ jednou
za decennium

Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
VytvoĜení nové kompozice
založené na prolínání ploch
lesního porostu a volných
ploch s plným využitím
stávající plochy bezlesí
Dosadba chybČjících stromĤ
Rozvojová péþe o výsadbu
minimálnČ po dobu pČti let

bezlesí

Založení volných ploch
s trávníky
Vložení prvkĤ programové
vybavenosti
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Rozvojová péþe o
výsadbu po dobu
pČti let
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období
Údržba prvkĤ
programové
vybavenosti
minimálnČ 1x roþnČ

PĜíklady modelĤ pro plošné prvky (úprava okolí vstupĤ a kompoziþních uzlĤ)
Popis
cílového Schématický zákres
stavu

Principy Ĝešení

Nároþnost údržby

PánĤv palouk - využít
dendrologický potenciál pro
Vysoká nároþnost
rozpracování parkové úpravy
pČstebních opatĜení
nároþnČjšího charakteru,
osazení krytého altánu
Opakování souboru
stabilizaþních
ZapČstování solitérních
pČstebních opatĜení
stromĤ a hlouþkĤ
minimálnČ jednou
z perspektivních stávajících
za decennium
stromĤ

Nároþné
Ĝešení
lesního
detailu
v kompo
ziþním
uzlu 3

Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
Založení volných ploch
s trávníky

Rozvojová péþe o
výsadbu po dobu
pČti let
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období

Vložení prvkĤ programové
vybavenosti

Údržba prvkĤ
programové
vybavenosti
Dosadba chybČjících stromĤ
minimálnČ 1x roþnČ
a rozvojová péþe o výsadbu
minimálnČ po dobu pČti let

KĜižovatka u Židova jezera,
využít výhodnou terénní
situaci a vysoký
dendrologický potenciál
lokality pro zapČstování
palouku na kĜižovatce cest,
malý rozsah odlesnČní

ěešení
prostoru
bez
zmČny
funkþníh
o využití
plochy
kompozi
þním
uzlu 1

Mírná pozitivní probírka
v úrovni i podúrovni s cílem
vytvoĜení nové kompozice
založené na prolínání ploch
lesního porostu a volných
ploch
ZapČstování solitérních
stromĤ a hlouþkĤ
z perspektivních stávajících
stromĤ
Provedení souboru
stabilizaþních pČstebních
opatĜení na ponechaných
stromech
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Vysoká nároþnost
pČstebních opatĜení
Opakování souboru
stabilizaþních
pČstebních opatĜení
minimálnČ jednou
za decennium
Kosení travních
porostĤ minimálnČ
2x za vegetaþní
období

4. PODROBNÉ SMċRNICE HOSPODAěENÍ V POROSTNÍCH SKUPINÁCH
Termín vypracování studie byl naþasován soubČžnČ se zpracováním lesního
hospodáĜského plánu. Lesní hospodáĜský plán obsahuje svá specifika, z nichž
nejvýznamnČjším je to, že LHP pro období 2005-2014 vypracoval interní taxátor
organizace MČstské lesy Hradec Králové a.s. Ing. Radek JĤza. Pro celý LHC byly
zaĜizovatelem lesa vypracovány standardní popisy porostĤ. Navržený rámcový zámČr se
stal souþástí speciálních prĤzkumĤ, je zaþlenČn do hospodáĜské knihy LHP. Jednotlivé
þásti zámČru byly Ing. JĤzou za spolupráce s Ing. Borusíkem prĤbČžnČ rozpracovány do
dotþených porostních skupin jako souþást podrobných smČrnic hospodaĜení.
ZámČr je jednak popsán slovnČ v rámci popisu v textovém poli, jednak je vyþíslen
v návrhu jednotlivých pČstebních opatĜení u porostní skupiny.
SouþasnČ byly dotþené porostní skupiny nebo jejich þásti vyznaþeny v porostní mapČ. Pro
vyznaþení byla použita málo transparentní béžová þára a þíselný kód shodný s þíslováním
jednotlivých typových modelĤ opatĜení – viz výše.
5. ZÁVċRY
Popsaná Studie rekreaþní dovybavenosti zpracovaná pro lesy mČsta Hradec Králové je
vhodným modelovým pĜíkladem na kterém se dá prezentovat Ĝada metodických pĜístupĤ
Ĝešení otázek rekreace v pĜímČstských lesích. Vlastní studie je doprovázena Ĝadou
mapových pĜíloh, schémat a obrazového materiálu, dokreslujícího Ĝešené problémové
okruhy. Bez tČchto doprovodných materiálĤ není možno rozvinout plnou šíĜi tématu.
PĜedložený þlánek se proto pouze okrajovČ dotýká nČkolika z Ĝešených témat a naznaþuje
možnosti zapracování územnČ plánovací dokumentace mČsta do lesních hospodáĜských
plánĤ. Jednotlivé zde uplatnČné metodické kroky by zasluhovaly samostatné podrobné
rozpracování.
6 . PODK LAD Y POUŽ ITÉ PRO VY PRACOVÁ NÍ STUD IE
Pro Ĝešení studie byly využity následující územnČ plánovací a ostatní podklady,
z þásti poskytnuté jednotlivými organizaþními složkami objednatele, zþásti poĜízené
z jiných zdrojĤ:
x Územní plán mČsta Hradec Králové (Hradecká technická kanceláĜ s.r.o. v roce
2000)
x Návrh SES,1994
x orthofoto mapa území M 1:10000 a menší (formát .TIFF nekomprimovaný) – LHP
ML HK
x základní obrysová mapa území ML HK
x regulativy funkþních ploch zastoupených v území dle ÚPM HK
x US – Svinary – jih
x digitální parcelní mapa ML HK a.s.
x lesní pĜíloha ÚPM HK
x Revitalizaþní opatĜení v oblasti komplexu Novohradeckých lesĤ (Agroprojekce
Litomyšl 1998)
x pĜehled turistických cest a cyklotras vydaných KýT
x Technicko – bezpeþnostní dohled na vodních plochách ve správČ MČstských klesĤ
HK a.s. (Dlabáþek 2002)
x Platný Lesní hospodáĜský plán pro období 1995 – 2004
x Rozpracovaný návrh nového LHP pro roky 2005 - 2014
Kontaktní adresa autora:
Ing. Pavel Borusík,
Zahradnická fakulta MZLU Lednice na MoravČ, tel. 728208391, e-mail
pavelborusik@seznam.cz
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ZalesĖování v Praze a okolí
pĜed 100 lety
Pavel Kyzlík
Mezi lety 1903 až 1908 bylo v severní þásti dnešní Prahy a nČkolika obcích
pĜilehlých provedeno rozsáhlé zalesnČní strží, skal, pastvin, neúrodné pĤdy
apod. v celkovém rozsahu 226,5 ha.
Z tehdejších obcí jsou dnes souþástí Prahy: Troja, Bohnice, Chabry, ýimice. SevernČ od
Prahy na pravobĜežním území Vltavy se zalesĖovalo v Brnkách, PĜemýšlení, Klecanech,
Husinci, ěeži, VČtrušicích, Máslovicích, Dolanech a Hošticích.
PĜi splavĖování Vltavy byla utvoĜena zvláštní komise, které m.j. pĜináležela „opatĜení
smČĜující ku neškodnému odvádČní dešĢových srážek v obvodu Ĝeky“. Tedy hrazení
bystĜin a zalesĖování. Nejprve byl proveden podrobný geologický (území je geologicky
velmi pestré), hydrometeorologický a botanický prĤzkum. PĜi prĤzkumu flóry již tenkrát
zmiĖovali vzácnČ se vyskytující byliny, napĜ. diviznu brunátnou, hlaváþek jarní þi
bČlozáĜku liliovitou, ale i dĜeviny, napĜ. dĜín obecný a þilimník bílý. Dnes všechny tyto
jmenované byliny a dĜeviny patĜí mezi ohrožené druhy rostlin.
Vysoké C.k. ministerium orby projevilo pĜízeĖ poskytnutím subvence na stálý dohled.
NejdĜíve komise projednávala s vlastníky pozemkĤ, které pĜicházely v úvahu k zalesnČní,
aby mohly být na náklady komise zalesnČny. (Nevykupovalo se!).
Obce a zejména drobní vlastníci (malostatkáĜi) ochotnČ nabídku pĜijímali, a tak již
v prvním roce mohlo být zalesnČno 165 ha. Bylo však nutno pĜesvČdþit držitele pozemkĤ,
že pastva koz a ovcí musí být zcela zastavena.
Dále byly provedeny technické úpravy strží a drobných a obþasných vodoteþí.
VýbČr dĜevin pĜihlížel k odolnosti vĤþi vysokým teplotám na jižních stráních, velmi nízké
vrstvČ zeminy a nízké bonitČ.
V zaĜíznutých výmolech a stržích byly do dna užity vrby, nČkde olše, na severní boky
hospodáĜsky žádoucí smrk. V lepších pĤdních podmínkách byl použit skupinovČ modĜín,
þasto modĜín japonský. Vejmutovka neuspokojila a v dalších letech již nebyla použita.
Také borovice lesní nebyla používána a byla nahrazena borovicí þernou a banksovkou.
K upevnČní stČn roklí a strží byl vyséván janovec.
Jamky v trojúhelníkovém sponu 1,2 m byly 25-30 cm hluboké i široké a þasto zemina
musila býti pĜinášena. Kopání jamek se podle poþasí zahajovalo ihned po uplynutí
mrazivého poþasí, napĜ. 9.2.1903, vlastní výsadba pak až 16.3. a ukonþena 5.5. Bylo
zamČstnáno 170 dČlníkĤ a odpracováno 11 866 smČn.
Sazenice byly dodávány ze státní lesní školky z ModĜan (3,75 ha), semeno a semenáþky
od dalších dodavatelĤ. Komise dbala na kvalitu osiv a sadebního materiálu i práce.
Výsadba prvního roku vyžádala asi 40% vylepšení, v druhém roce výsadby 60% (r. 1904
nebyl dosažen normál srážek), ve tĜetím roce 15%. Škody na kulturách také zpĤsobovali
þetní zajíci, králíci a syslové.
VČtšinou se používaly sazenice dvouleté, u þerné borovice a dubu nČkde jednoleté, u
smrku nČkdy tĜíleté, u dubu þerveného až þtyĜleté. Na konci roku 1907 již 85% všech
výsadeb a vylepšení vykazovalo zdaĜilý stav.
Mimo to byly v prvním roce zasety 64 kg janovce a 40 kg semene akátového. Janovec byl
vyset do jamek i v pruzích, aby se na velmi špatných bonitách zlepšení pĤdy pĜivodilo a
okousání zajíci zmenšilo.
Od roku 1903 až vþetnČ 1908 byl zalesnČna a vylepšována úhrnná plocha 226 ha
celkovým nákladem 57 369 korun za práce kulturní a 14 400 korun za dohled.
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„UpotĜeben byl ku sadbČ, vztažmo síji v tČchto šesti letech následující materiál:
Semena:
ŽaludĤ

18.405 kg

BĜízy

175 kg

Janovce

259 kg

Akátu

170 kg

Olše þerné

10 kg

Olše bílé

10 kg

Habru

5 kg

Travin

55 kg

Lupiny

50 kg

ýerné borovice

40 kg

Glediþie

10 kg (dĜezovec trojtrnný)

Jiných semen

14 kg

Úhrnem tudíž veškerých semen 19.213 kg.
Sazenice:
Smrkové sazenice 2-3leté pĜeškolkované 216.750 ks
Evropský modĜín 2letý

233.200 ks

Japonský modĜín 2letý

22.500 ks

ýerná borovice 2letá

215.500 ks

Semenáþky Banksovky borovice

63.000 ks

Akáty 2-3leté, pĜeškolkované a neškolené 515.800 ks
BĜíza 2letá

60.055 ks

Doubce 2leté

700 ks

Olše þerná 3letá

1.450 ks

Olše bílá 2letá
Topoly (þerný, linda, kanadský)

40.900 ks
900 ks

HĜížence vrbové

14.400 ks

Vejmutovka

29.200 ks

Doubce 1leté

103.250 ks

Doubce 2leté

5.100 ks

Jilmy

3.300 ks

JeĜáby

100 ks

Javory

2.000 ks

Lípa velko- a malolistá

600 ks

RĤzné exoty listnáþĤ

4.200 ks

Úhrnem tedy veškerých sazenic 1,532.905 kusĤ.
Ze srovnání veškeré zalesnČné plochy 226 ha s celkovým nákladem kulturním
obnášejícím 57.369 korun vyplývá, že zalesnČní s vylepšením a dohledem 1 ha kulturní
plochy vyžadovalo nákladu 255 korun.“
PĜekvapující je velký poþet i množství druhĤ nepĤvodních dĜevin.
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Tyto lesy vysázené pĜed 100 lety samozĜejmČ ve velké vČtšinČ stále existují, vþetnČ
introdukovaných dĜevin, tak napĜ. v lese pod Klecany, kterému se Ĝíká Klecanský háj,
naleznete uprostĜed porostu mohutný stoletý zdravý platan javorolistý s obvodem 450
cm, a další.
ýeský zemský patriot hrabČ Jan František Harrach (1828-1909), ten kterému K.J.Erben
vČnoval své dílo, ten který dal lesníkĤm na panství Jilemnice pĜivést ze Skandinávie lyže,
se mimo mnoha dalších aktivit zasloužil také o stromy. Byl þlenem ýeské jednoty
lesnické a ýeské spoleþnosti zahradnické a Ĝeditelem Jednoty k vysazování stromĤ
v Praze a okolí tohoto mČsta. Zajisté mnoho dnešních stoletých stromĤ v Praze má pĤvod
v þinnosti této jednoty.

Použito brožury „ZalesĖování v obvodu staveb provádČných komisí pro kanalisaci Ĝek
Vltavy a Labe v ýechách v letech 1903 až vþetnČ 1908“, kterou vydala ýLS v roce 1908
bez udání autora.

Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Kyzlík
tajemník ýLS
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