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NAUČNÁ STEZKA LOUŠTÍN
Vyhlídka Louštín

Vyhlídka Louštín

Louštín (536,7 m n. m.) je jednou z hlavních dominant lužen-
ských lesů, které jsou součástí tzv. křivoklátské oblasti. V majetku
české koruny byly luženské lesy až do roku 1685, kdy přešly
odprodejem křivoklátského panství do rukou Valdštejnů. V roce
1735 přešlo celé panství do rukou Fürstenberků, za jejichž působení
docházelo k mnohým zlepšením. Začalo se s výstavbou lesoven
a hájoven, z nichž mnohé slouží ještě dnes.
Není jistě bez zajímavosti, že již v roce 1785 se začalo s umělou
obnovou lesů, kdy bylo nařízeno sbírání semen z lesních stromů
a jejich výsev na vyklučené plochy. Se zavedením umělé výsadby
se v luženských lesích zvýšil i podíl jehličnatých dřevin. 

Velké škody v lesích zdejší oblasti způsobily sněhové, větrné
a hmyzí kalamity. Jedna z největších, způsobená mniškou, postihla
luženské lesy v letech 1918 – 1922, které padlo za oběť 598 tis. m3

dřevní hmoty. V letech 1946 – 1952 byly místní lesy postiženy
působením lýkožrouta smrkového, který se zvláště rozšířil
v posledních letech okupace. Jedna z posledních kalamit, která
postihla luženské lesy, byla počátkem března 1990, kdy nočnímu
řádění větru padlo za oběť 63 tisíc m3 dřevní hmoty, což předsta-
vuje na dnešní podmínky Lesní správy Lužná zhruba dvouletý
objem všech těžeb dřeva.

V současné době luženské lesy ve vlastnictví státu obhospodařu-
je státní podnik Lesy České republiky Hradec Králové, Lesní správa
Lužná. 

Jedním ze základních cílů státního podniku Lesy České republiky
je pěstování a obnova lesních porostů, které budou plnit veškeré pro-
dukční a mimoprodukční společensky významné funkce. Základní
povinností lesního hospodáře je obnova a vytváření porostů zdra-
vých, odolných a stabilních. Další důležitou prioritou je odklon od
dosud převažujícího holosečného hospodaření s umělou obnovou
k podrostnímu hospodářství, tj. vypěstování nového mladého poro-
stu pod ochranou porostu původního mateřského a teprve pak
následné smýcení zralých porostů. Současně je nezbytné vytvářet
lesní porosty smíšené s dostatečným podílem listnatých dřevin
a jedle, které nejlépe zabezpečují veškeré ekologické funkce lesa
a zvyšují stabilitu lesních porostů, tedy schopnost odolávat vněj-
ším nepříznivým vlivům. Nejde přitom pouze o běžné hospodářské
dřeviny, ale i o další dřeviny hospodářsky dosud méně významné,
jako je např. jeřáb břek, javor babyka, lípa, třešeň ptačí apod.

Lesní hospodář zde není proto, aby se snažil upravovat přírodu
vlastním představám, ale naopak, aby se na základě pečlivého
poznávání a sledování přírodních procesů v daném místě, snažil
o jejich využití ve prospěch pěstění lesních porostů. 

Obnova bučin přirozeným zmlazením na revíru Tři Stoly

Příprava půdy pro přirozenou obnovu v bukovém porostu na revíru BorPřirozené zmlazení borovice v revíru Pšoulky


