
1

M O N I T O R I N G  

P Ř I R O Z E N Ý C H

L E S Ů V    Č R

- koncepce a cíle

- metody

- výstupy
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MONITORING  PŘIROZENÝCH  LESŮ ČR

ÚROVNĚ SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT:

1) Hodnocení přirozenosti lesů

2) Monitoring lokalit ponechaných samovolnému vývoji

3) Výzkum vybraných lokalit přirozených lesů 

VŠE ULOŽENO V DATABANCE PŘIROZENÝCH LESŮ
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1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR

CÍL

Aktuální znalost o rozšíření a kvalitě přirozených lesů v ČR

v prostoru a čase

METODY

Hodnocení kvalitativních i kvantitativních parametrů porostů

prostřednictvím dotazníkového formuláře

VÝSTUPY

- Databanka přirozených lesů ČR

- mapové podklady

- plány péče o ZCHÚ
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Národní lesnický program I. – 2002-2006:

Priorita E11- Vytvořit databanku přirozených lesů

Potřeba koncepčního nástroje pro management lesů v chráněných

územích, pro optimalizaci sítě sítě ZCHÚ atd.

Zadavatel: MŽP ČR

Parametry pro databanku:

- co nejvíce objektivní

- ale jednoduše a on-line aktualizovatelná odbornými pracovníky 
OP a LH

- nezávislá na subjektivním přístupu hodnotitelů 

- realizovatelná na celé ploše státu

- levná    

Databanka, resp. hodnocení přirozenosti je kompromis mezi 
hodnotitelným a realizovatelným!!!

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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2002-2003 - vývoj metodiky, testování

2004-2006 - školení hodnotitelů (50 osob)

hodnocení lokalit ≥ 10 ha

2007 - souhrnné zpracování dat

- tvorba a spuštění www.pralesy.cz

2008 - implementace hodnocení přirozenosti do vyhlášky č. 

60/2008 Sb.

2009 - doplnění hodnocení o lokality ≥ 5 ha

- dokončení hodnocení u VLS, s.p.

- start on-line aktualizace

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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3 stupně přirozenosti:

- původní

- přírodní                          přirozené lesy

- přírodě blízký

pro hodnocení užito 27 kriterií ve čtyřech skupinách:

A - přímý vliv člověka v minulosti a současnosti
B - tlející dřevo v minulosti a současnosti
C - nepřímý vliv člověka v minulosti a současnosti
D - současná dřevinná skladba

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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OTÁZKA ZÁKLADNÍHO PŘÍSTUPU

1) hodnocení historického ovlivnění lesa
- jak a kdy byla ovlivněna dynamika spontánních procesů
- jak a kdy byla ovlivněna dřevinná skladba
- jak a kdy bylo ovlivněno stanoviště

Větší důraz na schopnost regenerace a fungování přírodních 
sil

2) hodnocení aktuálního stavu lesního porostu
- aktuální dřevinná skladba versus potenciální
- aktuální prostorová struktura porostu
- aktuální stav stanoviště

Větší důraz na vytvořené modely přirozených lesů

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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OTÁZKA ZÁKLADNÍHO PŘÍSTUPU

Naše hypotéza: jestliže přirozené lesy nebyly zcela 
přeměněny tak přežily populace druhů určujících dynamiku 
lesa a pokud jsou vytvořeny podmínky pro jejich existenci, je 
sekundární sukcese nejlepší manažer

Nejčastější přístup – kombinace 1) a 2) – jakou váhu dát 
tomu kterému přístupu?

Hodnocení přirozenosti v ČR – více zaměřeno na 1) cca 3:1

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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les původní, nebo-li prales – člověkem téměř neovlivněný les, kde 
dřevinná skladba i prostorová struktura odpovídají stanovištním 
poměrům, tzn. potenciální přirozené vegetaci. Za původní les lze
označit i porosty, které byly v minulosti ovlivněny člověkem, ovšem 
zásah neměl vliv na vybočení z přirozené vývojové trajektorie a 
stopy takového zásahu již dávno nejsou patrné – např. toulavá těžba 
jednotlivých stromů před více než 100 lety, odvoz odumřelých 
stromů z okrajů porostu před více než 50 lety apod. Termín prales
lze ztotožnit s označením les původní. Tyto porosty jsou 
v současnosti ponechány samovolnému vývoji.

les přírodní – les vzniklý přírodními procesy, avšak člověkem 
v minulosti ovlivňovaný (zejména toulavou těžbou a pastvou, nikoliv 
sadbou nebo síjí). Jeho dřevinná skladba i prostorová a věková 
struktura převážně odpovídají stanovištním poměrům, pomístně se 
mohou odchylovat, např. vlivem samovolného vývoje, který proběhl
v pozměněných podmínkách (např. po vyklučení lesa ve středověku 
a následném dlouhodobém ponechání plochy sekundární sukcesi 
lesa, území pod dlouhodobým vlivem vyšších stavů zvěře apod.). 
Tyto porosty jsou v současnosti ponechány samovolnému vývoji.

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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les přírodě blízký – les, jehož dřevinná skladba odpovídá 
převážně poměrům stanovištním, avšak prostorová struktura je 
jednodušší než v původním lese. Tyto porosty vznikaly pod vlivem 
člověka a jejich stav mohl být docílen i vědomou činností člověka. 
Dlouhodobě docházelo k usměrňování jejich vývoje (odvoz 
odumřelého dříví, těžba dříví, výchovné zásahy apod.) a stopy 
tohoto usměrňování jsou dosud patrné, v současnosti však v nich 
záměrné obhospodařování neprobíhá. Tyto porosty jsou aktuálně 
buď ponechány samovolnému vývoji a nebo v nich probíhají 
účelové zásahy vedoucí k obnově potenciální přirozené dřevinné 
skladby a prostorové struktury s cílem ponechat je samovolnému 
vývoji v budoucnosti.

les přirozený – souhrnné označení pro lesní porosty zařazené do 
stupňů přirozenosti les původní (prales), les přírodní a les 
přírodě blízký.

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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1. HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI 

LESŮČR
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1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR
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(stav k 01.01.2008)

29999.2620656.648421.39921.23celkem

389.12335.8853.24vojenské újezdy (celkem)

41.809.3832.42vojenské újezdy (jen nechráněné)

347.32326.5020.82vojenské újezdy (jen MZCHÚ)

6078.095361.96690.3925.74volná krajina (celkem)

544.25486.7257.53volná krajina (jen nechráněné)

5533.844875.24632.8625.74volná krajina (jen MZCHÚ)

9178.416476.972480.70220.74CHKO (celkem)

1128.121094.5933.53CHKO (jen nechráněné)

8050.295382.382447.17220.74CHKO (jen MZCHÚ)

14353.648481.835197.06674.75NP

celkempř.blízkýpřírodnípůvodní

1.   HODNOCENÍ  PŘIROZENOSTI  LESŮ ČR

Přirozené lesy:    
= 1,2% plochy lesů v ČR
= 49O lokalit
= 0,85% plochy lesů je ponecháno samovolnému vývoji
= 97% přirozených lesů je chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb.
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Lokality přirozených lesů (494)

Lokality opakovaně monitorované (7)

Lokality opakovaně zkoumané celoplošně (20)

253
16

4

Lesní MZCHÚ (1360)

1360

Databanka přirozených lesů ČR

241

7
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Databanka přirozených lesů
data o lokalitě
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Databanka přirozených lesů
metadata
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2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

CÍL

Poznání základních spontánních procesů v lesích na úrovni 

„lokalita“ s částečnou možností poznání vnitřních procesů

METODY

- provozní inventarizace dřevinného patra

- celoplošné měření jádrového území (1 ha)

- fytocenologické snímky 

VÝSTUPY

Publikace o stavu jednotlivých lokalit
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Dohoda o ponechávání lokalit lesů samovolnému vývoji 
uzavřená mezi AOPK ČR a LČR, s.p.

- monitoring lokalit v desetiletém intervalu – zabezpečuje 
AOPK ČR

2001-2003 - vývoj metodiky, testování
- společný projekt VaV s IFER Ltd.
- pilotní projekt Poledník

2005 - první měření v provozním režimu (Doutnáč)

2009 – změřeno 9 lokalit

2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI
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2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI
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2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI
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2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI
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Zpracování dat
Stromové patro – SW Field-Map Inventory Analyst, PraleStat
Bylinné patro – SW Turboveg, Juice, Canoco, Statistica,

2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI



25

Výstupy

Od 1.1.2010 – zpracované výsledky 8 lokalit na 
www.pralesy.cz, www.ochranaprirody.cz, www.lesycr.cz

Monografie Doutnáč – říjen 2009

2.   MONITORING LOKALIT PONECHANÝCH SAMOVOLNÉMU VÝVOJI
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3.   VÝZKUM VYBRANÝCH LOKALIT PŘIROZENÝCH LESŮ
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CÍL

Poznání spontánních procesů v lesích v jakémkoliv 

prostorovém měřítku  - od jednotlivého stromu až do úrovně

celé lokality

METODY

- celoplošné měření dřevinného patra

- fytocenologické snímky, půdní sondy

- účelové sítě – disturbance, dendrochronologie, 
antrakologie, pedologie, obnova atd.

VÝSTUPY

- publikace ve vědeckých časopisech

- původní monografie
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Návaznost na práce Eduarda Průši - od 1972 – 13 lokalit
Jaroslava Řeháka – 1953 - Mionší
Jindřicha Chmelaře – 1957 – Mionší
Petra Mouchy – 1976 – Velká Pleš
Františka Okáče – 1978 - Jiřina

1993 – idea, „oprášení“ projektu, aktualizace metodiky
(ČÚOP VaMP Brno)

1994 – zahájení 1. serie opakovaných měření

– doplnění lokalit na chybějících typech stanovišť

2006 – zahájení 2. serie opakovaných měření

3.   VÝZKUM VYBRANÝCH LOKALIT PŘIROZENÝCH LESŮ
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3.   VÝZKUM VYBRANÝCH LOKALIT PŘIROZENÝCH LESŮ
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3.   VÝZKUM VYBRANÝCH LOKALIT PŘIROZENÝCH LESŮ

Kompletní škála hlavních stanovištních typů
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3.   VÝZKUM VYBRANÝCH LOKALIT PŘIROZENÝCH LESŮ

Typy dat
DENDROBÁZE
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ŽOFÍNSKÝ PRALES

Mapa stromů z let        
1975, 1997, 2008

- ca 75 ha

- ca 20,000 stromů

Typy dat
DENDROBÁZE
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Rychlost a objem rotace dendromasy Disturbanční režim 
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Turboveg for 
Windows 2.XX

Juice 2.XX

Canoco for Windows 4.5 ….

Typy dat
FYTOBÁZE
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Typy dat
PEDOBÁZE
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+ mocnost a typ půdního horizontu,  
chemické analýzy, 

+ dendrochronologická data
+ antrakologická data 
+ palynologická data
+ letecké snímky
+ historická data
+ dendrometrická data

= půdní interakce v prostoru a čase…..
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1994

1999

2006

Typy dat

FOTOBÁZE
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Databanka přirozených lesů
– souhrnné výsledky na www.pralesy.cz
- primární data na www.pralesy.cz

Monitoring lokalit ponechaných samovolnému vývoji
- výsledky na www.pralesy.cz od 1.1.2010
- primární data po dohodě – společné projekty

Výzkum vybraných lokalit přirozených lesů
- seznamy publikací na www.pralesy.cz
- publikace u autorů nebo přístup k časopisům
- primární data po dohodě - společné projekty

4.  DOSTUPNOST  DAT  A  VÝSLEDKŮ


