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Zpracováno v rámci programu Renovace a tvorba naučných stezek v regionu  v roce 2017
ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

 V roce 2015 se plocha lesních pozemků v ČR meziročně zvýšila o 2 
016 ha na celkových 2,66 mil ha. Lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků 

na celkové rozloze země) dosahuje 34 %, což je mírně pod průměrem zemí 
Evropské unie (EU-27; lesnatost 37,6 %). 

 Nejvyšší lesnatost mají v Evropě skandinávské státy (Finsko 73 %, 
Švédsko 69 %), zajímavostí je vysoká lesnatost ve Slovinsku (62 %). 

Naopak s nejmenším procentem lesů se setkáme ve Velké Británii (12 %), 
Nizozemsku (11%) a Irsku (11 %).

Zalesnění v ČR - 1. část

Ve středoevropských 
podmínkách byl les tou 
částí krajiny, které se 
člověk dlouho obával – 
les pro něho představo-
val hrozbu a nebezpečí. 
Byla v něm tma, snad-
no se v něm ztratil, ne-
bylo vidět nepřítele, žili 
v něm vlci, medvědi a 
podle jeho představ
i většina strašidel. 

Na většině území Česka představoval les v době počátku 
zemědělství – na úsvitu neolitické revoluce (u nás patrně 
od 6. tisíciletí př. n. l.) – přirozený, tzv. klimaxový pokryv. 

Dnes víme, že lidé někde vypalovali les již před příchodem 
zemědělství, například kvůli snadnějšímu lovu zvěře

 (třeba v Severní Americe); byl to ale právě vznik zeměděl-
ství, který vyvolal dalekosáhlé odstraňování přirozených 

ekosystémů, u nás téměř výhradně lesů. 

převzato z  internetové prezentace

„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto 
již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl?!”

Karel Havlíček Borovský  

přehled CHKO a NP na území České republiky

lužní les -  V zátočině stromů, 2017, grafická dílna

Na území České republiky je vyhlášeno 26 
CHKO o celkové rozloze 1 076 111 ha. Mezi 
nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO 
v ČR patří např. CHKO Šumava, CHKO Český 
ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český 
kras.

Lesy navíc nebyly člověkem 
příliš obnovovány, pásl se 
v nich dobytek, dřevo bylo 

využíváno jako stavební ma-
teriál, topivo i pro výrobu 

dřevěného uhlí. 

V polovině 19. století dosáh-
la rozloha lesa u nás historicky 

nejjnižší hodnoty (pod 29 % 
plochy státu).

 

Tak člověk pos-
tupně vytvořil 
zemědělskou, 
kulturní kra-
jinu, která se 
stala základem 
pro součas-
nou krajinu 
naší republiky 
a její rozvrst-
vení na oblasti 
zemědělské 
produkce a 
přírodní
celky.

převzato z  internetové prezentace

Lesní kmenové oblasti
Český geograf Korčák nazval tato území „kmenovými 
oblastmi“ . Okolní vrchoviny a hory zůstávaly až na vý-
jimky pokryty původním pralesem, nejčastěji smíšeným 
(hlavně dub, buk a jedle).  Ještě kolem roku 1000 n. l. 
pokrýval les území státu nejméně z 80 % .

Až v době osvícenství  (18. stol.) 
zavedla Marie Terezie první 
zákony na ochranu lesa - 
tehdy ale také začaly být naše 
přirozené, zvláště listnaté druhy 
stromů nahrazovány nevhodnými 
jehličnany, především smrkem, 
což se projevuje především v 
přirozené imunitě lesních celků 
a následky tohoto kroku pociťu-
jeme dodnes.

Národní parky v Česku jsou velkoplošná, zvláště chráněná území v Česku. V České republice se nachází čtyři národ-
ní parky. Jejich status upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejstarší z nich je Krkonošský 
národní park (vyhlášen v roce 1963), největší je Národní park Šumava (69 030 ha). 

česnek medvědí (Allium ursinum) 

Usazování zemědělců a následné kácení či vypalování
(žďáření) lesa započalo v těch nejúrodnějších a nejpříznivě-
jších podmínkách, na nížinných černozemních půdách – v 
Čechách v Polabí a Poohří, na Moravě na jihu
a v úvalech. 

rozkvetlá louka česneku hranatého u Záhlinic, foto nature.hyperlink

Úbytek lesa ve prospěch zemědělské půdy se zrychlil 
od 11. do 14. století v souvislosti se středověkou 
kolonizací našich vrchovin a hor a též díky určitému 
technologickému pokroku (např. trojpolní zemědělství, 
zdokonalení pluhu). Tento vývoj pokračoval s určitými 
dílčími výkyvy až do 19. století.

V těchto místech můžete vidět poslední zbytky původ-
ních slatinných podmáčených luk Sdředomoravské nivy, 
lužního lesa a tůní s výskytem ohrožených druhů rostlin 
a živočichů.

Filena

Od konce 19. století u nás začalo lesních ploch přibývat, jejich nárůst 
byl trvalý a tak dnes les pokrývá více než třetinu území Česka. V řadě 
obcí dnes lesní pozemky zaujímají dokonce přes 60 % rozlohy.

V létě rozkvétají na pod-
máčených loukách u Záhlinic 

tisíce rostlin česneku hranatého 
(Allium angulosum), silně 

ohroženého druhu květeny ČR. Z 
významných rostlinných druhů se 

na podmáčených loukách dále 
vyskytuje starček poříční (Sene-

cio fluviatilis) a ojediněle i pryšec 
bahenní (Euphorbia palustris). 


