
VÝPRAVA 
DO PRALESA POLOM

Pojďte s námi!

Stáhněte si brožuru 
a interaktivní mapu 
za použití QR kódu!

Víte, jak vypadá
prales?

Co se se stromy 
v pralese děje?

K čemu strom 
potřebuje mízu?

POZNÁVÁNÍ JE
DOBRODRUŽSTVÍ!

7–12 let
5 km
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Tato výprava nás zavede do neobyčejného místa - do pralesa v Železných horách. Budeme si povídat o stromech i hou-
bách, které v něm rostou, o historii pralesa a hospodaření v něm. Procítíme všemi smyly jeho půvab a zachytíme na 
papír strukturu kůry různých stromů.

Vydal MAS Železnohorský region, z.s., Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec © 2021

Náročnost výpravy

těžkánízká střední

Časový rozvrh 
a délka výpravy

Informace k výpravě

Navíc

Co s sebou pro dospělý 
doprovod

Co s sebou

Orientační kalkulace 
dopravy

Aktuálnost informací

Nástupní místo 49.8031761N, 15.7421147E
Parkování v Horním Bradle poblíž mostu
3 hod výlet i s povídáním, 5 km v mírně zvlněném terénu

Stezka volně přístupná 
WC ne (případně v přírodě)
Svačina vlastní

Před nebo po výpravě se můžeme podívat na krátké video o pralese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava kamera/208411000320608/vi-
deo/122382

Pevné boty, měkkou tužku nebo pastelky, bílé papíry

Knihy s obrázky stromů:
Encyklopedie naší přírody, Příroda atd., případně vytištěné obrázky různých druhů stromů

Autobusová doprava – autobus pro 42 osob (ceny jsou orientační),
48 Kč/km, 242 Kč/hodina čekání – lze objednat 14 dní předem u autodopravce, kontakt: Auto-
kempink Konopáč, p. Starý 602 371 768

www.hornibradlo.cz
https://zeleznehory.ochranaprirody.cz/, tel: 951424806, zelhory@nature.cz, případně na Lesní 
správě ČR Nasavrky Ing. Neznaj  tel.: 702 021 421
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MAPOVÝ PODKLAD

Odpočinkové místo

Přírodní rezervace 
Polom
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Turistická pěší trasa



POPIS TRASY: Zaparkujeme na velkém parkovišti v Horním Bradle a vydáme se směrem po zelené turistické značce přes most na Malou 
Střítež. Projdeme Malou Stříteží a zastavíme se u odpočívadla na rozcestí na kraji lesa.

ZASTAVENÍ – NA KRAJI LESA  

VYPRAVĚČ VYPRÁVÍ: Jsme v Železných horách, v chráněné krajinné oblasti kousek od obce Horní Bradlo. Dřív do Bradla jezdily 
děti o prázdninách na tábory. Podél řeky Chrudimky, která Bradlem protéká, jich bylo hned několik. Je možné, že tu vaši rodiče 
nebo prarodiče na táboře byli. Schválně se jich doma zeptejte. 

Tato část Železných hor je nejvýše položená, jsou v ní nejvyšší vrcholy: Vestec (668 m nad mořem) je vzdálený 7,5 km a Spálava 
(663 m nad mořem) je „co by kamenem dohodil“. Jen 3,5 km odtud. V době vašich babiček a dědečků se sem jezdilo za čerstvým 
vzduchem a přírodou.

Prošli jsme teď vesničkou Střítež. Stříteží se dříve nazývalo místo vykácené v lese. To jméno znamená, že tu byl původně les 
a lidé ho museli vykácet, aby si udělali místo pro svoje domy, pole a pastviny pro dobytek. Stříteží je v Čechách víc a jsou vět-
šinou tam, kde byly původně hluboké lesy jako tady. A kvůli lesu sem jdeme. V Železných horách je lesů mnohem víc. Většina 
z nich jsou ale lesy hospodářské. Stejně jako se na pole vyseje obilí 
a sklízí se tehdy, když uzraje, tak se v hospodářském lese vysadí 
stromy. Když vyrostou, dělníci je pokácí. Ze dřeva těchto stromů 
pak máme nábytek, papír a další dřevěné předměty, které použí-
váme a vůbec o nich nepřemýšlíme. 

Na jaké věci vyrobené ze dřeva si vzpomenete?  

POPIS TRASY: Zelená turistická značka nás dovede na začátek re-
zervace, kde si prohlédneme obě tabule.  

ZASTAVENÍ – ZAČÁTEK PRALESA

Víte, co slovo prales znamená? 
Je to les nechaný vlastnímu životu a vývoji. Nikdo tu nehos-

podaří a už staletí nehospodařil. Pojďme se podívat, jak takový 
prales vypadá. Tenhle se jmenuje Polom.

Tabule s českým lvem upozorňuje, že vstupujete do přírodní rezervace. To znamená, že zdejší příroda je opravdu hodně cenná 
a je potřeba ji chránit. Nesmí se tu chodit mimo značenou cestu, nic brát, trhat, lámat… Člověk se tu má chovat jako na návštěvě 
u někoho, koho si opravdu hodně váží. Tím hostitelem je samotná příroda Železných hor. Co můžeme dělat na návštěvě my? 
Hlavně se pořádně dívat. Všímat si, jak vypadá les, když do jeho vývoje člověk nezasahuje. 

Podívejte se i na barevnou tabuli na pravé straně cesty. Najdete na ní obrázky zvířat, rostlin, ale i hub, které se tu vyskytují. 
A taky upozornění, co všechno může zdejší přírodě ublížit.  

A teď zavřete oči a zaposlouchejte se. 

Co slyšíte?
Vítr? Ptáky? Šumění větví? Nebo máte 

zrovna smůlu a slyšíte nejvíc techniku, 
jak dělníci kousek od pralesa kácí stromy 
a odváží dřevo? Jestli je klid a dělníci zrov-
na nikde okolo nepracují, nadechněte se 
zhluboka a začichejte.

Voní tu něco? 
Nebo páchne? Můžete cítit jehličí, tlející lis-

tí a dřevo, bláto, nějakou kvetoucí rostlinu anebo 
taky nic výrazného.

Pojďte a všímejte si, co je kolem vás. Možná najdete i kro-
kodýla. Pravda, je to jen dřevěná kláda, co leží u cesty porostlá 
mechem a vypadá trochu jako krokodýl. Možná najdete i jiné 
dřevěné zvíře nebo příšeru. 
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      ZASTAVENÍ – „U KROKODÝLA“ 
              ANEBO NA JINÉM PŘÍHODNÉM MÍSTĚ 

Kus pralesa už jsme prošli. Představovali jste si prales právě 
takhle? Možná jste čekali mnohem větší divočinu. Že to tady 
bude jako v dobrodružných fi lmech z džungle, kde se hrdinové 
musejí prosekávat houštinami a za každým stromem a křovím 
může číhat nebezpečí.

Teď si povíme příběh tohoto pralesa.
Když se lidé usazovali v Železných horách, vybírali si nejdřív 

příhodná místa, kde se bude dobře hospodařit. Proto tady na 
nejvyšších místech Železných hor moc lidí nežilo. A i díky tomu 
je les v přírodní rezervaci Polom hodně starý. Roste tady věky. 
V dřívějších dobách takhle vypadaly lesy na mnoha místech. Na 

sušších místech rostly především buky, duby, habry, javory a jedle, u potoků a na mokřinách zase spíš jasany a olše. Byl to les 
smíšený a listnatých stromů v něm bylo hodně. (Ukážeme si listy a případně plody jednotlivých stromů v knížce nebo na papí-
rech a zkusíme je najít i kolem sebe.)

Pak přišel člověk a začal v lese kolem svých sídel hospodařit. Potřeboval dřevo na topení, na stavby a taky na různé výrobky 
ze dřeva. Přirozeného lesa ubývalo. V době, kdy nasavrcké panství a s ním i tohle území vlastnil knížecí rod Auerspergů, už byl 
prales Polom výjimečným územím. 

V hospodářských plánech z roku 1896 je výslovně uvedeno, že majitel, tedy kníže František Auersperg, si přeje, aby zdejší les 
zůstal jako ukázka bývalých pralesů a nazýval jej Krasoles.  Vznikla tu obora. V roce 1933 bylo území pralesa vyhlášeno přírodní 
rezervací. Je to vlastně jedna z nejstarších rezervací v Čechách. Rostou tu stromy a keře, které známe i z jiných lesů. Ale rostou si 
po svém. Nikdo je nesází ani nekácí. Starý uschlý strom zůstane na svém místě tak dlouho, dokud nespadne na zem. A pak větve 
i kmen leží na zemi, slouží jako úkryt nebo potrava broukům a larvám, rostlinám a houbám. Tak dlouho, dokud dřevo úplně 
nezetlí, nerozpadne se. Zbytečky dřeva dodají nové živiny půdě. Je to koloběh, který se stále opakuje. 

Jaké stromy jsou v našich běžných lesích nejčastější? 
Ano, jsou to smrky. Dobře a rychle rostou, mají rovné kmeny. 

Lesníci je sázejí pěkně do řad jako vojáky, aby měl každý jednot-
livý strom dost místa a světla.

Jaké stromy vidíte tady?
Smrky tu najdeme taky. Pěstují se všude kolem. Rezervace je 

příliš malá na to, aby se sem semínka smrků nedostala. A když 
se uchytí a vyrostou, už tu zůstanou. Ale je tu i hodně listnatých 
stromů. Původně tu rostla i spousta jedlí a některé byly přímo 
obří. Lidé jim říkali královny. Byly vysoké kolem 50 metrů. Ty 
nejmohutnější byly tři – Stará královna, Nová královna a Mladá 
královna. Postupně zestárly, větry je polámaly, uschly. Ale lidé si 
o nich dodnes povídají. V době, kdy byla v pralese obora, měly 
mladé jedličky hodně těžký život. Bylo tu hodně srn a jelenů 
a těm maličké jedličky moc chutnaly. Dokázali je okousat tak, že 
jedličky zašly. Proto tu chybí mladé větší jedle.

Poznáte jedli? Čím se liší od smrku?
V Čechách roste jedle bělokorá. Už z názvu víme, že bude 

mít světlejší kůru. Jehličí má podobné jako smrk, ale není tak 
pichlavé. Na větvičce je jehličí jakoby učísnuté na dvě strany. 
Jehličí navrchu je zelené, lesklé a zespodu má dvě bílé čárky. 
A šišky rostou z větviček nahoru jako svíčky. (Ukážeme si jedli 
v knížce). Koukněte se kolem sebe.

Najdete nějakou jedli? 
Prosím, větvičky netrhejte, ani jehličí. Jen se koukejte. Hle-

dejte spíš mezi menšími stromečky. Velkých jedlí je tu málo. Je 
možné, že se vám nepodaří objevit žádnou. Ale nebojte, jsou tu. 

    3     
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A buk? Najdete buk? 
Ten se vám určitě podaří najít. Má světle zelené listy vejčitého tvaru a na krajích zoubky. Bukům se tu daří dobře. 

Jaké plody má buk?
Jsou to bukvice. V dobách nouze se z nich lisoval olej. Dneska chutnají hlavně lesním zvířatům. Třeba divokým prasatům. 

Buky rostou i jinde než v pralese, určitě je znáte. Stejně jako javory. Ty tu taky rostou. 

Zkuste najít ještě javor!
Po levé straně si všímáme stromů. Zastavíme se u vykotlaného 
buku.

ZASTAVENÍ – U VYKOTLANÉHO BUKU

Tenhle buk má dutinu tak velkou, že se do ní vejde dospělý 
člověk. Prohlédněte si ho. Tady se v lese opravdu nehospodaří. 
Je to vidět. Představte si, že zabloudíte mimo cestu a budete 
se takovým lesem prodírat. Někde je křoví, někde bažina, jin-
de musíte přelézat padlé stromy. Takhle vypadaly kdysi dávno 
všechny lesy. Jeníček a Mařenka z pohádky o Perníkové cha-
loupce zabloudili právě v takovém lese.

My máme štěstí. Kmeny, které ležely přes cestu, lesníci po-
řezali. Nemusíme hledat cestu. Je tu dost šero, jak zem stíní lis-
tí na stromech. Kdybyste se tudy prošli v zimě nebo časně na 
jaře, bude tu světla mnohem víc. Ale jen do té doby, než listí 
na stromech zase naroste. A všimli jste si, co hub roste na su-
chých kmenech, které tu různě stojí a leží? Celkem tu odbor-
níci napočítali na 400 různých druhů hub. Na většině bychom 
si nepochutnali, nejsou jedlé. Zato hodně z nich je chráněných 
a některé jsou opravdu vzácné. Třeba mozkovka rosolovitá, co 
byla namalovaná na tabuli na začátku rezervace. Díky přiroze-
nému prostředí a tlejícímu dřevu tu taky žijí vzácní brouci. A na 
broucích a larvách si zase pochutnává datel a strakapoud.  

Pamatujete si některá ze zvířat, která byla namalovaná na 
tabuli?

               ZASTAVENÍ – NA KONCI REZERVACE 

A jsme venku z pralesa. Je docela malý, viďte? Skládá se ze 
dvou částí. My jsme prošli tou větší částí – Velkým Polomem, 
a kousek vedle je menší – Malý Polom. Přes Malý Polom cesta 
nevede. Tak nám musí Velký Polom stačit.

Teď půjdeme ještě kousek po zelené, jsou tu stromy přes cestu, ale 
dají se obejít. Až narazíme na širokou cestu, vydáme se po ní do-
prava. Po 600 m dojdeme na křižovatku. Na stromě je žlutá tabule 
– místo záchrany. Zahneme po cestě doleva, popojdeme ještě asi 
100 m k odpočívadlu. 

  ZASTAVENÍ – U ODPOČÍVADLA

Prošli jsme prales. A teď se znovu pořádně rozhlédněte. 
Jsme v lese nebo spíš v místech, kde donedávna byl les. Stálo 
tu hodně smrků. Jenže ty v posledních letech napadl kůrovec, 
takže bylo nutné je skácet. Kůrovec? Je to obyčejný malý brouk, 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

správně se jmenuje lýkožrout smrkový. Takových různých brouků žije v lese hodně. Zrovna larvám lýkožrouta obzvlášť chutná 
lýko ze smrků. Lýkem strom rozvádí vodu a živiny. A když o lýko přijde, usychá. Zdravý strom si dokáže poradit. Brouka zalije mí-
zou a udusí ho. Jenže když je strom slabý nebo je lýkožroutů moc, strom se neubrání, lýkožrout vyžere lýko na velké ploše kme-
ne a strom uschne. A to se teď děje na mnoha místech, kde lidé pěstovali převážně smrky. Kůrovci se přemnožili a smrky jsou po 
několika letech sucha oslabené. Proto to veliké kácení smrkových lesů. Lesníci na vykácených místech vysazují nové lesy. Chtějí 

v nich mít víc druhů stromů, aby lesy byly proti takovým kala-
mitám odolnější. Určitě víte, že smrk je strom jehličnatý. Lesy se 
donedávna sázely pouze jehličnaté. Dnes už se k nim vysazují i 
listnaté stromy, takže lesy ve výsledku budou smíšené.

Kácení kolem přírodní rezervace Polom má ještě jeden dů-
vod. Vzniká tu ochranné pásmo, ve kterém budou lesníci vysa-
zovat převážně jedle, buky a javory. Budou tu tedy z velké části 
zpět stromy, které sem patří. Až se za pralesem ohlédneme, než 
se vydáme na zpáteční cestu, popřejme mu, ať se všemu životu 
v něm dobře daří. 

POHYBOVÁ HRA: 
Na cestě mimo přírodní rezervaci si můžete zahrát třeba Hon 
na zajíce: Děti se postaví do kruhu. Hráči stojící po obvodu 
kruhu jsou zajíci a rozpočítají se na první, druhé a třetí. Upro-
střed kruhu stojí myslivec, který číhá na zajíce. Vyvolá číslo 
od jedné do tří. Zavolá-li „jedničky“, musí všichni zajíci s tímto 
číslem vběhnout do kruhu a najít si nové místo, které uvolnil 
některý ze stejně očíslovaných spoluhráčů. Pokud při výměně 
míst chytne myslivec zajíce, vymění si hráči role. Nový mysli-
vec vyvolává další čísla.

VÝTVARNÝ ÚKOL:
Mimo rezervaci pak zkuste obkreslit kůru stromu. Stačí přilo-
žit papír na kmen a jemně po něm jezdit pastelkou nebo měk-
kou tužkou naplocho. Výstupky se zvýrazní, jinde bude kres-
ba jen světlá.  A podívejte se, jaký strom jste si vybrali. Můžete 
zkusit zachytit takto kůru různých druhů stromů.

Vrátíme se na křižovatku u záchranného bodu a budeme po-
kračovat rovně dolů. Je to také velká a široká cesta. Dovede 

nás zpátky do Malé Stříteže a vrátíme se stejnou cestou do 
Horního Bradla. 
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TIP: 
Pokud vás zaujal půvab Železných hor, tak k nim neodmyslitelně patří přehrada Seč. Zkuste si užít Výpravu k Sečské 
přehradě, která je ideální v teplých letních měsících.
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4. K čemu strom potřebuje mízu?

6. Vzpomeneš si, jak lidé říkali největším jedlím, které v pralese rostly?

 1. Jak vypadá list javoru? Zkus ho taky namalovat.

 2. Proč se rezervaci Polom říká prales?

3. Prales je plný tlejících kmenů a větví. Co v nich a na nich můžeme najít? 

5. Jaké druhy stromů jsou v oblasti Železných hor původní?

PRACOVNÍ LIST
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