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Úvod 
V roce 2007 byla pozornost věnována terénnímu průzkumu na Šumavě (hodnocení lesních trvalých výzkumných 
ploch, opakované fytocenologické snímkování na loukách, vyhodnocování území s krajinnými transekty) i 
v Krkonoších (opakované fytocenologické snímkování v (sub)alpinských společenstvech, vyhodnocování území 
s krajinnými transekty). Další pozornost byla věnována zpracování dat a publikační činnosti (zvláště VACEK ET 

AL. 2007; MATĚJKA 2007; MATĚJKA ET VACEK 2007). 
Rozpracován byl systém vyhodnocování funkční diversity (MATĚJKA 2007). 
 
 

Dílčí cíl 1 - Inventarizace ploch 

Cíl 
Inventarizace všech stávajících monitoračních a výzkumných ploch, zhodnocení jejich využitelnosti pro sledo-
vání biodiversity. Dokončení 31.12.2007. 

Závěrečný výstup 

Metodika 
Pro zpracování úkolu byl využit následující postup: 
 Provedena byla excerpce dostupné literatury pro regiony Šumavy a Krkonoš s cílem evidence výzkumných 

projektů a evidence výzkumných a monitoračních ploch. 
 Na základě analýzy dostupných databází byly vybrány výzkumné projekty týkající se regionů Šumavy a 

Krkonoš, řešené od 90. let minulého století, které byly financovány z veřejných rozpočtů. Výsledek byl do-
plněn v návaznosti na publikované výsledky (viz bod 1) 

 Konzultací se správami příslušných velkoplošných chráněných území a s řešiteli projektů vytypovaných 
v předchozím bodě byl vypracován přehled výzkumných a monitoračních ploch. 

Přehled projektů 
V této kapitole je uveden přehled projektů a výzkumných záměrů týkajících se obou uvedených regionů a to 
vzestupně podle počátečního roku řešení a to od oficiálního vzniku ČR v roce 1993. Názvy nejvýznamnějších 
projektů v úzkém vztahu ke sledování aktuální biodiversity terestrických ekosystémů jsou dále vyznačeny tučně. 

Krkonoše 
1. RE329-92-9253: Monitorování vlivu vápnění a kapalného hnojení na mykorrhizní poměry ve smrko-

vých porostech Krkonoš 
 [Fellner Rostislav] Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště, Strnady 136 
 1991-1994 
2. RR/1321/93: Obnova lesních ekosystémů Krkonoš v extrémně imisně ekologických poměrech 
 [Vacek Stanislav] Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště, Strnady 136 
 1993-1995 
3. RR/191/93: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod 

vlivem emisí v Krkonoších 
 [Vacek Stanislav] Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště, Strnady 136 
 1991-1995 
4. SE/620/4/97: Ovlivnění tundrových geobiocenóz Krkonoš vysokohorským zalesňováním 
 [Vaněk Jan] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 1997-1999 
5. IAA6005803: Rostlinné společenstvo jako selekční faktor v hybridogenních komplexech: Hieracium 

subg. Pilosella v horských loukách Krkonoš 
 [Krahulcová Anna] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1998-2000 
6. SE/620/3/97: Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP 
 [Schwarz Otakar] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 1997-2000 
7. SE/610/8/00: Stanovení aktuální návštěvnosti biosférické rezervace Krkonoše a její celoroční dynamiky. 
 [Suchý Jan] KOLPRON CZ, s.r.o., Praha 13, Sluneční náměstí 2562/2 
 2000-2002 
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8. GA206/01/0411: Syntéza bryologických dat z vybraných center biodiverzity dvou pohoří Vysokých 
Sudet (Krkonoše, Hrubý Jeseník) 

 [Zmrhalová Magda] Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, Šumperk, Hlavní třída 342/22 
 2001-2003 
9. SE/610/3/00: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry 
 [Vaněk Jan] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 2000-2004 
10. SE/620/4/03: Vliv pastvy na vegetaci luk na území KRNAP 
 [Pavlů Vilém] Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha 6, DRNOVSKÁ 507/71 
 2003-2005 
11. SE/610/8/01: Měření trendu atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží lesních eko-

systémů v Krkonoších 
 [Schwarz Otakar] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 2001-2005 
12. SE/620/6/03: Kategorizece lesních porostů Krkonoš z hlediska jejich možností ponechání přirozenému 

vývoji jako podklad pro revizi zónace Krkonošského národního parku včetně 
 [Schwarz Otakar] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 2003-2005 
13. SE/630/1/03: Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy 

jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše 
 [Suchý Jan] KOLPRON CZ, s.r.o., Praha 13, Sluneční náměstí 2562/2 
 2003-2005 
14. IBS2060104: Vodní režim půd v pramenných oblastech České republiky ovlivňující tvorbu odtoku při uva-

žování vlivu změn životního prostředí 
 [Tesař Miroslav] Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha 6, Pod Paťankou 5 
 2001-2005 
15. SM/2/62/04: Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu Biosferické reservace Krkonoše 

ČR. 
 [Houdek Karel] Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha-Suchdol, Kamýcká 129 
 2004-2006 
16. SK/620/15/03: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Kr-

konošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava 
 [Hošek Jan] RNDr. Jan Hošek, Hořovice, Areál ČOV 
 2003-2007 
17. GA205/06/0587: Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš 
 [Engel Zbyněk] Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, Ovocný Trh 3-5 
 2006-2008 
18. MZE0002070201: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se 

podmínkách prostředí 
 [Jurásek Antonín] Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
 2004-2008 
19. DE06P04OMG003: Paprskoploutvé ryby permokarbonu podkrkonošské pánve - vědecké a muzeologické 

zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí České republiky 
 [Štamberg Stanislav] Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
 2006-2010 
20. 2B06012: Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě 
 [Vacek Stanislav] Česká zemědělská univerzita v Praze 
 2006-2011 
21. SPII2D1/49/07: Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO 

Jeseníky v kontextu globálních změn 
 [Banaš Marek] Ekogroup czech, s.r.o. 
 2007-2011 
22. SP/2D3/149/07: Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a 

CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území 
 [Schwarz Otakar] Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3 
 2007-2011 

Šumava 
1. RR/147/93: Výzkum společenstev vybraných skupin živočichů v jednotlivých ekosystémech a stanoviš-

tích NP a CHKO Šumava. 
 [Bufka Luděk] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
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 1993-1995 
2. RR/1074/93: Harmonizace vztahu lesních porostů a jelení zvěře v Národním parku Šumava. 
 [Havránek František] Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice, 299 
 1993-1995 
3. RE5530: Nové možnosti odbytu hrubé ovčí vlny pro Chráněnou krajinnou oblast Šumavy 
 [Melichar Jiří] Výzkumně vývojová základna pro ekologii v zemědělství, České Budějovice, NÁM. 1. MÁJE 6 
 1995-1996 
4. RR/324/94: Výzkum rašeliništních ekosystémů Národního parku Šumava z hlediska ochrany geno-

fondu a zachování biodiverzity 
 [Rada Pavel] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1994-1996 
5. GA512/95/0725: Budoucnost Šumavy z hlediska způsobů využívání krajiny 
 [Těšitel Jan] Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. 
 1995-1997 
6. RK96P01OMG024: Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) v málo prozkoumaných 

nebo v minulosti nepřístupných oblastech Šumavy 
 [Holec Jan] Národní muzeum, Praha 1, VÁCLAVSKÉ NÁM. 68 
 1996-1998 
7. GA206/96/1115: Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašeli-

nišť 
 [Papáčková Lenka] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1996-1998 
8. GA206/96/0612: Evaluace metod biomonitoringu dvoukřídlého hmyzu (Diptera, Brachycera) na vy-

braných rašeliništích Šumavského národního parku 
 [Roháček Jindřich] Slezské zemské muzeum, Opava - Opava (nečleněná část města), Tyršova 1 
 1996-1998 
9. IAA6005603: Pozdně glaciální a holocenní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. Dy-

namika sekulárních změn. 
 [Svobodová Helena] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1996-1998 
10. SE/620/5/97 (ZZ/620/5/97): Vliv změn agrotechnických zásahů a atmosférické depozice na kvalitu 

biosféry v horské a podhorské oblasti Šumavy. 
 [Mašková Zuzana] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 1997-1999 
11. GA206/97/0077: Biogeografické vztahy, diversita a možnosti regenerace středoevropských blatkových 

rašelinišť 
 [Prach Karel] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Branišovská 31 
 1997-1999 
12. GA206/97/0072: Biodiverzita mikrobiální smyčky, tok uhlíku a koloběh živin v acidifikovaných jezerech na 

Šumavě: cesty a řídící mechanismy 
 [Vrba Jaroslav] Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice, Na Sádkách 7 
 1997-1999 
13. VS96072: Laboratoř aplikované ekologie a managementu zemědělské krajiny 
 [Pechar Libor] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta 
 1996-2000 
14. SE/620/6/97 (ZZ/620/6/97): Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného 

výskytu smrku na území NP Šumava 
 [Podrázský Vilém] Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha-Suchdol, Kamýcká 129 
 1997-2000 
15. SE/620/2/99: Inventarizace lesních ekosystémů v Národním parku Šumava 
 [Černý Martin] Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice, 299 
 1999-2000 
16. RK99P03OMG002: Reliktní druhy hub na Šumavě - studium a vyhodnocení biodiverzity makromyce-

tů na mykologicky málo známých lokalitách s přirozenou až pralesovitou vegetací 
 [Holec Jan] Národní muzeum, Praha 1, VÁCLAVSKÉ NÁM. 68 
 1999-2001 
17. GA206/99/1410: Funkce horských luk při různých způsobech jejich obhospodařování 
 [Květ Jan] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1999-2001 
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18. GA206/99/1416: Diverzita a dynamika vegetace a půdních organismů ve smrkových porostech Národ-
ního parku Šumava 

 [Neuhäuslová Zdenka] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1999-2001 
19. GA206/99/0405: Vodní hmyz povodí Křemelné (Šumava): Základní studie dlouhodobého vlivu environmen-

tálních faktorů a revitalizace toku na biodiverzitu 
 [Soldán Tomáš] Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, Branišovská 31 
 1999-2001 
20. GA206/00/0063: Biogeochemické cykly živin v horských ekosystémech povodí-jezero: Antropogenní 

vlivy a možnosti zotavení 
 [Kopáček Jiří] Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice, Na Sádkách 7 
 2000-2002 
21. GA526/00/1442: Vegetační dynamika, živiny a obnova aluviálních luk 
 [Prach Karel] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 2000-2002 
22. SE/620/1/01: Inventarizace lesních ekosystémů v Národním parku Šumava 
 [Černý Martin] Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice, 299 
 2001-2003 
23. SK/620/1/04: Hydrologické poměry a vegetace rašelinišť a způsob stanovení priorit pro revitalizace 

rašelinišť v oblasti Šumavy 
 [Bufková Ivana] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2004-2004 
24. AV0Z6005908: Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev 

a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku 
 [Kirschner Jan] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 1999-2004 
25. IBS5007015: Biodiverzita entomofauny a její význam pro bioindikaci ekologických změn 
 [Soldán Tomáš] Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, Branišovská 31 
 2000-2004 
26. MSM 123100004: Struktura a funkční vztahy v ekosystémech voda-rostlina-půda 
 [Šantrůčková Hana] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta 
 1999-2004 
27. SE/610/1/02: Kategorizace a zhodnocení současného stavu vegetace druhotného bezlesí na Šumavě 

jako základní podklad pro management území 
 [Šraitová Daniela] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2002-2004 
28. SE/640/4/03: Hospodářská úprava v strukturálně bohatých lesích, pokračování pilotního projektu 

v podmínkách NPŠ 
 [Černý Martin] Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice, 299 
 2003-2004 
29. IAA6111201: Aktuoekologie sladkovodních krytenek (Testacea) Šumavy 
 [Holcová Katarína] Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, Ovocný Trh 3-5 
 2002-2005 
30. 1D/1/29/04: Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmín-

kách lesních ekosystémů NP Šumava 
 [Hruška Jakub] Česká geologická služba, Praha 1, Klárov 131/3 
 2004-2005 
31. GA206/03/1583: Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem: minulý, současný 

a budoucí stav vody, půd a smrkových porostů 
 [Kopáček Jiří] Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice, Na Sádkách 7 
 2003-2005 
32. SE/610/9/01: Výzkum a management lesních ekosystémů na území Národního parku Šumava 
 [Kryl Milan] EKOLES-PROJEKT s.r.o., Jablonec nad Nisou, Palackého 3145/41 
 2001-2005 
33. SE/620/8/03: Sledování dynamiky lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava 
 [Podrázský Vilém] Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha-Suchdol, Kamýcká 129 
 2003-2005 
34. SM/610/3/03: Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi 

ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit 
 [Těšitel Jan] Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. 
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 2003-2005 
35. SL/1/21/04: Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na území NP Šumava a vyhodnocení 

úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření? 
 [Bufková Ivana] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2004-2006 
36. GA206/04/0356: Biodiverzita a ekologie hub (makromycetů) v Národním parku Šumava 
 [Holec Jan] Národní muzeum, Praha 1, VÁCLAVSKÉ NÁM. 68 
 2004-2006 
37. GA206/04/0967: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumav-

ských jezerch a kulturách ex situ 
 [Husák Štěpán] Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 2004-2006 
38. SM/6/1/04: Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených 

kůrovcem v NP Šumava 
 [Rusek Josef] Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice, Na Sádkách 7 
 2004-2006 
39. SM/2/23/04: Návrh managementu druhotného bezlesí na území NP Šumava a hodnocení vlivu vybra-

ných způsobů hospodaření 
 [Šraitová Daniela] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2004-2006 
40. SM/2/19/04: Sledování stavu a dynamiky vývoje přirozené obnovy lesních ekosystémů v 6. l. v. s. v NP 

Šumava - LS České Žleby v závislosti na typu prováděného managementu 
 [Černý Miroslav] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2004-2006 
41. SM/640/14/03: Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením 

IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scé-
nářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty 

 [Černý Martin] Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice, 299 
 2003-2006 
42. IAA600070501: Synekologické vazby hmyzích herbivorních a parazitoidních guildů paleorefugií raše-

linišť 
 [Bezděk Aleš] Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, Branišovská 31 
 2005-2007 
43. KJB300460501: Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy 
 [Mentlík Pavel] Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 3, Universitní 8 
 2005-2007 
44. SM/2/25/04: Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků 

na změnu funkčních schopností lesů, návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí) 
 [Stíbal František] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2004-2007 
45. SM/6/29/05: Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen evropský, srnec obecný) v oblastech výskytu 

šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava 
 [Šustr Pavel] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2005-2007 
46. KJB601300602: Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v prale-

sovitém a hospodářském porostu horské smrčiny 
 [Svoboda Miroslav] Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a environmentální 
 2006-2008 
47. KJB600870701: Horské smrčiny po napadení lýkožroutem smrkovým: dynamika vegetace a přirozené 

obnovy 
 [Jonášová Magda] Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. 
 2007-2009 
48. 1QS500070505: Monitorování biodiverzity entomofauny pro hodnocení ekologických změn ekosysté-

mů s aplikacemi v ochraně přírody 
 [Soldán Tomáš] Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, Branišovská 31 
 2005-2009 
49. SP/2D1/113/07: Význam revitalizace odvodněných rašelinišť pro nápravu vodního režimu a zachování 

biodiverzity rašelinišť v šumavské krajině 
 [Bufková Hana] Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 1. máje 260 
 2007-2010 
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50. MSM6007665806: Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblas-
tech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním 

 [Frelich Jan] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta 
 2005-2010 
51. MSM6215648902: Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva 

jako obnovitelné suroviny 
 [Kulhavý Jiří] Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta 
 2005-2010 
52. AV0Z60870520: Prostorová a funkční dynamika biologických, ekologických a sociálně-ekonomických sys-

témů v interakci s Globální změnou klimatu 
 [Marek Michal V.] Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. 
 2005-2010 
53. AV0Z60660521: Vztahy mezi strukturou a funkcí dekompozičního potravního řetězce v půdě 
 [Pižl Václav] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
 2005-2010 
54. MZP0002579801: Vědy o Zemi pro společnost 21. století: Od regionálních výzkumů přes geologická rizika 

po globální změny 
 [Venera Zdeněk] Česká geologická služba 
 2005-2010 
55. SP/2D4/31/07: Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, 

vyhodnocení rizikových faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně 
ohroženého druhu 

 [Zatloukal Vladimír] IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
 2007-2010 
56. MSM6007665801: Ekologické, evoluční a experimentálně biologické přístupy ke studiu vzniku a vý-

znamu biodiverzity 
 [Šantrůčková Hana] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta 
 2005-2010 
57. SP/2D2/58/07: Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám 

a bučinám Šumavy 
 [Rusek Josef] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
 2007-2011 
58. 2B06012: Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě 
 [Vacek Stanislav] Česká zemědělská univerzita v Praze 
 2006-2011 
59. GA206/07/1200: Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budouc-

nost horských ekosystémů Šumavy? 
 [Vrba Jaroslav] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
 2007-2011 

Přehled ploch 

Krkonoše 
Správa KRNAP má na svém pracovišti následující vrstvy GIS, které popisují lokalizaci některých výzkumných a 
monitoračních objektů: 
 
bmp.shp (*) bazální monitoring půd a měření celkové depozice v 

rámci celostátního monitoringu 
AOPK 

chmu.shp (*) meteorologické stanice ČHMÚ 
sstanic.shp (*) srážkoměrné stanice ČHMÚ 
agnkozi.shp (*) monitorovací místa (Kozí hřbety)  firma AGNOS 
agnos94.shp (*) síť monitorovacích míst v roce 1994 (měření celkové 

atmosférické depozice pod porostem)  
firma AGNOS 

agnos94vp.shp (*) síť monitorovacích míst v roce 1994 (měření celkové 
atmosférické depozice na volné ploše)  

firma AGNOS 

agnos95.shp (*) síť monitorovacích míst v roce 1995 (měření celkové 
atmosférické depozice)  

firma AGNOS 

ag94path.shp (*) vrstva linií podle šetření v roce 1994 firma AGNOS 
ag95path.shp (*) vrstva linií podle šetření v roce 1995  firma AGNOS 
pfbo.shp 
pfli.shp 

botanické monitorovací objekty - body, linie, plochy Pedagogická fakulta, Univerzita 
Hradec Králové 
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pfpo.shp 
kvalita.shp (*) měření kvality povrchových vod Správa KRNAP 
transek.shp (*) měření kvality srážkových vod a celkové deposice Správa KRNAP 
lisejniky.shp (*) místa odběru vzorků lišejníků (Ing. Schwarz) Správa KRNAP 
monpud.shp (*) monitoring půd v základním rozsahu (pedologický 

průzkum,chemická analýza) 1985-1990 
Správa KRNAP  

snih.shp (*) monitoring sněhu Správa KRNAP 
prutok.shp (*) měření průtoku Správa KRNAP 
bot_lok.shp botanicky významné lokality Správa KRNAP 
olse_zelena.shp evidence výskytu a rozšíření olše zelené Správa KRNAP 
ptaci.shp lokality pro ornitologický monitoring (RNDr. Flousek) Správa KRNAP 
kliste.shp monitorovací plochy výskytu klíštěte v roce 2006 Správa KRNAP 
knp.shp stacionární monitorovací plochy Správa KRNAP 
uvabo.shp 
uvali.shp 
uvapo.shp 

(*) monitoring půdy (Prof. FANTA; FACE) Universita Amsterdam 

ifer.shp 
iferlt.shp 

monitoring lesa v 1km-síti Ústav pro výzkum lesních ekosys-
témů, Jílové u Prahy (IFER) 

uek.shp monitorovací plochy Ústav systémové biologie a ekolo-
gie AV ČR, v.v.i. 

icp.shp monitoring lesa projektu ICP-Forests VÚLHM 
mm.shp mykologický monitoring (Dr. Felner) VÚLHM 
opocsni.shp (*) komplexní monitoring sněhu VÚLHM, VS Opočno 
balcar.shp (*) měření obsahu síry v asimilačních orgánech smrku 

(Ing. Balcar) 
VÚLHM, VS Opočno 

vso.shp stacionární monitorovací plochy VÚLHM, VS Opočno 
Poznámka: Vrstvy s označením (*) shromažďují prostorové informace k aktivitám primárně určeným pro monito-
ring abiotických faktorů prostředí. 
 

Trvalé výzkumné plochy v lesích 
 Základní dlouhodobé plochy - zodpovědný pracovník S. Vacek (FLD ČZU Praha Suchdol). 
 Jedná se o 32 výzkumných ploch (obr. 1), které jsou šetřeny od přelomu 70. a 80. let minulého století, do 

roku 2005 v rámci Výzkumné stanice VÚLHM Opočno, poté jsou sledovány na zmíněném pracovišti pouze 
některé z těchto ploch, všechny jsou dále sledovány S. Vackem. Jedná se o základnu pro sledování lesů 
v rámci projektu BiodivKrŠu. Některé z těchto ploch (nebo porosty v jejich blízkém okolí) jsou šetřeny i ji-
nými pracovními skupinami.  

 Plochy Výzkumné stanice VÚLHM Opočno. 
 Toto pracoviště založilo další plochy v širší oblasti Krkonoš pro sledování procesů obnovy lesa  (obr. 5). 
 Plochy Ústavu systémové biologie a ekologie České Budějovice - zodpovědný pracovník P. Cudlín. 
 Jedná se o systém, který byl vytvořen na základě systému zmíněných základních dlouhodobých výzkum-

ných ploch jejich výběrem, doplněním či modifikací (prostorovým posunem tak, aby práce na plochách 
navzájem nekolidovaly; obr. 1). Z těchto ploch byla publikována řada specifických výsledků. 

Trvalé výzkumné plochy v porostech kleče 
Tyto plochy leží v západních (obr. 3) i východních (obr. 4) Krkonoších. Na jejich založení se podílela dvě pra-
coviště - VS VÚLHM Opočno a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Aktuální informace je možné 
získat od S. Vacka (FLD ČZU Praha Suchdol) a J. Málkové (PF Univerzita Hradec Králové). Plochy jsou využí-
vány v rámci projektu BiodivKrŠu. 
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Obr. 1. Základní dlouhodobé plochy 1 až 32 (větší modré body), plochy Ústavu systémové biologie a ekologie (drobné body popsané jménem plochy) a trvalé výzkumné 
plochy v porostech kleče (červené značky).  
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Obr. 2. Plochy monitoringu zdravotního stavu lesů v Krkonošském biogeografickém regionu: plochy v rámci projektu ICP-Forests jsou označeny kódem, poloha ploch 
podrobného monitoringu v rámci KRNAP je vyznačena drobnými červenými body. 
 
Tabulka 1. Přehled základních charakteristik základních trvalých výzkumných plochách v Krkonoších. Označení porostních skupin (PSK) podle LHC platného v roce 1981 
a podle aktuálního plánu z roku 2003, podle kterého je uvedeno též složení dřevin a jejich věk. 

 Název plochy LHC PSK 
1981 

PSK 
2003 

Etáž Dřevina 
(zastoupení v %) 

Věk Nadm.
výška

Expo-
zice 

Sklon LT Geologický
podklad 

Půda 

1+ U tunelu Harrachov 221A8 221Aa13/2a 2a 
13 

SM62 BK20 BR JR MD 
BK91 SM 

15 
125

730 JZ 26 6K5 biot.žula kambizem 

2 Vilémov Harrachov 415B16 415Ba3/1 
 
415Ba17/2 

1 
3 
2 
17 

BK40 SM40 BR20 
BK70 BR30 
BK60 SM30 BR MD 
SM50 BK45 MD 

10 
30 
12 
166

600 JZ 22 5Y1 svor, fylit ranker 
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 Název plochy LHC PSK 
1981 

PSK 
2003 

Etáž Dřevina 
(zastoupení v %) 

Věk Nadm.
výška

Expo-
zice 

Sklon LT Geologický
podklad 

Půda 

3++ U Lubošské bystřiny Harrachov 514A1 514Aa2a/1a 10 
16 

SM82 KOS LTX 
KOS45 SMP35 SM20 

10 
16 

1150 JZ 22 8Z1 žula podzol 

4 Pod Voseckou boudou Harrachov 511A17 511Aa17/4/1 1 
4 
17 

SM73 KOS20 LMX LTX 
SM100 
SM100 

4 
40 
217

1180 JZ 12 8T2 biot. žula glej 

5 Pod Lysou horou Harrachov 508B17 508Ba17/1a 
 
508Ba10/1b 

1a 
17 
1b 
10 

SM98 JR 
SM100 
SM98 LTX 
SM100 

4 
236 
5 
95 

1130 S 17 7T1 biot. žula glej 

6 V Bažinkách 2 Harrachov 311A17 311Aa17/4/1a 1a 
4 
17 

BK94 JR SM 
BK95 SM 
BK90 SM 

10 
32 
216

1060 V 22 8K3 rula, fylit kryptopodzol 

7 V Bažinkách 1 Harrachov 311A17 311Aa17/4/1a 1a 
4 
17 

BK94 JR SM 
BK95 SM 
BK90 SM 

10 
32 
216

940 V 24 6S2 
(6H,V2) 

rula kambizem 

8 Nad Benzínou 2 Harrachov 306C14 306Ca16/1a 1a 
16 

BK89 SM JR 
BK93 SM 

3 
151

1190 JZ 24 6A6 biot. žula kambizem 

9 Nad Benzínou 1  Harrachov 306C17 306Ca17/3b/1b 1b 
3b 
17 

SM79 BK20 LMX 
BK70 SM30 
SM75 BK25 

3 
23 
179

1170 JZ 17 6A6 biot. žula kambizem 

10 Pod Vysokým Kolem Vrchlabí 103E17 103Ee17/1d 1d 
17 

SM40 JR23 BR22 KL15 
SM100 

4 
181

1240 J 16 8K2 
(8R1) 

biot. žula podzol 

11 Strmá stráň A Vrchlabí 117B17 117Bb17/1 1 
17 

SM89 KOS10 LMX 
SM99 KOS 

9 
219

1220 SV 29 8Z4 biot. žula podzol 

12 Strmá stráň B Vrchlabí 117B17 117Bb17/1 1 
17 

SM89 KOS10 LMX 
SM99 KOS 

9 
219

1170 SV 26 8Z4 biot. žula podzol 

13+ Strmá stráň C Vrchlabí 117C17 117Cc17/1b 
 
117Cc1a 

1b 
17 
1a 

SM100 
SM100 
SM75 BK15 JR KL LTX OLZ 

3 
226 
4 

1120 SV 23 8N1 biot. žula podzol 

14++ Strmá stráň D Vrchlabí 117C17 117Cc1a 1a SM75 BK15 JR KL LTX OLZ 4 1050 SV 24 8N1 biot. žula podzol 
15++ Strmá stráň E Vrchlabí 117C17 117Cc1a 1a SM75 BK15 JR KL LTX OLZ 4 990 SV 22 8N1 biot. žula podzol 
16++ Pod Martinovkou Vrchlabí 105D16 105Dd1 1 SM97 JR 5 1170 JV 16 8K2 biot. žula podzol 
17++ U Bílého Labe Vrchlabí 219A14 219Aa2/1a 1a 

2 
SM100 
SM90 BR JR 

7 
15 

1070 SV 29 7N1 (8N1) biot. žula podzol 

18++ U Čertovy strouhy Vrchlabí 213A17 213Aa1a 1a SM100 5 1200 JZ 23 8N1 žula podzol 
19++ U Klínové boudy Vrchlabí 310A16 310Aa1 1 SM98 JR LTX 3 1170 JV 22 8K4 (8Z3) svor, fylit podzol 
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 Název plochy LHC PSK 
1981 

PSK 
2003 

Etáž Dřevina 
(zastoupení v %) 

Věk Nadm.
výška

Expo-
zice 

Sklon LT Geologický
podklad 

Půda 

20 Pod Liščí horou Vrchlabí 237A17 407Aa17c/1c 1c 
17c 

SM100 
SM100 

3 
221

1260 JZ 19 8Z4 svor, fylit podzol 

21 Modrý důl H. Maršov 233A13 233Aa14 14 SM100 132 1230 J 21 8Z4 svor, fylit podzol 
22 Obří důl H. Maršov 234B16 233Ba13a/1a 1a 

13a 
SM100 
SM96 JR KOS 

10 
123

1160 V 32 8Z4 
(9K) 

svor, fylit podzol 

23 Václavák H. Maršov 101B17 101Ba17/1b 1b 
17 

SM99 JR 
SM100 

4 
185

1190 SV 4 8R1 ortorula organozem 

24 Střední hora H. Maršov 330D17 330Da17a/1a 1a 
17a 

SM99 JR 
SM100 

8 
176

1250 JV 20 8Z3 svor, fylit podzol 

25++ Pod Koulí H. Maršov 331A17 331Aa1a 1a SM87 BK BR JR KL 4 1140 SV 28 8K9 svor, fylit podzol 
26++ Lysečinský hřeben H. Maršov 303D1 303Da2 2 SM55 KOS20 BR14 JR10 OLZ 142 1170 Z 3 8Z3 ortorula podzol 
27 U bukového pralesa A H. Maršov 525C16 525Ca17/3/1 1 

3 
17 

BK90 SM10 
BK90 SM10 
BK74 SM24 JR 

8 
21 
164

1030 JZ 3 7K2 (7K3) fylit kryptopodzol 

28 U bukového pralesa C H. Maršov 536A19 536Ba15/1e 1e 
15 

BK100 
BK100 

8 
145

940 JV 15 6K5 fylit kambizem 

29 U bukového pralesa B H. Maršov 536A16 536Aa17/2/1b 1b 
2 
17 

BK100 
BK100 
BK93 SM 

2 
15 
166

950 JV 16 6S2 fylit kambizem 

30 U hadí cesty D H. Maršov 542D16 542Da17/1c 1c 
17 

BK40 KL35 JS20 JL 
BK90 KL10 

6 
166

790 SV 24 6D4 metadiabaz kambizem 

31 U hadí cesty F H. Maršov 542C14 542Ca15/1b 1b 
15 

BK60 KL30 JS10 
BK87 KL10 SM 

7 
149

740 SV 23 6B1 metadiabaz kambizem 

32 U hadí cesty E H. Maršov 542B13 542Ba14/6a/1c 1c 
6a 
14 

BK55 KL40 JS 
BK50 KL35 JS10 SM 
BK90 KL10 

8 
55 
133

760 SV 35 6B9 (6A1) metadiabaz kambizem 

Poznámka: + částečné těžební zásahy (TVP 1 od r. 1991, TVP 13 od r. 1998), ++ zcela vytěženy (TVP 3 v r. 1983, TVP 14 v r.1999, TVP 15 v r. 1996, TVP 16 v r. 1997, TVP 
17 v r. 1989, TVP 18 v r. 1998, TVP 19 v r. 2000, TVP 25 v r. 1998, TVP 26 v r. 1984) a zalesněny smrkem. 
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Monitoring lesů v rámci projektu 
ICP-Forests 
Jedná se o čtyři plochy (obr. 2), které mají 
význam pro monitoring zdravotního stavu 
lesů v rámci kontextu ČR a celé Evropy 
(FGMRI, 2004), jejich použití v regionál-
ním měřítku je problematické. 

Podrobný monitoring lesů 
V 90. letech minulého století byla založena 
a intensivně sledována síť monitoračních 
ploch pro šetření zdravotního stavu lesů 
v KRNAP. Práce prováděl Ústav pro vý-
zkum lesních ekosystémů Jílové u Prahy 
(IFER). Většina výsledků je dostupná ve 
formě závěrečných zpráv. 

Systém typologických ploch 
Shromážděny byly informace o typologic-
kých plochách v přírodních lesních 
oblastech 22 a 23, jejichž terénní zápisy 
provedli pracovníci ÚHÚL. Tento materiál 
je dále vyhodnocován v rámci dílčího cíle 3. 

Opakovaná fytocenologická šetření 
Celé území Krkonoš je dlouhodobě inten-
zivně sledovanou oblastí z hlediska studia 
vegetace za pomoci fytocenologických 
snímků. Řada z těchto snímků je nepřesně 
lokalizována a z tohoto důvodu jsou jim 
odpovídající plochy pro opakované šetření 
obtížně použitelné, případně použitelné 
pouze původním autorem snímku. V rámci 
tohoto přehledu jsou shromážděny identifi-
kace ploch vhodných pro dlouhodobé 
sledování, které založila J Málková (PF 
Univerzita Hradec Králové). Při dalším 
sledování lučních společenstev v rámci 
projektu BiodivKrŠu bude prováděna loka-
lizace ploch snímků, které shromáždili a 
publikovali KRAHULEC ET AL. (1996), a 
které lze s dostatečnou přesností v terénu 
nalézt. To  však bude řešeno v rámci dílčího 
cíle 4. Práci KRAHULEC ET AL. (1996) lze 
rovněž považovat za inventarizaci ploch 
šetřených lučních společenstev. 
 

 
Obr. 4. Umístění trvalých výzkumných ploch v porostech 
kleče ve východních Krkonoších (okolí Luční boudy). 

 
Obr. 3. Umístění trvalých výzkumných ploch v porostech 
kleče v západních Krkonoších. 
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Obr. 5. Plochy výzkumné stanice Opočno (mimo základní dlouhodobé plochy). 
 

Šetření na botanicky významných lokalitách 
Správa KRNAP eviduje síť tzv. botanicky významných lokalit, u nichž je znám výskyt většího či menšího počtu 
významných druhů rostlin (endemitů, druhů vzácných, chráněných, expanzivních aj.). Do systému těchto lokalit 
jsou zařazovány výsledky z různých šetření. Systém je značně heterogenní, s různou úrovní důvěryhodnosti 
jednotlivých dat. Využití systému z hlediska ekosystémového výzkumu má jednoznačná omezení. 

Mykologický monitoring 
Jedná se o specifický typ monitoringu, při němž je sledována druhová bohatost jednotlivých lokalit. Vzhledem k 
tomu, že makromycety mají značnou indikační schopnost ve vztahu k různým procesům probíhajících v (lesních) 
ekosystémech, lze předpokládat, že i vhodně vybrané plochy by šlo užít k dalšímu speciálně zaměřenému vý-
zkumu, který by tak byl obohacen o dané specifické informace. 
Zodpovědný pracovník R. Felner (VÚLHM Strnady). 

Monitoring ptáků 
Tento typ monitoringu má specifické postavení vzhledem ke své úrovni - ptáci jako silně mobilní živočichové 
jsou spíš vázáni na krajinu (a komplex jejích ekosystémů/biotopů) nežli na konkrétní ekosystém (viz též ŠŤAST-

NÝ, BEJČEK, HUDEC 2006). Proto využitelnost ploch pro ekosystémový monitoring je sporná. 
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Obr. 6. Rozmístění typologických ploch ÚHÚL v širším zájmovém území Krkonoš. Plochy jsou rozlišeny podle dominantních dřevin (data ÚHÚL Brandýs n. L.). 
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Šumava 

Trvalé výzkumné plochy v lesích 
 Základní dlouhodobé plochy - zodpovědný pracovník S. Vacek (FLD ČZU Praha Suchdol). 
 Celkem 20 trvalých výzkumných ploch bylo dříve založeno ve dvou oblastech vrcholové Šumavy (obr. 7 a 

8). Jedná se o základnu pro sledování lesů v rámci projektu BiodivKrŠu. Některé z těchto ploch (nebo po-
rosty v jejich blízkém okolí) jsou šetřeny i jinými pracovními skupinami. 

 Doplňkové dlouhodobé plochy - zodpovědný pracovník K. Matějka (IDS). 
 Jedná se o 4 plochy založené na počátku 90. let minulého stolení v lokalitách Boubín a Trojmezí. 
 Plochy Výzkumné stanice VÚLHM Opočno - zodpovědný pracovník M. Slodičák. 
 Dvě dvojice ploch existují pro šetření vlivu výchovy. Problematické by bylo zařazení těchto ploch do sys-

tému lokalit pro sledování biodiversity pro jejich specifický management. 
 

 
Obr. 7. Lokalizace základních výzkumných ploch na Šumavě v oblasti Trojmezí. S1 až S4 jsou plochy pro 
sledování zásob mrtvého dřeva a dalších parametrů lesa (koordinátor M. Svoboda, FLD ČZU Praha), na plo-
chách F2 byl sledován vliv hnojení. 
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Obr. 8. Lokalizace základních výzkumných ploch na Šumavě v oblasti Modravy (plochy M1 až M11). 
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Tabulka 2. Charakteristika trvalých výzkumných ploch (TVP) založených v r. 1997-1998 v oblasti Šumavy.  Označení porostní skupiny (PSK) a věk podle LHP platného od 
roku 2004 (LHC Modrava), resp. roku 2002 (LHC Plešný). Platnost LHC Stožec 2003. Složení dřevin dle LHP: s - souše 

k íPlocha LHC PSK Etáž Vě Lesn  
typ 

Nadm.
výška

Orientace
a sklon 

Dřeviny dle LHP Poznámka 

M1 (Mo1) Modrava 68Bb5 5 139 8Y1 1140 V 60 SM80 s20 živý, příležitostná asanace po kůrovci 
M2 (Mo2) Modrava 68Bb3 3 60 8N3 1140 V 60 SM100 odumřelý porost z r. 1997-8, polámané souše
M3 (Mo3) Modrava 69Aa3 3 60 8K7 1120 rovina SM100 živý, příležitostná asanace po kůrovci 
M4 (Mo4) Modrava 69Aa5 5 135 8K7 1120 rovina SM100 kůrovcové kolo, souše uschlé a popadané 
M5 (Mo5) Modrava 69Aa1 1 8 8P1 1120 rovina SM92 JR5 KL1 JD1 BK1 vyklizená holina určená ke sledování obnovy
M6 (Mo6) Modrava 69Aa1 1 8 8P1/8Q2 1120 rovina SM92 JR5 KL1 JD1 BK1 vyklizená holina určená ke sledování obnovy
M7 (Py1) Modrava 76Ff2/1 1 

2 
7 

140
8P1 1230 S 25 SM84 JR10 KL5 BR1 

SM1 JR1 s98 
od r. 1996 odumřelý, souše popadané 

M8 (Py2) Modrava 80Aa3/1 1 
3 

6 
134

8K7/8P1 1260 S 30 SM85 JR10 KL1 BR4 
SM1 JR1 s98 

od r. 1996 odumřelý, souše popadané 

M9 (Lu1) Modrava 55Bb5/1 1 
5 

5 
150

8P1 1220 Z 20 SM89 JR10 BR1 
SM1 JR1 s98 

od r. 1996 odumřelý, bez mateřského porostu

M10 (Lu2) Modrava 55Cc4/1 1 
4 

5 
164

8K3/8V4 1260 Z 30 SM89 JR10 BR1 
SM1 JR1 s98 

od r. 1996 odumřelý, bez mateřského porostu

M11 (Lu3) Modrava 55Cc4/1 1 
4 

5 
164

8K3/8Y1 1300 Z 45 SM89 JR10 BR1 
SM1 JR1 s98 

od r. 1996 odumřelý, bez mateřského porostu

P12 Plechý 2Cc3/2/1 1 
2 
3 

10 
25 

221

6S1 1024 JV 5% BK85 SM9 JR5 JD1 
BK85 SM10 JR5 
BK75 KL15 SM10 

Bukový porost s převahou zmlazení 

P13 Plechý 2Cc3/2/1 1 
2 
3 

10 
25 

221

6S2 1050 JV 2% BK85 SM9 JR5 JD1 
BK85 SM10 JR5 
BK75 KL15 SM10 

Buková mlazina 

P14 Plechý 3Cc4/3/1 1 
3 
4 

15 
25 

206

6S2 1053 JZ 5% BK94 SM5 JD1 
BK75 JR15 SM10 
BK85 SM9 KL5 JD1 

 

P15 Plechý 3Aa3/2/1 1 
2 
3 

15 
25 

206

6S2 1064 JV 17% BK90 SM9 JD1 
BK90 SM9 JR1 
BK65 SM30 KL3 JD2 

 

P16 Plechý 4Aa6/2/1 
 
 

4Aa5 

1 
2 
6 
5 

12 
25 

196
83 

6S1 1118 JV 25% BK53 SM40 JR5 JD2 
BK80 SM18 JR1 JD1 
SM51 BK25 JD3 KL1 s20 
SM74 BK20 JR1 s5 

Plocha leží na hranici dvou porostních skupin

P17 Plechý 4Aa6/2/1 1 
2 

12 
25 

7S1 1158 JV 25% BK53 SM40 JR5 JD2 
BK80 SM18 JR1 JD1 
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Plocha LHC PSK Etáž Věk Lesní 
typ 

Nadm.
výška

Orientace
a sklon 

Dřeviny dle LHP Poznámka 

6 196 SM51 BK25 JD3 KL1 s20 
P18 Plechý 4Aa6/2/1 1 

2 
6 

12 
25 

196

7S1/8N1 1245 JV 25 BK53 SM40 JR5 JD2 
BK80 SM18 JR1 JD1 
SM51 BK25 JD3 KL1 s20 

Porost se v současnosti silně rozpadá 

P19 Plechý 5Aa3/1 1 
3 

15 
156

8Y1 1313 JV 40 SM67 JR30 JD1 BR1 BK1 
SM81 MD1 JD1 BR1 BK1 s15

Extrémně skeletovitá půda (zazemněná suť) 

P20 Plechý 5Aa3/1 1 
3 

15 
156

8N1 1361 rovina SM67 JR30 JD1 BR1 BK1 
SM81 MD1 JD1 BR1 BK1 s15

 

T Stožec 25Aa1 1 159 8K7/8V2 1343 SV 5 SM85 s15  
Bn Boubín 514Ba17 17 190 8K7 1310 SV 10 SM100  
Bsw Boubín 514Da17 17 163 8K2 1300 JJZ 8 SM100  
Bw Boubín 513Ca13b 13b 125 8K2 1290 SZ 3 SM100  

 
Poznámka: Lesní typ byl aktualizován podle současné typologické mapy (platný stav roku 2007) s přihlédnutím na terénní šetření - na plochách P12 až P16 byl upraven lesní 
vegetační stupeň, protože uváděný 7. LVS neodpovídá skutečnosti. 
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Monitoring lesů v rámci projektu ICP-Forests 
Viz poznámka pro území Krkonoš. 

Podrobný monitoring lesů 
V 90. letech minulého století byla založena a intensivně sledována síť monitoračních ploch pro šetření zdravot-
ního stavu lesů v NP Šumava (viz ). Práce prováděl Ústav pro výzkum lesních ekosystémů Jílové u Prahy 
(IFER). Většina výsledků je dostupná ve formě závěrečných zpráv. 
 

 
Obr. 9. Plochy monitoringu zdravotního stavu lesů v lesních oblastech 12 a 13: plochy v rámci projektu ICP-
Forests jsou označeny kódem, poloha ploch podrobného monitoringu v rámci NP Šumava je vyznačena drobný-
mi červenými body. 

Systém ploch inventarizace lesů v NP Šumava 
Podle metodiky obdobné národní inventarizaci lesů (NIL, viz ÚHÚL 2007) proběhla též na území NPŠ podrobná 
inventarizace lesů v rámci projektu SE/620/1/01 "Inventarizace lesních ekosystémů v Národním parku Šumava". 
Data o lokalizaci ploch nebyla získána. Vzhledem k podrobnému a relativně kvalitnímu zaměření situace na 
plochách by bylo možné tyto plochy využít i pro následná šetření. 

Systém typologických ploch 
Shromážděny byly informace o typologických plochách v přírodní lesní oblasti 13, jejichž terénní zápisy proved-
li pracovníci ÚHÚL. Tento materiál je dále vyhodnocován v rámci dílčího cíle 3. 

Opakovaná fytocenologická šetření 
Obdobně jako Krkonoše je i území Šumavy pokryto řadou lokalit, které byly fytocenologicky snímkovány. Z 
hlediska sekundárního bezlesí byly shromážděny informace k plochám snímkovaným MORAVCEM (1965) a 
Matějkou (dosud nepublikovaný materiál). Tyto lokality jsou opakovaně hodnoceny v rámci dílčího cíle 4 (obr. 
10). 
 

 - 21 -



K. Matějka (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007 

 
Obr. 10. Rozmístění ploch s fytocenologickými snímky luk a obdobných společenstev v širší zájmové oblasti 
Šumavy. 
 

Další speciální šetření 
Z aktuálních prací je hodnocena využitelnost několika následujících materiálů, které jsou produktem, na jejichž 
řešení se podílela pracoviště Jihočeské univerzity: 
 BUFKOVÁ ET PRACH (2006) - hodnocení 3 transektů přes nivu Teplé Vltavy a BUFKOVÁ ET AL. (2005) - 

mapování vegetace v této nivě jsou podkladové materiály, které jsou využitelné pro hodnocení změn nelesní 
vegetace s určitým časovým odstupem. Podkladové materiály jsou uloženy u řešitelů a případné jejich vyu-
žití je potřebné s nimi domluvit. 

 PRACH ET AL. (2000) - mapování luční vegetace v prostoru Zhůří-Srní: materiál je použitelný pro další vý-
zkum, jeho použití je potřebné domluvit s autory. 

 JONÁŠOVÁ ET PRACH (2004) - 16 ploch ploch pro sledování obnovy lesa v centrální oblasti Šumavy: materi-
ál je použitelný pro další výzkum, jeho použití je potřebné domluvit s autory. 

 VONDRÁK ET PRACH (2006) - sledování 19 skalních výstupů v širší oblasti Šumavy: materiál je specifický, 
použitelný pouze ke specifickým účelům, uložen je u autorů. 

 ŠMAHEL ET AL. (2007) - plochy sekundární sukcese v regionu Vyšebrodska vytvářejí cenný materiál doku-
mentující současný stav sukcese dřevin na opuštěné zemědělské půdě; materiál je uložen u autorů. 

 Výzkum epigeického hmyzu v návaznosti na hodnocení kvality prostředí - garantem je J. Boháč (Agrono-
mická fakulta JU). 
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Obr. 11. Lokalizace ploch dalšího speciálního šetření na území Šumavy. Čísla ploch jsou uvedeny podle tabul-
ky 3. Černé trojúhelníky vyznačují lokality podle práce VONDRÁK ET PRACH (2006). 
 
Tabulka 3. Seznam ploch dalšího speciálního šetření na území Šumavy. 

Číslo Správa Lokalita JTSK-X JTSK-Y 
1 ÚPB - BC AV ČR AP1 1155826 828743 
2 ÚPB - BC AV ČR A0 1155785 828859 
3 ÚPB - BC AV ČR EP2 1155960 828918 
4 ÚPB - BC AV ČR EL1 1155896 829086 
5 ÚPB - BC AV ČR EL2 1155751 830277 
6 ÚPB - BC AV ČR AL2 1155855 830422 
7 ÚPB - BC AV ČR AL1 1156982 828854 
8 ÚPB - BC AV ČR P2 1154409 829289 
9 ÚPB - BC AV ČR O 1154281 829341 

10 ÚPB - BC AV ČR AP2 1153968 831148 
11 ÚPB - BC AV ČR E0 1155542 825839 
12 Zatloukal (IFER) Tis1 1163466 785985 
13 Zatloukal (IFER) Tis2 1163560 785480 
14 HBÚ - BC AV ČR P4 1181825 802946 
15 HBÚ - BC AV ČR P3 1181546 803846 
16 HBÚ - BC AV ČR CU 1131136 845710 
17 HBÚ - BC AV ČR CL 1131842 844945 
18 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh7 1202342 778980 
19 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh6 1199670 779112 
20 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh5 1198831 777909 
21 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh4 1191312 767755 
22 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh1 1156905 798372 
23 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh2 1158315 801498 
24 Boháč (AF JU Č. Budějovice) Bh3 1158528 803772 
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25 Slodičák VÚLHM Opočno Vimperk 1 1149575 810849 
26 Slodičák VÚLHM Opočno Vimperk 2 1149690 810607 
27 Slodičák VÚLHM Opočno ŽR1-1k 1128051 833510 
28 Slodičák VÚLHM Opočno ŽR1-3p 1128147 833571 
29 Slodičák VÚLHM Opočno ŽR2-5p 1127135 834006 
30 Slodičák VÚLHM Opočno ŽR2-1k 1127187 833974 
31 Slodičák VÚLHM Opočno ŽR2-3p 1127245 833951 
32 ČGS - IFER povodí Liz 1148133 812299 

 

Závěr 
V obou regionech bylo shromážděno velké množství informací týkajících se výzkumu biodiversity a v té souvis-
losti i informace o výzkumných plochách. Podaný přehled není úplný a musí být dále doplňován a aktualizován. 
Zdaleka ne všichni řešitelé byli ochotni nebo schopni (často z důvodu časového zaneprázdnění) předat do vytvá-
řené databáze požadované informace o plochách. 
Zatímco v Krkonoších je pokrytí území výzkumnými plochami, které je možno využít pro monitoring biodiversi-
ty, více-méně rovnoměrné, problémem Šumavy je jejich shlukovité umístění s preferencí dvou částí území - 
Modravy a Trojmezí. Pouze nižší pozornost je věnována území mimo NP Šumava - výjimkou jsou Boubín a 
Černé a Čertovo jezero. Cílem do budoucna musí být rovnoměrné pokrytí celého pohoří Šumavy včetně nižších 
poloh mimo NP výzkumnými objekty (v lese i v bezlesí). 
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Dílčí cíl 2 - Vyhodnocení krajinných transektů 

Cíl 
Vyhodnocení krajinných transektů z podhůří do vrcholových horských oblastí 
z hlediska diversity krajinného pokryvu z leteckých snímků s navazujícím te-
rénním šetřením. Dokončení 31.12.2008. 
Pozornost bude věnována především lokalizaci nejdynamičtěji se měnících 
prvků v krajině, kterými jsou ekotonální a mozaikovitá společenstva. Provedeno 
bude vymapování hranice les-neles, přičemž bude provedena klasifikace těchto 
hranic na základě zápisu fytocenologických snímků (tato ekotonální společen-
stva byla dosud většinou opomíjena právě pro jejich "netypický" charakter, 
přestože mají vysoký význam i z hlediska uchování biodiversity a ochrany pří-
rody). Pozornost bude věnována výskytu méně častých druhů dřevin. Nejedná 
se tedy o typické biotopové mapování, jaké bylo prováděno v rámci mapování 
NATURA 2000, o specifický úkol, který umožní získání podkladových infor-
mací pro další části projektu. 

Provedené práce v roce 2007 
V území Šumavy proběhly terénní práce ve dvou transektech: Trojmezí - Bou-
bín a v povodí Zlatého potoka. Pozornost byla věnována především hodnocení 
porostů dřevin na nelesní půdě a v lesních okrajích. Ukazuje se, že ve sledova-
ném území probíhá řada sukcesních pochodů, které jsou spojeny s vyloučením 
obhospodařování na bývalých loukách. Pro zjištění charakteru těchto sukces-
ních pochodů byla pořízena řada fytocenologických snímků, které budou při 
úplném shromáždění materiálu hodnoceny společně se snímky z lučních porostů 
(starší i nové snímky získané v rámci dílčího cíle 4). 
Zpracování dat zaznamenaných při terénním šetření proběhlo v prostředí GIS, 
snímky byly zapsány do databáze DBreleve. 
Historický vývoj užití země je důležitým faktorem ovlivňujícím strukturu sou-
časné krajiny a procesy, které v ní probíhají (viz například LACINA ET AL. 2007; 
EREMIÁŠOVÁ ET AL. 2007). Z tohoto důvodu začaly být shromažďovány (ske-
novány a připravovány pro další použití v prostředí GIS) vybrané indikační 
skicy map stabilního katastru (zatím pro území jihovýchodní Šumavy), které 
jsou uloženy v Národním archivu v Praze. 

Transekt Trojmezí - Boubín 
Transekt je dlouhý 40 km a široký 2,5 km, tvořen je jedním sloupcem mapo-
vých listů SMO-5, přičemž nejjižnější list částečně zasahuje mimo území ČR a 
není tedy hodnocen úplně. Celé území je možné rozdělit do několika částí 

1. Vrcholová část Šumavy s masivem Plechého tvoří dominantně lesní 
smrkové ekosystémy v jižní části transektu při hranici s Rakouskem. 
Z hlediska krajinné diversity se jedná o území jednotvárné. Jeho pro-
blematika je spojena především s problémy existence lesa a s výskytem 
kalamitních situací (výskyt podkorního hmyzu, vítr aj.) za podmínek 
částečně narušené stability těchto ekosystémů. 

2. Mozaikovité území v okolí Studené Vltavy poblíž obce Stožec je tvo-
řeno řadou bývalých luk, které však v současnosti jsou minimálně 
obhospodařovány a probíhá na nich výrazná sekundární sukcese 
s účastí dřevin (především smrk) nebo bez nich (například šíření Carex 
brizoides) 

3. Lesní komplex s vrcholem Stožec představuje komplex ekosystémů, 
které mají opět z krajinného hlediska nižší rozmanitost, v tomto přípa-
dě je však situace měněna výraznější mozaikou dvou dominantních 
dřevin, smrku a buku. 

4. Velmi pestré je území luhu Teplé Vltavy u Soumarského Mostu. Zde 
se vyskytuje mimo sukcese na opuštěných loukách též výrazná sukcese 
v zaslepených meandrech řeky. Nalézáme též rozsáhlé plochy sukcese 
na dříve těžených rašeliništích 

5. Následuje velmi rozsáhlý lesní komplex v masivu Boubína. Jak jižní, 
tak severní okraj tohoto komplexu je charakterizován řadou ekotonál- 

 
Obr. 12. Přehledný pohled 
na plochu krajinného tran-
sektu Trojmezí - Boubín 
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ních společenstev typu les/louka. Bezlesí je z velké části intensivně zemědělsky (především pastevecky 
a lukařsky) využíváno. 

6. Území města Vimperk leží částečně na ploše transektu. Jeho okolí a území transektu severně od něj vy-
kazuje znaky pestré mozaikovité krajiny, intensivně obhospodařované, která je typická pro tuto část 
Předšumaví. 

 
 

Povodí Zlatého potoka 
Délka toku Zlatého potoka 
je 33,6 km, vlastní transekt 
tvořený 1 km bufferem 
okolo toku má plochu 61,9 
km2. Území se rozprostírá 
na  27 mapových listech 
SMO-5. 
Celé území lze zhruba 
rozdělit do tří částí, které 
mají rozdílný charakter 
krajiny: 
1. Oblast horního toku 

Zlatého potoka je nej-
více zalesněná, lesní 
komplexy zde jsou 
souvislé a délka eko-
tonálních linií les - 
bezlesí (především 
louky) je nižší. 

2. Oblast středního toku 
je charakteristická vy-
sokou krajinnou 
diversitou. Při terén-
ním průzkumu byl 
odhalen významný 
vliv povodní z roku 
2002, při nichž v urči-
tých částech ploché 
nivy dokonce proběhla 
změna vedení toku po-
toka. Tyto změny 
pokračovaly i v roz-
sáhlém upuštění od 
hospodaření na řadě 
luk, což vede k po-
měrně rychlé sukcesi 
s nástupem dřevin, 
v nejvlhčích částech se 
dominantně uplatňuje 
Alnus glutinosa. 

3. Oblast spodního toku 
je charakteristická 
velmi nízkým zalesně-
ním, většina pozemků 
je intensivně zeměděl-
sky využívána (jako 
louky i orná půda), 
čímž je krajinná diver-
sita opět snížena. 
Rovněž ekosystémy 
cenné z hlediska 
uchování biodiversity 

 
 
Obr. 13. Přehledný pohled na plochu krajinného transektu v povodí Zlatého 
potoka. Vyznačen je jeho tok a vlastní hodnocené území transektu, které před-
stavuje buffer do vzdálenosti 1 km od toku.
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zde mají nižší zastoupení. Nevyskytuje se zde ani tak vysoké zastoupení liniových krajinných elementů, ja-
ko v oblastech předcházejících. 

Pro širší území Šumavy, které zasahuje též na plochu tohoto transektu byly skenovány skici map stabilního ka-
tastru (uložené v Národním archivu Praha). Na základě jejich předběžné analýzy se ukazuje, že v oblasti je pro 
současný stav krajiny do značné míry determinující využití země v období první poloviny 19. století. Bez znalos-
ti tohoto minulého stavu nelze vytvářet validní závěry týkající se současné struktury krajiny. 

Krkonoše východ 
Poloha transektu v celkové délce přibližně 16,5 km a šíři 2 km (celková plocha 34,3 km2) byla navržena tak, aby 
spojovala nejvyšší polohy pod vrcholem Sněžky se zemědělsky využívaným územím v okolí jednoho z význam-
ných center Krkonoš - Vrchlabí (obr. 14). V tomto území se současně vyskytuje řada ploch, kde byla v minulosti 
sledována vegetace a lze je tedy využít k dalšímu monitoringu biodiversity a sukcese. 
 

 
 

 
Obr. 14. Přehledný pohled na plochu krajinného transektu Krkonoše - východ. 

Na jihozápadě transekt representuje mozaiku zemědělských pozemků a fragmentovaných lesů. Dále následuje v 
severojižním směru orientovaný pás silně antropogenně ovlivněné krajiny okolo silnice Vrchlabí - Špindlerův 
Mlýn. Následuje krajina v poměrně rychle se zvedajícím terénu s množstvím lesních porostů, kde se postupně 
vyskytují historické luční enklávy Luisino údolí, Hříběcí boudy, Husí boudy, Lahrovy boudy, Přední Rennerov-
ky, Friesovy boudy, Zadní Rennerovky, Klínové boudy. Právě tyto enklávy jsou důležité pro uchování 
biodiversity Krkonoš, zvláště v souvislosti se změnami hospodaření v posledním století. Následuje chata Výrov-
ka, přibližně za níž transekt vstupuje do území se subalpinskou vegetací, která je representována mozaikou 
klečových porostů a různých trávníků, případně vysokostébelných porostů. Směrem ke státní hranici v okolí 
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Luční boudy nalézáme alpinskou vegetaci s dominantními krátkostébelnými trávníky v mozaice s vysokohor-
skými rašeliništi a dalšími ekosystémy. 
V roce 2007 proběhla první část terénního průzkumu v prostoru tohoto transektu, v rámci něhož byly pořízeny i 
některé fytocenologické snímky (z části opakované na starších trvalých plochách), které dokumentují současný 
stav sledovaného území. 
 

 
Obr. 15. Příklad liniového elementu v krajině Šumavy (snímek 73/2007, mapový list Horní Vltavice 1-1 v rám-
ci transektu Trojmezí - Boubín). 
 

  
Obr. 16. Sukcese neobhospodařovaných luk Šumavy - příklad zarůstání roztroušenými jedinci smrku, který je 
typický pro louky ve vyšší nadmořské výšce (vlevo Horní Vltavice 1-5, lokalita 1, vpravo snímek 67/2007). 
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Zpracování historických map 
Započalo shromažďování a zpracování indikačních skic map stabilního katastru (viz SEMOTANOVÁ 2001, tech-
nický popis HUML ET MICHAL 2003). Mapy jsou skenovány ve vysokém rozlišení (400 dpi) a posléze 
transformovány v prostředí GIS (příklad viz obr. 17). 
Jak je patrné z porovnání obr. 17 a 18, že přes rozsáhlé změny ve využití krajiny, které proběhly za přibližně 180 
let, zůstává řada strukturálních prvků v krajině patrná dodnes a má silný vliv na charakter krajiny a krajinnou 
diversitu v současnosti. Tento stav lze však očekávat pouze v krajinně s nižšším antropogenním tlakem tak, jako 
tomu je na zobrazeném území v Předšumaví. Tam je zachována například řada liniových elementů (mezí). 
 

 
Obr. 17. Příklad zobrazení jednoho mapového listu (4 indikační skicy) mapy stabilního katastru v aktuálním 
souřadnicovém systému S-JTSK v prostředí GIS - list Gusterberg Z.S. I 32 - 2 obce Frauenthal (dnes Frantoly) 
ve středu povodí Zlatého potoka - mapování z roku 1826. 
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Obr. 18. Ukázka téhož prostoru, jaký je zachycen na mapě stabilního katastru (předchozí obrázek). 
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Dílčí cíl 3 - Studium ploch v rámci lesních ekosystémů 

Vyhodnocení stavu výzkumných ploch v roce 2007 
Opakovaně byl sledován stav porostu na čtyřech smrkových výzkumných plochách v oblasti Boubína (tabulka 4) 
a Trojmezí (tabulka 5). Zdravotní stav stromů na ploše N se jeví jako stabilní, značné nebezpečí se však objevuje 
v souvislosti s rozpadem části porostu v sousedství (směrem k vrcholu Boubína), který byl značně urychlen 
bořivým větrem v lednu 2007. Na plochách SW a W je pozorováno zhoršování zdravotního stavu, které bylo 
redukováno vytěžením a odklizením některých stromů. 
V oblasti Trojmezí je patrné výrazné zhoršování zdravotního stavu stromů a poměrně rychlý nástup rozpadu 
porostu. 
 
Tabulka 4. Hodnocení ploch ve vrcholové oblasti Boubína. H - výška (m), DBH - průměr kmene ve výčetní 
výšce (cm), D - defoliace všech hodnocených stromů živých v roce 2007 (%), avg - aritmetický průměr, std - 
směrodatná odchylka.  

  H DBH DBH D D D D D D D 
 Rok 1991 1991 2004    2004 2005 2006 2007 
N avg 27.5 45.9 48.5    41.8 42.7 43.8 42.9 
 std 2.8 9.0 9.6    13.4 13.8 15.3 13.6 
 živé       58 58 56 56 
 mrtvé       0 0 2 2 
 poznámka         1)  
 Rok  1992 2005 1992 1993 1994  2005 2006 2007 
SW avg  38.7 40.3 33.1 40.9 34.0  32.0 37.9 39.9 
 std  9.0 9.4 8.8 10.0 8.0  11.1 12.9 12.5 
 živé    104 102 101  94 94 87 
 mrtvé    0 2 3  10 10 17 
 poznámka        2)  2) 3) 
 Rok 1991 1991 2005     2005 2006 2007 
W avg 15.3 32.5 34.3     32.4 37.3 39.0 
 std 2.1 6.8 7.6     11.9 13.3 12.7 
 živé        72 69 63 
 mrtvé        1 4 10 
 poznámka         2) 2) 
Poznámky: 
1) výskyt nových kůrovcových souší 
2) některé stromy nově vytěženy 
3) výskyt nových vývratů po orkánu v lednu 2007 

 
Tabulka 5. Hodnocení plochy Trojmezí. H - výška (m), DBH - průměr kmene ve výčetní výšce (cm), D - defo-
liace hodnocených stromů (%); avg - aritmetický průměr a std - směrodatná odchylka jsou počítány pro soubor 
stromů živých v roce 2004 (N=82) a pro soubor stromů živých v roce 2007 (N=51). 

 H DBH DBH DBH DBH D D D D D D D 
Rok 1992 1992 1999 2002 2004 1993 1994 1999 2002 2004 2006 2007 
avg (N=82) 19.3 41.1 42.0 42.6 43.1 45.6 43.4 41.7 42.1 45.9 51.4  
std (N=82) 3.4 11.8 12.0 12.3 12.4 13.7 13.0 15.4 18.4 18.6 19.7  
avg (N=51) 19.4 41.1 42.2 42.8 43.3 44.0 42.3 40.2 40.3 44.0 47.7 66.7 
std (N=51) 3.3 11.9 12.2 12.5 12.6 12.6 11.7 14.4 18.3 18.5 17.4 22.2 
podíl mrtvých 
(%) 

     2.3 2.3 2.3 3.5 3.5 20.9 39.5 

poznámka          1) 2) 2) 3) 
Poznámky: 
1) aktuální výskyt lýkožrouta 
2) výskyt nových kůrovcových souší 
3) časté nové vývraty po orkánu v lednu 2007 

 

 - 31 -



K. Matějka (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007 

 
Obr. 19. Plocha Boubín N, stav v roce 2007. 

 

 
Obr. 20. Plocha Boubín SW, stav v roce 2007. 

 

 
Obr. 21. Plocha Boubín W, stav v roce 2007. 
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Obr. 22. Plocha Trojmezí, typická defoliace smrku v 
roce 2002. 

 
Obr. 23. Plocha Trojmezí, stav v roce 2007. 

 

Klasifikace trvalých výzkumných ploch 
Data snímků byla převedena do databáze DBreleve, následně byly vypočítány "průměrné snímky" za každou 
plochu (presence každého druhu je dána jako průměr pokryvností tohoto druhu v letech 1997 až 2007). 
Ukazuje se, že dvacet sledovaných ploch náleží do tří zřetelně oddělených skupin 
A - plochy M1, M2, M3, M4, P20 a P19: Z hlediska lesnické typologie zde nacházíme soubory 8K - 8N - 8Y 
s dobrou půdní drenáží. Na těchto plochách probíhal pozvolný rozpad stromového patra a obnova porostu smrku 
je poměrně intensivní. 
B - plochy M5, M6, M7, M8, M9, M10 a M11: Vyskytuje se zde především soubor 8P nebo 8K (případně 8Q, 
8V) s vlhkou až zamokřenou půdou. Jedná se o plochy s mrtvým smrkovým porostem, kde jeho obnova je větši-
nou slabá. 
C - plochy P13, P12, P14, P15, P16, P17 a P18: Plochy představují původní vegetaci horských bučin a smrko-
vých bučin (zařazené do 7 LVS) na transektu na svahu Plechého. Z hlediska výškového vegetačního gradientu je 
významné oddělení dvou posledních ploch, které leží v 7. lesním vegetačním stupni. 
Klasifikaci ploch poslední skupiny je možno porovnat s klasifikacemi, které byly provedeny na základě výskytu 
makromycet a půdních roztočů (viz příslušné části zprávy). 
Z hlediska ordinace (obr. 26) je významné limitní postavení ploch P19 (extrémně skeletovitá půda na výrazném 
svahu) z hlediska polohy podél druhé ordinační osy a M2 z hlediska třetí ordinační osy. Prvá ordinační osa roz-
děluje sledované lesní ekosystémy podél gradientu nadmořské výšky (Obr. 25) mezi smrčiny (nízké skóre) a 
bučiny (vysoké skóre). Druhá ordinační osa je spojena s mírou zamokření (nebo půdní drenáže) - od půd vlhkých 
(nízké skóre) indikovaných druhy jako Juncus conglomeratus, Carex ovalis či Deschampsia cespitosa, až po 
půdy vysýchavé (vysoké skóre) s druhy Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus či Rubus idaeus. Zvýšené skóre po-
dél třetí ordinační osy zřejmě souvisí s rozpadem stromového patra a je spojeno s výskytem druhů jako Rubus 
idaeus, Betula pendula a Epilobium angustifolium. 
Klasifikaci ploch podle složení vegetace lze srovnat s klasifikacemi podle složení dalších společenstev - makro-
mycetů (viz příloha zprávy - Lepšová et Matějka) a půdních pancířníků (příloha zprávy - Starý et Matějka). 
Zatímco vegetace indikuje zvláště stálé environmentální podmínky (charakter půdy, klima), houby jsou více 
citlivé na aktuální stav porostu a zvláště pak na zásobu a dynamiku mrtvého dřeva. Pro houby rovněž neexistuje 
tak těsná lineární závislost výsledků ordinace na nadmořské výšce, přestože i tam dochází k rozdělení ploch ze 
zóny smíšených bukových lesů a smrčin 8. LVS. 
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Obr. 24. Klasifikace TVP na Šumavě podle průměrného složení bylinného patra (E1) Wardovou metodou  při 
použití kvadrátu euklidovské distance. Tři základní klasifikační skupiny jsou označovány A (M1 až P19), B 
(M10 až M6) a C (P12 až P18). 
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Obr. 25. Lineární regrese mezi nadmořskou výškou a skóre podél první ordinační osy vypočtené na základě 
složení vegetace bylinného patra (viz obr. 26). 
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Obr. 26. Ordinace TVP na Šumavě podle průměrného složení bylinného patra (E1); použitá metoda DCA. Zná-
zorněna je příslušnost plochy ke klasifikační skupině A až C (viz obr. 24). 

 - 35 -



K. Matějka (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007 

Vyhodnocení fytocenologických snímků typologických zápisníků z širší oblasti Krkonoš 
Snímky (data ÚHÚL Brandýs n. L.) byly převedeny do systému DBreleve a v jeho rámci byly vyhodnoceny. 
Pozornost byla věnována klasifikace lesní vegetace (pomocí procedury TWINSPAN; HILL 1979) a výpočtu 
různých indexů diversity. Výsledky se tak týkají zvláště dlouhodobých změn v druhové diversitě lesních spole-
čenstev v oblasti. S pomocí těchto dat byl nově definován přístup k hodnocení funkční diversity - příslušné 
poznatky byly publikovány (MATĚJKA 2007). 
Výsledky klasifikace jsou na obr. 27. Nejvyšší hladina členění odpovídá rozdělení na lesy nižších vegetačních 
stupňů (ty jsou dále členěny na lesy mesotrofní [především květnaté bučiny] a oligotrofní lesy [zvláště kultury 
smrku v nižních nadmořských výškách]) a oligotrofní lesy vyšších vegetačních stupňů (členěné podle výskytu 
dvou hlavních dominant - Vaccinium myrtillus a Calamagrostis villosa). 
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Obr. 27. Schéma klasifikace fytocenologických snímků z typologických zápisníků z širší oblasti Krkonoš (PLO 

ro vyhodnocení druhové diversity v rámci krajiny je důležité zhodnocení změny diversity v nějakých mapova-

azuje závislost druhové diversity na nadmořské výšce (obr. 32). Přes velmi plochou a sla-

22 a 23) procedurou TWINSPAN. U každé klasifikační skupiny jsou označeny druhy - indikátory a jejich za-
stoupení pomocí stupňů odpovídajících pokryvnosti  <1% (1), 1-10% (2), 10-32% (3), 32-56% (4) a >56% (5). 
 
P
telných jednotkách. Z hlediska lesů se nabízí možnost využít typologický systém - tak lze například sledovat 
změnu druhové diversity a jejích složek v závislosti na lesním vegetačním stupni. Ukazuje se (obr. 28-31), že jak 
celková druhová diversita, tak vyrovnanost a druhová bohatost, stejně jako funkční diversita jsou vysoce závislé 
na vegetačním stupni: nejvyšších hodnot je dosahováno okolo 4. až 5. LVS, naopak minimální průměrná diversi-
ta je nalézána v 7. LVS. Ve vyšších polohách opět druhová diversita stoupá, což však úměrně neplatí pro 
diversitu funkční. 
Obdobný obrázek uk
bou (přesto statisticky průkaznou) závislost je patrné, že průměrně je v oblasti Krkonoš nejnižší druhová 
diversita bylinného patra lesů okolo 980 m nad mořem, což jsou právě polohy 7. LVS. 
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Obr. 28. Průměrná celková druhová diversita (Shannon-Wienerův index H') bylinného patra lesů v závislosti na 
lesním vegetačním stupni v širší oblasti Krkonoš podle dat typologických ploch. 
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Obr. 29. Průměrná druhová vyrovnanost (e = H'/log2 S) bylinného patra lesů v závislosti na lesním vegetačním 
stupni v širší oblasti Krkonoš podle dat typologických ploch. 
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Obr. 30. Průměrná druhová bohatost (S) bylinného patra lesů v závislosti na lesním vegetačním stupni v širší 
oblasti Krkonoš podle dat typologických ploch. 
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Obr. 31. Průměrná funkční diversita (modifikovaný Rao koeficient počítaný na základě klasifikace druhů) by-
linného patra lesů v závislosti na lesním vegetačním stupni v širší oblasti Krkonoš podle dat typologických 
ploch. 
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h = 3.2011-0.0028*x+1.4342E-6*x^2
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Obr. 32. Závislost celkové druhové diversity (H') bylinného patra lesů na nadmořské výšce. 
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Dílčí cíl 4 - Studium ploch v rámci sekundárního bezlesí s travními 
ekosystémy a 5 - Studium ostatních ploch 

Louky a obdobná společenstva v oblasti Šumavy 
Současná databáze obsahuje celkem 309 vlastních fytocenologických snímků, z čehož je 178 starších snímků a 
131 snímků z nového sledování (z toho bylo 93 snímků zapsáno v roce 2007). Dále je do databáze zařazeno 97 
literárních snímků (MORAVEC 1965), jejichž plochy jsou průběžně též opakovaně šetřeny. 
Pro získání přehledu o struktuře snímkového materiálu byla provedena jeho klasifikace procedurou TWINSPAN 
(viz obr. 33). Zřetelné je, že v materiálu jsou obsaženy obdobné typy, které byly šetřeny v průběhu 80. let minu-
lého století (MATĚJKA 2007b). 
 

Nelesní vegetace Krkonoš 
Na území Krkonoš bylo v terénu v roce 2007 zapsáno ve spolupráci s J. Málkovou celkem 58 nových fytoceno-
logických snímků, které byly převedeny do databáze DBreleve. V současnosti tato databáze obsahuje celkem 
500 snímků, přičemž nejstarší záznamy jsou z roku 1977.  
Nové snímkování se zaměřilo především na opakování šetření na dříve založených a trvale stabilizovaných plo-
chách a na šetření v rámci krajinného transektu Krkonoše - východ. Materiál bude vyhodnocen až po ukončení 
terénního šetření. 
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Obr. 33. Klasifikace 309 dosud shromážděných fytocenologických snímků z luk, obdobných společenstev a 
sukcesních stadií v oblasti Šumavy pomocí procedury TWINSPAN. U každé klasifikační skupiny jsou označeny 
druhy - indikátory a jejich zastoupení pomocí stupňů odpovídajících pokryvnosti  <1% (1), 1-10% (2), 10-32% 
(3), 32-56% (4) a >56% (5). 

 - 42 -



K. Matějka (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007 

 

Zajištění spolupráce s jinými projekty 
Projekt BiodivKrŠu je řešen v návaznosti na mezinárodní projekt "Ecosystem functions in managed forest 
catchments – ManForest" projektové skupiny ALTER-Net (Koordinátor Lars Lundin, Swedish University of 
Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment, Uppsala). prozatímní výsledky projektu Bio-
divKrŠu ve vztahu k lesům byly presentovány na setkání řešitelů 13.-14. června 2007 v Uppsale. 
Práce v území Šumavy jsou vedeny v návaznosti na výsledky a potřeby projektu GA ČR číslo 206/07/1200 "Bio-
logické zotavování horských ekosystémů Šumavy", který je řešen Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR 
v Českých Budějovicích (nositel a koordinátor grantu), na jehož řešení se též spolupodílí někteří řešitelé projektu 
BiodivKrŠu (Matějka, Svoboda, kteří se spolupodíleli též na některých předcházejících projektech). Jedná se 
především o koordinaci prací v povodí sledovaných jezer (zvláště Čertovo a Plešné). 
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