a svým pádem otevírají porostní zápoj. Do porostu proniká
světlo a teplo a v přízemní vrstvě může odrůstat nová generace přirozeného zmlazení – viz obr. 1. Tyto porostní mezery vznikají mozaikovitě a v čase se postupně propojují,
až buk opět vytvoří jednovrstevný, ale věkově rozrůzněný
porostní zápoj. Zvýšené množství tlejícího dřeva ve stadiu
rozpadu hostí neuvěřitelně bohatý svět živočichů, rostlin
a hub vázaných existenčně na tlející dřevo. Bučiny jsou
krásné v každé roční době. Nejpůsobivější jsou však na podzim, kdy se rozzáří pestrou paletou pastelových barev protkanou zlatými paprsky slunce.

Poslání lesů v národním parku
Čím se vlastně liší lesy v národním parku od ostatních běžně obhospodařovaných lesů v naší kulturní krajině? Liší se
intenzitou dřívějšího ovlivnění člověkem a tím i stupněm přirozenosti. Od okamžiku vyhlášení národního parku pak i specifickým posláním, které není primárně zaměřeno na hospodaření. Národní parky jsou tedy deklarovány i z toho důvodu,
aby umožnily samovolné přírodní procesy (byť v člověkem
pozměněném prostředí) a také proto, aby na části svého území aktivně (tedy cílenou lidskou činností) chránily a podporovaly populace rostlinných i živočišných druhů ohrožených
vyhynutím, nebo jinak specificky a regionálně cenných.
Národní park Podyjí není územím nedotčených pralesů
a panenské přírody. Je součástí kulturní krajiny, ovšem díky
svému reliéfu a poloze na státní hranici a její časové stabilitě (cca 800 let) si v evropském kontextu zachoval přírodní
prostředí, které je méně než kdekoliv ve srovnatelném okolí se srovnatelnými přírodními podmínkami pozměněno
člověkem.
Pro samovolné procesy je v souladu s plánem péče o národní park a jeho ochranné pásmo vyčleněna převážná část
kaňonovitého údolí Dyje a část navazujících porostů na
zvlněné plošině nad údolím. Specifický management ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů je uplatňován
hlavně na plošině a na vybraných, mozaikovitě rozmístěných
plochách na svazích nebo přímo v údolí Dyje. Následující
představení hlavních lesních společenstev ukazuje nejenom
na přírodní rozmanitost zdejších lesů, ale i na jejich různou
míru ovlivnění člověkem. Proto jsou lesní porosty v národním parku v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb. rozděleny do
4 stupňů přirozenosti. Toto rozdělení je použito také v následujícím přehledu.
V národním parku najdeme lesy přírodní (např. bučiny nebo suťové lesy), které jsou ponechány samovolnému
vývoji. Dříve více ovlivněná společenstva lesů přírodě
blízkých jsou předmětem specifických zásahů a následně
jsou ponechána samovolnému vývoji nebo – podle výskytu
ohrožených druhů a společenstev – v nich nastupuje specifický management pro podporu biologické rozmanitosti.
Lesy kulturní a nepůvodní jsou předmětem tzv. přestaveb
lesních porostů. Následně, když splní kritéria pro zařazení
mezi lesy přírodě blízké, jsou ponechány samovolnému vývoji nebo jako lesy kulturní s upravenou dřevinnou sklad-
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Suťové lesy a reliktní bory
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bou přecházejí do režimu specifického managementu se
zaměřením na druhovou ochranu.
Národní park Podyjí je se svými 5400 ha lesů nejmenší
v ČR, ale s více než 40 % lesů ponechaných samovolnému
vývoji (stav 2011) je na prvním místě mezi českými národními parky.

Přírodní společenstva lesů
Bučiny
V nejvýše položených partiích národního parku na pravém
břehu Dyje v oblasti Braitavy se nacházejí porosty přírodních bučin. V okolí Býčí hory (536 m n. m.) a na severně
orientovaných svazích údolí Dyje je buk hlavní dřevinou přirozené druhové skladby lesů. Na těchto stanovištích dokáže
díky přizpůsobivosti vůči faktorům prostředí (světlo, vlhko,
teplo) vytvářet druhově téměř čisté porosty, takže se může
zdát, že zde byl uměle podpořen lesnickými zásahy. I v případě dříve obhospodařovaných bukových porostů se právě
v nich smazává stopa po lidském působení nejrychleji. Buk
dovede v přirozených porostech vytvořit v určitém období
(tzv. stadium optima) jednovrstevné porosty, které připomínají hospodářský les. Přestože stromy vypadají na první pohled stejně, mají výrazné věkové rozpětí (např. 100 let). Tento
stav vzniká díky toleranci buku, kdy mladší stromy postupně
vrůstají do hlavní úrovně starších stromů i při sníženém světelném požitku. Stromy, které nedokáží konkurovat svými
korunami (mají málo světla) nebo nemají dostatečný kořenový systém (nestačí se průběžně zásobit vodou), odumírají

Vzácně jsou v Podyjí roztroušeny malé plochy prameništních
olšin. vyskytují se na trvale zamokřených plochách v okolí
pramenišť, kde olše dokáže konkurovat ostatním dřevinám
díky její toleranci k trvalé přítomnosti vody a málo provzdušněnému půdnímu prostředí – viz obr. 4. Od vydatnějších pramenišť lze sledovat stopu olšin podél mělkých údolíček potoků (např. Klaperův potok pod Lesnou) až do zahlubujících se
zářezů, kde olšiny konkurenčně ustupují (už tam není stojatá
voda na rovné plošině) pestré směsi na živiny náročných druhů – jilmů, javorů, lip a dalších. Tyto smíšené porosty obsazují
spodní části svahů, kde se hromadí velké množství živin a je
zajištěno dostatečné zásobení vodou z potoků – viz obr. 5.

1 2

1 Bučiny na severních svazích Braitavy patří k nejzachovalejším lesům v národním parku. Dlouhodobá absence lidské
činnosti umožnila plnohodnotné rozvinutí spontánních
vývojových procesů

Přírodě blízká společenstva lesů
Dubohabřiny
Dubohabřiny jsou plošně nejvýznamnějším společenstvem
lesů v národním parku. Největší plochy najdeme mezi Čížovem a Podmolím. Pro porosty jsou typické mohutné duby
s většími korunami, v jejichž podúrovni rostou habry s lípou
a dalšími dřevinami – viz obr. 6. Jsou to lesy, které v minulosti ovlivňoval člověk – těžbou dříví, pastvou v lese, hrabáním
steliva. Přednostně byl těžen buk pro výrobu dřevěného uhlí,
a proto je v nich dnes vzácnější. Protože se nám nezachovaly
žádné původní lesy dubohabřin, nemáme ani přesnou představu o jejich potenciální dřevinné skladbě. je jasné, že do
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Kyselé doubravy

Kyselé doubravy jsou plošně druhým nejvýznamnějším společenstvem lesů v národním parku. Spojuje je stejná minulost
– dřívější využití člověkem a podobné otázky do budoucna:
jaká je vlastně potenciální dřevinná skladba těchto lesů?
Kyselé doubravy jsou přirozeným mezičlánkem mezi dubohabřinami a extrémními stanovišti suťových lesů a reliktních
borů. Jejich půdy nejsou dostatečně zásobené živinami a vodou jako u dubohabřin a bučin, a proto zde často stromy
nevytvářejí úplný korunový zápoj – viz obr. 7. Jsou to polootevřené formace s mozaikou plošek teplomilných trávníků
hostících řadu vzácných druhů rostlin i živočichů z Panonie.
V dřevinné skladbě převažují různé druhy dubů (zejména dub
zimní a příbuzné druhy), které dobře snášejí suché prostředí.
Málo vyvinuté půdy a pozice převážně na svazích neudrží
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nich patří buk, habr, v určité míře duby, lípy, javory, jilmy. Ve
vyšších polohách v okolí Čížova se s habrem začíná uplatňovat spontánně se šířící buk ze starých výstavků (jednotlivých
2

< Titulní strana: Bez ohledu na mimořádné přírodovědné
hodnoty říčního údolí Dyje mezi Vranovem a Znojmem je
prvním vjemem každého návštěvníka jeho monumentálnost a krása

5

Prameništní olšiny a smíšené lesy potočních údolí

Na strmých svazích Dyje můžeme pozorovat několik otevřených kamenných moří. Ve skutečnosti jich je zde více,
jsou jen částečně zazemněná a nejsou tolik viditelná – viz
obr. 2. Tato místa jsou kolonizována polopionýrskými dřevinami a jejich formace nazýváme suťové lesy. Půdy zde nejsou plně vyvinuté, stromy čerpají dostupné živiny hlavně
z humusu tvořeného rozloženým listovým opadem. Typickými dřevinami zde jsou lípy, líska, habr, javory a jilmy. Díky
extrémní poloze jsou suťové lesy člověkem ovlivněné jen
minimálně. V ještě extrémnějších polohách rostou tzv. reliktní bory – viz obr. 3. Borovice zde přežívá uchycena ve
skalních puklinách. Na skalách vytváří stálezelené ostrůvky,
které jsou ozdobou dyjského údolí.

dříve nevytěžených buků), zatímco duby, přestože tvoří výraznou část dnešní dřevinné skladby, ztrácejí podmínky pro
svoji obnovu. buk se totiž stačí obnovit již v zástinu a habr
v polostínu, zatímco dub potřebuje pro obnovu více světla.
I tyto procesy nám ukazují dávné ovlivnění těchto lesů člověkem a jeho dřívější preferenci dubu pro hospodářské využití.
Právě lesy ponechané samovolnému vývoji v NP Podyjí jsou
jediným komplexem v ČR, který nám může ukázat, kam tyto
porosty vývojově směřují. Až se plně rozvine jejich disturbanční dynamika (režim narušení) – tzn. vytváření porostních
mezer vlivem odumírání starých stromů nebo větrných polomů – budeme znát i potenciální zastoupení dubu v těchto
společenstvech. Sušší varianty dubohabřin jsou tvořeny převážně dubem a habrem, mají jednodušší prostorovou strukturu a v minulosti byly využívány často jako pařeziny.

4

2 Suťové lesy na strmých svazích údolí Dyje obsazují postupně
se zazemňující kamenná moře a jasně vymezují existenční
hranici pro les

3 4

3 Reliktní bory se nacházejí na nejextrémnějších stanovištích,
kde přežijí jenom nejodolnější pionýrské dřeviny
4 Prameništní olšiny jsou roztroušeny v lesích jako malá „oka“
– např. tato olšina doprovázející pramen potoka Daníž

5 Díky trvalé vlhkosti a bohatství živin na bázích svahů jsou lesy
potočních údolí pestrou směsí náročnějších druhů dřevin
6 Dřívější vliv člověka v dubohabřinách signalizuje velmi nízké
zastoupení buku, který byl v minulosti prioritně těžen
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7 Kyselé doubravy vytvářejí mozaikovitě otevřený zápoj a pro
svůj estetický i biologický význam se staly symbolickým
lesním společenstvem národního parku

delší dobu vlhkost, a proto tyto polohy již nejsou dostupné
pro buk. Doprovodnými dřevinami zde jsou habr, lípy, jeřáby
a pomístně borovice, protože právě větší skalnaté výchozy
v těchto formacích hostí již zmíněné reliktní bory. Doubravy
na zvlněné plošině mimo údolí byly v minulosti mnohem intenzivněji hospodářsky využívány (viz další kapitola), zatímco
tato společenstva na prudkých svazích řeky jsou již desítky let
ponechaná samovolnému vývoji. Protože se jedná o teplomilná společenstva, je jejich výskyt vázán zejména na východní
polovinu národního parku. Svahy v okolí Šobesu nebo pod
Sealsfieldovým kamenem jsou typickou ukázkou kyselých
doubrav dlouhodobě ponechaných samovolnému vývoji.
Letité křivolaké duby rostoucí mezi skalními bloky se díky své
kráse a zdánlivé neměnnosti staly symbolem dyjského údolí.
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smíšené pralesy přeměněny převážně na smrkové monokultury, výmladkové lesy nižších poloh mají sice změněnou prostorovou strukturu, ale druhové složení je přírodě bližší.

Kulturní lesy

Dřívější smrkové monokultury
Zejména v severozápadní části národního parku v okolí Lesné a na Vranovsku byla část původních smíšených lesů přeměněna na smrkové monokultury. Tento trend započal ve
druhé polovině 18. století, kdy lesy byly dosti vydrancované
a půda ochuzená vlivem pastvy a hrabání steliva. Nedostatek
dříví vedl k zavedení systematického lesnického hospodaření
a plánování. První generace kulturních smrčin tolik netrpěla
neduhy dnešních smrčin. Až po delší době byl prokázán zásadní vliv smrkových monokultur na podzolizaci (vymývání
živin v půdě do hloubek, kam nedosáhnou kořeny). smrčiny
začaly trpět větrnými polomy, následně kůrovcovými kalamitami a dlouhodobě hnilobami kořenů a kmene. Správa

Výmladkové lesy – tzv. pařeziny
Výmladkové hospodářství je typickým způsobem dřívějšího
využití lesů, kdy většina produkce dříví sloužila k vytápění.
Naši předchůdci využívali výmladné schopnosti většiny listnatých dřevin, přičemž dub jako tvrdá a tedy velmi výhřevná
dřevina byl preferován. Vzhledem k tehdejším technologickým možnostem byly stromy těženy zpravidla v periodách
mezi 7–20 a později i 40 lety, protože v tomto věku nedorostly ještě takové tloušťky, aby je bylo nutno dále štípat. Při
několik století neustále se opakujícím rytmu těžby byly vždy
preferovány výmladky na vnější straně pařezů. původní kořenový systém se postupně rozšiřoval, až vznikly okrouhlé tvary shluků kmenů, které nazýváme polykormony – viz obr. 8.
Geneticky je vyobrazený shluk kmenů jeden jedinec. Jestliže
poslední generace výmladků na obrázku má dnes 80–100
let, tak jejich společný kořenový systém je starý několik století, neboť funguje od počátku výmladkového hospodaření
s tímto jedincem. Výmladkové lesy byly díky svému rychlému
sledu obnov více prosvětlené než dnes a je s nimi spojeno
specifické druhové bohatství rostlin i živočichů, které obývaly otevřenější lesní formace od posledního zalednění. Na
části starých pařezin se proto přistupuje k obnově výmladkového hospodaření jako opatření pro podporu druhové
rozmanitosti, kterou v běžných hospodářských lesích nelze
udržet. A samozřejmě také jako ukázky dřívějších způsobů
hospodaření v lesích. Ještě jedna důležitá věc je spojena s pařezinami: zatímco v polohách vrchovin a hor byly původní

národního parku započala ihned po převzetí lesů do vlastní
správy (1994) s procesem tzv. přestaveb smrkových monokultur. tento lesnický termín v sobě zahrnuje změnu druhové skladby směrem k přirozené dřevinné skladbě a změnu
hospodářského způsobu, resp. prostorového a věkového
uspořádání lesních porostů. Dochází k zásadnímu odklonu
od vytváření holosečí. Smrkové monokultury jsou postupně
prosvětlovány. uvolňovány jsou zdravé stromy s delšími korunami následně podsazováné bukem a jedlí – viz obr. 9. později jsou doplněny javory a lípou. Smrkové patro je postupně
odtěženo a díky variabilním světelným podmínkám pod ním
vzniká prostorově diferencovaný listnatý porost. Odcloněné
listnaté porosty jsou poté usměrňovány tak, aby se v nich
optimalizovala dřevinná skladba. Tím vzniknou vícevrstevné
a věkově rozrůzněné porosty se vzácnějšími druhy dřevin,
které jsou následně ponechány samovolnému vývoji. v okrajových částech NP mohou být i trvale obhospodařovány.

LESY
Národního parku PODYJÍ
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s umělou obnovou (výsadbou do porostu dovezených sazenic). Větší plochy takových porostů můžete vidět od Čížova až
na východ po Hnanice – zejména na plošině mimo říční údolí.
Protože přestavby probíhají od roku 1994, přijdete dnes často do smíšených listnatých porostů, kde jediným znakem dřívější přítomnosti uměle zaváděné borovice jsou její pařezy.

Dřívější borové monokultury

Nepůvodní lesy

Podobně jako vlna smrkového hospodářství ve středních
a vyšších polohách zasáhla nižší, teplejší (a současně sušší)
polohy vlna borového hospodářství. Od smrkového hospodářství se však v několika důležitých aspektech lišilo. Předně
borové porosty i při plném korunovém zápoji propouštějí
více světla do podúrovně a umožňují tak přežívání vytěsněných listnatých dřevin. Borové hospodářství bylo zaváděno na plochách bývalých pařezin. Díky dostupnému světlu
v podúrovni se zde dub a další dřeviny znovu zmlazovaly ze
starých pařezů a rostly v nižších porostních vrstvách (viz obr.
10). Protože výmladkové hospodaření bylo velmi využívaným způsobem hospodaření až do první světové války, byly
přeměny porostů na borové monokultury v oblasti Podyjí
prováděny hromadně až počátkem 20. století. Díky tomu nedošlo k dlouhodobému útlaku listnaté podúrovně a dnešní
porosty s nejstaršími borovicemi jsou teprve první generací
původně čistých borových výsadeb, ze kterých se vlivem výše
popsaných aspektů staly smíšené porosty listnatých dřevin
s borovicí. Proto i přestavby těchto porostů probíhají rychleji.
borové patro se postupně rozvolňuje a se zvýšeným světelným požitkem listnaté podúrovně dochází k tvorbě stabilnějších korun a tloustnutí kmenů listnáčů, které jsou po úplném
odtěžení borovice schopny unést např. zimní námrazu nebo
větší nápor sněhu. Porosty se tak navracejí k přírodě bližší
dřevinné skladbě. Při přestavbách tedy není nutno pracovat

Dřívější akátiny
Člověkem nejvíce pozměněné přírodní prostředí představují
akátiny. Akát, na rozdíl od borovice a smrku, není zdejší evropskou dřevinou. Byl dovezen z USA a od počátku 19. století
se uplatnil v teplých krajích, kde rychle expandoval na zbytcích vypasených a zcela proředěných lesů. Jedná se o dřevinu, která mění přírodní prostředí – kumuluje v půdě dusík
a ovlivňuje tak složení vegetace, jež je právě v Podyjí přizpůsobena živinově chudému prostředí. Při jeho obohacení
jsou zdejší společenstva okamžitě vytlačena a zničena konkurencí vázanou na dusíkem obohacené půdy. Akátiny kolonizovaly v Podyjí zejména převážně odlesněnou plošinu
v prostoru Hnanice-Havraníky-Popice. Tato stanoviště jsou
extrémně suchá bez vyvinutého půdního profilu a velmi obtížně zalesnitelná. Proto i přestavby akátin jsou časově nejnáročnějším úkolem pro management lesů v národním parku.
z dřívějších 225 ha jich zbývá ještě cca 150 ha. Od roku 1994
bylo testováno několik postupů, jak z akátin vytvořit opět
doubravy. Byly vyzkoušeny náseky (těžba v úzkých pruzích
s následnou výsadbou dubu – viz obr. 11), podsadby a podsíje dubu pod řídké akátiny. vždy ale trvalo několik let, než
se podařilo zlikvidovat z kořenů i pařezů dobře se zmlazující
akát. Nakonec byl nalezen nejefektivnější (a tedy i nejlevněj-

ší) způsob formou těžby akátu ve výšce 1,3–1,5 m. Tyto akátové pahýly nyní můžete častěji potkat v porostech podél cest.
Akát se snaží stále hnát mízu do kmene, nezmlazuje z kořenů
a slabé kmenové výmladky se dají rychle olamovat. Mezi nimi
odrůstá výsadba nebo přirozené zmlazení dubu. akátové pahýly následně uschnou a občané si je vytěží jako připravené
palivo. Tedy řešení dobré jak pro les, tak pro občany.
Údolí Dyje mezi Vranovem a Znojmem je specifické mísením
hercynských (více vlhko- a chladnomilných společenstev z Českomoravské vrchoviny) a panonských (více sucho- a teplomilných společenstev z jihovýchodní Evropy) prvků vegetace. Díky
této jedinečné poloze zde vznikla maloplošná mozaika lesních
společenstev, které spolu s dalšími zajímavostmi můžete vidět
při pravidelných každoročních exkurzích do lesů národního
parku, které jeho správa pro veřejnost pořádá.
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz
Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čižov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentum@nppodyji.cz
Autor textu: Tomáš Vrška; Autor fotografií: Petr Lazárek; Vydává: Správa Národního parku
Podyjí v dubnu 2012; Grafická úprava a sazba: SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o.
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Pařeziny jsou otiskem dávného vlivu člověka – kořeny
polykormonů mohou být staré až 500 let
Při přestavbách smrkových monokultur je nejčastěji používán
buk formou podsadby pod procloněnou smrkovou etáží
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10 Při přestavbách borových monokultur se maximálně
využívá zmlazení listnatých dřevin, které zde přežilo díky
dostatku světla

11 Přestavby akátin jsou časově nejnáročnější činností
v lesích národního parku. Jsou nahrazovány porosty
s převahou dubu

11

jaké typy lesních společenstev
můžeme vidět při toulkách národním
parkem a proč se v nich někde
zasahuje a jinde nikoliv

