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CHLOUMEK

CHLOUMEK patřil v minulosti k panství králov-
ského věnného města Mělníka. Město zde ustano-
vovalo rychtáře. Pouze dva domy příslušely k pan-
ství mělnického zámku. Název Chloumek označuje 
les na kopci. Ves Chloumek se poprvé připomíná 
v listině z roku 1373. Jádro vsi je mezi kostelíkem 
Nejsvětější Trojice a starou cestou do Střem. Mno-
ho domů a usedlostí bylo roztroušeno v četných vi-
nicích mezi vsí a Mělníkem.

Obyvatelé Chloumku se živili převážně zeměděl-
stvím, pěstováním rybízu, angreštu, švestek a meru-
něk. Mnoho lidí pracovalo na vinicích, v lese a také 
v opukových a čedičových lomech.

Chloumek ožíval pravidelně třikrát do roka při zdej-
ších poutích: nejmenší pouť (5. května) byla ke kapli 
sv. Gotharda (dnes márnice patřící ke smuteční síni 
v kostele Nejsvětější Trojice). Větší pouť se konala 
o svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května). Nej-
významnější pouť se slavila na svátek Nejsvětější 
Trojice (osmá neděle po Velikonocích). Její tradice 
byla obnovena v roce 2005 díky iniciativě Mělnic-
kého osvětového a okrašlovacího spolku.

1

 Zámek Neuberg, dnes internát České zahradnické akademie Mělník  a  Kaple sv. Jana Nepomuckého, založená 1708  Kostel Nejsvětější Trojice, založený na počátku 15. století 
 Svatotrojická pouť  Historické pohlednice� Foto: Jiří Čermák    ZdroJ: martin klihavec, národní památkový ústav
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ŽIVOT NA POLI

 Bažant obecný (Phasianus�colchicus)  Ještěrka obecná (Lacerta�agilis)  Srnec obecný (Capreolus�capreolus)  Skřivan polní (Alauda�arvensis)  Liška obecná (Vulpes�vulpes)  
 Ježek východní (Erinaceus�roumanicus)  Zajíc polní (Lepus�europaeus)� Foto: icponline.it, Jiří Bohdal 
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V současné době je pole tzv. kulturní pouští, proto se veškerý život odehrává především na okrajích polí, na mezích, v úvozech polních cest apod.
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BROUCI ŽIJÍCÍ V CHLOUMECKÉM LESE

 Hrobařík obecný (Necrophorus�vespillo)  Střevlík fialový (Carabus�violaceus)  Chroust obecný (Melolontha�melolontha)  Tesařík dubový (Plagionotus�arcuatus)  Chroust mlynařík 
(Polyphylla�fullo)  Střevlík zahradní (Carabus�hortensis)  Zlatohlávek zlatý (Cetonia�aurata) � Chrobák lesní (Anoplotrupes�stercorosus)� Foto: Jiří Bohdal, radek havlíČek, pavel krásenský, Jan ŠevČík, icponline.it 
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4HOSPODÁŘSTVÍ V CHLOUMECKÉM LESE

Při vstupu do lesa jej nepoškozovat, nenarušovat lesní prostře-
dí, dbát pokynů vlastníka lesa. Nepoškozovat objekty a zařízení 
sloužící k hospodaření v lese a myslivosti.

V lese se nesmí: odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 
znečišťovat les odpady a odpadky, narušovat vodní režim, pást 
hospodářská zvířata, hrabat stelivo, rušit klid a ticho, kouřit, 
rozdělávat oheň – platí do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, tábo-
řit mimo vyhrazená místa, vstupovat do míst oplocených nebo 
označených zákazem vstupu, jezdit a stát s motorovými vozi-

dly, jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo saních 
mimo lesní cesty a vyznačené trasy, sbírat seme-
na lesních dřevin, jmelí a ochmet, vyzvedávat semenáč-
ky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, těžit stromy a keře 
a poškozovat je, provádět v lese terénní úpravy, těžit hlínu, pí-
sek a kámen, cokoli stavět.

Hospodaření v lese se provádí podle Lesního hospodářského plá-
nu, vypracovaného na 10 let licencovaným specialistou. Vlastník 
lesa je povinen volbou vhodných dřevin zvyšovat odolnost lesa 

KATEGORIE LESŮ
LES HOSPODÁŘSKÝ – základní funkcí 
je produkce dřeva, les zde na Chloumku.

LES OCHRANNÝ – sutě, prudké svahy, 
strže, náplavy a písky, rašeliniště, výsypky 
a vysoké polohy.

LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ – pásma 
ochrany vod, zvláště chráněná území, re-
kreační lesy a obory. Základní právo návštěvníků a uživatelů lesa

Každý smí vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat v něm pro 
vlastní potřebu lesní plody a suchý na zemi ležící klest. O omezení 
nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše na dobu 6 měsíců, rozho-
duje orgán Státní správy lesů.

Vlastník lesa má mnoho povinností
Vlastník je povinen dbát o zdravotní stav, obnovu, výchovu a ochranu lesa. Stará se o opatření proti vzniku lesních 
požárů, je povinen bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů, přednostně zpracovávat souše, polomy 
a vývraty. Vlastník je povinen zajistit, aby lesní porosty nebyly poškozovány zvěří, při ochraně lesa musí používat 
účinné technologie šetřící životní prostředí, má zakázáno oplocovat les (mimo lesní školky, obory pro lesní zvěř aj.) 
za účelem omezení užívání lesa veřejností. 

Za neplnění povinností může být vlastníkovi uložena pokuta. 

Porostní mapa LHC�–�lesní�hospodářský�celek�města�Mělníka�na�období�leden�2017�až�prosinec�2026.�Barvy�na�mapce�znamenají�různé�věkové�kategorie�porostu�(např.�zelená�označuje�porost�ve�stáří�
od�41�do�60�let).�Město�Mělník�hospodaří�na�celkem�144,3�ha�lesa,�ve�třech�katastrech:�Mělník,�Vysoká�u�Mělníka�a�Střednice.

Základní povinnosti návštěvníků lesa

a jeho stabilitu. Holinu je povinen zalesnit do 2 let od jejího vzniku.  
Lesní porost je vlastník povinen vychovávat včas a soustavně tak, 
aby se zlepšoval stav porostu a zlepšovalo se plnění funkcí lesa. 
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PŘÍRODNÍ POMĚRY

 Stratocumulus – drobné přeháňky možné  Cumulonimbus – tzv. bouřkový mrak, přichází bouřka  Cumulus – vysoké cumuly jsou zdrojem srážek  Altocumulus – skládá se z vodních kapek
� Foto: icponline.it

Komplex lesů na Chloumku patří do:

Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Středočeská tabule
Celek: Jizerská tabule
Podcelek: Dolnojizerská tabule
Okrsek: Košátecká tabule
Pomoří: Severní moře

Klimatické poměry

Lesy leží v teplé oblasti, jež je charakteristická 
dlouhým  teplým a suchým létem, jaro a podzim jsou 
teplé, až mírně teplé, zimy jsou krátké mírně teplé, 
suché, až velmi suché. Průměrná roční teplota se 
v tomto klimatickém regionu pohybuje mezi 8 až 9 °C.

Charakteristika oblasti

Počet letních dnů 50–60
Průměrná teplota v červenci (°C) 17–19
Úhrn srážek za vegetační období (mm) 350–400
Počet mrazových dnů 100–110
Počet ledových dnů 30–40
Průměrná teplota v lednu (°C) (-2)–(-3)
Průměrná teplota v dubnu (°C) 7–9
Průměrná teplota v říjnu (°C) 7–9
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200–300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40–50
Počet dnů s průměr. teplotou t = 10 °C a více 160–180
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ŽIVOT V CHLOUMECKÉM LESE

 Kalous ušatý (Asio�otus)  Pěnkava obecná (Fringilla�coelebs)  Červenka obecná (Erithacus�rubecula)  Ropucha obecná (Bufo�bufo)  Daněk evropský (Dama�dama)  
 Veverka obecná (Sciurus�vulgaris)  Pěnice černohlavá (Sylvia�atricapilla)�� Kuna lesní (Martes�martes)� Foto: icponline.it
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7GEOLOGIE A ARCHEOLOGIE

Nalezené artefakty z období slovanského osídlení,
10. až 11. století.

Geologický vývoj
Geologicky náleží území Chloumku k Českému masivu, téměř celá plocha je tvořena českou křído-
vou pánví, která se začala pozvolna utvářet v době před 200–100 miliony let, ve třetím období dru-
hohor, zvaném křída. Tehdy se na dně moře, pokrývajícím převážnou část území pozdějších Čech, 
vytvořily mohutné vrstvy usazenin, které se dalším vývojem v období třetihor (60–1 milionem let) 
proměnily ve slepence pevných hornin, pískovců, opuk a hlinitých slínů.

Především opuky a pískovce byly v minulosti na území Chloumku těženy v několika menších 
lomech.

V třetihorách došlo při alpsko-karpatském horotvorném vrásnění k vyzdvižení Českého masivu, 
k jeho rozlámání a k proniknutí čedičového a znělcového magmatu k povrchu. Zachovaly se nám 
pouze ojedinělé sopouchy v podobě výrazných vršků mezi opukovými a pískovcovými usazeni-
nami. Zde v Chloumku je to především tzv. Velký Chloumek, dnes s kaplí sv. Jana Nepomucké-
ho. Tzv. Malý Chloumek byl v minulosti celý odtěžen na výrobu silničního štěrku. Že šlo o velmi 
cenný materiál, svědčí i velký lom na boku Velkého Chloumku.

Historické osídlení
Příznivé klimatické podmínky, výhodný terén a blízkost velkých 
vodních toků způsobily, že se zde usazovali lidé už od nejstarších 
období pravěkých dějin. Stopy lidské činnosti byly zdokumentová-
ny již ze starší fáze doby kamenné, tzv. staršího paleolitu (500–40 ti-
síc let př. n. l.) a pokračují nepřetržitě do současnosti.

 Opukový lom  Opuka  Čedičový lom  Čedič  a  Nádobka  Spona � Záušnice Foto: Česká geologická služBa, miroslav radoň, markéta vaJskeBrová, phdr. miloslava havlíČková,  regionální muZeum mělník, p. o.
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HOUBY ROSTOUCÍ V CHLOUMECKÉM LESE 8

 Holubinka nazelenalá (Russula�virescens)  Hřib koloděj červený (Boletus�luridus�var.�rubriceps)  Kališník obecný (Helvella�acetabulum)  Vláknice začervenalá (Inocybe�erubescens)  
 Muchomůrka tygrovaná (Amanita�pantherina)  Hřib skvrnitý (Hemileccinum�depilatum)  Liška obecná (Cantharellus�cibarius)� Foto: Jaroslav malý
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SKLADBA CHLOUMECKÉHO LESA 9

 Borovice lesní (Pinus�sylvestris) 70 % porostu  Smrk ztepilý (Picea�abies) 10 % porostu  Lípa srdčitá (Tilia�cordata)  Dub červený  (Quercus�rubra)  Bříza bělokorá (Betula�pendula)  
  Dub zimní  (Quercus�petraea)  Trnovník akát (Robinia�pseudoacacia)��  Jeřáb obecný (Sorbus�aucuparia) � Modřín opadavý (Larix�decidua)�� Javor babyka (Acer�campestre)� Foto: Jiří Bohdal
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MĚLNÍK 10Město Mělník, ležící nad soutokem Vltavy s Labem, 
je proslaveno tisíciletou tradicí vinařství. Architekto-
nické památky v historickém centru města vyprávějí 
o minulosti, ale žijí i současností a nabízejí barevnou 
škálu zážitků a aktivit. Při nich můžete Mělník nejen 
poznávat, ale i ochutnávat. 

 ZÁMEK MĚLNÍK představuje expozici šlechtického in-
teriéru, soubor map a vedut či vinné sklepy, kde můžete ochut-
nat vína zámeckého vinařství. Po prohlídce vám přijde vhod 
občerstvení v oblíbené zámecké kavárně či restauraci.

 MĚLNICKÉ PODZEMÍ se rozprostírá pod celým histo-
rickým centrem města. Zpřístupněna je zatím jen malá část, 
ale návštěva je korunována 54 metrů hlubokou studní, která 
představuje unikátní středověké hornické dílo. Studna je za-
psána v České knize rekordů jako nejširší studna v ČR. Zají-
mavý výklad vám podají průvodci Turistického informačního 
centra, které prohlídky organizuje.

 CHRÁM SV. PETRA A PAVLA patří k nejvýznamnějším 
architektonickým památkám regionu. Unikátní výhled na da-
leké i blízké okolí včetně památné hory Říp a Českého středo-
hoří spatříte z vyhlídkové gotické věže. Lidskou pomíjivost si 
uvědomíte v kryptě pod presbytářem, který ukrývá mělnickou 
kostnici. 

 PRAŽSKÁ BRÁNA je dochovaným pozůstatkem původ-
ního středověkého opevnění. Od 60. let minulého století slou-
ží její interiér umění a kultuře. Tyto výjimečné prostory obývá 
galerie a kavárna Ve Věži, která nabízí občerstvení nejen pro 
tělo, ale i ducha. Z okének v posledním patře věže se naskýtají 
nevšední výhledy na město.

 REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK zpřístupňuje kromě 
tradičních historických sbírek také speciální expozici vývoje 
dětských kočárků a vozítek. Muzeum dále mapuje zdejší feno-
mén – mělnické vinařství, a to nejen formou tradiční expozice 
předmětů spojených s výrobou vína, ale i ochutnávkou součas-
né produkce, kterou můžete hodnotit při posezení ve vinném 
sklípku (ve sklepích ze 14. století) či v kavárně na parkáně. 

Kontakt:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Legionářů 51, 276 01 Mělník
tel.: + 420 315 627 503, e-mail: infocentrum@mekuc.cz
www.melnik.cz
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Foto: vladimír legner, václav Janďourek, radek havlíČek


