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Úvod 

Demonstrační objekt Vlára (DO) je umístěn v severovýchodní části Bílých Karpat v oblasti Vlárského 
průsmyku. Zahrnuje ukázky přírodě blízkého bukového hospodářství na živných stanovištích středních 
poloh. V rámci lesnického hospodaření se využívá místního bohatého a kvalitního genofondu listnatých 
dřevin 3. a 4. lesního vegetačního stupně (LVS). Pro zachování biologické různorodosti těchto cenných 
populací je zde vyhlášena genová základna. Lesní porosty jsou charakteristické vynikající tvárností 
kmenů i vzrůstností, jež jsou výsledkem příznivé kombinace genetických vlastností populace 
a přírodních podmínek. Součástí ukázek DO je také přírodní rezervace Sidonie, představující zvláště 
chráněné území s mimořádnou porostní zásobou. 

Demonstrační objekt Vlára má v dnešní době již hlubokou historii. Pro účely demonstrace postupů, 
využívaných v lesním hospodaření, se používá od počátku 90. let minulého století a první lesnické 
ukázky zde proběhly dokonce ještě o jedno desetiletí dříve. DO navštěvují studenti lesnických fakult 
a středních lesnických škol a také další zájemci o problematiku lesnického hospodaření a provozu. 

Charakteristika přírodních podmínek 

Území DO Vlára leží v severovýchodní části PLO 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Řeka Vlára, 
tvořící pomyslnou osu demonstračního objektu, rozděluje území na dvě části. Severovýchodní část DO 
je mírně teplejší a díky vyššímu obsahu vápníku v půdě je mimořádně dobře troficky zásobená (revír 
Sidonie). Jihozápadní část DO je díky své expozici mírně chladnější a podloží není tak výrazně bohaté 
(revír Štítná nad Vláří). Území je vzhledem ke své nadmořské výšce nadprůměrně dotováno srážkami. 
Údolí řeky Vláry se nazývá Vlárský průsmyk. 

Geologické poměry 

Geologická stavba okolí Vlárského průsmyku je tvořena flyšovými horninami bělokarpatské jednotky 
magurské skupiny příkrovů. Magurská skupina příkrovů je vnitřní strukturní jednotkou flyšového pásma 
Vnějších Západních Karpat. Dílčí bělokarpatská jednotka se vyznačuje flyšovou sedimentací 
s rytmickým střídáním pískovců, slínovců a jílovců. Severovýchodní část DO budují převážně vápnité 
jílovce a slínovce svodnického souvrství. Jihozápadní část objektu budují převážně nevápnité pískovce 
javorinského souvrství. Stáří sedimentů bělokarpatské jednotky spadá do období svrchní křída 
(cenoman) – střední eocén (ČGS geovědní mapy 1 : 50 000) 

Geomorfologické poměry 

Území DO Vlára geograficky náleží do geomorfologického celku Bílé Karpaty. Severovýchodní část 
DO náleží do geomorfologického okrsku Vlárská hornatina v rámci geomorfologického podcelku 
Chmeľovská hornatina. Jihozápadní část DO náleží do geomorfologického okrsku Starohrozenkovská 
hornatina v rámci geomorfologického podcelku Lopenická hornatina. Hranici mezi podcelky tvoří 
průlomové údolí řeky Vláry (Demek at al. 1987). 

Bílé Karpaty mají výrazně pásemný charakter s jedním hlavním hřbetem, který je místy rozvětven ve 
více souběžných hřbetů a rozsoch. Hřbet je rozdělen hlubokými údolími přítoků Váhu na několik 
samostatných horských skupin. Pro krajinný ráz je charakteristický erozně-denudační reliéf širokých 
hřbetů, sníženin a hluboce zařezaných údolí se zbytky zarovnaných povrchů. Velmi četné jsou sesuvy, 
naopak velmi ojediněle se vyskytují skalky a skalní výchozy. Hydrograficky náleží dotčené území do 
povodí řeky Vláry (přítok Váhu), která je typickým představitelem fenoménu říčního pirátství. 
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Klimatické poměry 

Podle původní klimatické klasifikace E. Quitta (1971) leží oblast na rozhraní mírně teplé oblasti MT 5 
a chladné oblasti CH 7. MT 5: jaro je mírné až dlouhé, léto je mírné až mírně chladné, suché až mírně 
suché, až krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá. CH 7: jaro 
je dlouhé a mírně chladné, léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, podzim je dlouhý 
a mírný, zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Podle novější klimatické 
klasifikace E. Quitta (2000) náleží území do mírně teplé oblasti MT 10 (Atlas krajiny ČR). 

Tab.: průměrné měsíční hodnoty klimatických veličin za období 2009 – 2018; měřeno na ekosystémové 
stanici Štítná nad Vláří (CzechGlobe) 

Měsíc 
Globální 
radiace 

(MJ · m-2) 

Teplota 
vzduchu 
ve výš. 

3 m (°C) 

Teplota 
vzduchu 
ve výš. 

33 m (°C) 

Teplota 
vzduchu 
ve výš. 

44 m (°C) 

Teplota 
půdy v hl. 
5 cm (°C) 

Teplota 
půdy v hl. 
10 cm (°C) 

Teplota 
půdy v hl. 
30 cm (°C) 

Srážky 
(mm) 

1 95,3 -1,8 -1,7 -1,7 1,3 1,6 2,2 39,7 

2 160,9 -0,8 -0,7 -0,7 0,8 1,1 1,5 38,7 

3 323,3 3,9 4,0 3,9 2,5 2,5 2,6 29,1 

4 471,6 9,9 10,1 9,9 7,0 6,7 6,3 45,1 

5 581,7 13,2 13,7 13,6 10,5 10,1 9,7 72,7 

6 619,5 16,5 17,1 17,0 13,5 13,0 12,5 77,5 

7 641,4 18,6 19,4 19,3 15,6 15,1 14,6 78,1 

8 572,2 18,6 19,3 19,3 16,1 15,9 15,5 70,2 

9 379,1 14,0 14,5 14,5 13,2 13,4 13,5 72,3 

10 224,6 8,8 9,0 8,9 9,2 9,6 10,0 58,2 

11 110,1 5,1 5,1 5,0 6,3 6,7 7,2 43,2 

12 73,1 -0,4 -0,3 -0,4 2,5 3,0 3,7 40,0 

Celkem 4253,0 8,8 9,1 9,0 8,2 8,2 8,3 664,9 

Nadmořská výška (m n. m.) 540 

Data ekosystémové stanice jsou převzata od CzechGlobe (http://online.czechglobe.cz/online/stitna). 

 
Kombinovaný graf průměrného ročního úhrnu srážek [mm] a průměrné roční teploty vzduchu [°C] 
v období 2009 – 2018; měřeno na ekosystémové stanici Štítná nad Vláří (data CzechGlobe) 
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Klimadiagram (Walter-Lieth) pro období 2009 – 2018; měřeno na ekosystémové stanici Štítná nad 
Vláří (data CzechGlobe) 

 

Pedologické poměry 

Lesní půdy je možno z velké části pokládat za půdy v přirozeném stavu, neboť se na nich kontinuálně 
zachovaly listnaté porosty. Převažují živinami dobře zásobené eutrofní nehydromorfní půdy, které 
mohou být v jihozápadní části na méně bohatém podloží hornin mírně ochuzené. V dominantní formě 
se vyskytuje půdní typ kambizem, převážně ve varietách melanická, modální eutrofní a modální 
mezotrofní. Půdy jsou vlivem vysokého obsahu vápníku velmi bohaté s velmi příznivou humifikací. 

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 často vytváří charakteristické znaky 
mírného oglejení. Oglejení bývá vytvořeno převážně ve větších hloubkách (v průměru od 40 – 60 cm 
níže), proto bývá hodnoceno pouze na úrovni subvariety. Kolem vodních toků a na ostatních vlhčích 
místech se objevují kambizem pseudoglejová a glejová, v prameništích glej. Zastoupení hydromorfních 
půd v oblasti je malé - vázané pouze na vodní toky a nemá vliv na způsob hospodaření na převažujících 
lesních typech (OTE 38). 

Biogeografické a fytogeografické poměry 

V rámci biogeografického členění (Culek at al. 1996) náleží území DO Vlára do Bělokarpatského 
bioregionu (3.6). Dle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický 1988) náleží do okrsku 
78 – Bílé Karpaty lesní, který je zařazen do karpatského mezofytika. Potenciální přirozená vegetace 
území je tvořena převážně květnatými bučinami asociace Carici pilosae-Fagetum, které v nižších 
polohách oblasti doplňují dubohabřiny asociace Carici pilosae Carpinetum. Okrajově se vyskytují 
acidofilní bučiny. 

Pro bučiny je typická přítomnost pouze stromového a bylinného patra, keřové patro bývá vyvinuto jen 
zřídka, mechové patro většinou chybí. Pro podrost jsou charakteristické druhy Cephalanthera longifolia, 
Carex pilosa a Dentaria bulbifera. V dubohabřinách, rostoucích na sušších stanovištích, převládá dub 
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zimní, v selských lesích a na vlhčích stanovištích převládá habr obecný. Jako příměs se bohatě vyskytují 
geneticky i morfologicky kvalitní lípy, javory, jilmy a třešeň ptačí. 

Lesnicko-typologické poměry 

Území DO Vlára náleží do 3. a 4. LVS. Lesnicko-typologické poměry území se v závislosti na umístění 
mírně liší. Jihozápadní část oblasti (revír Štítná nad Vláří) je vzhledem k orientaci svahů mírně 
chladnější, proto se zde nachází pouze lesní společenstva 4. LVS. Podloží hornin javorinského souvrství 
je středně bohaté a bez účasti vápníku, výsledkem toho se v základní mozaice SLT 4B (modální a chudší 
typy) vyskytuje také SLT 4S. Severovýchodní část oblasti (revír Sidonie) je z hlediska úživnosti podloží 
výrazně bohatší. V podloží hornin svodnického souvrství je obsaženo značné množství vápníku 
a charakter lesních společenstev se blíží lipovým bučinám. Nižší, k Vlárskému průsmyku přičleněné 
polohy, jsou vzhledem ke své jihozápadní orientaci teplejší; uvažuje se rovněž s vlivem proudění 
vzduchu z teplého Pováží. Lesní společenstva jsou řazena do SLT 3B, 4B a 4D (bohatší typy). 
Klimaticky i stanovištně exponovaný svah nad Sidonií je zařazen do SLT 3C. Prameniště a vodoteče 
jsou zařazeny do SLT 3V, 4V a 3L (Mapový portál OPRL). 

Vývoj lesního hospodaření 

Vlárský průsmyk byl od počátků osídlování krajiny důležitým přístupovým bodem do oblasti 
jihovýchodní Moravy. V povodí řeky Vláry se rovněž začala utvářet první historicky doložená osídlení. 
Okolí průsmyku bylo v minulosti tvořeno lesy pralesovitého charakteru, které byly ve 12. století 
popisovány jako součást tzv. silva mediae, tj. lesy prostředními ve významu lesů, tvořících pohraniční 
linii mezi formujícími se státními útvary Českého a Uherského království. Hornatý reliéf Bílých Karpat 
v kombinaci s těžko prostupnými lesy tvořil přirozený fortifikační prvek. O významnosti místa svědčí 
také zbudování nedalekého hradu Brumova ve 13. století, který měl strategický význam pro kontrolu 
česko-uherské hranice a významné obchodní stezky vedoucí průsmykem a spojující střední a severní 
Moravu s Povážím (Nováková 2009).  

Nejstarší písemné zmínky o skladbě a stavu lesů v místech dnešního demonstračního objektu Vlára 
pocházejí z roku 1754, kdy byl vypracován Seznam lesů, které užívají poddaní z obcí hraběte 
Illesházyho. V katastru obce Štítná nad Vláří (lesy na pravém břehu řeky Vláry) se nacházelo 198 ha 
bukového lesa, který byl místy řídký až velmi řídký. V katastru obce Bylnice bylo uváděno 311 ha lesa, 
převládaly bukové lesy v dobrém stavu a nepatrnou část tvořily smíšené lesy buku, bubu a břízy 
keřovitého vzrůstu na kamenitém podkladu. Josefínský katastr z roku 1787 evidoval v katastru Bylnice 
„panský dubový les Okrouhlá“ a v katastru Štítná nad Vláří les Kochavec, který byl rozdělen na tři části 
a byl tvořen porosty buku. V roce 1828 byly vypracovány indikační skici stabilního katastru obou obcí, 
které zobrazují lesní trať Okrouhlá s listnatým lesem určeným k těžbě i východní část lesa Kochavec 
(lesní trať Pod Šancí) se vzrostlejším předmýtním listnatým lesem (Dujka 2019). 

První lesní hospodářský plán byl vypracován pro polesí Kochavec v roce 1835 polesným Františkem 
Kreplerem na dobu 56 let. Hlavním hospodářským cílem plánu byla těžba dříví a zásobování sklářských 
hutí Svatá Sidonie a Svatý Štěpán. Huť Svatou Sidonii založil v roce 1788 hrabě Jan Babtista Illesházy 
a huť Svatý Štěpán založil v roce 1815 jeho syn hrabě Štěpán Illesházy. Ten neměl dědice, a tak v roce 
1835 majetek prodává baronu Jiřímu Šimonu Sinovi, který z důvodů dlouhodobé udržitelnosti 
hospodaření nechal uvedený plán vypracovat. Plán popisuje bukový, převážně vysokokmenný les, 
obhospodařovaný podrostním způsobem za účelem produkce palivového dříví. Rejstřík lesních škod 
z roku 1845 uvádí v polesí Petrostudna v lesní části Okrouhlá krádež třísek z tesaného dubového dříví, 
v polesí Kochavec pak škody způsobené hrabáním steliva a krádežemi tvrdého dříví (Materna 1956).  
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V roce 1888 byl dokončen poslední úsek železniční trati, dnes nazývané tzv. Vlárskou dráhou, která 
značně napomohla odbytu těženého dříví. Z roku 1886 se dochovala zpráva lesního úřadu v Brumově 
o koupi 1 000 kusů dubových výřezů z lesní části Okrouhlá, „…jejichž průměr na spodním konci byl 
větší 45 cm, horní pak nejméně 30 cm. Délka od 1 m výše“. Zpráva dále uvádí, že horní část lesní tratě 
byla tvořena porosty dubů a buků, spodní část byla tvořena vesměs silnými duby. Poptávka po dříví se 
v poslední třetině 19. století dále zvyšovala, a to jednak díky spotřebě palivového dříví pro sklářské 
hutě, jejichž roční objem byl vyčíslen na 12 000 prostorových metrů (cca 7 700 m3 / rok), a také 
z důvodu poptávky po stavebním a užitkovém dříví (např. expedice dříví z Vlárského průsmyku 
směřovala do továrny na ohýbaný nábytek Thonet v Bystřici pod Hostýnem).  

Další lesní hospodářský plán byl vypracován až v roce 1948 a na něj v pravidelných desetiletých 
intervalech navazovaly další plány až do současnosti. Polesí Vlára ani ve 20. století nedoznalo 
výraznějších změn v dřevinné skladbě, o čemž svědčí např. údaj lesního hospodářského plánu z roku 
1958, kdy byl nejvíce zastoupenou dřevinou buk (cca 60 %). V 80. letech byly v polesí zakládány tzv. 
poloprovozní výzkumné plochy (PVP), které sloužily k rozvoji poznání o výchově jednotlivých dřevin. 
V polesí Vlára bylo takto založeno celkem pět PVP za účelem rozvoje různých způsobů výchovy 
a obnovy bukových porostů. 

Podle dostupných materiálů a publikací (Materna 1956, Prudič 1957, 1959, 1994, Dujka a Kusbach, 
2019) se lesní porosty demonstračního objektu Vlára nacházejí na stanovištích s přirozeným rozšířením 
společenstev květnatých bučin, kam v době subboreálu a subatlantiku přirozeně nepronikla jedle 
bělokorá. Jehličnaté dřeviny byly uměle zaváděny síjí od počátku 19. století nejprve pomístně (zejména 
jedle místní provenience ze Študlovské hornatiny) a od poloviny 19. století byly síjí nebo sadbou 
zaváděny geograficky nepůvodní dřeviny modřín a smrk. 

Vlastnické a majetkové poměry lesů 

Lesy v pohraniční oblasti Vlárského průsmyku byly trvale součástí panství Brumov. V roce 1662 bylo 
panství rozděleno na pět částí. Ves Štítná náležela k dílu Judity Forgáčové, provdané hraběnky 
Tatenbachové, zatímco Bylnice přináležela hraběnce Ester Forgáčové. K opětovnému sjednocení 
panství již nedošlo, avšak do roku 1731 se z bývalého panství zformovaly tři různě rozsáhlé majetkové 
části, které představovaly samostatná panství.  

Samostatné vsi Brumov i Bylnice se staly součástí největší části - panství Brumov I pod správou hraběte 
Josefa Illesházyho. Uherský rod Illesházyovců vlastnil panství až do roku 1835, kdy bylo prodáno 
baronu Jiřímu Šimonu Sinovi (včetně obou sklářských hutí ve Svaté Sidonii a Svatém Štěpánu). Roku 
1894 byl majetek prodán průmyslníku Antonínu Dreherovi. Poslední majitelkou panství byla Edeltruda 
rozená hraběnka Boppová (poprvé provdaná Dreherová, podruhé Kulmerová, naposledy Harbachová), 
která jej vlastnila do roku 1945. Na základě dekretu č. 12/1945 Sb. prezidenta Edvarda Beneše byl 
majetek zkonfiskován a přešel pod správu státu. Pod tzv. přímou správou se nacházel v letech 1948 – 
1989 také lesní majetek.  

Do roku 1954 byly dělnické osady, přináležející k hutím ve Svaté Sidonii a Svatém Štěpánu, součástí 
katastru Bylnice, avšak v tomto roce byly vyčleněny jako dva samostatné katastry (včetně lesních 
majetků, které k nim přináležely). Od roku 1976 byly připojeny oba katastry jako místní části k městu 
Brumov-Bylnice. Od roku 1992 jsou bývalé státní lesy pod správou státního podniku Lesy ČR (Nekuda 
a kol. 1995). 
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Tab.: Přehled vlastníků lesů v oblasti demonstračního objektu Vlára 

Vlastník majetku po roce 1662 V letech Poznámka 

Rod Tatenbachů 1662 – 1730 Štítná 

Ester Forgáčová 1662 – 1681 Bylnice 

Rod Bartodějských z Bartoděj 1681 – 1696 Bylnice 

Rod Orsini-Rosenberg 1696 – 1727 Bylnice 

Rod Illesházy 1731 – 1835 Štítná i Bylnice součástí panství Brumov I 

Rod Sinů 1835 – 1894 Součástí i hutě Sv. Sidonie a Sv. Štěpán 

Dreherové 1894 – 1945 Zkonfiskováno dle dekretu č. 12/1945 Sb. 

Státní lesy pod tzv. přímou správou 1948 – 1989  

Státní lesy pod správou LČR s.p od roku 1992  

Další vlivy na lesní hospodaření 

Historie a současnost mysliveckého hospodaření 

Nejstarší dochované záznamy o lovu zvěře ve východní části Bílých Karpat byly zaznamenány v lesních 
účtech panství Brumov I z let 1745 – 1748. Účty uvádějí evidence o lovu celkem 28 druhů zvěře. 
Z pernaté zvěře byla lovena koroptev, dlask a drozd kvíčala, skřivani a blíže nespecifikované drobné 
ptactvo. Hojně je uváděn lov sluky lesní (cca 60 ks / rok) a jeřábka lesního (cca 50 ks / rok). Z drobné 
zvěře srstnaté byl loven prakticky výhradně zajíc, ze spárkaté zvěře ojediněle zvěř srnčí, černá a vysoká 
nebyla lovena prakticky vůbec. Z dravé zvěře byl ojediněle loven vlk, rys ostrovid a kočka divoká 
(Materna 1956, Turek 2019). 

V roce 1835 byl rodový majetek Illeshazyů odkoupen baronem Jiřím Šimonem Sinou. Po jeho smrti 
v roce 1856 majetek zdědil syn Šimon Jiří Sina, který jako první začal značně investovat do chovu jelení 
zvěře. Za tím účelem byly na slovenské straně velkostatku (v k.ú. Luborča, Závada, Horná a Dolná 
Súča) v letech 1868 – 1872 zbudovány tři obory o celkové výměře cca 4 000 ha. V roce 1875 bylo 
introdukováno 60 ks jelení zvěře z německého Harzu, údajně i další zvěř z maďarské Taty a z Polska, 
avšak tato domněnka doposud nebyla podložena (Turek 2019). 

Po smrti barona Šimona Jiřího Siny (1876) dědí majetek nejmladší dcera Ifigenie, která se postupně 
dostává do obtížné finanční situace, a tak v roce 1894 prodává majetek Antonínu Dreherovi. Ten se 
myslivosti věnoval velmi intenzivně (zejména v oborách na slovenské straně Bílých Karpat) a v letech 
1894 – 1897 nechal zbudovat na moravské straně, v polesí Vlára a Kochavec, oboru o výměře 1 186 ha. 
Hlavní chovnou zvěří byla zvěř jelení a černá, dále byla chována zvěř srnčí a v menším množství i zvěř 
dančí a mufloní. Detailní informace poskytují tři lovecké kroniky, vedené od roku 1897 až do roku 1937, 
s výjimkou převážně válečných let. Za dobu vedení kronik, tj. za 33 let, bylo v oborách odloveno 
minimálně 453 kusů jelení zvěře, 283 kusů dančí zvěře a 1 598 kusů černé zvěře. Je pravděpodobné, že 
zejména mladá zvěř nebyla v plném rozsahu evidovaná. Všechna chovaná zvěř byla trofejově velmi 
dobrá. Pro neúnosně velké škody na lesních porostech, které způsobovala zejména jelení zvěř, byla 
v roce 1936 provedena redukce moravské obory a její úprava. Koncem 2. světové války pak byly obory 
poškozeny a po roce 1945 již nedošlo k jejich opravám (Turek 2019). 

Rodiny Sinů a Dreherů se zásadním způsobem zasloužily o obnovení výskytu jelení zvěře 
v severovýchodní části Bílých Karpat a o její systematický chov. V tomto smyslu jsou zakladateli 
dnešního chovu jelení zvěře v oblasti kolem Vlárského průsmyku. Na základě dekretu č. 12/1945 Sb. 
byl majetek zkonfiskován a přešel pod správu státu. Tradice dobře provozované myslivosti zůstala 
zachována zejména díky pracovníkům velkostatku a také díky Ing. Aloisi Indruchovi, který od roku 
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1951 nastoupil na polesí Vlára a s podporou Lesního závodu Brumov se systematicky věnoval chovu 
jelení zvěře (Turek 2019).  

Z hlediska dalšího chovu jelení zvěře byl důležitým mezníkem rok 1966, kdy na základě vládního 
usnesení č. 775 z 6. 9. 1961 byla zřízena jelení oblast „Vlára 29“. Původní rozloha oblasti byla 9 842 ha, 
ta se následně postupně zvyšovala o navazující honitby až do výměry 17 400 ha. V roce 1981 byl v rámci 
činnosti Lesprojektu Brno (ÚHÚL) zpracován Generel mysliveckého průzkumu jelení oblasti 
„Vlára 29“, který konstatoval, že vyskytující se druh jelena v oblasti je křížencem jelena evropského 
tzv. západní rasy (Cervus ephalus hippelaphus) s jelenem karpatským (Cervus ephalus montanus), a to 
vzhledem k vyskytujícím se vnějším znakům jedinců (Zatloukal 1981). Pro úspěšný chov zvěře 
i provázanost s lesním hospodařením byl ustaven poradní sbor, který jako poradní orgán státní správy 
jejím prostřednictvím usměrňoval a ovlivňoval chov jelení zvěře, při zajištění minimalizace škod na 
lesních a zemědělských pozemcích nejen v oblasti, ale i v tzv. honitbách navazujících. Jelení oblast po 
roce 1989 ztrácí oporu v zákoně o myslivosti, ale nadále existuje na základě dobrovolnosti až do roku 
2002. Na základě zákona č. 449/2001 Sb. byla pak v roce 2006 znovu ustavena „Oblast chovu jelení 
zvěře Vlára“ na výměře 16 319 ha. 

V rámci DO Vlára se nacházejí 2 honitby Lesů České republiky, s. p. - režijní honitba Vlára a pronajatá 
honitba Sidonie. Kromě zvěře vysoké se v honitbách nachází zvěř srnčí a černá, sporadicky se 
v posledních letech začíná vyskytovat také zvěř daňčí. Zajímavý je také ojedinělý výskyt rysa 
a medvěda. V honitbách na území DO Vlára bylo v období let 1956 – 2018 uloveno 53 medailových 
jelenů, v celé jelení oblasti bylo za stejné období uloveno 73 medailových jelenů. Nejsilnější jelen byl 
uloven v roce 2011 s bodovou hodnotou trofeje 221,15 CIC. 

V režijní honitbě Vlára se aktivně usiluje o zachování a údržbu kvalitních lučních porostů, které byly 
historicky zakládány v komplexu lesa. Luční porosty významně zlepšují úživnost pro zvěř a jsou 
zároveň zdrojem kvalitního sena pro zimní přikrmování. V rámci přeshraniční spolupráce s Lesy 
Slovenské republiky, š. p. se vysazují plodonosné a vzácné dřeviny na bezlesí a do lesních porostů a 
jsou projektovány drobné vodní plochy. Tato opatření neslouží pouze ke zvýšení biodiverzity, ale 
zlepšují také životní podmínky pro zvěř a omezují její negativní působení na lesní porosty. 
Samozřejmostí a nutností je zajištění dostatečného množství a struktury krmiv pro pravidelné zimní 
přikrmování zvěře. Mechanická a chemická ochrana lesních porostů proti zvěři je bohužel stále potřebná 
a realizuje se zejména u méně zastoupených dřevin, jako je například jedle, dub nebo javor. Snižování 
početnosti spárkaté zvěře směrem k únosným stavům je přesto nejdůležitějším úkolem. Hlavním 
kritériem pro výši odlovu by měl být stav lesních porostů a výše nákladů na ochranu lesa proti zvěři. 
Nalezení rovnováhy mezi lesem a zvěří je zásadní výzvou pro lesníky a myslivce nejenom v oblasti 
Vlárského průsmyku. 

Ochrana přírody 

Lesy v okolí Vlárského průsmyku leží v 1. zóně CHKO Bílé Karpaty. Tato chráněná krajinná oblast 
byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 17.644/80 ze dne 3. 11. 1980. Pro své mimořádně 
cenné přírodní a krajinné hodnoty bylo území Bílých Karpat zařazeno v rámci programu Člověk 
a biosféra (UNESCO) mezi evropské biosférické rezervace. DO Vlára je rovněž součástí evropsky 
významné lokality Vlárský průsmyk (CZ0724430, celková rozloha 3 173 km2). Samotná řeka Vlára je 
součástí evropsky významné lokality Vlára (CZ0723430, celková rozloha 10 km2). Území DO Vlára je 
vymezeno v rámci ÚSES jako regionální biocentrum. 

V rámci DO Vlára a v blízkém okolí se nachází dvě maloplošná chráněná území: přírodní rezervace 
Sidonie a přírodní památka Okrouhlá.  
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Přehledová mapa stanovišť 
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Charakteristika DO Vlára 

Stěžejním principem hospodaření v DO Vlára je pěstování bukových a smíšených porostů, tvorba 
nejvyšší kvality a stability jednotlivých stromů, zajištění přirozené obnovy původní populace těchto 
dřevin a samozřejmě dosažení co nejvyšší ekonomické a ekologické hodnoty lesa. Porosty v DO Vlára 
jsou zároveň součástí genové základny. 

Zaměření DO Vlára 

 Ukázky podrostního hospodářství na živných stanovištích středních poloh. Lesnické hospodaření 
se věnuje zejména podpoře a obnově místního genofondu listnatých dřevin čtvrtého a třetího 
lesního vegetačního stupně. 

 Ukázky podpory a využívání mimoprodukčních (celospolečenských) funkcí lesů: 
» ukázka funkcí ochrany přírody ve zvláště chráněném území PR Sidonie, 
» podpora autochtonních zdrojů sadebního materiálu v genové základně Vlára. 

Hospodářské postupy 

 Využití vysoké produktivity zdejších stanovišť na troficky bohatých pískovcích a jílovcích 
flyšového pásma. 

 Vytvoření potřebné vertikální struktury porostů s přiměřeným podílem podúrovně (alespoň 50 % 
jedinců v cca 60 letech) je nezbytným předpokladem k dosažení požadované kvality nadějných 
stromů. Podúrovňová složka porostu navíc zajišťuje funkci mikroklimatickou, brání rozvoji buřeně, 
vytváří náhradu za chybějící úrovňové stromy a do určité míry může mechanicky ochraňovat 
jakostní jedince při vyklizování dříví z porostů. Výchovné zásahy jsou principiálně zaměřeny 
především do úrovňové porostní vrstvy a odstraňují se tzv. škodící jedinci, kteří překážejí ve vývoji 
kvalitnějšího „souseda“. 

 Výchova a obnova porostů je vzájemně propojena. Výchovou jsou mimo jiné porosty připravovány 
pro kvalitní obnovu a přirozeně obnovené porosty jsou zase zárukou stability a potenciální kvality 
dospívajících porostů. 

Hlavní vize hospodářských opatření do budoucna 

 Kombinace podrostního a výběrného způsobu hospodaření se zaměřením na druhovou pestrost 
a stabilitu porostů – prosazení tohoto postupu v maximálně vhodné míře. 

 Snížení vlivu zvěře na lesní porosty (tlak na odlov zvěře, zvýšení úživnosti prostředí, vodní plochy, 
kvalitní ochrana vtroušených dřevin). 

 Udržení zastoupení dubu a jeho případný vnos na vhodné lokality. 

 Zajištění přístupnosti porostů sítí linek šetrně zakládaných zejména ve výběrně 
obhospodařovaných porostech. 

 Udržení stálých výrobních kapacit, vyladěných na místní specifika. 

Dopravní přístupnost 

Demonstrační objekt Vlára je přístupný po dohodě s pracovníky LS Luhačovice. Výchozí místo 
k návštěvě DO je u lesního altánku na křižovatce státní silnice 57 (Brumov-Bylnice – Dubnica nad 
Váhom) s levostrannou odbočkou lesní cesty (souřadnice: 49.0374136N, 18.0527497E). Místo se 
nachází přibližně 2 km za osadou Svatý Štěpán a 700 m před odbočkou do osady Sidonie (směrem od 
Bylnice), v její blízkosti je možnost kapacitně omezeného parkování. 
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Základní charakteristiky DO Vlára 

Tab.: Základní charakteristiky DO Vlára. 

Název objektu Demonstrační objekt Vlára 

Důvod zřízení A – dlouhodobé a velkoplošné přírodě blízké hospodaření 

Úroveň významu celostátní 

Název lesní části  revír Sidonie, revír Štítná nad Vláří 

Výměra cca 110 ha 

Název LHC, kód LHC LHC Brumov, 601000 

Výčet dílců, kategorizace lesů 

513 B 17/4/2, 517 A 11, 512 C 8, 515 B 9, 511 B 9, 508 A 15, 509 A 1a, 
633 B 7, 635 A 5, 633 A 7 

Všechny porostní skupiny jsou zařazeny do kategorie 32 a – lesy 
v 1. zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních 
památkách a 32 f – lesy potřebné pro zachování biologické 
rozmanitosti. 

Vlastník Lesy České republiky, s. p., LS Luhačovice 

Platnost LHP 2018 – 2027 

Hlavní dřeviny BK, DBZ + ostatní cenné listnáče (JS, TR, javory, jilmy, lípy) 

Lesní hospodář 
původní – Ing. Alois Indruch 
současný – Pavel Mašláň – revírník (revír Sidonie), Ing. Jaroslav Perutka – 

revírník (revír Štítná nad Vláří) 

Kontaktní osoba 

Ing. Jaroslav Turek, 
Lesní správa Luhačovice 
Uherskobrodská 81, Luhačovice, 763 26 
tel.: 956 136 111 
email.: ls136@lesycr.cz 

Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek DO Vlára 

Tab.: Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek. 

Přírodní lesní oblast PLO 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 

Podoblast Bílé Karpaty 

Geomorfologie (Demek 1987) 

Geomorfologický celek – Bílé Karpaty 
 geomorfologický podcelek – Chmeľovská hornatina 
»  geomorfologický okrsek – Vlárská hornatina 

 geomorfologický podcelek – Lopenická hornatina 
»  geomorfologický okrsek – Starohrozenkovská hornatina 

Nadmořská výška DO 300 – 655 m n. m 

Klimatické údaje  
Průměrná roční teplota – 7,1 °C 
Průměrné roční srážky – 775 mm 

Klimatický okrsek 
MT 10 – dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a 
velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Vegetační doba  
Vegetační doba s teplotou T=8 °C – 174 dnů. 
Vegetační doba s teplotou T=10 °C – 146 dnů. 

Geologie 
Flyšové horniny bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů 

Vnějších Západních Karpat. Charakteristické je rytmické střídání 
převážně vápnitých pískovců a jílovců. 

Pedologie 
Dominantní půdní typ je kambizem (ve varietách melanická, modální 

eutrofní a modální mezotrofní). 

Převažující soubory lesních typů 
Dominantní soubor lesních typů je 4B. Méně zastoupené jsou soubory 

lesních typů 3B, 3D, 4D, 4S, 4V, 3L. 
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Stanoviště 1 - porost 513 B 17/4/2, přírodní rezervace Sidonie 

Cíl ukázky: Ukázka produkčních schopností stanoviště a kvalitního genofondu místní populace buku 

 

Popis ukázky 

Do vývoje porostu zasahovala v minulosti řada lesnických generací. Na podnět lesníků byl porost 
přibližně od druhé poloviny minulého století ponechán samovolnému vývoji a v roce 1984 zde byla 
vyhlášena přírodní rezervace Sidonie. Kromě buku zde byl dříve přimíšen také jilm horský a javor klen. 
V současné době se jedná o prakticky čistý bukový porost, který je stále plodný a přirůstavý, jeho 
struktura se pozvolna mění na pralesní formu. Nacházíme zde tvárné stromy s hladkou částí kmene 
převyšující 20 m. Zajímavý je také výskyt tvárných stromů v nižších etážích, kde neprobíhaly výchovné 
zásahy, regulace rozpínavosti korun je zde mimo jiné zajišťována omezeným přísunem světla přes horní 
etáž. 

Vyskytuje se zde tesařík alpský, strakapoud bělohřbetý, holub doupňák, vzácní karpatští plži skalnice 
lepá a vlahovka karpatská, z květeny stojí za zmínku výskyt okrotice červené a dlouholisté. 

Taxační údaje: věk (2019) je 202 let, měřená plocha 2,53 ha, celková plocha porostní skupiny 3,25 ha, 
SLT 4B, nadmořská výška 500 m n. m., JZ expozice, srážky: cca 800 mm, melanická kambizem. 

Taxační údaje v letech Před vichřicí 2007 Po vichřici 2007 2016 
Střední tloušťka 75 73 72 
Střední výška 46 45 44 
Průměrná hmotnatost b.k. 10,91 10,31 9,57 
Počet stromů na ha 115 93 88 
Zásoba bez kůry 3014 2436 2134 
na 1 ha v m3 b.k. 1191 963 844 

Pozn. č.1: taxační údaje jsou zjištěny vlastním opakovaným měřením. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 
Pozn. č.2: buk „Král lesa“ vyvrácen v roce 2007. Výčetní tloušťka 127 cm (obvod kmene 398 cm), výška 51,5 m, hmota 
kmene 27,71 m3 s k., 26,24 m3 b.k. 

Doporučení 

Porost bude ponechán samovolnému vývoji, bude sledována zásoba a porostní struktura 
v bezzásahovém režimu. Nadále se uvažuje s využitím osiva pro pěstování sadebního materiálu. 
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Stanoviště 2 - porost 517 A 11, Jedlovina 

Cíl ukázky: Ukázka předsunuté přirozené obnovy jedle 

 

Popis ukázky 

Nachází se zde 4 oplocené plochy, které byly umístěny v částech s vyšším zastoupením jedle. První 
oplocenka byla postavena už v roce 1995, později byla opravována a následně v roce 2012 rozšiřována. 
Další oplocenky byly zakládány v letech 2012 a 2018. Před zaplocením bylo provedeno prosvětlení 
porostu, následně se kromě jedle dostavila přirozená obnova buku, dubu, javoru, jasanu, jilmu a třešně. 
Agresivní obnova listnáčů byla upravována výsekem ve prospěch jedle. V nejstarší časti proběhla již 
podruhé prořezávka, poslední v roce 2017. 

Taxační údaje: věk (2019) je 102 let, celková plocha porostní skupiny 20,92 ha, SLT 4B, nadmořská 
výška 480 – 520 m n. m., JV expozice. 

Dřevina Věk Zastoupení % Výčetní tloušťka Výška Hmotnatost Zásoba m3 / ha 
BK  45 36 32 1,44 194 
JD  34 40 31 1,75 22 
MD  7 40 33 1,73 39 
SM  4 40 32 1,66 25 
JS  4 50 34 2,84 14 
KL   3 36 28 1,26 12 
DBZ  3 30 27 0,84 11 
Celkem  100 39 31 1,6 497 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny z LHP. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

Záměrem je udržení zastoupení jedle v porostu formou časově předsunuté přirozené obnovy. Pro 
ochranu jedlových náletů a nárostů bude použita síť oplocenek, případně individuální ochrana. Souběžná 
obnova s bukem a ostatními listnáči je komplikovaná, jedle zde vyžaduje časový předstih a vyšší 
clonění, které omezuje zmlazování listnatých dřevin. Do budoucna je záměr porost obnovit 
velkoplošnou clonnou sečí s prvky výběrného hospodářského způsobu. 
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Stanoviště 3 - porost 512 C 8 

Cíl ukázky: Ukázka tradičního přístupu k výchově dospívajícího porostu 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Ukázka je zaměřena na podporu dalšího rozvoje korun jakostních jedinců s cílem podpořit přírůst 
a fruktifikaci. Pěstebním nástrojem je odstraňování škodících stromů, které překážejí ve vývoji 
kvalitnějšího „souseda“. V roce 2016 bylo předmýtní úmyslnou těžbou (PU +40) vytěženo 59 m3, tj. 
67 m3 / ha, zkusná plocha 0,88 ha, přepočteno na 1 ha. 

V těsném sousedství se nachází stanoviště č. 4, které je alternativou k tradičnímu pojetí bukového 
hospodářství v této oblasti a umožňuje srovnání jednotlivých přístupů. 

Taxační údaje: věk (2019) je 81 let, celková plocha porostní skupiny 16,91 ha, SLT 4B, nadmořská výška 
460 – 540 m n. m., J – JV expozice. 

Rok 
měření 

Úroveň Podúroveň Celkem 
Těžba 
PÚ 

Prům. 
hmotn. 

Běžný 
roční 
přírůst 

512 C 8 věk ks m3 výška tloušťka ks m3 ks m3 m3 m3 / ks m3 / ha 
2011 73 278 475 29 37 235 73 513 482 0 0,94 - 
2016 78 230 419 32 39 210 48 440 467 67 1,06 10,4 

Z toho v roce 2016 

BK 208 383,2 32 39 207 45,7 415 429 58 1,03  
DBZ 5 4,6 31 32 

  
5 5 

 
0,93  

KL 1 1,1 30 31 
  

1 1 
 

1,10  
JV 1 1,7 31 37 1 0,4 2 2 

 
1,08  

JS 2 3,9 36 39 
  

2 3 2 1,97  
MD 11 23,3 35 45 

  
11 23 6 2,12  

HB 
    

3 2,3 3 2 1 0,77  
Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny vlastním opakovaným měřením. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

Zachování tradičního přístupu při péči o dospívající kmenovinu. Pěstební systém založený na pozitivním 
výběru nadějných stromů a odstraňování škodících jedinců, kteří jim překážejí ve zdárném vývoji. 
Předpokládaný interval zásahů je 10 let. Přirozená obnova zatím není žádoucí, zásah je orientován 
především na podporu elitních stromů (jakostní kmen, pravidelná koruna, maximální přírůst 
a fruktifikace), do podúrovně je zásah minimální. 
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Stanoviště 4 - porost 515 B 9 

Cíl ukázky: Převod na výběrný způsob hospodaření 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Smyslem tohoto přístupu je zachování celistvosti rozsáhlých porostů, maximální prostorové využití 
produkční plochy a zajištění trvalého a bezpečného plnění všech funkcí lesa s maximálním 
ekonomickým efektem. 

Zásah provedený v roce 2019 kombinuje tradiční úrovňový pozitivní výběr ve slabších porostních 
složkách (30 – 50 cm) s těžbou cílových tlouštěk nad 50 cm. Je zde snaha o podporu vertikální struktury 
porostu zachováním kvalitních podúrovňových složek. Cílem je dosažení vertikálně strukturovaného, 
smíšeného „trvalého“ lesa na optimálním stanovišti, což je také v souladu s náročnými požadavky 
ochrany přírody. Z úrovně i podúrovně se odstraňují netvárné, po celém kmeni zavětvené stromy 
(obrostlíci). Další zásah je uvažován dle stavu porostu za cca 10 let, bude zjištěn přírůst porostu pro 
nastavení intenzity. 

Zásah v roce 2019: intenzita 123 m3 / ha, celková zásoba porostu před zásahem: 597 m3 / ha. Předchozí 
výchovná těžba proběhla v roce 2006, běžný roční přírůst se pohybuje po předchozích měřeních ve výši 
cca 10 m3 / ha / rok. 

Taxační údaje: věk (2019) je 86 let, měřená plocha 1,16 ha, údaje přepočteny na hektar, celková plocha 
porostní skupiny 14,83 ha, SLT 4B, nadmořská výška 440 m n. m., JZ expozice. 

Dřevina Věk Zastoupení % Výčetní tloušťka Výška Hmotnatost Zásoba m3 / ha 
BK 

83 

90 33 30 1,23 424,7 
DBZ 1 33 28 0,93 2,4 
HB  19 14 0,18 0,9 
JLH 1 33 25 0,88 3,0 
JS 3 37 31 1,35 16,3 
JV 1 30 26 0,89 7,7 
KL 2 32 27 1,07 10,1 
MD 2 49 38 2,54 8,7 
Celkem – 100 33 27 1,22 474 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny z LHP. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 
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Doporučení 

 Pro realizaci převodu je důležitá obnova a doplnění sítě linek, které budou dlouhodobě používány 
pro bezeškodné vyklizování a přibližování dříví. 

 S ohledem na dlouhodobost procesu je důležité zachování kontinuity nastavených hospodářských 
opatření. Vytvořit trvalý les, který funguje na principu „perpetuum mobile“ při efektivním plnění 
všech požadovaných funkcí je velmi motivující myšlenkou pro lesníka, se kterou je nutné se 
ztotožnit v duchu „kdo chce zapálit, musí hořet…“ 

 Jednotlivými výše specifikovanými zásahy dosáhnout v horizontu 20 až 30 let „rovnovážného 
stavu“ s porostní zásobou cca 300 – 400 m3 a bohatou vertikální a horizontální strukturou porostu. 

 

Obr.: ukázka z porostu 515 B 9.  
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Stanoviště 5 - porost 511 B 9 

Cíl ukázky: Ukázka původního dřevinného společenstva 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Porost prezentuje pestré původní společenstvo devíti listnatých dřevin na mimořádně živném stanovišti, 
vzniklé přirozenou obnovou. Zajímavá je jednotlivá příměs vysoce tvárné třešně ptačí, která dospěla již 
do mýtní zralosti. Můžeme zde rovněž pozorovat mimořádné dimenze jasanu ztepilého. Porost byl 
v minulosti výrazně poškozen ledovkou, sněhem i větrem (nepříznivý poměr kořenového systému 
a nadzemní části v důsledku velmi bohatého stanoviště). V současné době se již zapojuje a dostavuje se 
přirozená obnova i přes vysoké riziko nástupu buřeně. 

Taxační údaje: věk (2019) je 85 let, veškeré hodnoty přepočteny na 1 ha, zkusná plocha 1,70 ha, celková 
plocha porostu 12,05 ha, SLT 4B, 3L, nadmořská výška 460 – 520 m n. m., V expozice. 

Rok 
měření 

Úroveň Podúroveň Celkem 
Těžba 
PÚ 

Prům. 
hmotn. 

Běžný 
roční 
přírůst 

511 B 9 věk ks m3 výška tloušťka ks m3 ks m3 m3 m3 / ks m3 / ha 
1990 60 306 462 25 33 230 42 536 504 - 0,94 - 
1996 66 306 510 26 35 221 35 497 545 33 1,10 12,3 
2001 71 242 486 27 37 276 94 518 580 29 1,12 12,8 
2006 76 259 508 28 38 126 22 385 530 77 1,38 5,4 
2011 81 259 524 28 40 129 26 388 550 - 1,42 4,0 
2016 86 227 536 29 41 145 36 372 572 6 1,54 5,6 

Z toho v roce 2016 

BK 

86 

95 208,3 31 41 104 19,9 199 228  1,15 40 
OLL 17 27,2 30 40 - - 17 27 2 1,60 5 
KL 9 13,5 28 36 14 5,1 23 19  0,81 3 
JV 6 12,1 29 38 3 0,3 9 12  1,38 2 
JS 56 186,5 35 53 3 2,1 60 189 1 3,14 33 
JLH 31 58,2 30 42 16 7,2 47 65 3 1,39 11 
LP 2 3,4 28 35 1 0,1 3 3  1,13 1 
TR 9 24,8 31 46   9 25  2,75 4 
HB 2 1,9 22 36 4 1,8 6 4  0,61 1 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny vlastním opakovaným měřením. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

Do budoucna je žádoucí realizovat výběrné prvky hospodaření s cílem udržet pestrou skladbu dřevin, 
viz doporučení pro stanoviště č. 4.  
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Stanoviště 6 - porost 508 A 15 

Cíl ukázky: Obnova porostů s příměsí dubu 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Na JZ exponovaném svahu nad Vlárským průsmykem se dochovaly kvalitní smíšené listnaté porosty 
s převahou dubu. V důsledku expozice a teplého proudění vzduchu z Povážské nížiny lze tyto porosty 
nalézt v nadmořských výškách od 400 do 650 m n. m. Přirozená obnova dubu na těchto stanovištích je 
poměrně náročná s ohledem na agresivitu ostatních dřevin jako je habr, buk a lípa. Dub zde v minulosti 
trpěl holožíry obaleče dubového a frekvence semenných let je nižší v porovnání s výše uvedenými 
dřevinami. 

Nemalý vliv na úspěšnost přirozené obnovy má také fakt, že se zde v semenných letech soustřeďuje 
veškerá zvěř, zejména pak černá, která velmi ochotně konzumuje žaludy. Rovněž vliv hmyzu a hlodavců 
na kvalitu žaludů je poměrně významný. Využití semenných let je velmi důležité. Ukázka představuje 
porosty, které byly rozpracovány jejich postupným prosvětlením. Rovněž nově zkoušíme realizaci tzv. 
proužkových sečí o šířce max. 10 m, které jsou v cca 40 m rozestupech vkládány po semenném roce do 
porostů, v okrajích sečí jsou současně odstraňovány netvárné stromy a agresivní listnáče. 

509 A 1a  

Méně zdařilá přirozená obnova DB s vyšším podílem HB a LP, plocha 2,60 ha. V porostu byly 
provedeny následující pěstební opatření: 

 clonná seč byla realizována v semenném roce 2006, po celé ploše vytěženo 380 m3 LP, HB a BK, 

 další zásah byl proveden v roce 2009, po celé ploše bylo vytěženo 185 m3, z toho 165 m3 DBZ, 

 v roce 2011 domýcení 460 m3, z toho 430 m3 DBZ,  

 v roce 2015 a 2018 provedeny prořezávky zaměřené na podporu DBZ. 
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508 A 15  

Rozpracovaná přirozená obnova DBZ, plocha 2,30 ha, věk 150 let. V porostu byly provedeny 
následující pěstební opatření: 

 redukce zmlazených dřevin (mimo DBZ) včetně výmladků proběhla před realizací clonné seče 
v roce 2014, vytěženo bylo 272 m3 BK, LP, HB.  

 v  roce 2017 proběhl další zásah, uvolněno bylo 0,64 ha přirozené obnovy.  

Pro rok 2019 bylo vyznačeno 100 m3 na části porostu s větším podílem zmlazeného dubu. K obnově 
porostu budou využity proužkové seče, proto bylo v porostu vyznačeno 5 úzkých dlouhých pruhů po 
spádnici, celkem 580 m3. Obnovní postup je realizován na základě podnětu prof. Tesaře, smyslem je 
vytvořit lepší světlostní podmínky pro obnovu dubu. Vytvořené proužky už nebudou rozšiřovány, ale 
další budou vkládány doprostřed ponechaných kulis, takže vzdálenost proužků bude po další úrodě 
žaludů cca 20 m. 

 V březnu 2019 vytěženy pouze 2 pruhy, celkem 206 m3. Těžba nebyla realizována ve všech 
vyznačených prvcích s ohledem na dochovanou kvalitu a množství žaludů po zimě (zvěř, škůdci). 

Taxační údaje: věk (2019) je 150 let, celková plocha porostu 9,48 ha, SLT 3B, nadmořská výška 320 – 
480 m n. m., JZ expozice. 

Dřevina Věk Zastoupení % Výčetní tloušťka Výška Hmotnatost Zásoba m3 / ha 
DBZ 

150 

75 35 29 – 260 
BK 18 50 31 – 75 
HB 3 28 22 – 7 
KL 2 36 29 – 7 
LP 2 40 28 – 7 
Celkem – 100 – – – 356 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny z LHP. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

 Hospodářským cílem je realizace přirozené obnovy dubu zimního prováděním clonných 
a skupinovitých zásahů v semenných letech, v obdobích bez úrody žaludů uvolňovat stávající 
nárosty a celoplošně podporovat kvalitní porostní složky. 

 Důležité jsou časté zásahy proti výmladkům lípy a habru a také včasná podpora dubu po uvolnění 
nárostu výsekem konkurenčních dřevin. 

 V případě potřeby realizovat ochranu proti okusu nátěrem dubových náletů. 
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Stanoviště 7 - porost 633 B 7, Potůčková 

Cíl ukázky: Výchova probírkami ve starších porostech 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Důsledným odstraňováním škodících jedinců ve prospěch nadějných stromů byla dosažena vysoká 
kvalita stromového inventáře. Negativní vliv na porost měl ohryz zvěří v roce 2012, což mělo za 
následek silnější výchovný zásah ve prospěch nepoškozené kvalitní úrovně. Ponechání podúrovně je 
důležitým předpokladem pro další zdárný vývoj porostu. 

Zajímavá je jednotlivá příměs modřínu v nadúrovni, jehož dimenze výrazně převyšují taxační hodnoty 
u buku. Svou přítomností v porostu navyšuje modřín jeho celkovou stabilitu a také jeho ekonomickou 
hodnotu. Podmínkou je jednotlivé zastoupení do 5 – 10 % a výškový předstih oproti okolnímu porostu. 
V roce 2013 vytěženo probírkou 14,5 m3, tj. 73 m3 / ha. 

Taxační údaje: věk (2019) je 66 let (po sloučení porostů), celková plocha porostu 10,93 ha, SLT 4S, 
nadmořská výška 540 – 560 m n. m., SV expozice 

Rok 
měření 

Úroveň Podúroveň Celkem 
Těžba 
PÚ 

Prům. 
hmotn. 

Běžný 
roční 
přírůst 

633 B 6 věk ks m3 výška tloušťka ks m3 ks m3 m3 m3 / ks m3 / ha 
1989 26 1370 152 16 14 1505 13 2875 165 - 0,06 - 
1995 32 1025 225 18 17 980 27 2005 252 14,71 0,13 14,5 
2001 38 1025 321 20 18 665 40 1690 331 - 0,20 13,2 
2006 43 765 331 21 20 570 41 1335 361 22,14 0,27 12,4 
2011 48 765 380 22 25 575 40 1340 420 - 0,31 11,8 
2016 53 520 363 26 27 450 37 970 400 72,60 0,41 10,5 

Z toho v roce 2016 

BK 505 341 16 12 450 37 955 378 72,60 0,40 – 
MD 15 22 26 27 – – 15 22 – – – 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny vlastním opakovaným měřením. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

 Do budoucna nadále uplatňovat pozitivní úrovňovou výchovu, tzn. podpora nadějných stromů 
s tvárným kmenem a pravidelnou korunou odstraňováním tzv. „škodících“ jedinců v intervalu 5 –
10 let dle potřeb porostu. Zásahy do podúrovně minimalizovat. 

 V částech s vyšším podílem modřínu uvolňovat nadúrovňové stromy tak, aby se modříny navzájem 
nedotýkaly korunami dle rčení „ modřín modřínu hrobařem…“ 



exkurzní průvodce 
Demonstrační objekt Vlára 

24 
 

Stanoviště 8 - porost 635 A 5 

Cíl ukázky: Výchova probírkami ve starších porostech 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Zde je dokumentována mimořádná růstová dynamika porostu ve věku do 40 let. Porost pochází ze 
zdařilé přirozené obnovy, v minulosti zde byly realizovány 3 prořezávky v intervalu cca 5 let. 
Rozčlenění porostů je vhodné zakládat až s prvními probírkovými zásahy, protože v prořezávkách by 
docházelo k znehodnocení kvality jedinců podél linek. 

Porost v tomto věku je schopen se velmi rychle vypořádat s narušením zápoje, což je potřeba využít při 
odstraňování škodících jedinců, protože v pozdějším věku by docházelo k větším škodám při těžbě 
poškozením sousedních stromů (domino efekt). Byl zjištěn větší přírůst dřevní hmoty než v porostech 
starších čtyřiceti let. V roce 2013 vytěženo probírkou 46 m3 / ha, průměrný roční přírůst od roku 1996 
je 14,74 m3 / ha. 

Taxační údaje: věk (2019) je 50 let, celková plocha porostu 8,69 ha, SLT 4S, nadmořská výška 480 – 
520 m n. m., SV expozice. 

Rok 
měření 

Úroveň Podúroveň Celkem 
Těžba 
PÚ 

Prům. 
hmotn. 

Běžný 
roční 
přírůst 

512 C 8 věk ks m3 výška tloušťka ks m3 ks m3 m3 m3 / ks m3 / ha 
1996 24 1980 95 13 11 1750 0 3730 95 - 0,03 - 
2001 29 1980 172 15 15 420 11 2400 183 - 0,08 17,6 
2006 34 1200 234 18 16 710 19 1910 253 13,1 0,13 16,6 
2011 39 1080 272 21 19 520 23 1600 295 22,0 0,18 12,8 
2016 44 780 274 22 21 460 35 1240 309 45,7 0,25 11,9 

Z toho v roce 2016 

BK 770 268 22 21 460 35 1230 303 39,0 0,25 – 
DBZ 10 6 28 27 – – 10 6 6,7 0,60 – 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny vlastním opakovaným měřením. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 

Doporučení 

 Doporučení jsou společná s předchozí ukázkou. 
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Stanoviště 9 - porost 633 A 7, mokřady 

Cíl ukázky: Zakládání mokřadů v lese 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

V souvislosti s klimatickou změnou vzniká stále větší potřeba zadržovat vodu v krajině. Rozložení 
dešťových srážek je obecně velmi nerovnoměrné a běžné jsou krátkodobé přívaly, při kterých prakticky 
nedochází k zasakování vody. V rámci projektu přeshraniční spolupráce s podnikem Lesy Slovenské 
republiky, š.p. byly nově vybudovány čtyři mokřady, které budou sloužit také jako biotop pro celou řadu 
živočichů a rostlin, vázaných na toto prostředí. Rovněž vzniknou přirozená napajedla pro zvěř, která si 
nebude muset v suchých částech roku zajišťovat vodu například letním loupáním kůry lesních dřevin. 

V roce 2018 zde byly vytvořeny dva navzájem propojené mokřady s výměrou zaplavení cca 200 m2. Na 
revíru Štítná nad Vláří je zřízeno celkem 7 drobných vodních ploch o celkové výměře cca 5 000 m2. 
Vytváření objektů pro zadržování vody v lesích vytváří také estetické prvky v krajině a je potřebnou 
součástí práce lesníků. 

Taxační údaje: věk (2019) je 66 let, celková plocha porostu 10,93 ha, SLT 4S, nadmořská výška 560 – 
580 m n. m., SV expozice. 

Dřevina Věk Zastoupení % Výčetní tloušťka Výška Hmotnatost Zásoba m3 / ha 
BK 

66 

68 26 28 – 255 
SM 18 35 29 – 107 
MD 10 30 29 – 53 
JD 4 27 27 – 23 
Celkem – 100 – – – 438 

Pozn.: taxační údaje jsou zjištěny z LHP. Objemy jsou uvedeny v m3 bez kůry. 
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Ing. Alois Indruch – významný místní lesník 

Cíl ukázky: Zastavení u pomníku Ing. Aloise Indrucha (1925 – 2017) na Potůčkové 

Porostní mapa 

 

Popis ukázky 

Ing. Alois Indruch se narodil 26. 7. 1925 v Kladerubech v okrese Vsetín. Po absolvování gymnázia 
v Kroměříži studoval v letech 1945 – 1949 lesnickou fakultu v Brně. Na Lesním závodě Brumov působil 
od prosince 1951. Jen krátce pracoval ve funkci lesního a od roku 1952 až do odchodu do důchodu 
v roce 1986 vykonával funkci vedoucího polesí, resp. později lesní správy Vlára. Lesnímu hospodářství 
se věnoval i po odchodu do důchodu a od roku 1990 působil několik let v Bavorsku. 

Za téměř 35 let své praxe vykonal pro lesní hospodářství a zdejší kraj mnoho poctivé a záslužné práce, 
jejíž výsledky byly a stále jsou na bývalé lesní správě Vlára zřetelně patrné. Jeho práce měla jasnou 
koncepci, vysokou profesionální úroveň, zahrnovala progresivní prvky a vyznačovala se svědomitostí 
a důsledností. Dokázal v terénně těžkém lesnickém provozu jedinečným způsobem sladit a vyvážit 
náročné požadavky a cíle nadšeného pěstitele lesa, propagátora nejnovější techniky a pokrokových 
technologií, ekonoma, myslivce i lesnického estetika. Dokázal to, o čem mnozí říkali, že je nemožné! 

Vypracoval vlastní postupy přirozené obnovy bučin a výchovy lesních porostů, metody, jejichž provozní 
uplatnitelnost a efektivnost je v síle logiky a jednoduchosti. To prakticky prokázal v rozsahu, který nelze 
v žádném směru zpochybnit. Jsme mu vděčni za to, že své bohaté zkušenosti předal lesnické veřejnosti 
v publikaci "Zakládání a výchova listnatých porostů" (1985). Jsme mu vděčni i za jeho myslivecké 
publikace "Fořtovo království" (1996), "Z fořtových vzpomínek" (1997) a "Ze života lovců" (2000), které 
široké veřejnosti umožnily nahlédnout do jeho bohaté a nesmírně zajímavé myslivecké praxe. 
Za publikace v roce 1996 obdržel Cenu roku Českého mysliveckého svazu. 

Ing. Alois Indruch také vykonal mnoho pro propagaci zdejšího kraje a města Brumova-Bylnice. Během 
svého působení v lesnickém provozu, ale i po odchodu do důchodu, provedl bývalým polesím Vlára 
tisíce účastníků lesnických exkurzí. Byli to nejen studenti všech typů lesnických škol z bývalé ČSSR 
a kolegové z mnoha lesních závodů republiky, ale i lesníci mnoha evropských států včetně vládních 
úředníků z Dánska, Švýcarska, Německa, Holandska, Sovětského svazu, Rakouska a Francie. A nejen 
proto se stal i čestným občanem města Brumov-Bylnice. 

Vyjádřením úcty k jeho dlouholeté práci pro zdejší lesy je také odhalení malého pomníku na lokalitě 
„Potůčková“, která byla jeho srdci blízká. 
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Ochrana přírody 

PR Sidonie 

Přírodní rezervace Sidonie představuje přírodě blízký bukový porost v severní části Bílých Karpat. 
Vyhlášena byla v roce 1984. Předmětem ochrany je vysoce kvalitní starý bukový porost typický pro 
střední polohy Bílých Karpat. Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní, vtroušen je javor 
klen a jilm horský. V bylinném patře je kromě charakteristických druhů květnatých bučin možné nalézt 
např. lilii zlatohlavou (Lilium martagon), okrotici červenou (Cephalanthera rubra), okrotici 
dlouholistou (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a v křovinném patře 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).  

Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. čáp černý (Ciconia nigra), holub 
doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), 
strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos). Z denních motýlů se zde objevuje např. babočka 
jilmová (Nymphalis polychloros) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla). Entomologickou 
zajímavostí je vzácný motýl z čeledi zavíječovitých Pyrausta falcatalis, který byl v roce 1967 chycen 
ve Vlárském průsmyku, v těsné blízkosti PR Sidonie. Lokalita je významná také výskytem měkkýšů, 
bylo zde nalezeno 15 druhů včetně typických karpatských plžů, např. skalnice lepé (Faustina faustina) 
a vlahovky karpatské (Monachoides vicinus). Kontinuita genofondu bukové populace zde dosud nebyla 
přerušena a tento porost lze označit za původní [https://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Sidonie.htm]. 

PP Okrouhlá 

Přírodní památka Okrouhlá představuje přírodě blízké lesní porosty v severní části Bílých Karpat. 
Vyhlášena byla v roce 1991. Motivem ochrany je zachování přirozeného smíšeného listnatého porostu 
s bohatým bylinným patrem v komplexu lesů kolem Vlárského průsmyku. Převládající dřevinou je buk 
lesní, avšak příznivé klimatické podmínky, které ve Vlárském průsmyku panují, umožňují větší 
zastoupení dubu zimního. Rostou zde i četné další listnáče jako javor mléč, javor klen, lípa srdčitá a jilm 
horský. Jedná se o ojedinělou skladbu dřevin, která nemá v severní části Bílých Karpat obdoby. 
V bylinném patře kromě charakteristických druhů květnatých bučin je možné nalézt např. árón východní 
(Arum cylindraceum) lilii zlatohlavou (Lilium martagon), okrotici dlouholistou (Cephalanthera 
longifolia), okrotici červenou (Cephalanthera rubra) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), 
v keřovém patře i lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

PP Okrouhlá patří k nejvýznamnějším bělokarpatským lokalitám xylofágního a saproxylického hmyzu. 
V roce 2006 zde byl nalezen nový druh brouka v ČR - „houbový nosatec“ Ulorhinus bilineatus z čeledi 
Anthribidae. V témže roce byl nalezen také hrotař Mordellochroa milleri. Bohatě zastoupeni jsou 
střevlíkovití, z karpatských druhů zde žije poddruh střevlíka zlatolesklého (Carabus 
auronitens subsp. escheri), střevlíčci Pterostichus foveolatus a Pterostichus pilosus, z dalších např. 
střevlík hajní (Carabus nemoralis), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Linnéův 
(Carabus linnaei), úzkoštítník nosatý (Cychrus caraboides) a prskavec výbušný (Aptinus bombarda). 
K významným druhům brouků patří také lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a vzácný tesařík 
alpský (Rosalia alpina). Z motýlů zde můžeme spatřit např. babočku jilmovou (Nymphalis polychloros) 
a batolce duhového (Apatura iris). Z plazů zde byla pozorována kriticky ohrožená užovka stromová 
(Zamenis longissimus), z obojživelníků mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata). Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. holub doupňák 
(Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius) a strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 
[https://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Okrouhla.htm]. 
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Fotografická příloha 

Stanoviště 1 - porost 513 B 17/4/2, Přírodní rezervace Sidonie 
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Stanoviště 2 - porost 517 A 11, Jedlovina 
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Stanoviště 3 - porost 512 C 8 

 

Stanoviště 4 - porost 515 B 9, 516 A 9 
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Stanoviště 5 - porost 511 B 9 
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Stanoviště 6 - porost 508 A 15 
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Stanoviště 7 - porost 633 B 7, Potůčková 
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Stanoviště 8 - porost 635 A 5 
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Stanoviště 9 - porost 633 A 6, mokřady 
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Potůčková - pomník Ing. Aloise Indrucha 
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Antonstálské kroniky 

Ilustrační ukázka z lovecké kroniky Antonstálu. Antonstál byl lovecký zámeček, postavený majitelem 
Brumovského panství Antonem Dreherem na Slovenské straně Bílých Karpat (zdroj: Turek 2019). 
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PR Sidonie 
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PP Okrouhlá 
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Zkratky v textu 

CIC  Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře MT  mírně teplá klimatická oblast 

ČGS Česká geologická služba OTE oblastní typologický elaborát 

ČR  Česká republika PLO přírodní lesní oblast 

DO demonstrační objekt PR přírodní rezervace 

CH  chladná klimatická oblast PP přírodní památka 

CHKO chráněná krajinná oblast PVP poloprovozní výzkumná plocha 

LHC lesní hospodářský celek ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. 

LHP lesní hospodářský plán UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 

LVS lesní vegetační stupeň ÚSES územní systém ekologické stability lesů 

LS Lesní správa  

Zkratky dřevin 

BK buk lesní JLH  jilm horský LP lípa srdčitá TR  třešeň ptačí 

DBZ dub zimní JS  jasan ztepilý MD modřín opadavý  

HB habr obecný JV  javor mléč OLL  olše lepkavá  

JD jedle bělokorá KL javor klen SM smrk ztepilý  



exkurzní průvodce 
Demonstrační objekt Vlára 

41 
 

  

Zdroj ortofoto: Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
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