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Po kalamitách nebo těžební 
činnosti vznikají v lese tzv. 
holiny, které je povinností 
do dvou let zalesnit. Obnova 
lesa může probíhat buď přiro-
zenou cestou, to znamená ze 
semen nalítnutých z okolních 
stromů, nebo umělou výsad-
bou sazenic vypěstovaných 
v lesních školkách. V našich 
podmínkách převládá obnova 
umělá, která dosahuje téměř 
80 procent. 

Oldřich Hrdlička

V praxi to představuje každý 
rok zajistit několik tun semene 
širokého spektra lesních dře-
vin – od borovice, smrku, přes 
jedle, modříny, buky a duby až 
po olše, jasany, lípy, javory, jil-
my a další druhy lesních dřevin. 
Z těchto semínek se pak pěstují 
sazenice v množství několika 
milionů kusů.

 
Vzhůru do stromů

Semeno se sbírá výhradně 
ve vybraných porostech a musí 
k němu dojít pouze v době zra-
losti šišek, která se u jednotli-
vých druhů dřevin liší. Sběr se 
provádí buď ze země – z po-
kácených stromů po těžeb-
ní činnosti, nebo ze stojících 
stromů. Výstupy do korun vy-
sokých stromů, které dosahují 

i výšky čtyřiceti metrů, vyko-
návají specialisté z horolezec-
kých firem. Používají při tom 
zvláštní lanovou techniku, kte-
rá je ke stromu šetrná a kmen 
nepoškozuje.

Šiškové sady
Pro usnadnění namáhavého 

sběru ze stojících stromů a zís-
kání větší geneti cké hodnoty 
semene se zakládají semenné 
sady. Jsou to objekty, v nichž 

soustředíme pečlivě vybrané 
nejkvalitnější jedince z určité 
oblasti , naroubované na připra-
vené podnože. Jejich vhodným 
rozmístěním na ploše sadu dosa-
hujeme vzájemného opylování. 

Semenné sady lesních dře-
vin plodí již brzy po založe-
ní. V Plzeňském kraji se za-
měřujeme na borové sady 
– obhospodařujeme čtyř i. 
Ale máme i tř i  smrkové, dva 

modř ínové a založili jsme 
i jeden sad lípy a borovice 
limby.  

Banka semen v Týništi
Sklizená semena dodáváme 

lesnickým firmám na vypěsto-
vání sazenic v lesních školkách 
nebo je posíláme k dalšímu 
zpracování do Semenářského 
závodu v Týništi nad Orlicí, 
kde se dále zpracovávají.

V Týništi dokonce existuje 
i banka osiva, kam se ukládají 
geneticky cenná semena a se-
mena ohrožených populací 
lesních dřevin, aby se později 
mohla využít při umělé ob-
nově. Je to jedna z cest, jak 
uchovat zbytky genofondu 
mizejících a méně přizpůsobi-
vých dřevin.

Ze semínek celý les
Práce se semenem lesních 

dřevin patří k základním les-
nickým činnostem a je začát-
kem dlouhé cesty za zdravým 
a hodnotným lesem. Ideální 
je, když jsou vypěstované sa-
zenice vysazené na stejném 
místě, kde bylo sbíráno se-
meno. Použije-li se totiž pro 
umělou obnovu lesa nevhod-
né semeno, tak ani další svě-
domitá práce následných ge-
nerací lesníků, kýžený úspěch 
nepřinese.

Jak začíná růst les? Přece ze semínek šišky

Čižický potok tvoří jeden 
z pravostranných přítoků 
Úhlavy a název získal podle 
obce Čižice, jíž protéká. Nic-
méně již několikrát zkompli-
koval místním obyvatelům 
život. V minulosti totiž rela-
tivně často opustila voda své 
koryto a opakovaně způsobo-
vala v intravilánu obce znač-
né škody na majetku, povo-
deň v roce 1975 si dokonce 
vyžádala i jeden lidský život.

Po povodni v roce 2002 se 
proto začal připravovat pro-
jekt, který měl odstranit po-
vodňové škody v horní čás-
ti obce k silničnímu mostu 
na silnici Čižice – Předenice. 
Na tyto práce navázaly v roce 
2008 další úpravy, které vedly 
ke zvýšení kapacity koryta. 

Vybudoval se ovšem i nový 
brod, který využívají pře-
devším chalupáři k příjezdu 
do chatové oblasti. Brod tvoří 
atypická roštová konstrukce, 
která při běžných průtocích 
vylučuje kontakt projíždějí-
cích vozidel s vodní hladinou, 
čímž zamezuje kontaminaci 
vody ropnými produkty.

Potok konč í  v místě  sou-
toku s řekou Úhlavou vybu-
dovaným stupněm a balva-
nitým skluzem. Př i  návrhu 
stavby se projektanti snažil i 
co nejvíce respektovat okol-
ní ráz krajiny a podle toho 

vybírali  i  používané materiá-
ly a stavební prvky. Protipo-
vodňové úpravy na Č ižickém 
potoce doprovázela rovněž 
rozsáhlá výsadba břehového 
a doprovodného porostu.

Celá akce probíhala pod 
kontrolou Správy toků  – ob-
last povodí Vltavy. O finanč-
ní náklady se podě l i lo Mi-
nisterstvo zemědě lství ČR 
s Lesy ČR.

Každý rok je třeba zajisti t několik tun semene širokého spektra lesních dřevin

Protipovodňová opatření v Čižicích
Loni na sklonku listopadu na-
vrhla Lesní správa Domažlice 
ve spolupráci se Správou chráně-
né krajinné oblasti  (CHKO) Čes-
ký les zřídit okolo Starého Hirš-
tějna bezzásahové území. Ten-
to návrh vznikl v souladu s kon-
cepcí, kterou společně připravili 
Lesy ČR a Agentura ochrany pří-
rody a krajiny České republiky 
(AOPK ČR) a jež vznik bezzásaho-
vých zón podporuje.

Cílem této spolupráce je vytvo-
řit po celé republice síť území po-
nechaných samovolnému vývoji. 
Nejprve se musí vyti povat lesní 
porosty, které se svým složením 
a uspořádáním podobají pů-
vodním přírodním lesům, jež se 
v daných konkrétních lokalitách 
původně vyskytovaly a kde byl 
v minulých deseti letí ch, popřípa-
dě století ch, vliv člověka napros-
to minimální. Jedná se většinou 
o místa, která byla pro člověka 
hůře dostupná, díky čemuž moh-
ly na daných lokalitách probí-
hat samovolné přírodní procesy 
a mohla tak vznikat „divočina“.

Připravované bezzásahové úze-
mí o velikosti  26 hektarů je sou-
částí  přírodní rezervace Starý 
Hirštejn a navrhované I. zóny od-
stupňované ochrany CHKO Čes-
ký les. Zároveň spadá do evrop-
sky významné lokality Haltravský 
hřeben. 

Vyskytují se tu převážně listna-

té porosty, staré zhruba 160 let. 
Nejvýznamnější složku tvoří buk 
(83 %) a javor (9 %). Výskyt smrku 
dosahuje asi 7 %, ale je po po-
rostech rozptýlen a nevytváří 
souvislé skupiny, což je mimo-
řádně důležité z hlediska ochrany 
sousedních, již převážně smrko-
vých porostů, před napadením 
kůrovcem. Z dalších dřevin jsou 

vtroušeny lípa, jedle, jilm, jeřáb 
či bříza. V rozvolněných částech 
porostů dochází k masivnímu při-
rozenému zmlazení, v němž opět 
dominuje buk. 

Navrhovaným územím prochá-
zí lesní cesta, která bude z bezzá-
sahového režimu vyjmuta a bude 
nadále udržována, což je nezbyt-
ně nutné k řádnému lesnickému 

obhospodařování okolních poros-
tů mimo přírodní rezervaci. Udr-
žovaná zůstane i turisti cká stezka 
k zřícenině hradu Starý Hirštejn, 
samotná zřícenina hradu a bezle-
sá plošina u zříceniny na vrcholu 
stejnojmenného kopce, odkud se 
otvírá úchvatná vyhlídka do kraje. 

Lesníci z Lesní správy Doma-
žlice tak nabízejí další perlu 

do sbírky lákadel malebné kra-
jiny nádherných jihozápadních 
pohraničních hor. Hor, jež byly 
kdysi běžnému smrtelníkovi 
na dlouhá desetiletí nesmysl-
ně zapovězeny. Díky tomu však 
dnes mohou nabídnout tolik 
žádanou iluzi „divočiny“, kte-
rou ve vnitrozemí najdete jen 
těžko. 

Vracíme lesu původní podobu

Brtnictví či smolařství aneb lesní řemesla, s nimiž se dnes již nesetkáte
Les nebyl pro naše předky pou-
ze zdrojem dřeva, nýbrž jim 
odpradávna poskytoval díky 
svým vedlejším produktům 
i práci a obživu. V průběhu sta-
letí vznikaly a zanikaly pro nás 
mnohdy již neznámé profese. 
Připomeňme si některé z nich.

Brtnictví                                                        
V moderním podání ho dnes zná-

me jako včelaření. Již za starých Slo-
vanů patřilo k výnosnému zaměst-

nání. Brtníci původně vyhledávali 
hnízda divokých včel, z nichž vybírali 
medové plásty, později začali chovat 
lesní včely v brtí ch – uměle vydla-
baných dírách v kmenech stromů – 
a nakonec začali v lesích stavět úly. 
Získaný med dodávali medníkům, 
kteří jej dále zpracovávali. 

Dehtařství a smolařství                         
Smůla jehličnatých stromů se 

původně získávala nařezáváním 
kůry stojících stromů. Kvůli tako-

vému poškozování stromů však 
vznikaly na lesích velké škody 
a smolaření na stojících stro-
mech bylo postupně zakázáno. 
Smůla se proto později získávala 
již jen z  dřevních odpadů, z pa-
řezů a kořenů smolných borovic. 
Pastevnictví                                            

Ano, i v lesích se mohl popásat 
dobytek. Šlechta povolovala za na-
turálie (máslo, vejce, sýry) pasení 
dobytka v určitých částech lesa. 
Pokud však pastevci pásli dobytek 

mimo určenou oblast, museli vrch-
nosti  zaplati t pokutu, tzv. „zárožné“, 
což v praxi znamenalo sankci dvou 
grošů za každý roh zvířete paseného 
mimo vymezené území. Od 16. sto-
letí  se pastva dobytka v lese začala 
silně omezovat, protože při ní do-
cházelo k velkým škodám zejména 
na mladých stromcích.

Popelářství                                              
Nenechte se mýlit, nešlo o úklid 

komunálního odpadu. Popeláři 

a fl usárníci vyráběli dřevěný popel, 
který od 16. století  sloužil jako zdroj 
drasla čili potaše, jež byla nepostra-
datelná pro výrobu skla, a tudíž i pro 
rychle se rozvíjející skelné hutě. 

Uhlířství                                                       
Uhlířům byly prodávány celé 

části  lesa, které řemeslníci rych-
le přeměnili na paseky plné 
doutnajících milířů – narovna-
ných hromad polen přikrytých 
vrstvou hlíny. Díky doutnání bez 

přístupu vzduchu se dřevo po-
malu proměnilo v dřevěné uhlí, 
jež bylo nezbytné pro mnohá 
další řemesla – kováře či kotláře. 
Od 16. století  se díky všeobecně 
špatnému stavu lesů v zemích 
Koruny České uhlířství razantně 
omezovalo. Dřevěné uhlí se zača-
lo pálit ve větší míře z dříví nahni-
lého, vývratů a pařezů. Rozmach 
těžby černého a hnědého uhlí 
pak postupně ukončil slávu toho-
to prastarého řemesla.

Zasněžené koryto Čižického potoka

Bukový porost na Starém Hirštejně


