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Vojenský újezd Hradiště, známý spíše pod topo-
grafickým názvem Doupovské hory, je místem, 
kde ještě dnes můžeme spatřit zbytky starých 
bučin pralesního charakteru. Zdejší staré buči-
ny jsou domovem celé řady vzácných druhů 
rostlin a živočichů – jmenujme například kruštík 
ostrokvětý, lejska malého nebo žlunu šedou – 
vyžadujících k životu zapojené lesy s drobnými 
světlinami bez větších holin. Takovýto les vzniká 
přirozeně odumíráním a  rozpadem nejstarších 
stromů, které tak uvolní místo pro mladší gene-
raci. Výsledkem je pestrá jemnozrnná mozai-
ka mladých, starých i  rozpadajících se stromů 
a světlin s náletem budoucí generace lesa. Tak 
se vyvíjí les v příhodných podmínkách bez inter-
vence člověka.
Podobných míst je u nás již poskrovnu a téměř 
vždy jde o  zvláště chráněná území. Současný 
způsob lesního hospodaření totiž v  podstatě 
neumožňuje napodobovat hospodaření přírody. 
Důvody jsou ekonomického i  technicko-organi-
začního charakteru (dostupnost techniky, terén, 
manipulace se dřevem).
Díky velké vstřícnosti Vojenských lesů, s. p.  se 
však v  Doupovských horách podařilo vyčlenit 
více jak 25 ha starých bučin, které budou pone-
chány samovolnému vývoji. Nebudou zde tedy 

probíhat žádné těžby ani další významnější lidské 
zásahy a jediným umělým zásahem do lesa tak 
bude pouze podpora zmlazení původních dřevin. 
Přestože se místní lesníci dlouhodobě a  cíleně 
snaží o snížení stavů lesní zvěře, její početnost 
je stále nepřirozeně vysoká a přirozené zmlaze-
ní nemá na mnoha místech šanci uniknout před 
okusem či loupáním kůry. Se silným tlakem zvěře 
si dokáže částečně poradit snad jen jasan, méně 
již javor nebo buk a šance na přežití semenáčků 
jedle je zcela mizivá. Zaměstnanci Vojenských 
lesů proto v nejcennějších porostech vyhledávají 
přirozené zmlazení původních dřevin a  zajišťují 
jeho ochranu před zvěří.
Z  dotačních peněz Ministerstva životního pro-
středí tak bylo v  loňském roce v  Doupovských 
horách oploceno více jak 300 mladých buků a jil-
mů a  do  porostů byly dosázeny jedle. Dalších 
300 drátěných ochran kolem jednotlivých strom-
ků přirozeného zmlazení se chystá i  pro letoš-
ní rok. Navíc bude postaveno několik menších 
oplocenek, aby semenáčky mohly vůbec vzejít 
a  nebyly spaseny lesní zvěří již ve  fázi prvních 
lístků. Doufejme, že tímto krokem pomůžeme 
lesu naskočit do  svého přirozeného biorytmu 
a umožníme jeho obyvatelům další existenci. ■

 Přírodě blízký porost 
v Doupovských 
horách. Vysoké stavy 
zvěře však neumožňují 
odrůstání přirozeného 
zmlazení. 
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