
JEHLIŠTĚ
Jak starý je prales?
Prales Jehliště leží na východním svahu Javorové skály (723 
m.n.m.) na prudkém balvanitém svahu. Skalní podloží tvoří tvrdá 
šedá hornina s velkými zrny křemene – granodiorit. Strmý skal-
natý svah činí les obtížně přístupný.
Jehliště je unikátní ukázkou květnatých bučin. Nejčastější dřevi-
nou je zde buk lesní (Fagus sylvatica), lesníky označovaný jako 
„matka lesa“. Buk doprovází nečetná jedle bělokorá (Abies alba), 
na přechodech do suťových poloh, zejména v jižní části, se do-
minantním druhem stává javor klen (Acer pseudoplatanus), do-
provázený jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a jilmem drs-
ným (Ulmus glabra).
Prales na Jehlišti je starý. V horní části svahu jsou největší stro-
my staré přes 150 let. Les je přitom prostorově rozčleněný – pod 
velikány najdeme menší a dorůstající stromy. Ve střední části 
najdeme okrsky mladších stejnověkých stromů (kolem 60 let) 
– jsou to pozůstatky lesnických zásahů z minulého století.

Květy v polostínu
V podrostu lesa nalezneme kvetoucí byliny s milými názvy: ma-
řinku vonnou (Galium odoratum), věsenku nachovou (Prenan-
thes purpurea) nebo bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis). 
Roste zde také kapraď samec (Dryopteris filix-mas).
Na živinami bohatších místech se vyskytují byliny kopytník ev-
ropský (Asarum europaeum),  hluchavka skvrnitá (Lamium ma-
culatum) nebo plicník lékařský (Pulmonaria officinalis).

Historie a budoucnost
Území pralesa Jehliště je na starých mapách vyznačeno jako 
jedlobučina. Jehliště tak historicky zřejmě navazuje na původní 
přírodní lesy. Vysazování smrku se Jehlišti vyhlo pro obtížnou 

dostupnost. Dnes je prales Jehliště „soukromou rezervací“.
V lese nejsou uskutečňovány těžební zásahy, odstraňovány jsou pou-
ze stromy hrozící nebezpečím pro návštěvníky, majetek nebo okolní 
les. Lesu je tak umožněn přirozený vývoj – stromy rostou ze semen 
mateřských stromů, které časem zetlí na kamenitém svahu. Různé 
stáří stromů včetně odumřelého dřeva poskytuje útočiště řadě druhů 
živočichů, zejména hmyzu.
Sledování přírodních procesů v lese provádí ČSOP Vlašim, který také 
inicioval vznik „soukromé rezervace“. Pozemky jsou ve vlastnictví ro-
diny Ing. Otto Srba, s jehož souhlasem byla ochrana území zřízena.
Probíhá zde sledování výskytů hmyzu, ptáků a postupného vývoje 
lesního porostu. Výsledkem studia přirozeného vývoje lesa jsou po-
znatky které je možné využít při ochraně dalších lokalit i při pěstování 
zdravějších lesů.

Děkujeme, že se zde chováte tak, abyste přírodu nerušili 
a nepoškozovali!

O Jehliště pečuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, Tel/fax: 317845169, e-mail: vlasim@csop.cz. 

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Tabule byla spolufinancována v rámci programu ČSOP „Místo pro přírodu“, podpořeného Ministerstvem životního prostředí.

Podpořte záchranu ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte, prosím, na konto kampaně „Místo pro přírodu“,

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.

Les poskytuje četná zákoutí s balvany.

Kopytník evropský

Hluchavka skvrnitá

Padlé dřevo poskytuje život houbám a hmyzu. Mlok skvrnitý

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mecha-
nismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


