
 
 

Exkurzní průvodce 

Demonstrač ní  objekt BUCHLOV 

 

 

 

 

 

 

Přírodní lesní oblast 36 – Středomoravské Karpaty 
Lesy České republiky s. p., LS Buchlovice 

LHC Buchlovice, LHP 2005-2014 



2 
 

Obsah 

Přehledová mapka ................................................................................................................................... 3 

Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

Charakteristika přírodních podmínek .................................................................................................. 4 

Geologické poměry .......................................................................................................................... 4 

Geomorfologické poměry ................................................................................................................ 4 

Klimatické poměry ........................................................................................................................... 5 

Pedologické poměry ........................................................................................................................ 5 

Biogeografické a fytogeografické poměry ....................................................................................... 5 

Lesnicko-typologické poměry .......................................................................................................... 6 

Vlivy na lesní hospodaření ................................................................................................................... 6 

Myslivost.......................................................................................................................................... 6 

Ochrana přírody............................................................................................................................... 7 

Vývoj lesního hospodaření .................................................................................................................. 7 

Charakteristika DO Buchlov ..................................................................................................................... 9 

Zaměření DO Buchlov .......................................................................................................................... 9 

Dopravní přístupnost ....................................................................................................................... 9 

Základní charakteristiky DO Buchlov ............................................................................................... 9 

Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek DO Buchlov ........................................................ 10 

Ukázky podrostního hospodářství ..................................................................................................... 11 

Ukázky podpory a využívání mimoprodukčních (celospolečenských) funkcí lesů ............................ 26 

Lesnická naučná stezka Okolo Buchlova ....................................................................................... 26 

Environmentální centrum s lesnickým muzeem ........................................................................... 27 

Lesnická pedagogika ...................................................................................................................... 28 

Ochrana přírody............................................................................................................................. 28 

Přílohy .................................................................................................................................................... 31 

Literatura a zkratky ............................................................................................................................ 41 

 

Autoři: 

 kolektiv pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, 

o Ing. Robert Hruban, Ing. Iva Štrublíková, Tomáš Zabloudil, Ing. Jiří Zykmund, 

 kolektiv pracovníků LS Buchlovice, Lesy České republiky, s. p., 

o Ing. Zdeněk Zálešák, Ing. Michal Charvát. 

V Kroměříži dne 2.12.2014, aktualizováno dne 3.12.2014  



3 
 

Přehledová mapka 
 

Obr.: přehledová mapa stanovišť 

 

Poznámky: S1-S16 – jednotlivá stanoviště trasy DO Buchlov, M – environmentální centrum s muzeem 
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Úvod 
Demonstrační objekt Buchlov je umístěn v centrální části Chřibů nedaleko hradu Buchlova. Zahrnuje 

ukázky podrostního hospodářství na živných stanovištích středních poloh. Lesnické hospodaření se 

věnuje zejména podpoře a zachování místního bohatého genofondu listnatých dřevin převažujícího 

třetího lesního vegetačního stupně se zaměřením na hospodaření v genové základně. Součástí jsou 

rovněž ukázky přeměny nepůvodního smrkového hospodaření ve prospěch původních populací 

dřevin. Negativním způsobem se na hospodaření promítají škody jelení zvěří, způsobené v 70. – 80. 

letech minulého století. 

Na území DO Buchlov je možné pozorovat také ukázky mimoprodukčních funkcí lesa. Hrad Buchlov 

s jeho malebným prostředím je atraktivním turistickým cílem. Lesní personál umí pracovat 

s veřejností a podporuje naučně-vzdělávací funkce lesa. V blízkém okolí hradu zřídil naučnou stezku 

a environmentální středisko s lesnickým muzeem. Nedaleko DO Buchlov se nachází dvě maloplošná 

zvláště chráněná území, jejichž předmětem ochrany jsou přírodě blízká lesní společenstva 

s geomorfologicky zajímavými pískovcovými útvary. 

Charakteristika přírodních podmínek 
Území DO Buchlov náleží do PLO 36 – Středomoravské Karpaty, konkrétně její SV části. V rámci 

geografického členění náleží území geomorfologickému celku Chřiby, který je součástí širší 

geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. 

Geologické poměry 

Geologická stavba území Chřibů je tvořena flyšovými horninami račanské jednotky magurské skupiny 

příkrovů. Magurská skupina příkrovů je vnitřní strukturou flyšového pásma Vnějších Západních 

Karpat. Dílčí račanská jednotka se vyznačuje flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním pískovců 

a jílovců s charakteristickým mocným vývojem pískovců a výraznou pásemnou stavbou. Stáří 

sedimentů račanské jednotky náleží do období svrchní křída až paleogén (alb–oligocén). 

Geomorfologické poměry 

Území se nachází na rozhraní dvou geomorfologických okrsků – Chřibských hřbetů a Jankovické 

vrchoviny. Ty jsou součástí geomorfologického podcelku Stupavské vrchoviny, která je částí 

geomorfologického celku Chřiby. 

Chřiby utváří dva rovnoběžné hřbety ve směru od JZ—SV, vzájemně oddělené v JV části údolím 

horního toku říčky Kyjovky (Stupavy). DO Buchlov se nachází přibližně ve střední části jihovýchodního 

hřbetu, jehož dominantou jsou vrcholy Holého kopce (548 m), Buchlova (509 m) a Modly (Barborka, 

510 m). 

Reliéf Chřibů má charakter kerné vrchoviny, která byla postižena intenzívními neotektonickými 

zdvihy. Základním geomorfologickým tvarem Chřibů jsou plošiny, které se nalézají v nadmořských 

výškách od 350 do 500 m. Tyto plošiny jsou od sebe odděleny sedly, údolími potoků a příkřejšími 

úseky svahů. Nad jejich úroveň vystupují vyvýšeniny. Pro části terénu tvořící rozvodí jsou typické 

úzké, mnohdy skalnaté hřbety. Některé pískovcové a slepencové části nesnadno zvětrávají a vystupují 

v terénu jako skalní útvary vzniklé mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách (Holý kopec, 
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Barborka). Charakteristickým a velmi častým jevem v místech měkčích (jílovcových) hornin jsou 

sesuvy různého stáří a aktivity. 

Hydrograficky náleží dotčené území do povodí řeky Moravy, přičemž oblast odvodňují její 

pravostranné přítoky Zlechovský potok, Buchlovský potok a Dlouhá řeka. 

Klimatické poměry 

Podle klimatické rajonizace ČR (Atlas krajiny ČR, Klimatické oblasti 1901-2000) náleží území do mírně 

teplé oblasti. Léto je přiměřené s 20–40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13–15 °C, 

přiměřeně vlhké se srážkami 200–400 mm, 100–140 dny se srážkami > 1 mm za den. Přechodné 

období je přiměřeně dlouhé se 140–160 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou teplotou 5–

7 °C a mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6–8 °C. Zima je normálně dlouhá s 50–60 

ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C, přiměřenými srážkami 200–400 mm 

a přiměřeným trváním sněhové pokrývky 50–80 dnů. 

Klimatické údaje na typologické ploše T3690115 (cca 250 m jižně od lesní školky Kulatá (311A1a) 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

teplota ( °C) -3,1 -1,2 2,6 7,6 12,5 15,5 17,0 16,6 13,0 8,2 2,8 -1,2 7,5 

srážky (mm) 37,4 36,2 36,1 47,4 72,3 89,2 78,0 72,7 50,3 43,0 50,8 45,1 658,5 

vegetační doba s teplotou T=8 °C 178 

vegetační doba s teplotou T=10 °C 152 

nadmořská výška 430 

Pozn.: údaje se vztahují ke druhému klimatickému normálu (1960-1990). 

Pedologické poměry 

Lesní půdy ve sledované oblasti je možno z velké části pokládat za půdy v přirozeném stavu, neboť se 

na nich kontinuálně zachovaly listnaté porosty. Převažují živinami dobře zásobené nehydromorfní 

půdy, které jsou místy, zejména na kyselejším podloží hornin ochuzené, ojediněle až kyselé. 

V dominantní formě se vyskytuje půdní typ kambizem (převážně ve varietách modální mezotrofní 

a modální eutrofní, méně luvická na dvousubstrátových půdách s menším překryvem sprašových 

hlín). Na nejvyšších hřbetech se na zpravidla kyselých pískovcích vyvinuly kambizemě modální 

oligotrofní. 

Vlivem značné příměsi jílových minerálů v půdách jsou tyto z hlediska zrnitosti většinou středně těžké 

až těžké a hůře prostupné pro vodu. Ta v půdním profilu stagnuje a vytváří charakteristické znaky 

oglejení. Oglejení bývá většinou vytvořeno ve větších hloubkách (v průměru od 40 cm níže). Na 

vlhčích místech se objevuje kambizem pseudoglejová a glejová. Zastoupení hydromorfních půd je 

velmi malé – bodové a nemá vliv na způsob hospodaření na převažujících lesních typech. 

Na exponovaných stanovištích – balvanitých a kamenitých půdách a zvětralinách – se vyvinuly 

rankery a kambizemě rankerové. Litozemě na skalách tvoří nepatrné ostrůvky, místy jsou však 

vápnité a podmiňují výskyt specifické vegetace. 

Biogeografické a fytogeografické poměry 

V rámci biogeografického členění (Culek a kol., 1996) náleží území DO Buchlov do Chřibského 

bioregionu (3.2). Dle fytogeografického členění ČR náleží do okrsku 77c – Chřiby, který je zařazen do 

karpatského mezofytika se suprakolinním až submontánním vegetačním stupněm. Potenciální 
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přirozená vegetace území je tvořena převážně květnatými bučinami asociace Carici pilosae-Fagetum, 

které v nižších polohách doplňují dubohabřiny asociace Carici pilosae Carpinetum. 

Pro bučiny je typická přítomnost pouze stromového a bylinného patra, keřové patro bývá vyvinuto 

jen zřídka, mechové patro většinou chybí. V porostu dominuje Fagus sylvatica, někdy se jako příměs 

vyskytuje Quercus petraea. Pro podrost jsou charakteristické Cephalanthera longifolia, Carex pilosa 

a Dentaria bulbifera. V dubohabřinách rostoucích na vlhčích stanovištích převládá Carpinus betulus, 

na sušších stanovištích Quercus petraea. Jako příměsi se mohou vyskytovat Fagus sylvatica a Tilia 

cordata. 

Lesnicko-typologické poměry 

Území DO Buchlov náleží převážně do 3. LVS. Na stinných stanovištích ve vyšších polohách (Holý 

kopec, Modla) a v terénních úpadech a zářezech (inverze) se nachází společenstva 4. LVS. Na 

stanovištích převažuje zejména edafická kategorie B, v menší míře se na obohacených stanovištích 

nachází kategorie D, na překryvech sprašových hlín kategorie H a na méně bohatých substrátech 

kategorie S. 

Vlivy na lesní hospodaření 

Myslivost 

Demonstrační objekt Buchlov se nachází ve vlastní volné honitbě Lesů České republiky, s. p. č. 138005 

Buchlov o výměře 1.108 ha, kterou má do 17. 6. 2023 k výkonu práva myslivosti v pronájmu firma 

GANNICUS s.r.o. Rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, odboru životního prostředí Městského 

úřadu Uherské Hradiště ze dne 16. 3. 2003, byly pro honitbu Buchlov (ev. č. 06) stanoveny 

normované stavy pro jelení zvěř ve výši 11 kusů, pro srnčí zvěř ve výši 30 kusů a černou zvěř ve výši 

15 kusů. Roční odlov jelení zvěře se pohybuje kolem 15 kusů, srnčí zvěře taky kolem 15 kusů a černé 

zvěře kolem 70 kusů. Z toho vyplývá, že sčítané stavy spárkaté zvěře v honitbě Buchlov k 31. 3. jsou 

vyšší než stavy normované. Stavy zvěře vyšší než normované jsou také hlavní příčinou škod 

působených zvěří na mladých lesních porostech okusem, ohryzem a loupáním. Nejvyšší výše dosáhly 

tyto škody zvěří od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007, a to 66 tisíc Kč. Důslednou ochranou proti škodám zvěří, 

především kvalitním oplocením a každoročním splněním plánu lovu spárkaté zvěře, se podařilo snížit 

škody zvěří na 9 tisíc Kč v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. 

V 80. letech minulého století, kdy byla dnešní honitba Buchlov součástí režijní honitby Lesního 

závodu Buchlovice, Jihomoravských státních lesů Brno, docházelo ke značným škodám na mladých 

lesních porostech. Jednalo se o okus sazenic všech vysazených dřevin, především však nárostů buku, 

ze kterých vznikaly spíše bonsaje, než zajištěné kultury. V té době začala jelení zvěř silně ohryzávat 

a loupat listnaté mlaziny a tyčkoviny. Nejdříve dřevinu habr, pak buk a nakonec i dub. V důsledku 

silného poškození mladých lesních porostů ohryzem a loupáním jelení zvěří docházelo k jejich 

prolámání až rozpadu a bylo nutné přistoupit k jejich rekonstrukcím. Především se jednalo o porosty 

s převahou habru. To byl i případ porostní skupiny 307 D2 pod lesovnou Buchlov, která musela být 

postupně koncem 80. let a začátkem 90. let minulého století na celkové ploše 2,17 ha vytěžena 

a znovu zalesněna dřevinami SM, DG a MD. 

V rámci programu osvěžení jelení zvěře bylo v lednu 1972 z aklimatizační obůrky v lokalitě Holý kopec 

o výměře 192 ha vypuštěno 75 kusů jelení zvěře, dovezené v roce 1969 po odchytu z oblasti Nízkých 

Tater a Poľany. Tato tzv. karpatská jelení zvěř musela být personálem Lesního závodu Buchlovice 
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maximálně chráněna. Byla stanovena přesná pravidla průběrného lovu vylučující její odlov. Tak došlo 

k jejímu významnému přemnožení. Přestěhováním jelení zvěře z horských lokalit do pahorkatiny 

došlo ke změně její potravní nabídky, kterou ještě zúžily kyselé deště ze 70. a 80. let. Na volných 

plochách po holosečných mýtních úmyslných těžbách začala téměř invazivně růst třtina křovištní, 

která byla již začátkem léta suchá. Proto také docházelo především k letnímu ohryzu a loupání. 

Příčin vysokých škod působených jelení zvěří na mladých lesních porostech je mnohem více. Kromě 

stále ještě vyšších stavů zvěře a změny potravní nabídky to je stále se zvyšující tlak obyvatelstva na 

rekreaci v lesích. Chřiby jsou v současné době doslova protkány sítí pěších turistických tras KČT 

a cyklotras. V průběhu roku jsou v Chřibech organizovány desítky turistických a cykloturistických akcí. 

Klid zvěři nepřidají ani lety horkovzdušnými balony nad lesy z Baloncentra ve Břestku. 

Ochrana přírody 

Území DO Buchlov náleží do Evropsky významné lokality Chřiby (CZ0724091, celk. rozloha 192 km2), 

která byla vyhlášena v rámci soustavy Natura 2000. Území bylo rovněž vyhlášeno v roce 2000 jako 

přírodní park Chřiby s celkovou rozlohou 225 km2. Přírodní park Chřiby byl zřízen za účelem 

zachování krajinného rázu na území s významnými estetickými a přírodními hodnotami. Území DO 

Buchlov je zařazeno v rámci ÚSES rovněž jako nadregionální biocentrum. 

V blízkém okolí DO Buchlov se nachází dvě maloplošná chráněná území: Přírodní rezervace Holý 

kopec a Přírodní památka Barborka, jejichž popis je uveden v další části. 

Vývoj lesního hospodaření 
Historický vývoj území je úzce spjat s historií hradu Buchlova. V době Velkomoravské měl již význam 

opevňovací, jako hrad byl založen okolo roku 1300 a do roku 1511 byl hradem zeměpanským, kde 

zemská knížata měla vlastní purkrabí. Od roku 1511 se stal Buchlov alodiálním panským hradem. 

Prvním majitelem hradu byl Arkleb Trnavský z Boskovic, po něm Václav Žerotín a pak jeho synové. Od 

roku 1544 se stali majiteli Zástřizlové a po nich od roku 1564 dědictvím po přeslici Petřvaldové. 

Poslední majitelka rodu Eleonora z Petřvaldu jmenovala dědicem svého oblíbeného synovce 

Leopolda I. Berchtolda (1800–1809). V majetku Berchtoldů bylo panství i lesy v okolí hradu od roku 

1800 až do roku 1945. Po Leopoldovi to byl syn Zikmund I. (1809–1869), od roku 1869 Zikmund II. 

(1866–1900). Po smrti Zikmunda získal vše Leopold II. hrabě Berchtold, ministr zahraničí Rakousko-

Uherska. Posledním majitelem byl Alois (1942–1945), který byl v květnu roku 1945 deportován 

v chudobě do Rakouska. 

Před I. pozemkovou reformou měl lesní statek rozlohu asi 7500 ha. Po reformách na konci 30. let 

patřilo k velkostatku Buchlovice asi 5020 ha lesa. Po 2. světové válce byl majetek velkostatku 

Buchlovice na základě dekretů prezidenta Beneše zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu. Od roku 

1948 spadalo území pod ředitelství státních lesů Buchlov jako součást podniku Státní lesy a statky 

v Olomouci. Po reorganizaci státních lesů s rozdělením na pěstební správy a těžební podniky v roce 

1952 spadala oblast po pěstební stránce pod správu lesního hospodářství Kroměříž a po těžební 

stránce pod Valašský lesní průmysl se sídlem v Napajedlích (od r. 1953 Chřibský lesní průmysl n. p.). 

V roce 1956 došlo opět ke sloučení pěstební a těžební činnosti a v Buchlovicích vznikl Lesní závod 

Buchlovice. Po novém uspořádání krajů od roku 1960 vznikl státní podnik Jihomoravské státní lesy 

v Brně, kam byl začleněn i LZ Buchlovice. Od transformace státních lesů v roce 1992 spravuje státní 

majetek v Chřibech LS Buchlovice, organizační jednotka Lesů České republiky, s. p., Hradec Králové. 
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Lesní hospodářství buchlovického panství bylo odedávna konzervativní a dlouho převažoval hlavně 

zájem myslivecký. Skoro celý majetek LS Buchlovice byl oborou s vysokým stavem zvěře (hlavně 

jelení). Odbyt všech druhů dřeva byl dobrý, a tak vlastnímu pěstění lesa nebyla věnována velká péče. 

Spoléhalo se hlavně na přirozené zmlazení. I když se listnaté porosty mnohdy měnily na pařeziny, 

nedbalo se na to, protože i pařeziny byly finančně výnosné. 

Na hospodaření v buchlovských lesích měla významný vliv sklárna ve Starých Hutích. Ta byla založena 

na počátku 18. století a největšího provozu se dočkala mezi léty 1814–1874 pod vedením sklářského 

rodu Reichů, původně rodem z Buchlovic. Provoz sklárny měl na lesní porosty neblahý vliv v podobě 

intenzívního odběru dřevní hmoty, který se projevil jednak odlesněním v okolí Starých Hutí a Stupavy 

a také rozsáhlými těžbami v lesích buchlovského panství (odtud název Holý kopec). 

Proředěné porosty zároveň se snahou o zvýšení ekonomické efektivity lesního majetku byly příčinou, 

proč se v 1. polovině 19. století začaly zavádět ve větší míře jehličnany (smrk, méně borovice). 

K výsadbě smrkových porostů, nevhodně do monokultur bez příměsi, docházelo zejména za správce 

buchlovského panství dr. Reusse. Naštěstí tato snaha zasáhla jen menší rozlohy. Tak ještě v celém 19. 

století převažovala značně přirozená obnova, umělá obnova začala více až kolem roku 1900 hlavně 

v souvislosti s převody pařezin. 
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Charakteristika DO Buchlov 
Stěžejním principem hospodaření v DO Buchlov, jenž je součástí genové základny, je maximální 

uplatnění přirozené obnovy původních porostů. Ta tvoří základní prvek obnovy v listnatých 

porostech, v nichž je nejvíce zastoupen BK ve směsi s DBZ, HB, MD a ostatními listnáči. Dále je kladen 

důraz na přeměnu smrkových porostů při využití umělé obnovy, při níž je využíván sadební materiál 

dřevin z lokální provenience. JD se v původních mateřských porostech vůbec nevyskytuje. Do 

obnovovaných porostů je vnášena uměle asi posledních 15 let. Vždy je nutno ji oplotit. 

Při obnově a výchově porostů je nutné co nejvíce zamezit škodám jelení zvěří, které jsou na 

některých lokalitách velice významné. Ať již jsou to škody z dob lesního závodu Buchlovice nebo 

i posledních let. Výchovné zásahy v mladých porostech by měly být směřovány do úrovně a měl by 

být kladen důraz na odstraňování netvárných jedinců, především obrostlíků a předrostlíků. 

Zdravotním výběrem je třeba odstraňovat jedince poškozené loupáním či ohryzem zvěří. Velký důraz 

by měl být kladen na uvolňování nejlepších jedinců především u DBZ. Jako velký problém nyní i do 

budoucna se jeví zvyšující se stavy černé zvěře. Nejen, že ničí oplocení, ale při úrodách žaludů dokáží 

eliminovat přirozenou obnovu. 

Zaměření DO Buchlov 
1. Ukázky podrostního hospodářství na živných stanovištích středních poloh. Lesnické 

hospodaření se věnuje zejména podpoře a obnově místního genofondu listnatých dřevin 

třetího lesního vegetačního stupně. Součástí jsou ukázky věnované: 

a. obnově stávajících bukových porostů podrostním způsobem, 

b. přeměně nepůvodních smrkových porostů na porosty z místních populací dřevin, 

c. výchově v porostech -40 a +40 se zřetelem na podporu dubu zimního, 

d. pěstování vlastního sadebního materiálu z autochtonních zdrojů. 

2. Ukázky podpory a využívání mimoprodukčních (celospolečenských) funkcí lesů: 

a. podpora rekreační funkce lesa se orientuje na turisticky velmi vyhledávané území 

v blízkém okolí hradu Buchlova a Holého kopce, 

b. podpora naučně-vzdělávací funkce lesa prostřednictvím zrekonstruovaného 

environmentálního střediska s lesnickým muzeem, 

c. ukázky funkcí ochrany přírody ve zvláště chráněných územích PR Holý kopec 

a PP Barborka, 

d. podpora autochtonních zdrojů sadebního materiálu v genové základně Buchlov. 

Dopravní přístupnost 

DO Buchlov je velmi dobře přístupný po silnici první třídy I/ 50 (Brno – Uh. Hradiště). Nachází se 

přibližně 4 km od Buchlovic (směr Brno). K DO Buchlov je možné odbočit na značené odbočce ke 

hradu Buchlov, parkování je možné u environmentálního střediska – muzea. 

Základní charakteristiky DO Buchlov 

Tab.: Základní charakteristiky DO Buchlov. 

Název objektu Demonstrační objekt Buchlov 

Název lesní části  Revír Buchlov 

Výměra 171,46 ha 

název LHC, kód LHC LHC Buchlovice, 603000 
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Výčet dílců, jejich výměra 
a kategorie 

306A (17,99 ha, 32f), 306B (31,64 ha, 32f), 307A (12,76 ha, 32f), 
307B (17,67 ha, 32f), 307C (12,64 ha, 32f),307D (15,26 ha, 32f), 
308B (27,80 ha, 32f), 311A (10,86 ha, 32 f), 311C (24,84 ha, 32f) 
pozn.: 32 f – kategorie lesů potřebných pro zachování biologické rozmanitosti 

Vlastník Lesy České republiky s. p. 

Platnost LHP 2005-2014 

Hlavní dřeviny BK, DBZ 

Lesní hospodář 1972 – 1996       Jan Karásek – vedoucí polesí a revírník 
1997 – dosud     Ing. Michal Charvát – revírník 

Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Zálešák, 
náměstí Svobody 289, Buchlovice, 687 08, 
tel.: 724523858 
email.: ls138@lesycr.cz 

Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek DO Buchlov 

Tab.: Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek. 

lesní oblast PLO 36 – Středomoravské Karpaty 

podoblast Chřiby 

Začlenění dle 
geomorfologického rozdělení 
(Demek 1987) 

Geomorf. oblast – Středomoravské Karpaty 
Geomorf. celek – Chřiby 
Geomorf. podcelek – Stupavská vrchovina 
Geomorf. okrsek – Chřibské hřbety, Jankovická vrchovina 

nadmořská výška DO 380–500 m.n.m 

klimatické údaje  
 

Průměrná roční teplota – 7,5 °C 
Průměrné roční srážky – 660 mm 

klimatický okrsek MT 11 – dlouhá teplá a suchá léta, krátká přechodná období s mírně 
teplými jary a podzimy a krátké, mírně teplé a velmi suché zimy 
s krátkým trváním sněhové pokrývky 

vegetační doba  Vegetační doba s teplotou T=8 °C – 178 dní 
Vegetační doba s teplotou T=10 °C – 152 dní 

geologie Flyšové horniny račanské jednotky magurské skupiny příkrovů 
Vnějších Západních Karpat. Charakteristické je rytmické střídání 
pískovců a jílovců zejména s výrazným a mocným vývojem pískovců. 

půda  Dominantní půdní typ je kambizem (ve varietách modální 
mezotrofní, modální eutrofní, luvická na dvousubstrátových půdách 
s menším překryvem sprašových hlín). Na exponovaných 
stanovištích se nachází rankery, kambizemě rankerové a litozemě. 

převažující soubory lesních 
typů 

Dominantní: 3B  
Méně zastoupené: 3H, 3D, 3S, 4B, 4S, 4D 

  

mailto:ls138@lesycr.cz
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Ukázky podrostního hospodářství 
Pozn.: platnost LHP pro LHC Buchlovice je od r. 2005 do r. 2014. Taxační údaje, ke kterým se ukázky 

vztahují, jsou vztaženy k datu obnovy LHP. 

S1 – 307D12 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

115 10 BK 45 43 33 2,49 32 1 249 

  
DBZ 30 39 29 1,78 28 2 133 

  
MD 10 44 35 2,48 34 1 68 

  
KS 5 55 23 3,16 22 6 17 

  HB 5 31 26 0,9 22 2 20 

  SM 3 43 33 2,14 32 2 22 

  LP 1 42 30 2,15 28 3 4 

  
JD 1 40 29 1,84 28 2 6 

Popis ukázky 

Mýtní porost, v horní vrstvě zastoupen BK, DBZ a kvalitním MD. V roce 2001 byla provedena mýtní 

úmyslná těžba. Vytěženo bylo 321 m3 především v JV části. Další jednotlivý výběr byl proveden v roce 

2009. Vytěženo bylo 101 m3, z toho 79 m3 MD. V roce 2010 byla provedena clonná seč. Vytěženo bylo 

451 m3. Další těžba za účelem uvolnění přirozené obnovy je plánována na rok 2015. 

Cíl ukázky 

Šetrné podrostní hospodářství s využitím přirozené obnovy při clonné seči. 
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Doporučení 

Včasné uvolňování nárostů a podpora cennějších dřevin, zejména kvalitního MD, který se nachází 

v horní vrstvě mateřského porostu. 

S2 – 306B8 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

72 12 BK 76 30 25 0,89 30 2 309 

  
DBZ 20 28 24 0,74 26 2 75 

  
HB 2 21 23 0,35 22 2 8 

  
MD 2 45 28 1,73 32 1 9 

Popis ukázky 

Skupina o velké rozloze. V roce 2002 byla provedena probírka. Vytěženo bylo 658 m3. Další probírka 

byla provedena v roce 2012. Vytěženo bylo 1066 m3. Z toho 930 m3 BK. Zásah byl prováděn v úrovni 

se zaměřením na netvárné jedince. Snaha byla uvolnit také kvalitní DBZ. 

Cíl ukázky 

Kvalitní bukový porost s příměsí DBZ. Cílem hospodaření je uvolnění nejkvalitnějších jedinců v úrovni. 

Doporučení 

Provádět zásah v úrovni a maximálně podpořit růst kvalitních DBZ. 
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S3 – 307D2 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

13 10 SM 85 0 6 0 32 1 0 

  
DG 10 0 6 0 36 5 0 

  
MD 5 8 7 0,02 34 1 0 

Popis ukázky 

Listnatý porost silně poškozený zvěří, který prošel v roce 1992 rekonstrukcí, byl dosazen SM a DG. 

V dalším období byl zvěří opět silně poškozován a nyní i dřeviny po rekonstrukci vykazují enormní 

znaky poškození. 

Cíl ukázky 

Poškození loupáním a ohryzem jelení zvěří v listnatých porostech s dalším opakováním poškození i po 

rekonstrukci porostu. 

Doporučení 

Maximální podpora jedinců s nejmenším poškozením. Cílem je provádět především zdravotní výběr. 
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S4 – 307C4 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

36 10 BK 40 15 16 0,13 30 1 70 

  
BO 15 23 19 0,35 30 1 40 

  
MD 15 25 21 0,49 34 1 50 

  SM 10 19 18 0,26 32 1 29 

  
DBZ 10 17 17 0,18 28 1 18 

  
HB 10 16 16 0,14 22 2 16 

Popis ukázky 

Porostní skupina vzniklá z přirozené obnovy. Zastoupen je velice slušný DBZ. V roce 2002 a 2003 byl 

proveden zásah formou samovýroby v listnaté části porostní skupiny. Vytěženo bylo 62 m3. V roce 

2007 bylo vyřezáno 35 m3 zlomů. Dalších 85 m3 bylo vytěženo v roce 2008 a 2009. Při výběru se 

uvolňoval kvalitní DBZ. Nachází se zde výběrový strom BRK. U něj byl proveden jedenkrát sběr roubů 

pro semenný sad na Vršavě (nedaleko DO Buchlov). 

Cíl ukázky 

Výchova mladého porostu vzniklého z přirozené obnovy. Těžba byla prováděna formou samovýroby. 

Doporučení 

Cílem je pokračovat v uvolňování kvalitních jedinců, především se zaměřením na DBZ. 
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S5 – 311C2 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

16 10 BK 70 0 5 0 30 1 0 

  
HB 15 0 5 0 22 2 0 

  
MD 10 11 7 0,03 34 1 0 

  
DBZ 5 0 6 0 28 1 0 

Popis ukázky 

V roce 2003 a 2009 byla provedena prořezávka. Zásah byl zaměřen především na redukci HB 

a uvolnění BK s DBZ. V zastoupení se nachází i BRK. Místy byl uměle dosazen MD. 

Cíl ukázky 

Smíšená porostní skupina vzniklá z přirozené obnovy. Zásahy prováděny formou samovýroby. 

Doporučení 

Výchova porostu je zaměřena na odstraňování netvárných jedinců, obrostlíků a předrostlíků a redukci 

HB ve prospěch BK, DBZ a BRK. Cílem hospodaření je snaha o dosažení max. podílu tvárných jedinců. 
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S6 – 311C17 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 
178 8 BK 65 52 36 4,02 32 1 346 

  
DBZ 35 49 31 3,08 28 2 144 

Popis ukázky 

Přestárlý porost s okrajovým zmlazením na příkřejším svahu. Je zde špatná přístupnost těžebně-

dopravním prostředkům a zhoršené prostorové poměry pro těžbu zbylých jedinců. V budoucnu lze 

očekávat problém s těžbou. V protilehlé části porostu se otevírá možnost využití semenné úrody DBZ 

a pokud se dostaví semenný rok, je v plánu odtěžení matečného porostu a celoplošné oplocení proti 

černé zvěři. 

Cíl ukázky 

Postupné domýcení se snahou o maximální využití přirozené obnovy s minimalizací škod při těžbě, 

která by měla být realizována v nejbližších letech. 

Doporučení 

Cílem hospodaření je snaha o co nejšetrnější postup při těžbě bez poškození okolních nárostů 

a zachování případného přirozeného zmlazení. 
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S7 – 307C2 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3H 

15 10 BK 45 0 7 0 30 1 0 

  
HB 25 0 7 0 22 2 0 

  
DBZ 20 8 8 0,02 28 1 9 

  
MD 10 18 13 0,15 34 1 17 

Popis ukázky 

První probírka byla realizována formou samovýroby v roce 2014. Prováděn byl negativní výběr se 

zaměřením na HB poškozený zvěří. Pozitivním výběrem byl také uvolňován kvalitní DBZ. 

Cíl ukázky 

Výchova mladého porostu vzniklého z přirozené obnovy. 

Doporučení 

Odstraňování nekvalitních a především poškozených jedinců HB a podpora kvalitních jedinců BK a 

DBZ. Cílem hospodaření je snaha o dosažení max. podílu tvárných jedinců. 
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S8 – 311A3 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

22 10 BK 55 0 6 0 28 2 0 

  
HB 20 0 6 0 22 2 0 

  
MD 20 15 12 0,1 30 1 30 

  
DBZ 5 8 7 0,01 28 1 2 

Popis ukázky 

Prořezávky byly provedeny v roce 2000 a 2005. První probírka byla provedena formou samovýroby. 

V roce 2013 bylo vytěženo 38 m3. Porostní skupina vznikla z přirozené obnovy. 

Cíl ukázky 

Smíšený porost vzniklý z přirozené obnovy. Byl proveden první probírkový zásah. 

Doporučení 

Provádět zásah v úrovni se snahou podpořit kvalitní jedince BK a DBZ. Cílem hospodaření je snaha 

o dosažení max. podílu tvárných jedinců. 
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S9 – Lesní školka 

 

Popis ukázky 

Školka byla založena v 50. letech 20. století. Do 80. let se zde pěstoval především sadební materiál 

jehličnatých dřevin a to SM, BO a MD. Byly to především síje. V 90. letech se již pěstují dvě třetiny 

listnatého (autochtonního) sadebního materiálu. Zde byl hlavně zastoupen BK, DBZ, KL. Z jehličnanů 

je to SM a JD. BO se pěstuje už jen sporadicky. 

Do roku 1992 byl vlastníkem školky LZ Buchlovice. Od roku 1992 do roku 1997 školku provozovala 

Lesní společnost Buchlovice a. s. Mezi roky 1998 a 2014 hospodařila ve školce LS Buchlovice ve vlastní 

režii. Od roku 2014 se školka pronajímá pověřeným pěstitelům. 

Celková plocha školky je 0,45 ha a produkční plocha je 0,36 ha. Roční produkce školky se pohybuje 

v rozmezí 30 až 50 tisíc ks výsadby schopných semenáčků a sazenic (průměr 35 000 ks ročně). 

Cíl ukázky 

Školka je zaměřena na pěstování sadebního materiálu vlastní provenience na úrovni revíru. 

Doporučení 

Pokračování v pěstování dřevin z vlastního lokálního sadebního materiálu. 
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S10 – 308B11 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 108 10 DBZ 100 35 27 1,32 26 3 391 

Popis ukázky 

Kvalitní předmýtní porost DBZ s podrostem HB. V roce 2006 byla provedena předmýtní úmyslná 

těžba. Vytěženo bylo 46 m3. Nahodilá těžba se vztahovala pouze na jednotlivé souše. 

Cíl ukázky 

Kvalitní porost DBZ v předmýtním věku. Porost by měl zůstat dostatečně v podúrovni zapojený, aby 

nedošlo k růstu tzv. vlků a byla zachována kvalita kmene. 

Doporučení 

Předmýtní těžbu provádět pouze v menší míře se zaměřením na netvárné jedince. Ponechat 

podúroveň pro čištění kmene. 
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S11 – 308B12 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4S 

118 9 BK 95 43 35 2,64 34 1 536 

  
MD 3 48 41 3,61 40 1 22 

  
SM 1 43 35 2,29 34 1 11 

  
DBZ 1 54 34 4,13 32 1 7 

Popis ukázky 

Kvalitní čistá bučina. V horní části zatím bez mýtní úmyslné těžby. V dolní části bylo před dvěma lety 

provedeno odclonění a výběr po ploše. Vytěženo bylo 1018 m3. Protože se jedná o lokalitu s vysokým 

tlakem zvěře, je nutný nátěr přirozené obnovy. 

Cíl ukázky 

Kvalitní čistá bučina s rozpracovanou obnovou ve spodní části porostu. 

Doporučení 

Pokračovat s clonnou obnovou ve zbývajících částech porostní skupiny. Postupovat, pokud to 

provozní podmínky dovolí, co nejšetrněji k přirozené obnově. 
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S12 – 307B7 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

62 10 BK 60 21 20 0,33 26 4 147 

  HB 35 17 18 0,17 20 3 65 

  DBZ 5 27 22 0,63 26 2 14 

Popis ukázky 

Kvalitní nastávající kmenovina. V horní části zastoupen více DBZ. Ve spodní části více HB 

poškozeného zvěří. V roce 1996 byla provedena probírka. Vytěženo bylo 336 m3. Poslední probírka 

byla realizována v roce 2006. Vytěženo bylo 385 m3. 

Cíl ukázky 

Kvalitní smíšený porost a jeho výchova. 

Doporučení 

Zaměřit se na uvolnění kvalitního DBZ. Ve spodní části porostní skupiny zdravotní výběr u HB. Cílem 

hospodaření je snaha o dosažení max. podílu tvárných jedinců. 
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S13 – 307A8 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 
78 10 SM 95 28 38 0,83 30 2 534 

  MD 5 42 30 1,81 32 1 28 

Popis ukázky 

První generace smrkového lesa na zemědělské půdě. Hniloba zde dosahuje až 90 %. Porost je 

poškozen také zvěří. Od roku 1995 do roku 2004 bylo vytěženo jako nahodilá těžba 210 m3. Jednalo 

se především o vývraty, souše a kůrovce. V roce 2006 byla provedena mýtní těžba na ploše 0,72 ha. 

Vytěženo bylo 612 m3. Poslední úmyslná těžba se prováděla v roce 2013 a bylo vytěženo 321 m3 na 

ploše 0,51 ha. Paseka byla oplocena a zalesněna BK, DBZ a SM. HB je zde přirozeně. Proti buřeni se 

používá na jaře chemická ochrana (retardace třtiny) a v létě vyžínání. V roce 2015 se bude vylepšovat 

JD. Do porostní skupiny se chodí každoročně s nahodilou těžbou. 

Cíl ukázky 

Ukázka přeměny smrkového porostu na bývalé zemědělské půdě na smíšený porost s převahou buku. 

Doporučení 

Cílem hospodaření je přeměna smrkového porostu ve prospěch místních populací listnatých dřevin. 

Postupně obnovovat vhodnými listnatými dřevinami jako jsou BK a DBZ. Jelikož je zde smrk 

v produkčním optimu, je možné zde obnovit určitý podíl SM. 
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S14 – 307A10 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

98 9 SM 88 34 31 1,32 32 1 520 

  BK 10 28 29 0,90 30 2 37 

  DBZ 1 33 28 1,21 28 1 3 

  HB 1 26 25 0,59 22 2 3 

Popis ukázky 

Smrková porostní skupina, kde se pod mateřským porostem přirozeně zmlazuje BK. Ten je natírán 

proti okusu. V roce 1997 byla provedena mýtní úmyslná těžba. Vytěženo bylo 650 m3. V roce 2003 byl 

proveden jednotlivý výběr 19 m3. Další těžba byla provedena v roce 2007. Vytěženo bylo 498 m3 na 

ploše 0,80 ha. Zalesnění bylo provedeno převážně BK, v menší míře i MD a SM. 

Cíl ukázky 

Přeměna smrkových porostů za pomoci přirozené obnovy BK z mateřského i vedlejších porostů. 

Ochrana nárostů nátěrem proti okusu zvěře. 

Doporučení 

Cílem hospodaření je maximální využití přirozené obnovy při obnově porostu. Při dalších zásazích 

uvolňovat vzrůstající nárosty. 
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S15 – 306A10 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 

100 11 BK 58 36 30 1,56 30 2 303 

  DBZ 20 33 28 1,21 28 1 91 

  MD 13 41 30 1,75 30 1 78 

  SM 9 38 30 1,61 30 2 66 

Popis ukázky 

Zmlazení BK a ostatních dřevin pod porostem. V roce 1996 byla provedena předmýtní úmyslná těžba. 

Vytěženo bylo 480 m3. Od roku 1997 do roku 2004 bylo vytěženo jako předmýtní nahodilá těžba 

160 m3. V roce 2005 byla provedena další předmýtní úmyslná těžba. Vytěženo bylo 1260 m3. V roce 

2010 byl proveden výběr SM po ploše v množství 370 m3. Poslední těžba formou clonné seče byla 

provedena v roce 2013 a bylo při ní vytěženo 467 m3. 

Cíl ukázky 

Přeměna smrkových porostů za pomoci přirozené obnovy BK z mateřského i vedlejších porostů. 

Postup obnovy porostu clonnou sečí. 

Doporučení 

Cílem hospodaření je maximální využití přirozené obnovy BK a ostatních listnáčů při obnově porostu 

prostřednictvím clonné seče. 
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S16 – 307B1 

 

Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB 
bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

3B 
3 10 BK 95 0 1 0 30 1 0 

  JD 5 0 0 0 30 1 0 

Popis ukázky 

Porostní skupina s BK byla založena umělou obnovou na místě předchozího porostu. V roce 2009 byla 

provedena prořezávka. 

Cíl ukázky 

Přeměna smrkového porostu pomocí umělé obnovy bukem z vlastní školky. 

Doporučení 

Výchova porostu je zaměřena na odstraňování netvárných jedinců, obrostlíků a předrostlíků. Cílem 

hospodaření je snaha o dosažení max. podílu tvárných jedinců. 

Ukázky podpory a využívání mimoprodukčních (celospolečenských) funkcí 

lesů 

Lesnická naučná stezka Okolo Buchlova 

Lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“ byla otevřena v červnu v roce 2011. S budováním naučné 

stezky bylo započato v říjnu roku 2010 a celkové náklady na její zbudování činili 550 tisíc korun. Jedná 

se o naučnou stezku, kterou Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Buchlovice vybudovaly v rámci 

PROGRAMU 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Tato stezka seznamuje na jedenácti 

zastaveních veřejnost s prací lesníků v lesích Chřibů. První uvítací tabule je umístěna u parkoviště pod 

hradem Buchlovem. Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie. 
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Návštěvníci se tak na téměř tříkilometrové trase, která vede kolem hradu Buchlova a přírodní 

památky Barborka, mohou seznámit s Lesní správou Buchlovice, zrozením lesa, obnovou lesa, 

hlavními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa, těžební činností, ochranou přírody, lesním 

majetkem, myslivostí u LS Buchlovice a pověstí o Čertově sedle. 

Lesnická naučná stezka prochází také kolem přírodní památky Barborka, kterou reprezentují staré 

dubové bučiny a pískovcové skály. Zastavení č. 8 je u kaple svaté Barbory ze 17. století. Kaple má 

křížový půdorys a je místem posledního odpočinku bývalých majitelů buchlovického panství 

Petřvaldů a Berchtoldů. U zastavení č. 5 křižují stezku dvě turistické značky (červená od Velehradu 

a žlutá od Buchlovic). Právě kolem žluté značky byla obnovena základní organizací Českého svazu 

ochránců přírody Buchlovice a na části také Lesy České republiky, s. p. původní javorová alej, která 

spojovala hrad Buchlov s obcí a zámkem Buchlovice. Za pěkného počasí se na trase stezky otevírají 

krásné pohledy do okolní krajiny. 

V roce 2013 Lesní správa Buchlovice pokračovala s postupným dobudováváním naučné stezky tak, 

aby byla atraktivní i pro malé návštěvníky lesa a mohla být využívána i pro aktivity lesní pedagogiky. 

Lesní správa Buchlovice doplnila stezku o dřevěné sochy lesní zvěře, které pro LČR, s. p. zajistila firma 

Libor Habarta. Tyto sochy jsou z dílny řezbáře ze Slovenské republiky pana Bronislava Petráše. 

K tomuto doplnění došlo díky programu Evropské unie - přeshraniční spolupráce SR-ČR, fondu 

mikroprojektů s názvem „Doplnění lesnické naučné stezky Okolo Buchlova o dřevěné exponáty zvěře“. 

Doplněná naučná stezka se tak stala místem aktivit lesní pedagogiky pro děti z příhraničních oblastí 

České republiky a Slovenské republiky formou výměnných pobytů v rámci projektu „ Podpora 

environmentální výchovy v česko-slovenském příhraničním území jako nástroj na zachování 

přírodního dědictví v regionu“. Realizací mikroprojektu je dále prohlubována i vzájemná spolupráce 

dvou státních lesnických subjektů – Lesů České republiky, s. p. a Lesů Slovenské republiky, š.p. a to 

zejména organizačních jednotek na regionální úrovni. (http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-

lese/naucne-stezky/Stranky/lesnicka-naucna-stezka-okolo-buchlova.aspx) 

Environmentální centrum s lesnickým muzeem 

Vzdělávací centrum a muzeum lesnictví a myslivosti Chřibů sídlí v bývalé hájence pod hradem 

Buchlovem. Vzdělávací centrum bylo zřízeno v roce 2014. Vedoucím partnerem projektu byly Lesy 

Slovenskej republiky, š.p. a jediným přeshraničním partnerem Lesy České republiky, s. p. 

Opravu objektu za více než 5 milionů korun Lesy ČR financovaly z vlastních finančních prostředků, 

konkrétně z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu 

a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybavení muzea exponáty a audiovizuální technikou byly 

hrazeny z prostředků projektu „Antonstál – oživujeme lesnícke tradície“ finančně podpořeného EU 

v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. 

Objekt centra a muzea sloužil dříve jako lesovna – sídlo lesnického revíru. Dle dostupných údajů se 

dokončení jeho výstavby datuje k roku 1871. Hlavní historické exponáty se nacházejí v tzv. fořtově 

kanceláři, která je vybavena obdobně jako ve třicátých letech minulého století.  Návštěvníci v objektu 

uvidí exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo funkční repliky loveckých zbraní.  Lesy ČR počítají, 

že muzeum postupně doplní o další zajímavé předměty. V okolí hájenky je v současnosti navíc 

budováno menší „Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů“. 

http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Stranky/lesnicka-naucna-stezka-okolo-buchlova.aspx
http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Stranky/lesnicka-naucna-stezka-okolo-buchlova.aspx
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Objekt se však především stane místem pořádání populárně naučných aktivit v rámci tzv. lesní 

pedagogiky pro děti ze všech stupňů škol regionu. Prohlídky muzea pro veřejnost jsou možné na 

základě předchozí domluvy konkrétního termínu se zástupcem lesního správce Lesní správy Lesů ČR 

Buchlovice Ing. Pavlem Zůbkem (e-mail: zubek.ls138@lesycr.cz, T: 724 525 061). 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Lesy-CR-otevrely-nove-centrum-

environmentalniho-vzdelavani-vcetne-maleho-muzea-lesnictvi-a-myslivosti-343020 

Lesnická pedagogika 

Lesnická pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním 

pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím 

lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní 

pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému 

zapamatování. 

Lesní pedagog 

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent 

certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou 

a poutavou formou. V současné době má státní podnik Lesy ČR kolem 250 lesních pedagogů. 

Ochrana přírody 

PR Holý kopec 

Přírodní rezervace Holý kopec je ukázkou přírodě blízkých převážně bukových porostů ležících 

v nejvyšších polohách Chřibů. Nachází se v severozápadní části Stupavské vrchoviny na hřbetu 

a svazích Holého kopce v nadmořské výšce 365 až 548 m, asi 1,5 km západně od hradu Buchlov 

a 3 km severozápadně od Buchlovic. PR Holý kopec je přístupná po červené značce vedoucí od hradu 

Buchlova směrem k Pile. Druhá, neoznačená přístupová cesta vede po hřebeni nad Kamennou 

studánkou. POZOR na padající kmeny!!! 

Předmětem ochrany je lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů 

a vzácnými druhy flóry i fauny. Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty (pískovce 

a jílovce) dílčí račanské jednotky magurského flyše. Vegetaci přírodní rezervace Holý kopec tvoří 

společenstva karpatských ostřicových bučin asociace Carici pilosae-Fagetum. Ve stromovém patře 

zcela převládá buk lesní, který zde vytváří převážně nesmíšené porosty. Pouze v nejnižších polohách 

jižního svahu ve druhém lesním vegetačním stupni převládá dub zimní, který s přibývající 

nadmořskou výškou ubývá a na zbytku území tvoří pouze jednotlivou příměs, podobně jako habr 

obecný. Ve vrcholových partiích se na sutích přidávají javor mléč, javor klen, lípa velkolistá, lípa 

srdčitá a bez černý. Jilm horský se nachází roztroušeně po celém hřbetu. V severovýchodním cípu při 

hranici rezervace roste jasan ztepilý, pod jižní hranicí i jeřáb břek, který se objevuje místy také 

v přirozeném zmlazení. 

V bylinném patře se vyskytují také druhy zvláště chráněné a ohrožené, jako sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík modrofialový (Epipactis 

purpurata) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), dále zde roste např. árón východní (Arum 

cylindraceum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka 

dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), 

hrachor jarní (Lathyrus vernus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) atd. 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Lesy-CR-otevrely-nove-centrum-environmentalniho-vzdelavani-vcetne-maleho-muzea-lesnictvi-a-myslivosti-343020
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Lesy-CR-otevrely-nove-centrum-environmentalniho-vzdelavani-vcetne-maleho-muzea-lesnictvi-a-myslivosti-343020
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Území je bohaté na celou řadu druhů více či méně ohrožené fauny. Typický je jarní aspekt s masovým 

výskytem martináčka bukového (Aglia tau). Z brouků byl zaznamenán např. roháč obecný (Lucanus 

cervus), střevlík kožitý (Carabus coriaceus), střevlík hladký (Carabus glabratus), tesařík páskovaný 

(Leptura aurulenta), tesařík bukový (Cerambyx scopolii) a kovařík Athous villosus. V roce 1995 byl 

nedaleko rezervace nalezen exemplář tesaříka alpského (Rosalia alpina). Z obojživelníků je zde běžný 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina) 

a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). 

Porosty, mající převážně charakter stejnověkých kultur, byly zařazeny do kategorie lesů zvláštního 

určení významných pro uchování biodiverzity a jsou také vyhlášenou genovou základnou buku 

lesního. Lesnické hospodaření je prakticky bezzásahové a omezuje se na nahodilé těžby, největší 

zásahy proběhly v letech 1996-1998 a poslední zásah v roce 2003. 

V době bronzové až halštatské (starší době železné) se zde nacházelo rozsáhlé opevněné hradiště. 

V 11. a 12. století, před založením nedalekého hradu Buchlova, bylo hradiště obnoveno. 

PP Barborka 

Přírodní památku Barborka tvoří stará dubová bučina na jižním svahu kopce Modla (Barborka). 

Nachází se v nadmořské výšce 410 až 510 m, asi 0,5 km severovýchodně od hradu Buchlova na 

katastrálním území Buchlovice. PP Barborka je přístupná z lesnické naučné stezky Okolo Buchlova. 

Předmětem ochrany je starý samovolně se zmlazující porost dubové bučiny na extrémním svahu 

s vysokým podílem vypreparovaných pískovcových skalisek, na kterých se vyskytuje reliktní borovice 

lesní. Geologickým podkladem je račanská jednotka magurského flyše tvořená soláňskými vrstvami 

paleocenního stáří. Je zde obnažena řada skalisek soláňských pískovců a slepenců 

s charakteristickými erozními skulpturami abiotického původu, tzv. Skály pod Barborkou. 

Vegetační kryt představují ochuzené květnaté bučiny asociace Melico-Fagetum a dubohabřiny 

asociace Carici pilosae-Carpinetum. Dominantními dřevinami jsou buk lesní, dub zimní, habr obecný, 

zastoupena je také lípa srdčitá a javor babyka. V bylinném podrostu se objevuje strdivka jednokvětá 

(Melica uniflora), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika bělavá (Luzula luzuloides), 

lipnice hajní (Poa nemorosa), svízel vonný (Galium odoratum) a další. Na skalkách a rozvolněných 

místech se nacházejí chudé acidofilní doubravy asociace Luzulo albidae-Quercetum, v nichž rostou 

méně náročné teplomilné druhy, např. tolita lékařská (Vincetoxicum hirundaria), kokořík vonný 

(Polygonatum odoratum) a řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa). 

Z motýlů se zde vyskytují typické druhy bučin a listnatých lesů jako např. martináček bukový (Aglia 

tau) a okáč pýrový (Pararge aegeria). Ze zvláště chráněných druhů ptáků byli pozorováni např. lejsek 

šedý (Muscicapa striata) a žluva hajní (Oriolus oriolus). 

Z lesnického hlediska představuje PP Barborka zachovalou ukázku přirozeného lesa, která se udržela 

díky zhoršeným terénním podmínkám, nevhodným pro intenzivní lesní hospodářství. Cílem lesního 

hospodaření je dosažení přirozeného zastoupení lesních dřevin. Území je vedeno v kategorii lesů 

zvláštního určení s nadřazeným významem ekologickým nad zájmem produkčním, navržen je zcela 

bezzásahový režim. Pro relativně snadnou dostupnost jsou pískovcové skalní útvary hojně využívány 

horolezci. 



30 
 

Na vrcholu kopce Modla se nacházejí pozůstatky vrcholového hradiska z konce doby bronzové 

a starší doby železné z 8. stol. před n. l. Opevnění nevelkého sídliště kultury slezsko-plátenické bylo 

tvořeno třemi liniemi sypaných valů s vnitřním příkopem, zbytky čtvrtého valu jsou patrné na úbočí. 

Ve 2. stol. př. n. l. se zde usadili Keltové. Dnes tvoří dominantu vrcholu kaple svaté Barbory, která 

stojí na místě raně gotického kostelíka zmiňovaného již v r. 1412. Raně barokní stavba byla vystavěna 

Hanušem Zikmundem Petřvaldským v letech 1672–1673, je křížového půdorysu s třemi oltáři, 

završena kopulí. Původně sloužila jako rodová hrobka majitelů buchlovského panství. 
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Přílohy 

S1 – 307D12 

 

S2 – 306B8 
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S3 – 307D2 

 

S4 – 307C4 
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S5 – 311C2 

 

S6 – 311C17 
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S9 – Lesní školka 

 

S10 – 308B11 
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S13 – 307A8 

 

S14 – 307A10 
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S15 – 306A10 

 

S16 – 307B1 
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Lesnická naučná stezka Okolo Buchlova 

 

PR Holý kopec 
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PP Barborka 
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