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Rozšíření rezervace Rabštejn má zajímavý start 
 
Nedávná větrná kalamita v podhůří Jeseníků zasáhla i lesy v přírodní rezervaci Rabštejn a jejím 
bezprostředním okolí. Právě o ně se má v budoucnu toto chráněné území rozšířit. Plocha 
rezervace by se měla přibližně ztrojnásobit, z dvaceti na zhruba 60 hektarů. Po dvou letech 
příprav se na tom shodli zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO 
Jeseníky a správci pozemků, tedy Lesy ČR, s. p.  
 
„Zdejší suťové lesy – ve stávající rezervaci i jejím okolí – jsou velmi cenné. Převažují tu totiž 
bučiny, ve kterých najdeme i javory, jasany či jilmy. Vzácností je i to, že je tu celá řada velkých 
starých stromů, které postupně odumírají a poskytují tak domov mnoha druhům hmyzu a hub. 
Proto jsme se po projednání s LČR rozhodli o ponechání poškozených buků a ostatních 
listnatých stromů, které napomohou například tomu, aby území bylo atraktivnější třeba pro lesní 
druhy ptáků,“ vysvětluje Miroslav Havira z AOPK ČR, lesník Správy CHKO Jeseníky.   
 
„Vítr poškodil zhruba 4000 stromů, ze tří čtvrtin se jedná o buky, smrk tvoří asi  25 %. Ten 
pochopitelně asanovat musíme, protože by se z něj mohl do okolních hospodářských lesů šířit 
kůrovec. Pozitivní ale je, že zasažené smrčiny jsou především v okrajových částech 
připravované rezervace, takže je dokážeme vyklidit bez významného poškození cenných bučin,“ 
konstatuje Pavel Koždoň, krajský ředitel podniku Lesy ČR v Šumperku.  
 
Přestože plánované rozšíření rezervace v turisticky oblíbené lokalitě Rabštejn nebude pro 
návštěvníky znamenat prakticky žádné omezení, aktuálně platí v této kalamitou postižené 
oblasti zákaz vstupu do lesů. 
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Pavel Koždoň, Lesy ČR, s. p.,  Krajské ředitelství Šumperk, 724523104, 
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i 
praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace 
a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.  
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