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Abstrakt 

Cílem práce je rešerše hodnocení stupně přirozenosti lesů a vytvoření databáze 

relevantních faktorů prostředí pro lokality přirozených lesů ČR. Data byla zpracována 

v programu ArcMap a následně analyzována v programu SPSS. Na základě provedení 

dvoukrokové shlukové analýzy byly lokality přirozených lesů roztříděny do 5 shluků 

dle podobných podmínek prostředí. Hlavním výsledkem této práce je určení podobných 

lokalit na základě podmínek prostředí a určení jejich prostorového rozmístění v rámci 

České republiky. 

Klíčová slova: přirozený les, klasifikace, shluková analýza 

 

Abstract 

The objective of this thesis is evaluation of the level of naturalness of forests and the 

development of a database of relevant enviromental factors to localities of natural 

forests of the Czech Republic. Data were processed in ArcMap and analyzed using 

SPSS software. Based on two-step cluster analysis localities of natural forests were 

categorized into five clusters by similar natural conditions. The main result of this work 

is identification of similar localities based on natural conditions and determination of 

their spatial distribution within the Czech Republic. 

Keywords: natural forest, clasification, cluster analysis 
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1 ÚVOD 

Přirozené lesy jsou cenným krajinným prvkem s vysokou biodiverzitou. Vyšší 

biodiverzita oproti hospodářským lesům je dána zejména vyšší prostorovou a věkovou 

heterogenitou lesa, tedy tím, že v přirozeném lese jsou většinou zastoupeny všechny 

vertikální patra a různé věkové kategorie stromů. Holmgren a Saket (2002) uvádí, že 

lesy mají zásadní význam pro blaho lidstva. Poskytují základy pro život na Zemi 

prostřednictvím ekologických funkcí, pomocí regulace klimatu a vodních zdrojů. Také 

slouží jako přírodní biotop rostlin a živočichů. Lesy rovněž poskytují širokou škálu 

základního zboží jako je dřevo, jídlo, krmivo a léky, navíc nabízí možnost rekreace, 

duchovní obnovy a další služby. Dnešní postupy lesního hospodářství často 

upřednostňují monokulturní porosty často s místně nepůvodními druhy dřevin. Dochází 

tak k homogenizaci a unifikaci lesních ekosystémů a zároveň snížení jejich biodiverzity 

(BfN 2002 in Winter et al. 2010). Lesy jsou nejvíce biologicky komplexní a funkčně 

bohaté celky na Zemi a právě přirozené lesy hrají ústřední roli v našem vnímání 

biodiverzity (Schnitzler 2014). 

 Ačkoliv se během posledních 200-300 let globální pokrytí lesů rapidně snížilo 

(Uotila et al. 2002), podíl lesních ploch v Evropě od poloviny 19. století roste. Jedná se 

však v naprosté většině o lesy kulturní, větší plochy původních lesů nalezneme pouze ve 

Východní a Severní Evropě, kde jsou oblasti nevhodné pro zemědělství. V ostatních 

částech Evropy jsou dnes relativně nedotčené oblasti velmi vzácné, pouze 1,4 % krajiny 

je označováno jako původní les a další 3,3 % tvoří lesy s minimálními zásahy 

(Schnitzler 2014, Winter et al. 2010). Winter et al. (2010) tvrdí, že dnes vlastně 

nenajdeme žádné úplně přírodní lesy, protože 100 % krajiny je postiženo emisemi 

a jinými nepřímými vlivy. 

 Les plní v současné krajině mnoho funkcí, např. vodohospodářskou, 

půdoochrannou, mikroklimatickou nebo rekreační. Přirozené lesy mají také význam 

kulturní. Dříve naši krajinu pokrýval převážně les a lidé se ho báli, protože to bylo 

nehostinné místo a to z několika důvodů. Žila v nich divoká zvířata jako vlci, medvědi, 

rysové, lišky, atd., kteří byli nebezpeční jak pro domácí zvířata, tak pro člověka. Další 

lesní druhy působily škody na zemědělských pozemcích. V lesích se také zdržovali 

různí loupežníci a lapkové. Na druhou stranu měli lidé z lesa také užitek, ať už dřevo na 

stavbu, výrobu nástrojů a topení, nebo sběr lesních plodů a lov zvěře. Když však začal 
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růst počet obyvatel a ubývalo ploch lesů, začal být les méně nepřátelský. I dnes 

a v nedávné minulosti moderní společnosti mnoho umělců oslavuje krásu přírody a též 

lesů. Proto můžeme říct, že les a zejména přirozený les má hodnotu estetickou 

a inspirativní (Vulterin 1981). 

 Tato práce se snaží o klasifikaci přirozených lesů na našem území podle 

abiotických podmínek, např. reliéfu, klimatu. Nejprve v rešeršní části je rozebrán pojem 

přirozený les a jak se vyvíjela terminologie přirozených lesů. Další část textu se zabývá 

historií lesů na našem území. Tato znalost je důležitá, pro porozumění tomu, kde se 

přirozené lesy dnes nacházejí. Dále je zmínka o ochraně lesů. Nakonec se rešeršní část 

zabývá klasifikačními systémy lesů a metodikou vyhodnocování Databanky 

přirozených lesů, ze které byla čerpána data pro praktickou část. Praktická část se 

zabývá rozdělením lokalit přirozených lesů do kategorií podle podmínek prostředí.  

 

1.1 Cíle práce 

Cílem této práce je vytvoření databáze relevantních faktorů prostředí všech lokalit 

přirozených lesů z Databanky přirozených lesů ČR a následné vytvoření typologie 

lokalit přirozených lesů na základě zjištěných proměnných. Tomuto hlavnímu cíli 

předchází ještě rešerše hodnocení stupně přirozenosti lesů a jejich vývoje a ochrany.  
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2 TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ PŘIROZENÝCH LESŮ 

V různých zemích existují různé klasifikace přirozenosti lesů a to v závislosti na tom, 

jak jsou v dané zemi lesy zachované. Pro naše lesy existuje více klasifikací, ale 

víceméně se sobě podobají. V historii se také měnil systém klasifikace, přičemž první 

definice přirozenosti lesů hodnotily pouze pojem prales. Jednu z prvních definic 

předkládá Tschermak (1910). Ten pokládá za prales takový porost, který se dosud 

nachází v tom stavu, jaký na sebe vzal bez jakéhokoliv lidského zásahu, tedy výlučně 

přirozeným vývojem jak zemského povrchu, tak na tomto jsoucí vegetace, pod vlivem 

panujícího podnebí, dále konkurence organismů a jiných, přirozené rozšíření rostlin 

podmiňujících činitelů (Zlatník 1938 in Vrška et al. 2016). 

 První třídění lesů podle přirozenosti uvádí Konšel (1931), který ve své práci 

rozděluje lesy na pěstěné a nepěstěné. Pěstěné dále dělí na samorostlé a založené uměle. 

Nepěstěné lesy, nebo také přírodní lesy dělí na pralesy, neboli přírodní prvotní lesy 

a nově samorostlé lesy nepěstěné, neboli přírodní druhotné. Také podle Konšela není 

rozhodujícím kritériem rozlišení těžba, ale pěstění, a když se lesa dotkne ruka pěstitele, 

přestává být přírodní les přírodním (in Vrška et al. 2016). Pojem „přirozené lesy“ jako 

takový zavedl ve svém díle Zlatník (1938). Podle míry zachovalosti rozděluje přirozené 

lesy do třech kategorií: pralesy, vypasené pralesy a přirozené lesy těžbou porušené. 

Prales definuje jako porosty, které nikdy nebyly předmětem soustavné těžby a nenesou 

znaky těžby vyjma těžby ojedinělých stromů při cestě nebo okraji lesa, ve kterých 

nebyla úspěšně vysazovány jakékoliv dřeviny a které nenesou stopy vypásání nebo jsou 

vypásány jen mírně bez citelného vlivu na stromový dorost. Vypasené pralesy jsou 

zahrnuty do pralesů, ale v těchto porostech se projevuje škodlivě vypásání a to 

nedostatkem stromového dorostu, změnami v půdní vegetaci vlivem hnojení 

a zdupávání půdy do dobytčích pěšinek. Přirozené lesy porušené těžbou jsou „porosty, 

z nichž sice značná část kmenů byla vybírána, ale jen pomístně, les nebyl dále pěstěn 

a byla-li alespoň částečně zavedena umělá obnova, tedy jen síjí domácím semenem. 

V těchto lesích, pokud byly smíšené, nastala namnoze přeměna v poměru dřevin, tak ze 

smíšených lesů převážně jehličnatých se staly lesy převážně listnaté; jehličnatý materiál 

byl těžen více než listnatý a listnáče se mohutněji zmladily. Pravidelné těžby v těchto 

lesích není, přímé stopy po těžbě většinou zmizely, takže tyto lesy činí namnoze dojem 

nedotčeného pralesa. Stejně jako u pralesa rozlišuje i zde lesy s různým stupněm 

vypásání“ (in Vrška et al. 2016). 



6 
  

 Konšel (1940) v Naučném slovníku lesnickém uvádí, že rozlišujeme dva pojmy: 

„přírodní“ a „přirozený“. První se vztahuje na původ a zdroj, druhý na odvozené 

vlastnosti. Přírodní les je založen bez lidského zásahu, tedy přičiněním přírody. Les 

přirozený může být založen člověkem, ale má přírodní rysy a člověk ho úmyslně 

nepřetváří (in Vrška et al. 2016). 

 Z novějších definic je nejuznávanější ta od Míchala (1983), který definuje 

porosty neporušené, přírodní a přirozené. Neporušené porosty jsou lesy v plném rozsahu 

nedotčené lidskými zásahy. Porosty přírodní, které jsou ve svém vývoji ovlivněné 

lidskými zásahy jen nepodstatně, si proto uchovávají druhovou skladbu a prostorovou 

i věkovou strukturu. Tyto porosty u nás ztělesňují představu potenciální přírodní 

vegetace, protože vznikly nebo se obnovily výhradně přírodními procesy. Pokud v nich 

došlo k vývojovým výkyvům (např. po požáru způsobeném bleskem, těžbou 

s ponecháním vytěžených ploch přírodnímu vývoji) nelze tyto události po delším 

časovém období rozlišit. Porosty přirozené, které v užším slova smyslu (odpovídající 

německému naturnahe Wälder) zahrnují škálu lesů s víceméně přírodní druhovou 

skladbou, nikoliv však prostorovou a věkovou výstavbou. Ta bývá méně diferencovaná 

než v porostech přírodních. Přirozené porosty byly člověkem více nebo méně 

ovlivňovány. Byly těženy a vypásány domácím dobytkem a obnovovány buď přirozeně, 

nebo uměle. Protože jsou v nich uchovány přirozené vzájemné ekologické vazby dřevin 

bez ohledu na intenzitu ovlivnění člověkem, jsou schopny se samovolně obnovovat 

a bez dalšího ovlivnění by směřovaly samovolným vývojem přímo k porostním typům 

lesa přírodního. Na Míchalovu klasifikaci navazuje i Průša (1990), jen jej rozvádí 

v detailech (in Vrška et al. 2016). 

 V novější klasifikaci definují Podrázský et al. (2001) 3 typy lesů: přírodní les, 

přirozený les a přírodě blízký les. Les přírodní je les bez vlivu člověka (prales) 

v minulém i současném období. Jedná se tedy o les bez antropických (dnes bez 

antropických přímých) vlivů, který se vyvíjel a vyvíjí pouze v rámci spontánního 

vývoje, který lze charakterizovat jako přirozený. Přirozený les je takový, kde jsou 

zastoupeny původní dřeviny a jehož struktura a složení byly poněkud člověkem 

pozměněny, ovšem do té míry, že nebyly narušeny jeho autoregulační schopnosti. Les 

přírodě blízký je definován jako les, který se při absenci lidských zásahů spontánně 

vyvíjí k vývojově vyspělejším formám. Má polopřírodní druhovou skladbu a sekundární 

strukturu. Vyznačuje se relativně značnou rezistencí. Dále Podrázský et al. definují 
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3 další základní pojmy: a) Samovolný vývoj lesních porostů (ekosystémů) znamená 

vyloučení veškerých úmyslných lidských zásahů spojených s managementem území 

a další vývoj jen s uplatněním přírodních procesů a faktorů, byť potenciálně antropicky 

ovlivněných. b) Spontánní vývoj lze použít jako synonymum pro samovolný vývoj. 

Samovolný (spontánní) vývoj se může prosazovat (uplatňovat) v porostech s přirozenou 

i nepřirozenou druhovou, prostorovou či věkovou strukturou. c) Přirozený vývoj 

znamená spontánní vývoj lesních porostů, jež odpovídají stanovišti svojí strukturou 

i dynamikou, s uplatněním procesů a faktorů odpovídajícím minimu antropických vlivů 

(in Vrška et al. 2005-16). 

2.1 Nejnovější klasifikace  

Nejnovější klasifikace a konkrétní hodnocení přirozenosti lesů vznikly z důvodu 

potřeby vytvoření národní databanky přirozených lesů a jejího následného propojení 

s evropskou databankou přirozených lesů. Klasifikace lesů probíhala za podpory 

Ministerstva životního prostředí a je také zanesena ve vyhlášce č.64/2011Sb. Dalším 

důvodem pro vznik této klasifikace byla její potřeba pro rozhodování a management 

lesů a to zejména ve zvláštně chráněných územích. Bylo zapotřebí srovnat stav 

a vyhodnocovat kvalitativní i kvantitativní změny stavu lesů. Základní hodnocení 

rozděluje lesy na přirozené, kulturní a nepůvodní. Takovéto rozdělení bylo vymezeno 

také z důvodu pokrytí všech vyskytujících se druhů lesa ve zvláště chráněných územích. 

Pro vymezení kategorií byly užity poznatky z evropských projektů COST E4 – Forest 

Reserves Research Network a zejména COST E27 – Protected Forest Areas in Europe – 

Analysis and Harmonisation. Byla zde také snaha o terminologické přiblížení českých 

pojmů pojmům užívaným v jiných evropských zemích. Komparací českého názvosloví 

a obsahové náplně srovnatelných pojmů především v angličtině (virgin forest) 

(McRoberts et al. 2012) a němčině byla vytvořena stupnice 3 druhů přirozenosti. Tyto 

stupně jsou: les původní neboli prales, les přírodní a les přírodě blízký. Termín 

přirozený les je těmto 3 pojmům nadřazen, tento termín má i v kontextu anglické 

a německé literatury širší význam (Adam et al. 2011).  

 Les původní neboli prales je definován jako člověkem téměř neovlivněný les, 

kde dřevinná skladba i prostorová struktura odpovídají stanovištním poměrům, tzn. 

potenciální přirozené vegetaci. Do kategorie původního lesa jsou zahrnovány i lesy, 

které byly v minulosti člověkem ovlivněny, ale tyto zásahy neměly vliv na vybočení 
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z přirozené vývojové trajektorie, anebo už dnes nejsou patrné, např. toulavá těžba, nebo 

odvoz odumřelých stromů. Termín prales je ztotožněn s označením les původní, protože 

tyto porosty jsou v současnosti ponechány samostatnému vývoji (Adam et al. 2011).  

 Les přírodní je 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 části lesů ve středověku 

a následném dlouhodobém ponechání plochy sekundární sukcesi lesa, území pod 

dlouhodobým vlivem vyšších stavů zvěře apod.). I porosty definované jako les přírodní 

jsou nyní ponechány samovolnému vývoji (Adam et al. 2011). 

 Les přírodě blízký je definován jako les, jehož dřevinná skladba odpovídá 

převážně poměrům stanovištním, avšak prostorová struktura je jednodušší než 

v původním lese. Tyto lesní 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 anebo 

v nich probíhají účelové zásahy vedoucí k dosažení cílů ochrany předmětných zvláště 

chráněných území (například k obnově potenciální přirozené dřevinné skladby 

a prostorové struktury s cílem ponechat je samovolnému vývoji v budoucnosti) (Adam 

et al. 2011). 

 Kromě lesů přirozených se na našem území samozřejmě nachází i lesy 

nepřirozené. Tyto lesy byly klasifikovány do dvou kategorií a to na les kulturní a les 

nepůvodní.  

 Les kulturní je definován jako les, jehož dřevinná skladba odpovídá zcela nebo 

částečně poměrům stanovištním, ale jeho prostorová struktura je srovnatelná nebo 

jednodušší než v lese přírodě blízkém. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem 

člověka a jejich stav byl docílen vědomou činností člověka. Jedná se převážně 

o obhospodařované lesní porosty, ve kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské 

činnosti jako například pěstební práce, výchova a obnova (Adam et al. 2011). 
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 Les nepůvodní je les, jehož dřevinná skladba převážně neodpovídá poměrům 

stanovištním. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl 

docílen činností člověka. Jedná se převážně o obhospodařované lesní porosty, ve 

kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské činnosti jako například pěstební práce, 

výchova a obnova, zařazují se sem ale například i porosty geograficky nepůvodních 

dřevin vzniklé samovolně (Adam et al. 2011). 

2.2 Klasifikace přirozenosti lesa v zahraničí  

V každé zemi se definice přirozeného lesa liší a také se liší pojmy pro přirozené 

porosty, v závislosti na výskytu přirozených lesů v daném státě. Hranice oddělující 

jednotlivé kategorie přirozenosti jsou velmi tenké a v jednotlivých oblastech hodnocení 

závisí na přístupu k hodnocení a místních podmínkách (McRoberts et al. 2012). 

 Obecně pojmy primeval, pristine, virgin, undisturbed označují lesy, které se 

vyvinuly bez lidského zásahu a mají strukturu zahrnující všechny fáze lesního životního 

cyklu (McRoberts et al. 2012). Tyto pojmy mají český ekvivalent v pojmu prales.  

 Například ve Švédsku definují prales jako starý neporušený les, který vznikl 

díky přirozené obnově a chybí v něm stopy lidské činnosti. V Dánsku definují prales 

jako les, který zůstal zcela nenarušen člověkem. To znamená, že se vyvíjel volně od 

poslední doby ledové (Tanninen et al. 1998). 

 V Rumunsku definuje Fanta (2005) prales jako přírodní les, kde jsou stromy 

a keře různého stáří a mrtvé dřevo v různých fázích rozkladu. V důsledku přírodní 

dynamiky je zde více či méně složitá vertikální a horizontální struktura lesa. 

Jako Near-natural forest jsou většinou nazývány lesy, které se přirozeně 

obnovují a mají původní druhové složení, ale v minulosti byly spravovány lidmi. Pojem 

semi-natural forest nejčastěji označuje les ovlivněný lidskou činností, s tím, že druhová 

skladba lesa a struktura lesa jsou podobné přírodnímu lesu (McRoberts et al. 2012). 

 V některých zemích je klasifikována i kategorie starého lesa, který může 

zahrnovat více druhů lesů dle přirozenosti jako například ve Velké Británii, kde pojem 

ancient woodland zahrnuje veškeré primární lesy a přímé potomky primárních lesů, 

jejichž společenstva a struktura však byly ovlivněny lidskou činností (Peterken 1983), 

nebo může označovat vlastní kategorii přirozenosti, jako v případě Finska, kde pojem 
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old woodland označuje les, který se vyznačuje významnou konzervační hodnotou, 

bohatou nabídkou mrtvých stromů a přirozeným rozšířením druhů stromů (Tanninen et 

al. 1998). 
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3 VÝVOJ A HISTORIE LESA V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Před 20 miliony let došlo na našem území k nástupu smíšených lesů mírného pásu. Ve 

čtvrtohorách, kdy docházelo k dobám ledovým, les ustupoval do teplejších refugií, 

odkud se po oteplení vrátil na svá stanoviště. Současné souvislé lesy se vyvíjí až 

v holocénu (Průša 1990). V holocénu došlo k zalesňování po dobách ledových, což bylo 

základem pro vznik pravěkých kultur. Ve starším holocénu po zvýšení teplot po době 

ledové bylo území pokryté převážně borovicí a břízou nejméně po 2 tisíciletí. S dalším 

oteplováním a rostoucí vlhkostí byly borovice nahrazovány v nížinách duby s příměsí 

jilmů a javorů a ve vyšších polohách smrkem. V této době se začalo na našem území 

objevovat primitivní zemědělství, hlavně v nejteplejších oblastech Polabí a Moravských 

úvalů. Po asi 4 tisíciletém období smíšených doubrav se znovu ochladilo a zvýšily se 

srážky přibližně do dnešní podoby. Tyto podmínky byli vhodné pro buk, který se vklínil 

mezi doubravy a smrčiny. Toto zastoupení druhů v lese trvalo až do přímého ovlivnění 

člověkem (Lőw a Míchal 2003, Ložek 1973). 

 Lesy se od doby bronzové a železné podobaly složením dřevin a svým 

charakterem dnešnímu typu původních lesů, v nížinách se na mnohých místech vlivem 

člověka les nerozšířil. Od 11. století vlivem kolonizace dochází k odlesňování nejen 

nížin, ale také pahorkatin a vrchovin. K odlesňování dochází z důvodů vzniku nových 

sídlišť, polí, pastvin, ale také na topení a výrobu nástrojů, dřevo sloužilo také jako 

stavební materiál (Průša 1990). Později docházelo k narůstající spotřebě dřeva díky 

rozvoji hornictví, zpracování rud a následně i sklářství (Průša 1990, Vrška a Hort 2003). 

Docházelo k stálému úbytku lesů. Pouze v období husitských válek a poté ještě více za 

třicetileté války a po ní dochází k samovolnému rozšíření lesa na opuštěné zemědělské 

plochy, protože mnoho lidí za válek přišlo o život. Mnohá střediska a hospodářství 

zanikla a jejich území proto znovu zarostlo lesem. Rozloha lesů se stále snižovala, 

avšak druhová skladba lesů byla velmi rozmanitá. Až do 18. století se při specializaci 

řemesel každá dřevina uplatnila svými vlastnostmi (Průša 1990). Neustálý nárůst 

spotřeby dřeva, zejména pro topivo, vedl k prvním snahám zavést lesní hospodářství. 

18. století lze označit za období systematického zavádění intenzivního smrkového 

hospodářství. Zpočátku se tomuto hospodářství ve středních polohách a horských 

oblastech dařilo (Vrška a Hort 2003).  V 19. století dochází k rozsáhlým plošným 

těžbám dříví, souvisejícím zejména s rozvojem hutnictví a další průmyslové výroby. 

V obnovovaných lesích je silně prosazován smrk a vznikají tak smrkové monokultury 
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na našem území. Přirozené lesy se zachovaly převážně jen v nepřístupných polohách 

(Průša 1990). Již v prvních a pak také v druhých generacích smrkových monokultur 

často docházelo k polomům, na které často navazovaly kalamity lýkožrouta (Vrška 

a Hort 2003).  K větrným polomům docházelo samozřejmě i před monokulturami 

smrku, ale ne tak plošně rozsáhlým. Opakovaným pěstováním monokultur se 

ochuzovaly i lesní půdy. V jednotlivých lesích se však již na začátku 20. století začaly 

zavádět opět smíšené lesy (Průša 1990). Ke zlepšení stavu lesů došlo po roce 1950, kdy 

nastal odklon od holosečí a rostla snaha o pěstování smíšených lesů postupným 

dosazováním listnáčů. Tato metoda byla však velmi náročná na odbornost a provádění 

těžebních a zalesňovacích prací a ochranu kultur. Od 70. let dochází k rozvoji 

mechanizace lesnictví, pro které jsou potřeba velké plochy jednotného lesa, což vedlo 

znovu k jehličnatým monokulturám (Průša 1990). 
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4 OCHRANA LESŮ 

Přirozených lesů je dnes již velmi málo, a proto je potřeba je chránit a zachovat pro 

budoucnost. Je důležité, aby zejména stát dostupnými prostředky uvedl tyto plochy pod 

administrativní ochranu. Podle Zlatníka (1981) existují tři hlavní hlediska proč chránit 

přirozená společenstva. První z nich je mravní a etická povinnost člověka ponechat 

přírodě její prostor pro její existenci i v budoucnu a neničit jiné druhy. Druhé hledisko 

je vědecký pokrok a tudíž povinnost zanechat přirozená společenstva nejen pro 

současný, ale i budoucí výzkum. Z tohoto vědeckého hlediska rovněž zavrhuje 

myšlenku, že by tyto plochy měly být určeny k ekonomickým účelům. Třetí hledisko 

ochrany vidí jako osvětové, kdy je důležité vyvolat zájem, především u mládeže a laické 

veřejnosti, nalézt v zachovalé přírodě zalíben a duševní a fyzické osvěžení a zklidnění. 

Tyto tři hlediska jsou platná i dnes, o více než 30 let později. Posláním chráněných 

geobiocenóz není jen ochrana organismů samotných, ale také jejich ekologických 

podmínek a přírodního prostředí (Zlatník 1981). 

 První lesní rezervace vznikly na našem území v 19. století mezi prvními 

v Evropě. Ochranu lesů podmínilo rychlé mizení nedotčených pralesů a sílící vlna 

romantismu v první polovině 19. století. Roku 1838 bylo deklarováno první chráněné 

území o ploše 38 ha, dnešní NPR Žofínský prales. Ochranu nad tímto lesem zajistil 

vlastník lesa hrabě Jiří František August de Langueval-Buquoye. Spolu s Žofínským 

pralesem vyhlásil hrabě ochranu nad nedalekým lesním porostem Hojná Voda. Další 

chráněnou oblastí lesa se stal Boubínský prales, který roku 1858 vyhlásil kníže 

Schwarzenberg rezervací. Původní chráněná oblast byla velmi rozsáhlá, avšak po ničivé 

vichřici 1870, jež způsobila v oblasti Boubína obrovské polomy, zůstalo rezervací 

pouze jádro o výměře 48 ha, které je do současnosti nedotčené těžbou. Následně byly 

vyhlašovány i další rezervace. Roku 1894 Buky u Vysokého Chvojna, 1903 Šerák-

Keprník, 1904 Labský důl a 1909 Javorina. Všechny rezervace byly v soukromém 

vlastnictví velkých vlastníků lesa (Vrška a Hort 2003).  

 Po vzniku samostatné republiky byli ustanoveni první tzv. konzervátoři ochrany 

přírody, kteří se dobrovolně začali věnovat otázkám ochrany přírody. Vůdčí osobností 

se stal Rudolf Maximovič, který zpracoval první návrh zákona o ochraně přírody. Mezi 

lety 1922-1938 bylo do českého parlamentu podáno pět návrhů zákona o ochraně 

přírody, avšak ani jeden nebyl přijat. Postupně majitelé lesů vyhlašovali na svých 
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majetcích lesní rezervace, často z důvodu zachování dobrého loveckého revíru. Často 

však šlo také o vědomé zachování zbytku přírodě blízkého lesa, např. Žákova hora, 

Ranšpurk, atd. V roce 1938 bylo takto deklarováno 142 rezervací, přičemž převažovaly 

zbytky přirozených lesů a zajímavé geologické útvary. V roce 1956 byl v parlamentu 

schválen zákon č.40/1956 Sb. O státní ochraně přírody. Byla to první právní norma 

zabývající se ochranou našich lesů po marných prvorepublikových snahách. Zákon 

poprvé ustanovil kategorie chráněných území a to státní přírodní rezervaci, chráněný 

přírodní výtvor a chráněnou krajinnou oblast. Zákon umožnil právně zakotvit ochranu 

deklarovanou dosud pouze vlastníky chráněných lesních porostů. První chráněná 

krajinná oblast byla vyhlášena roku 1954 CHKO Český Ráj a první národní park roku 

1963 Krkonošský NP. „Vzhledem k tomu, že po násilném zestátnění po roce 1948 bylo 

95 % lesů ve státním vlastnictví, docházelo k postupnému vytváření sítě lesních zvláště 

chráněných území na celém území bez potřeby řešit problémy újmy vlastníků na 

produkci. Tento problém vyvstal až při majetkové restituci, jejíž hlavní vlna proběhla 

v roce 1991 po přijetí "polistopadových" restitučních zákonů“ (Vrška a Hort 2003). 

V roce 1992 byl přijat nový zákon o ochraně přírody, moderně koncipovaný, který nově 

kategorizoval chráněná území a vymezoval ochranu nových prvků např. cenné staré 

stromy. V roce 1995 byl přijat nový zákon o lesích, který nově definuje funkce lesů 

a deklaruje zájem společnosti o udržitelný rozvoj lesního hospodářství (Vrška a Hort 

2003).  
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5 KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY LESŮ V ČR 

Klasifikace lesních charakteristik jsou prováděny odlišně a v každé zemi mají rozdílné 

metody. Existuje mnoho klasifikačních systémů, které se snaží o vytvoření typologie 

krajiny nebo typologii pro užší segment krajiny, například lesy. Nejvíce prací 

zabývajících se typologií lesa se zabývá v prvé řadě dřevinnou a bylinnou skladbou lesa 

a doplňují tento výzkum o výzkum klimatických a půdních faktorů. Ve výzkumu 

Kitahary et al. (2013) používají shlukovou analýzu pro rozdělení na lesní typy, jedinou 

proměnnou však je druhové složení dřevin. V tomto výzkumu ale zkoumali všechny 

zalesněné plochy na území Japonska a snahou bylo na základě analýzy určit přirozené 

lesy.  

 Vrška et al. (2002, 2006) ve své sérii knih Dynamika vývoje pralesovitých 

rezervací v České republice popisují zejména biotické podmínky jednotlivých lokalit 

přirozených lesů, ačkoliv na tyto podmínky mají vliv také abiotické faktory. Jsou zde 

brány v úvahu nadmořská výška, geologické podloží, klimatické proměnné (teploty, 

srážky) a půdní poměry. Na základě těchto proměnných byly vymezeny lesní typy 

v dané lokalitě podle klasifikace lesních systémů ÚHÚL. 

 Dosud zcela neuchopenou výzvou jsou pro typology prostorové vztahy mezi 

populacemi dřevin, krajinnými segmenty, resp. prostorové interakce dřevina-prostředí, 

které mohou být klíčové pro fungování ekosystému (Šamonil 2012). Typologii lesa 

nelze určit v jednom okamžiku, les je dynamický a kvalitní typologická mapa se tvoří 

80-100 let (Klinka 1952 in Šamonil 2012). To je ale nepřijatelné jak z vědeckého 

hlediska a potřeby jisté jednotné klasifikace tak společenského hlediska pro 

management lesů. Dnes nejsou jasná kritéria pro klasifikaci lesních typů, a proto by 

měla být zavedena taková pravidla klasifikace na základě, kterých by se u zkoumaného 

lesa došlo ke stejnému výsledku. Je to potřeba i z hlediska toho, že tyto klasifikace 

ovlivňují ceny pozemků či újmy při hospodaření (Šamonil 2012). Šamonil (2012) také 

navrhuje testovat kritéria a zvážit kritéria nová, jako například výskyty extrémních 

klimatických jevů. 
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5.1 Lesní typ 

Lesní typ je důležitý ukazatel přírodních podmínek, které nám předurčují stav 

a charakter lesní biodiverzity (Alberdi et al. 2010). Zlatník (1956) lesní typ definuje 

jako soubor lesních biocenóz původních i změněných a jejich vývojových stadií včetně 

prostředí, tedy geobiocenóz vývojově k sobě patřících. Nejčastěji užívanou typologií je 

u nás Typologický klasifikační systém stanovištního průzkumu lesů, který je stanoven 

Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL). Lesní typy se označují trojmístnými 

symboly. První je číslo označující lesní vegetační stupeň, druhý znak je písmeno půdní 

kategorie a třetí znak je pořadové číslo lesního typu v rámci přírodní lesní oblasti. 

Takovéto jednotky jsou vymezovány a mapovány typologickým průzkumem, který 

zahrnuje studium biocenóz a proměnných dané lokality.  

 Lesní typy se řadí pod vyšší kategorii souboru lesních typů, které spojují lesní 

typy podle ekologické příbuznosti. Soubory lesních typů jsou vymezeny půdními 

kategoriemi a lesním vegetačním stupněm. 

5.2 Lesní vegetační stupeň 

Lesní vegetační stupeň vyjadřuje souvislost sledu rozdílů vegetace se změnou 

výškového a expozičního klimatu. Toto rozdělení tvoří vertikální členění lesních 

porostů na základě vztahu mezi klimatem a biocenózami (Zlatník 1976, Plíva 1987). 

Jednotlivé stupně jsou nazvány podle hlavních dřevin v daných pásmech. Na našem 

území se vyskytuje 9 stupňů. 8 stupňů je vertikálně členěno od 1. dubového vegetačního 

stupně po 8. stupeň klečový. Samostatně je vymezen stupeň borový nebo „nultý“, který 

je azonální a je vázán edaficky. 

 Takovéto rozdělení podle nadmořské výšky, teploty a úhrnu srážek však 

nereflektuje aktuální rozložení lesních společenstev na našem území. Podle tabulky č. 1, 

by na našem území měly převládat zejména buky, ale ve skutečnosti převládá smrk. 

Kdyby naše lesy byly nechány bez vlivu člověka, došly by sukcesí k dřevinnému 

složení, které by odpovídalo stanovištním podmínkám. 
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Vegetační stupeň Průměrná 

roční 
teplota [°C] 

Počet dnů s 

prům. denní 
teplotou nad 

10 °C 

Prům. roční úhrn 

atm. Srážek 
[mm/rok] 

Zastoupení 

v ČR [%] 

1. dubový v.s. 8,5–9,5 > 170 do 500 3,4 

2. bukodubový v.s. 8,2–8,8 cca 165 550–600 14,0 

3. dubobukový v.s. 8,2–7,5 cca 155 600–700 24,5 

4. bukový v.s. 7,5–6,1 cca 145 cca 700 42,6 

5. jedlobukový v.s. 4,7–6,1 cca 130 cca 800 12,9 

6. smrkojedlobukový 

v.s. 

2,9–4,7 cca 115 900–1100 2,1 

7. smrkový v.s. 1,7–2,9 cca 80 >1200 0,4 

8. klečový v.s. cca 1 cca 50 >1400 0,05 

9. alpínský v.s. -1 < 20 ≥ 1500 0,00 

10. subnivální v.s. -2,5 0 1500–2000 - 

11. nivální v.s. < -3,5 0   - 

Tabulka č. 1: Vegetační stupňovitost podle Zlatníka (1976) 

 

5.3 Edafické poměry 

V horizontálním členění lesní typologie jsou důležité růstové podmínky, zejména podle 

trvalých půdních vlastností. Na základě půdních vlastností jsou sestavovány edafické 

řady. Tyto řady jsou dále řazeny do širších rámců – ekologických řad (Plíva 1987). Na 

našem území je vymezeno 8 ekologických řad. Rozdělení edafických kategorií do 

ekologických řad a jejich stručná charakteristika je uvedena v tabulce č. 2. 
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Ekologická řada a edafická 

kategorie ÚHUL 

Hrubá charakteristika prostředí 

    

Živná ekologická řada klimaxová, mezotrofní druhy bylinného patra 

  B normální živné podloží, příznivá humifikace 

  H hlinitá polygenetické hlíny (vápnité spraše) 

  F svahová příkré svahy stinné, kamenité, strže 

  C vysychavá kamenité vysychavé půdy, slunné polohy 

  W vápencová vápence, část. ultrabázické neovulkanity 

  S středně bohatá svěží, přechod ke kyselé řadě 

    

Kyselá ekologická řada klimaxová, oligotrofní druhy bylinného patra 

  K normální kyselé podloží, acidofilní a acidotolerantní klimaxové 
dřeviny 

  I uléhavá chudší sprašové a polygenetické hlíny 

  N kamenitá chudší kamenité svahy, hřebeny (nevyvinuté 

hnědozemě) 

  M chudá nejchudší podklady surový humus 

    

Extrémní ekologická řada vzrůstově zakrslé lesy půdoochranné 

  Z zakrslá exponované tvary reliéfu, mělké půdy, zakrslý vzrůst 

  Y skeletová chudé balvanité sutě 

  X xerotermní bázické podloží, teplomilná společenstva 

    

Humusem obohacená (javorová) 
ekologická řada 

půdy bohaté humusem, nitrofilní druhy bylinného 
patra 

  J suťová bohaté sutě, ochranný les, javořiny 

  A kamenitá zahliněné sutě, „acerosní" společenstva 

  D hlinitá deluvia, humusem obohacené svahové báze 

    

Vodou obohacena (jasanová) 
ekologická řada 

trvale sycená okysličenou vodou 

  L lužní lužní společenstva na nivních náplavech 

  U údolní úžlabní lehké na plaveniny 

  V vlhká prameniště, deluvia, tekoucí podzemní voda 

    

Oglejená ekologická řada střídavě zamokřované půdy 

  P kyselá pseudogleje kyselé 

  Q chudá pseudogleje chudé 

  O středně bohatá pseudoglejové půdy svěží až bohaté 

    

Podmáčená ekologická řada trvale zamokřené půdy 

  G středné bohatá středně bohaté gleje 

  T chudá chudý rašelinný glej, omezený vzrůst dřevin 

    

Rašelinná ekologická řada přechodové a vrchovištní rašeliny, ochranný les 

Tabukla č. 2: Ekologické řady a edafické kategorie v pojetí typologického systému ÚHÚL, Zdroj: Biogeografie – 

Multimediální výuková příručka 
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6 METODIKA HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESŮ 

Tato kapitola popisuje metodiku hodnocení přirozenosti lesů na území České republiky 

podle nejnovějšího terminologického vymezení Adama et al. (2011), na základě které 

byla vytvářena Databanka přirozených lesů České republiky. 

 Při hodnocení jednotlivých lokalit Adam et al. (2011) museli definovat pojmy 

“přirozený vývoj” a ”samovolný vývoj” s ohledem na současnou vysokou míru 

sekundárního ovlivnění lesů antropogenními vlivy a dále definovat hranice pro 

zastoupení stanoviště původních dřevin. Na základě konzultací, zkušeností autorů 

a studiem prací zabývajících se dynamikou přirozených lesů byla určena hranice 20 % 

hlavních dřevin. Rozdíl mezi přirozeným vývojem a samovolným vývojem definují tak, 

že přirozený vývoj je pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů nerušený vývoj 

přirozených lesů s vyloučením současných přímých (tj. především pěstebních prací, 

výchovy a obnovy porostů, zásahů proti škodlivým činitelům včetně provádění 

nahodilých těžeb) i nepřímých lidských vlivů (např. vysoké stavy spárkaté zvěře nebo 

depozice chemických sloučenin z ovzduší způsobené dálkovým přenosem atd.). 

Zejména nepřímé lidské vlivy působí dnes na lesy v různé podobě a intenzitě prakticky 

všude a je obtížné je pro tyto účely jakkoliv klasifikovat. Přirozený vývoj lesa je 

v současných podmínkách prakticky nedosažitelný stav. Např. nelze nazvat přirozeným 

vývojem stav, kdy dynamika vývoje lesa (byť se jedná např. o „přírodní" les) je výrazně 

narušena nadměrnými stavy spárkaté zvěře (důsledkem činnosti člověka), jež prakticky 

blokují přirozenou obnovu lesa. Samovolný vývoj je pro účely hodnocení přirozenosti 

lesních porostů označení vývoje lesa s vyloučením přímých lidských zásahů (tj. 

především pěstebních prací, výchovy a obnovy porostů, zásahů proti škodlivým 

činitelům včetně provádění nahodilých těžeb). Ten shrnuje ve svém obsahu jednak 

spontánní působení přírodních sil v rámci vztahů jednotlivých složek ekosystému lesa, 

ale zároveň i ovlivnění porostů člověkem v minulosti (např. obhospodařování) 

i nepřímé ovlivnění vývoje porostů v současnosti (Adam et al. 2011).  

 Aby k takovýmto stavům došlo, musí se les nechat samovolnému vývoji, což je 

pro účely hodnocení přirozenosti lesních porostů definováno jako stav vzniklý 

úmyslným i neúmyslným trvalým vyloučením přímých lidských zásahů (tj. především 

pěstebních prací, výchovy a obnovy porostů a nahodilých těžeb) do lesních porostů 

a jejich vystavení spontánnímu působení přírodních sil v rámci vztahů jednotlivých 
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složek ekosystému lesa. Samovolný vývoj nevylučuje přímé ovlivnění porostů 

člověkem v minulosti (např. obhospodařování) i nepřímé ovlivnění vývoje porostů 

v současnosti (např. vysoké stavy spárkaté zvěře nebo doznívající imisní zatížení). 

Nevylučuje ani přímé lidské zásahy v území v současnosti, pokud jsou prováděny 

výhradně za účelem eliminace nepřímých lidských vlivů (např. likvidace invazních 

druhů nebo snižování stavů přemnožené zvěře). U tohoto termínu autoři upozorňují, že 

ponechání samovolnému vývoji je arbitrární rozhodnutí, stejně jako u určení hranice 

zastoupení hlavních dřevin. Ponechání lesa samostatnému vývoji, je dlouhodobá 

záležitost a toto rozhodnutí by mělo být prováděno po otázce za jakým účelem je to 

uskutečňováno, s jasným cílem ochrany a s vědomím, že je to “na vždy”, ačkoliv 

nemůžeme vědět, co se stane v budoucnu. Za narušení samovolného vývoje se 

v metodice považuje usměrnění dynamiky lesů např. užitím lapáků, lapačů (uvnitř 

území ponechaného samovolnému vývoji) nebo fytopatogenů pro tlumení 

kůrovcovitých. Dalším vymezeným pojmem v metodice je Stanovištně původní dřevina, 

která je vymezena tak, že na daném stanovišti je součástí potenciální přirozené druhové 

skladby anebo všech sukcesních stadií samovolného vývoje lesního porostu, včetně 

sukcesních stadií po disturbancích většího rozsahu. Za hlavní stanovištně původní 

dřevinu se považuje dřevina, jejíž zastoupení v potenciální přirozené druhové skladbě je 

alespoň 20 % a více. Potenciální přirozená druhová skladba je druhová skladba dřevin, 

která by vznikla samovolným vývojem v lese závěrečného typu za současných 

abiotických ekologických podmínek lokality bez přímého vlivu člověka. Při velkých 

disturbancích v lesích se samostatným vývojem by došlo ke snížení stupně přirozenosti, 

jen proto, že na dané ploše nejsou přítomny dřeviny lesa závěrečného typu (Adam et al. 

2011). 

6.1 Vymezení stupňů přirozenosti 

Vymezení přirozenosti bylo postaveno na ovlivnění porostu člověkem od minulosti do 

současnosti, z důvodu relativně snadné identifikace na určitých atributech porostů, bez 

nároků na složitější měření. Tato metoda je také relativně levná, což bylo účelem tohoto 

vymezování. Naopak nebyly měřeny porostní parametry a to proto, že jejich odhad je 

velmi subjektivní a měření je časově i finančně náročné. Navíc nelze určit podle 

vertikální struktury gradient přirozenosti, jelikož každý les má v určitých stádiích 
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vývoje složitější či jednoduší strukturu a nelze tedy brát tento ukazatel v potaz při 

hodnocení stupně přirozenosti (Adam et al. 2011). 

 Jako nástroj k posouzení konkrétních vlastností porostu konkrétních lokalit byla 

vyvinuta hodnotící tabulka. V hodnotící tabulce byla snaha volit kritéria tak, aby 

předešla subjektivnímu hodnocení a informace pro hodnocení byly snadno dostupné. 

Kritéria jsou rozdělena do čtyř skupin, tematicky odlišených a to: A – Přímé ovlivnění 

vývoje porostu formou lesního opatření, B – Odumřelé dřevo, C – Nepřímé ovlivnění 

vývoje porostu působením člověka, D – Současná dřevinná skladba v porovnání 

s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou (Adam et al. 2011).  

6.2 Postup hodnocení přirozenosti 

Hodnocení přirozenosti lesů probíhalo v terénu, sběrem dat do hodnotící tabulky. Na 

základě analýzy hodnotící tabulky a studia historických materiálů byla vytvořena 

Databáze přirozených lesů České republiky. 

 Podle Adama et al. (2011) byly vybrány dílčí plochy lesních porostů, které mají 

homogenní vlastnosti rozhodující pro hodnocení přirozenosti. Dílčí plocha může být 

tvořena více jednotkami prostorového rozdělení lesa. V dílčí ploše mohou být i plochy 

s odlišnými vlastnostmi, avšak nesmí překročit 10 % podílu celkové plochy a 5 % 

výměry dílčí plochy. Velikost dílčí plochy by měla být minimálně 1 ha a to z důvodu, 

že většina disturbancí se odehrává na plochách menších. Také tato jednotka je 

v lesnictví standardně používána. K určení stupně přirozenosti došlo vyhodnocením dat 

z hodnotící tabulky. V tabulce se zaškrtávali odpovědi ANO na zadané otázky, podle 

„nejhoršího“ zaškrtnutého sloupečku byl určen stupeň přirozenosti. Jinými slovy, je-li 

zaškrtnuto jedno políčko ve sloupečku E les nepůvodní, zařadíme tento les do kategorie 

les nepůvodní, ačkoliv mohlo být nejvíce políček zaškrtnutých v jiné kategorii. Jestliže 

políčko u dané otázky nebylo zaškrtnuto, uvádí se důvod do poznámky (Adam et al. 

2011). 

 

  



22 
  

7 METODIKA DATABÁZE PŘIROZENÝCH LESŮ 

V rámci bakalářské práce bylo hodnoceno 514 lokalit přirozeného lesa na území České 

republiky. Informace o prostorovém vymezení byla čerpána z Databanky přirozených 

lesů České republiky (www.pralesy.cz) (viz Obrázek č. 1). Databanka přirozených lesů 

ČR obsahuje lokality přirozených lesů, vyhodnocené respondenty v územních 

jednotkách průzkumu. Hodnocení se nepravidelně opakuje (kampaně 2003, 2006, 2011) 

s reflexí právních úprav. Datové sady jsou aktualizovány nejméně jednou ročně, aby 

zachytily změny přirozenosti lesů. 

Obrázek č. 1: Přehledová mapa přirozených lesů ČR 

 Většina takto vymezených lesů spadá pod zvláštně chráněná území, avšak 67 

lokalit není nijak chráněno. Průměrná velikost lokality je 85,7 ha. Nejmenší oblastí je 

les Na Hranicích s výměrou 3,5 ha a největší vymezená lokalita je Údolí Oslavy 

a Chvojnice velká 2142,8 ha. Lokality přirozeného lesa se obecně více nacházejí ve 

vyšších polohách než v nižších, nejvíce lokalit se nachází na Šumavě. Avšak lokality 

přirozených lesů jsou rozprostřeny téměř po celé České republice od soutoku Moravy 

a Dyje po Frýdlantský výběžek a od Chebska po Beskydy. Kvůli takovéto vertikální 

i horizontální rozmanitosti lokalit je jasné, že mají tyto lesy různé znaky v závislosti na 

http://www.pralesy.cz/
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jejich umístění. Proto se praktická část této práce zabývá rozdělením jednotlivých 

polygonů lesa do skupin s podobnými přírodními poměry.  

 Ve všech lokalitách bylo určováno a hodnoceno 9 abiotických proměnných: 

nadmořská výška, sklonitost, expozice vůči světovým stranám, topographic position 

index (TPI), lesní vegetační stupeň, geochemická reaktivita hornin, průměrná roční 

teplota, průměrné roční srážky a ekologická (edafická) řada. Stručný přehled 

proměnných vstupujících do analýzy je uveden v tabulce č. 3. 

 

 

Tabulka č. 3: Proměnné vstupující do analýzy 

 

 

ZKRATKA NÁZEV POPIS ZDROJ 

Reliéf    

 DEM_m Nadmořská výška 

Průměrná nadmořská 

výška  
DMR 4. generace 

ČÚZK 
 slope Sklonitost Průměrná sklonitost 

 ASPECT_n Expozice 

Převažující expozice 

vůči světovým stranám 

 

TPI_std 
Topographic position 

index 

Index vyjadřující 

relativní vertikální 

polohu vůči sousedním 

zkoumaným objektům 

Jenness (2006) 

Klima    

 srazky Srážky 

Průměrný úhrn srážek 

za rok v dané lokalitě 
Atlas podnebí Česka 

 TEMP_m Teplota 

Průměrná roční teplota 

v dané lokalitě 

Ekologické řady    

 zr_raselin Rašelinná 

(viz Tabulka č. 2) ÚHÚL 

 zr_obo_vod Obohacená vodou 

 zr_zivna Živná 

 zr_kysela Kyselá 

 zr_podmac Podmáčená 

 zr_obo_hum Obohacená humusem 

 zr_oglej Oglejená 

 zr_extremn Extrémní 

reaktivita 
Geochemická reaktivita 

hornin 

Kombinace alkality a 

obsahu kovů 

alkalických zemin, a 

náchylnost vůči 

zvětrávání 

Chuman et al. (2013) 
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 Průměrná nadmořská výška, průměrná sklonitost, převažující expozice a TPI 

byly zjišťovány z Digitálního modelu reliéfu 4. generace pomocí IMAGE služby 

(ČÚZK 2016). Nadmořská výška byla určena funkcí Zonal statistics. sklonitost funkcí 

Slope a následně Zonal statistics. Expozice byla určována funkcí Aspect. Směry 

expozice byly následně překlasifikovány do čtyř směrů (sever, východ, jih a západ), 

poté byla každému polygonu přirozeného lesa přiřazena převažující kategorie expozice. 

Index TPI je rozšíření v programu ArcGIS a tato funkce počítá Index vyjadřující 

relativní vertikální polohu vůči sousedním zkoumaným objektům. Je to vhodný nástroj 

pro klasifikaci krajiny podle sklonitostí svahů (Jenness 2006). Data o geochemické 

reaktivitě hornin byla čerpána z mapy reaktivity hornin vytvořené Chumanem et al. 

(2013).  Klimatické proměnné (teplota, srážky) byly zjištěny z Atlasu podnebí Česka 

(Tolasz 2007). Lesní vegetační stupeň a ekologické řady, byly určovány z dat ÚHÚL. 

Data byla zpracována v prostředí ArcGIS 10.3, následná dvoukroková shluková analýza 

byla provedena v softwaru SPSS za účelem zařadit jednotlivé plochy přirozených lesů 

do skupin na základě podobnosti a odlišnosti jejich vlastností. Do analýzy byla vkládána 

vypočítaná data z připravené databáze.  
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8 VÝSLEDKY 

Ve výsledcích jsou nejprve uvedeny jednotlivé proměnné vstupující do shlukové 

analýzy, následně popis výsledků analýzy a nakonec podrobnější popis výsledných 

shluků. 

 Po zpracování dat byly lokality rozděleny analýzou do shluků na základě 

podobných vlastností. Plošné rozložení shluků můžeme vidět na obrázku č. 1. Pro lepší 

orientaci v rozmístění shluků je větší mapa k nahlédnutí v přílohách.  

 

Obrázek č. 1: Přehledová mapa přirozených lesů ČR rozdělených do shluků. 

 Na základě testování různých variant s různými proměnnými byly do konečné 

analýzy vybrány tyto proměnné: nadmořská výška, sklonitost, TPI, expozice, 

geochemická reaktivita hornin, teplota, srážky a ekologické řady. Expozice a reaktivita 

jsou kategoriální proměnné, takže u jednotlivých polygonů byla určena převažující 

kategorie v dané lokalitě. Ostatní proměnné jsou kontinuální. U nadmořské výšky, 

sklonitosti, teploty a srážek byly hodnoceny průměrné hodnoty za danou oblast. 

U indexu TPI byla zvolena pro vstup do analýzy jeho směrodatná odchylka, protože se 

ukázalo, že průměrná hodnota TPI za danou oblast nemá téměř žádný vliv na rozdělení 

do shluků. V případě ekologických řad nebyla určována dominantní řada, ale do 
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analýzy vstupovaly všechny ekologické řady (viz tabulka č. 2) s procentuálním 

zastoupením v jednotlivých lokalitách, jelikož v jedné lokalitě často nedominuje jedna 

ekologická řada, ale rozložení řad je variabilnější. Lesní vegetační stupeň do finální 

analýzy zahrnut nebyl, neboť při zahrnutí této proměnné zastiňoval svým významem 

všechny ostatní prvky analýzy a výsledné shluky byly rozděleny víceméně stejně jako 

kdybychom lokality klasifikovali jen podle lesního vegetačního stupně.  

 

Obrázek č. 3: Procentuální rozložení lokalit přirozených lesů do shluků. 

 

 Počet shluků byl testován v rozmezí od 3 do 7. Na základě testování uvedených 

variant byla zvolena analýza s 5 shluky. Lokality přirozených lesů byly rozděleny do 

5 shluků následovně, tak že do prvního shluku spadlo 141 lokalit, na shluk 2 připadlo 

146 lokalit, ve třetím shluku je 126 lokalit, ve 4. shluku 41 a ve shluku 5 je 60 lokalit 

přirozených lesů. Procentuální rozdělení můžeme vidět na obrázku č. 3. Každá 

proměnná ovlivnila rozdělení do shluků různou měrou. Míru důležitosti proměnných 

můžeme vidět na obrázku č. 4. Nejvyšší důležitost má rašelinná ekologická řada 

a reaktivita, nejmenší roli při klasifikace hrály ekologické řady oglejené a extrémní, 

a dále pak expozice vůči světovým stranám. Nadmořská výška, teplota a srážky 

u výsledných shluků jsou spolu silně korelovány a to tak, že s rostoucí nadmořskou 

výškou shluku, klesá teplota a přibývají srážky. 

 

 

27,4% 

28,4% 

24,5% 

8,0% 

11,7% 

1 2 3 4 5



27 
  

 

Obrázek č. 4: Prediktor významu jednotlivých proměnných 

 

 Shluk 1 se vyznačuje vysokým procentem zastoupení extrémní živné řady 

a nejvyšší sklonitostí ze všech shluků. Lokality jsou převážně orientovány k jihu 

a nachází se v nadmořských výškách kolem 400 m n.m. Průměrné roční teploty se zde 

pohybují mezi 7-8 °C a průměrně zde spadne 550-650 mm srážek za rok. V podloží 

převažují středně reaktivní horniny, zejména hlubinné vyvřeliny. Jedná se většinou 

o zařízlá údolí řek nebo jinak členitý reliéf, vázaný na neovulkanity a pískovcová skalní 

města. Lokality spadající do tohoto shluku najdeme v Českém Středohoří, Českém 

Švýcarsku, na severních svazích Podyjí, na Křivoklátsku a dále roztroušeně po celé 

republice. Výraznou plošně rozlehlou lokalitou je také přirozený les v Adršpašsko-

teplických skalách. Jedná se především o listnaté lesy mezi bukodubovým a dubovým 

lesním vegetačním stupněm, často s významným zastoupením borů. 

 U shluku 2 je nejvýraznějším znakem oproti ostatním shlukům nejvyšší podíl 

živné ekologické řady. Do tohoto shluku spadají i největší procenta lesů s ekologickou 

řadou obohacenou humusem. Tento shluk vykazuje také poměrně výraznou sklonitost. 

Hodnoty tohoto shluku mají největší rozptyl ze všech shluků. Nadmořské výšky se 
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pohybují mezi 400-700 m n.m., průměrná roční teplota, kolísá od 6 °C do 8 °C 

a průměrné roční srážky mezi 600-1000 mm. V těchto územích jsou středně reaktivní 

horniny, hlavně metamorfity. Lokality s těmito charakteristikami se nachází hlavně 

v Beskydech, Železných horách, Českém krasu, Moravském krasu a velkými lokalitami 

tohoto typu jsou i Broumovské stěny a Údolí Oslavy a Chvojnice. Jedná se tedy typicky 

o listnaté či smíšené suťové lesy středních, vrchovinných či podhorských poloh. 

 Shluk 3 je charakteristický vysokou nadmořskou výškou lokalit kolem 1000 m 

n.m. a s tím související nízkou teplotou mezi 3-4,5 °C a vysokými srážkami nad 

1000 mm za rok. V těchto oblastech převažuje kyselá ekologická řada a nachází se zde 

středně reaktivní horniny, nejčastěji metamorfity. Tyto oblasti se nachází jen na 

Šumavě, v Krkonoších, Jizerských horách, Orlických horách a v Jeseníku. Jde tedy 

převážně o smíšené či jehličnaté lesy horských poloh. 

 Pro shluk 4 jsou naopak typické malé nadmořské výšky a na to navazující 

vysoké teploty a nižší srážky. Pro tento shluk je charakteristická také vodou obohacená 

ekologická řada, některé lokality mají však velký podíl podmáčené a oglejené 

ekologické řady. Do této kategorie také spadají i některé relativně výše položené 

lokality, což dokládá i to, že průměrná nadmořská výška (308,04 m n.m.) je vyšší než 

kvantilové rozpětí shluku 203,64-278,50 m n.m. Průměrné roční teploty se pohybují 

mezi 8-8,5 °C a srážky mezi 600-700 mm za rok. Horniny zde mají nízkou reaktivitu, 

ale je zde velká náchylnost k zvětrávání. Do tohoto shluku spadá oblast Polabí 

a Moravských úvalů, několik lokalit se nachází v Poodří a Poohří. Jedná se především 

o lužní lesy v nížinách.  

 Shluk 5 je charakteristický vysokým podílem rašelinné ekologické řady. 

Výraznější zastoupení vykazuje také podmáčená a oglejená ekologická řada. Lokality se 

nachází ve vyšších nadmořských výškách mezi 800-1100 m n.m. a mají velmi nízkou 

sklonitost. Průměrné roční teploty zde dosahují hodnot mezi 3-5 °C a průměrné roční 

srážky nad 1000 mm. Jde tedy především o lokality silně podmáčených a rašelinných 

horských smrčin ve srážkově bohatších oblastech. Zástupci této skupiny se nachází 

především na Šumavě, dále pak také v Jeseníku, Jizerských horách, Krušných horách 

a Slavkovském lese. 
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 Na obrázku č. 5 můžeme vidět relativní rozložení jednotlivých proměnných mezi 

jednotlivými shluky lokalit. Graf dobře ilustruje rozdíly mezi shluky i jejich 

charakteristické rysy. 
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 Obrázek č. 5: Relativní rozdělení hodnot proměnných. 
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9 DISKUSE 

Diskuze se zabývá nejprve příčinami výskytu přirozeného lesa v ČR na základě 

charakteristik shluků. Dále je diskutována ochrana zkoumaných lokalit. Poté je diskuze 

zaměřena na podmínky prostředí a je uvedeno možné navázání na tuto práci dalším 

výzkumem. 

Z analýzy vyplývá, že nejvíce lokalit přirozených lesů bylo zahrnuto do 

shluků 1 a 2, kdy se jedná často o špatně přístupné polohy díky vysoké sklonitosti 

svahů. Právě vysoká vertikální heterogenita reliéfu zřejmě umožnila zachování lokalit 

přirozeného lesa i v těchto středních nadmořských výškách. Nejvíce plošně zastoupené 

přirozené lesy jsou ovšem ve shluku 3, tedy ve výše položených oblastech. To odpovídá 

gradientu kolonizace krajiny člověkem od nižších, snadněji dostupných poloh směrem 

k vyšším polohám (Vrška a Hort 2003, Lőw a Míchal 2003, Průša 1990). Shluk 4 

reprezentuje lokality, které se dochovaly i v nížinách a to zejména díky loveckým 

rezervacím a bažantnicím (Vrška a Hort 2003). Těchto lokalit je sice nejméně, ale 

přesto jsou velmi cenné, neboť se v jejich odlišných klimatických, půdních 

a reliéfových podmínkách vyskytují unikátní druhy rostlin a živočichů, které jinde 

v nížinné krajině vymizely. Lze zde tedy porovnávat mnohdy odlišný vývoj přirozeného 

lesa, právě díky odlišným podmínkám prostředí.  

Převážná většina hodnocených lokalit se nachází ve velkoplošném chráněném 

území, nebo je sama o sobě předmětem ochrany v rámci maloplodých chráněných 

území. Mnoho lokalit přirozeného lesa se zachovalo právě díky zakládání sítě rezervací 

a chráněných území, které byly vůbec prvními ve střední Evropě (Vrška a Hort 2003, 

Průša 1990). Překvapivě však 67 lokalit není součástí žádné z legislativních kategorií 

územní ochrany přírody. Velká část z těchto „nechráněných“ lokalit se nachází ve 

vojenských újezdech, což vysvětluje nerušený vývoj lesa, jelikož v těchto lokalitách je 

pohyb člověka značně omezen. Ve zbylých „nechráněných“ oblastech se nejspíše 

vyvinul přirozený les díky hůře přístupným místům, proto nemohl být lidmi tolik 

ovlivněn. Tuto teorii dokládá i fakt, že mnoho takovýchto lokalit se nachází v Českém 

Středohoří, které je typické svým členitým reliéfem. 

Vybrané charakteristiky přírodních poměrů lokalit se ukázaly jako vhodné 

proměnné k jejich popisu, jelikož řada z proměnných se používá i v jiných 

typologických šetřeních (Plíva 1987, Vrška et al. 2002, Vrška et al. 2006). U všech 
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typologií však bývá primární fytocenologická skladba lesa a abiotické podmínky jsou 

určovány pro hlubší poznání lesa a širší charakteristiku (Vrška et al. 2002, Vrška et al. 

2006). Do výzkumu mohlo být zahrnuto mnohem více proměnných (např. index solární 

radiace, index zapojení porostu, věková či porostní struktura atd.), ale vzhledem 

k problémům s pořízením některých dat nebo výpočetní náročností bylo od některých 

uvažovaných proměnných upuštěno a řada dalších proměnných, jistě také relevantních 

pro tento výzkum, nebyla uvažována. 

Protože byly u jednotlivých lokalit určovány většinou průměrné hodnoty 

proměnných nebo převažující hodnota proměnné, je možné, že u některých, zejména 

plošně rozsáhlých, lokalit není postihnuta jejich horizontální heterogenita a jejich 

zařazení do jednoho shluku zkresluje pohled na lokalitu jako celek. V takovém případě 

se naskýtá otázka, zda danou lokalitu nerozdělit do menších homogennějších lokalit, dle 

podmínek prostředí. 

Jelikož se tato práce nezabývala biotickou složkou jednotlivých lokalit, bylo by 

zajímavé porovnat data zjištěná v tomto výzkumu právě s daty biotických poměrů na 

jednotlivých lokalitách. 
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10 ZÁVĚR 

Tato práce je zaměřena na klasifikace přirozených lesů ČR dle abiotických podmínek. 

Studie byla prováděna v lokalitách přirozených lesů z Databanky přirozených lesů ČR 

(VRŠKA et al. 2016). Zpracování dat probíhalo v programu ArcMap a následná analýza 

dat proběhla v programu SPSS. 

V první části je shrnut vývoj termínu přirozený les a je popsána nejnovější 

klasifikace vytvořená pro celoevropské porovnání. Dále je popsán vývoj, historie 

a ochrana lesa. Poté byly zmíněny některé klasifikační systémy lesů, na jejichž základě 

byla vypracována praktická část práce. V praktické části byly lokality přirozeného lesa 

rozděleny do pěti shluků na základě podobných vlastností prostředí. Následně byly 

porovnávány podobné a odlišné proměnné a význam jednotlivých proměnných na 

rozdělení do shluků a také byla komentováno prostorové rozložení jednotlivých shluků. 

Tato klasifikace přirozených lesů by mohla sloužit jako doplňující informace 

o lokalitách přirozených lesů, které jsou zatím podrobně zmapovány pouze z hlediska 

porostních charakteristik a biotických prvků. Do budoucna by se mohla práce použít 

jako podklad pro výzkum dalších abiotických proměnných, které zde nebyly použity 

a pro srovnání s biotickými podmínkami. Také je zde prostor pro výzkum vlivu širšího 

okolí přirozeného lesa, protože je pravděpodobné, že poloha lokality vůči okolí (tj. zda 

je lokalita obklopena jinou lokalitou přirozeného lesa, kulturním lesem, nepůvodním 

lesem, zemědělskou půdou nebo zástavbou (Adam et al. 2011)), ovlivňuje vývoj 

zkoumané lokality. Dále by pomohl porozumět dynamice přirozeného lesa výzkum 

konektivity jednotlivých lokalit. 
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