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Abstrakt 
Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J.: Dálkový průzkum země jako podklad pro tvorbu alternativ-
ního managementu lesních ekosystémů Krkonoš 
     Příspěvek se zabývá využitím dálkového průzkumu země jako podkladu pro tvorbu alternativního 
managementu lesních ekosystémů Krkonoš. Pro jednotlivé kategorie lesních ekosystémů byly zpraco-
vány provozně uchopitelné rámcové zásady managementu. Plošně vymezené typy porostů a synte-
ticky vytvořené kategorie lesních ekosystémů spolu s rámcovými zásadami obhospodařování, diferen-
covaně dle kategorií lesních ekosystémů (a tím i zonace) a s modelovými simulacemi vývoje porostů, 
budou základními výchozími atributy pro tvorbu alternativního lesního hospodářského plánu, resp. 
plánu péče pro lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku a v jeho ochranném pásmu. 
Klíčová slova: dálkový průzkum země, speciální lesnické mapy, trvale udržitelné obhospodařování 
lesů, alternativní management lesních ekosystémů, Krkonošský národní park 
 
 
Abstract 
Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J.: Remote Sensing as Basis for Alternative Forest Ecosystem 
Management Formulation in the Giant Mountains 
     The presentation is concerned with remote sensing as a basis for alternative forest ecosystem mana-
gement formulation in the Giant Mountains. There were elaborated for separate categories of forest 
ecosystems practical general principles of management. The basic principles for the alternative forest 
management plan (management plan) will be: spatially determined forest stand types, synthetic forest 
ecosystem categories, frame management rules, all differentiated to forest stand categories. 
Key words: remote sensing, special forest maps, sustainable forest management, alternative forest 
ecosystem management, Krkonoše National Park 
 
 

Úvod 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Neuhöferová, P. (ed.):  ZVÝŠENÍ  PODÍLU  PŘÍRODĚ  BLÍZKÉ  POROSTNÍ SLOŽKY LESŮ SE ZVLÁŠTNÍM STATUTEM OCHRANY.  

Současný management lesních ekosystémů Krkonoš vychází z principů trvale udržitelného 
obhospodařování lesních porostů. Přitom musí zohledňovat řadu specifik, souvisejících s územně 
diferenciovanými zásahy do biodiverzity lesních ekosystémů provedenými v minulosti, s variabilitou 
stanovištních podmínek, silně diferencovaným působením biotických a abiotických faktorů a posláním 
národního parku diferencovaně podle zón ochrany přírody. Důraz je přitom kladen především na 
obnovení ekologické stability a biodiverzity porostů. Multifunkční roli mohou totiž plnit lesy ekologicky 
stabilní, které jsou schopny autoregulace a přizpůsobení se probíhajícím změnám stanovištních 
podmínek včetně klimatických extrémů.  

[Increase of Close-to-Nature Stand Component of Forests with Special Protection Status]. Kostelec nad Černými lesy, 
25.5.2006, Ústav hospodářské úpravy lesů LDF MZLU v Brně a Katedra pěstování lesů FLE ČZU v Praze  
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Návrh speciálního managementu lesních ekosystémů Krkonoš na úrovni roku 1992 shrnují dvě 
publikace financované holandskou nadací FACE (LOKVENC et al. 1992, JURÁSEK et al. 1992). Již 
komplexnější pohled na diferenciaci přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů Krkonoš 
uvádějí práce: SCHWARZ (1997, 2003), VACEK (2000).  

Tento příspěvek o tvorbě alternativního managementu lesních ekosystémů Krkonoš vychází z kla-
sifikace původnosti druhové skladby, prostorové struktury a zdravotního stavu ve vylišených typech 
porostů jako v základních přírodních jednotkách prostorového členění lesů. 
 
 
Terénní klasifikace ortofotomap 

Základem speciálních lesnických map byly spektrozonální letecké snímky v měřítku 1:20 000 
naskenované v rozlišení 900 dpi, dále digitální mapy obrysové (obr. 1) a digitální mapy typologické. 
Digitalizované spektrozonální snímky byly klasifikovány Ústavem geoinformatiky LDF MZLU v Brně. 
Pro zvýraznění rozlišení jednotlivých dřevin při uchování „trojrozměrné“ informace o mozaice a veli-
kosti korun (oslunění a stínů) byly neklasifikované spektrozonální snímky překryty „zprůhledněným“ 
klasifikovaným snímkem. Při klasifikaci spektrozonálních snímků lesního komplexu byly rozlišeny třídy 
jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny, travní porosty a plochy bez vegetačního krytu (přílohy 2). Překrytím 
takto vytvořeného klasifikovaného leteckého snímku s obrysovou mapou byla vytvořena klasifikovaná 
barevná ortofotomapa. Ortofotomapa byla pro porovnání aktuálního a potenciálního stavu lesního 
porostů překryta mapou lesních typů (obr. 2) – (cf. SCHWARZ 2005). 
 

 
 
Obrázek 1. Modelový příklad obrysové mapy části zájmového území. Čísla porostních skupin udávají věkový stupeň 
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     Aktuální stav lesních porostů ve vztahu k potenciálu konkrétního stanoviště byl při terénních po-
chůzkách s ohledem na specifika lesního managementu v národním parku zakreslen do takto připra-
vených map jako typ porostů se čtyřciferným kódem podle následujícího klíče: 
 

• první cifra – původ (1 vhodný, 2 částečně vhodný, 3 nevhodný, 4 prozatím neznámý), 
• druhá cifra – druhová skladba (1 vhodná, 2 částečně vhodná, 3 nevhodná), 
• třetí cifra – etážovitost (1 více etáží, 2 hlavní porost s přirozeným zmlazením, 3 hlavní porost 

bez přirozeného zmlazení), 
• čtvrtá cifra – zdravotní stav (1 dobrý, 2 průměrný, 3 špatný, 4 výhledově špatný). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 2. Modelový příklad barevné ortofotomapy; soutisk s mapou lesních typů 
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     Na příkladu speciální lesnické mapy v lokalitě Bažinky bylo vytvořeno 8 typů porostů (obr. 3; v bar-
vě červená/ černobíle světle šedá/ listnaté dřeviny, zelená /tmavě šedá/ jehličnaté dřeviny). 
 

 
 

Obrázek 3. Modelový příklad barevné ortofotomapy; typy porostů 
 
 

Na jediné mapě jsou soustředěny pro každou porostní skupinu jako pro nejnižší jednotku 
prostorového rozdělení lesa informace z LHP o věkové skladbě (věk je udán číslem porostní skupiny), 
o stanovištním potenciálu (lesní typ nebo soubor lesních typů) a dále o původu porostů, distribuci 
listnatých a jehličnatých dřevin, etážovitosti a o zdravotním stavu lesních porostů. 

V modelovém případě použitém jako metodický příklad nebyl nikde zjištěn zhoršený zdravotní stav 
lesního porostu. Některé porostní skupiny jsou sloučeny do jedné kategorie, jiné jsou diferencovány 
do několika typů porostů. Z pohledu lesního managementu v I. popř. v II.zóně národního parku je 
možné: 

 

• porostní typ 1111 spolu s 1121 ponechat přirozenému vývoji okamžitě a jakýkoli lidský zásah 
je zbytečný,  

• porostní typ 1221 a 1231 na toto „jádro“ navazující lze též v zásadě ponechat přirozenému 
vývoji. 
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• Ostatní porostní typy s dřevinami nevhodné provenience vyžadují aktivní přístup, každý z nich 
odlišný, ale též logicky odvozený z jednoduchého číselného kódu typu porostu. 
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Tvorba managementu lesních ekosystémů 
Využití stávajících jednotek prostorového rozdělení lesa jako orientačního, evidenčního, plánova-

cího a srovnávacího rámce v lese věkových tříd je v určitém časovém horizontu i pro lesní manage-
ment směřující k přírodě blízkým lesním ekosystémům nezbytné. Umožní využít starší hospodářské 
knihy jako databázi a následně průběžně evidovat, kvantifikovat a zohledňovat změny v lesních eko-
systémech i ve stanovištních podmínkách včetně modelů a jejich případných korekcí. Nezbytná byla  
i práce s částmi porostních skupin. Na cestě ke strukturně bohatým přírodě blízkým lesním porostům 
se postupně budou stírat rozdíly mezi jednotkami prostorového rozdělení lesa a porostní skupiny a jejich 
části budou spojovány. 
 
 
Výsledky 
 
Tvorba kategorií lesních ekosystémů včetně návrhu zásad rámcového managementu 
     Jednotlivé typy porostů (obr. 4) byly zařazeny do kategorií lesních ekosystémů pro národní park 
(obr. 5) a částečně odlišně pro ochranné pásmo, kde není kladen takový důraz na genetický původ.  
 

 
Obrázek 4. Porostní typy na pozadí klasifikované ortofotomapy pro mapový list Z 2-7 
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Do kategorií lesních ekosystémů. byly zařazeny všechny typy porostů, které vznikly jako kombina-
ce v metodice použitého čtyřmístného kódu. Některé z nich proto existují pouze teoreticky nebo mají 
v porostech minimální zastoupení. Jako příklad teoretického či výjimečného zastoupení typů porostů 
je možné uvést 1113 (tj. porost vhodného původu, vhodné druhové skladby, více etážový porost a po-
rost se špatným zdravotním stavem). Z hlediska tvorby kategorií byla etážovitost u mladých porostů 
posuzována z dynamického hlediska, tj. zde je předpoklad, že bude více etáží v dospělosti či ve stadiu 
zralosti v daném typu porostů dosaženo. 

Při zařazování typů porostů do kategorií lesních ekosystémů byly využity výsledky simulací vývoje 
porostů na vybraných plochách Krkonoš. 
 
     Tvorba kategorií lesních ekosystémů včetně návrhu zásad rámcového managementu pro 
národní park: 

• kategorie 1a - autochtonní a přírodě blízké porosty vhodné k ponechání samovolnému vývoji 
ihned, 

• kategorie 1 b - autochtonní a přírodě blízké porosty vhodné k ponechání samovolnému vývoji 
výhledově - do 30 let,  

• kategorie 2 - porosty víceméně přírodě blízké skladby, v nichž je nezbytný účelový 
management v průběhu jedné generace lesa, 

• kategorie 3 - alochtonní porosty doporučené k přestavbě na porosty přírodě blízké v období 
delším než jedna generace lesa. 

 
Kategorie 1a) 

1111 1112 1121 1122 1131 1132 1211 1212 1221 
1222 2111 2112 2121 2122 2131 2132   

 
     Tyto typy porostů je možné ponechat samovolnému vývoji ihned, jelikož zde již autoregulační 
procesy probíhají a tím je zajištěna zdárná existence těchto porostů v rámci dynamiky malého vývojo-
vého cyklu lesa. 
 
Kategorie 1b) 

1113 1114 1123 1124 1133 1134 1231 1232 2113 
2114 2123 2124 2211 2212 2221 2222 2231 2232 
4111 4112 4121 4122 4131 4132 4211 4212 4221 
4222 4231 4232       

 
V těchto porostech jsou nezbytné dílčí intervence pro nastartování autoregulačních procesů. 

Především se jedná o vnášení chybějících dřevin, zejména pak hlavních edifikátorů, tj.dřevin 
základních a přimíšených. Dále se může jednat o zásahy sanitární a asanační výrazně zlepšující 
zdravotní stav lesních porostů, tj. o zásahy revitalizační a zásahy podporující přirozenou obnovu 
porostů. Může se zde v odůvodněných případech jednat i o zásahy směřující k tvorbě bohatší 
prostorové struktury porostů, která je předpokladem vyšší ekologické stability porostů, a to především 
na ekologicky exponovaných lokalitách. V případě potřeby (zejména arondace těchto porostů do 
kategorie 1a pro zajištění podmínky minimálního areálu) je nutné zásahy pro nastartování autoregu-
lačních procesů provést jednorázově. V tomto případě je však nezbytné monitorování stavu těchto 
porostů pro posouzení míry odchylky od homeostáze. 
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Obrázek 5. Vytvořené kategorie lesních ekosystémů s využitím typů porostů v mapovém listu Z 5-7 

 
Kategorie 2) 

1213 1214 1223 1224 1233 1234 2133 2134 2213 
2214 2223 2224 2233 2234 4113 4114 4123 4124 
4133 4134 4213 4214 4223 4224 4233 4234  

 
 

V těchto typech porostů budou uplatňovány následující stěžejní prvky trvale udržitelného obhospo-
dařování lesů: 

 

• hospodaření s lesem jako ekosystémem, tj. přechod od výlučné péče o lesní dřeviny a jejich 
porosty na péči o celé lesní ekosystémy, 

• vytvoření optimální struktury lesních ekosystémů (druhové, ekotypové, prostorové, věkové) 
diferencovaně podle stanovištních poměrů a cílů hospodaření, 

• diferencovaný přechod od plošného ke skupinovitému až individuálnímu způsobu hospodaření, 
• využívání a podpora spontánních procesů, zejména pak přirozené obnovy, kompetice i dalších 

principů autoregulace, 
• podpora a tvorba pružných víceúčelových způsobů obhospodařování, a to diferencovaně podle 

funkčního poslání a možností lesních ekosystémů s cílem dosažení jejich funkční vyrovnanosti, 
• volba ekologicky odůvodněných obnovních a těžebně dopravních technologií, využívajících 

ekologizované mechanizační prostředky v návaznosti na terénní klasifikaci a technologickou 
typizaci horských lesních pozemků. 
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     Rozhodujícím prostředkem strategie trvale udržitelné péče o lesní ekosystémy, zejména pak 
obnovy, ale i výchovy, je zde diferenciace podle stanovištních a porostních podmínek. Obnovní postupy 
zde vycházejí ze stěžejních principů trvale udržitelné péče o lesní ekosystémy. V současné době to 
znamená především rozsáhlou přeměnu monokulturního hospodaření v lesích na diferencované malo-
plošné obhospodařování s důrazem na přírodě blízké formy. Rozhodujícími kritérii jsou přitom charakter 
stanoviště, vyjádřený zejména souborem lesních typů a expozicí, dřevinná skladba, rozloha, zakme-
nění a věk porostu, hodnotový přírůst, zdravotní stav, resp. odolnostní potenciál porostu a technologi-
cká dostupnost porostu. 
 

• Pro obnovu lesa se doporučuje hospodářský způsob podrostní, násečný a jejich kombinace  
a částečně i maloplošný holosečný způsob a okrajově i výběrný způsob. 

• Při podrostním způsobu obnovy nový porost vzniká pod ochranou (clonou) těženého porostu. 
Clonná seč se obvykle člení na fázi přípravnou, semennou, prosvětlovací a domýtnou. Seče 
se umisťují na okraj porostu (okrajová clonná seč) nebo dovnitř porostu (pruhová nebo skupi-
nová clonná seč). Velkoplošná clonná seč je širší a maloplošná užší než dvojnásobek výšky 
těženého porostu. 

• Při násečném způsobu obnovy nový porost vzniká jak na holé ploše, jejíž šíře nepřekračuje 
průměrnou výšku těženého porostu, tak pod ochranou těženého porostu. Uplatňuje se obnova 
okrajová (okrajová nebo obrubná seč). 

• Při výběrné seči nový porost vzniká pod ochranou stávajícího porostu, přičemž těžba se uplat-
ňuje výběrem jednotlivých stromů nebo jejich skupin, které jsou nežádoucí nebo mýtně zralé. 

• Výhodné je obnovní postupy kombinovat. Při obnově porostů se často používá dvou i více zá-
kladních obnovních sečí, které se vhodně prostorově a časově kombinují. 

• S přirozenou obnovou stanovištně a geneticky vhodných lesních dřevin se počítá všude tam, 
kde vyhovují cílové skladbě porostů, a kde to podmínky prostředí umožňují. Podmínky pro 
úspěšnou přirozenou obnovu se vytvářejí dlouho předtím. 

• Umělá obnova se používá zejména tam, kde přirozenou obnovu nelze uplatnit nebo byla 
neúspěšná a pro vnášení chybějících melioračních a zpevňujících dřevin. 

• Při umělé obnově lesa počty sazenic jednotlivých dřevin vychází z Vyhlášky MZe č. 82/1996 Sb.; 
u smrku 3 tis. kusů na 1 hektar, u jedle 5 tis., u buku 9 tis., u javorů, jasanu, lip, bříz a jeřábu 
ptačího 6 tis., u osiky a olší 4 tis. 

• Při opakovaném zalesňování ekologicky extrémních stanovišť se využívá jakéhokoliv náletu 
jako výplňové dřeviny. Pro nutné doplnění kultur cílovými dřevinami se většinou využívají nízké 
počty poloodrostků.  

• Nedílnou součástí péče o kultury a nálety je též jejich účinná ochrana proti škodám zvěří. 

• V extrémních ekologických podmínkách se pro zdárný vývoj umělé obnovy provádějí i nezbytné 
úpravy vodního režimu a chemizmu půdy. 

• V rozsáhlých stejnověkých a stejnorodých jehličnatých dospívajících porostech je často nutné 
provádět opatření pro jejich zpevnění (rozluky, odluky, závory). Tyto stabilizační prvky v dos-
pělosti porostů slouží jako východiska obnovy. 

• Pro zvyšování diverzity veškeré bioty (ptáků, hmyzu, hub a mikroorganizmů) se v obnovovaných 
porostech doporučuje ponechávat dostatečný počet doupných stromů a část odumřelého 
silného dřeva k rozpadu. V horských smrčinách odumřelé ležící kmeny výrazně zlepšují i pod-
mínky pro přirozenou obnovu. 

• Na neproduktivních stanovištích, kde výnosy z obnovní těžby jsou nižší než náklady na vznik 
a péči o následný porost, se porosty většinou ponechají přírodnímu vývoji. V těchto případech 
se preferují ekologické funkce lesa před produkcí dřeva (těžbou obnovní).  

 
Základní zásadou účinné výchovy lesních porostů je aplikace takových výchovných postupů, které 

odpovídají požadavkům a nárokům jednotlivých dřevin. Cílem lesního hospodáře v tomto směru je 
vytvoření stabilního lesního porostu. 
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Ke splnění biologických a hospodářských úkolů porostní výchovy se uplatňují následující principy: 
 

• Zásahy v mladých porostech se realizují včas podle povahy jednotlivých dřevin (u smrku a mod-
řínu intenzivní zásahy, u jedle a listnatých dřevin pouze nezbytné zásahy v nadúrovni, popř.  
v úrovni). 

• Probírkové zásahy ve starších porostech se provádí převážně jako pozitivní úrovňové s cílem 
podpořit vybrané cílové stromy. 

• Síla probírkových zásahů se vždy volí s ohledem na stabilitu porostu. Maximálně možnou silou 
se prodlužuje interval mezi jednotlivými zásahy, přičemž nesmí být ohrožena stabilita porostu. 

• Vždy se podporují meliorační a zpevňující dřeviny a pro zvýšení biodiverzity i ostatní neškodící 
přimíšené dřeviny, tj. dřeviny, které svým působením nenarušují porostní a stanovištní pod-
mínky prostředí (např. neinvazní dřeviny bez alelopatických či jiných škodlivých vlivů). 

• Dává se přednost podpoře požadovaných vlastností cílových stromů před jejich rovnoměrným 
rozestupem. 

• Vhodným zpřístupněním porostů a odpovídající technologií těžby a vyklizování dřeva se mini-
malizují škody, které mohou vznikat na lesním ekosystému. 

• Důsledně se dbá na ochranu porostů před kalamitními škůdci (výjimky jsou v I. zóně národního 
parku). 

 
Kategorie 3) 

1311 1312 1313 1314 1321 1322 1323 1324 1331 
1332 1333 1334 2311 2312 2313 2314 2321 2322 
2323 2324 2331 2332 2333 2334 3111 3112 3113 
3114 3121 3122 3123 3124 3131 3132 3133 3134 
3211 3212 3213 3214 3221 3222 3223 3224 3231 
3232 3233 3234 3311 3312 3313 3314 3321 3322 
3323 3324 3331 3332 3333 3334 4311 4312 4313 
4314 4321 4322 4323 4324 4331 4332 4333 4334 

 
 

V těchto typech porostů bude přistoupeno k přestavbě, ať již k přeměně či rekonstrukci alochton-
ních porostů, různých typů monokultur, poškozených a chřadnoucích lesů. Se zahájením přestavby 
porostů se ve většině případů z ekonomických důvodů počítá po dosažení doby obmýtí. Při přeměnách 
těchto porostů se bude vycházet z přirozené druhové skladby diferencovaně dle souborů lesních typů 
s důrazem na trvalost a bezpečnost produkce. Od počátku přestavby porostů zde v rámci manage-
mentu budou diferencovaně dle stanovištních a porostních podmínek uplatňovány všechny principy 
trvale udržitelné péče o lesní porosty uvedené v kategorii 2. 
 
 
Tvorba kategorií lesních ekosystémů včetně návrhu zásad rámcového managementu pro 
ochranné pásmo: 

• Kategorie 1a) pro ochranné pásmo je totožná s 1a) pro národní park. 
• Kategorie 1b) pro ochranné pásmo je totožná s 1b) pro národní park. 
• Kategorie 2) pro ochranné pásmo je rozšířena o typy porostů na úkor kategorie 3) pro národní 

park: 
3111 3112 3113 3114 3121 3122 3123 3124 3131 
3132 3133 3134 3211 3212 3213 3214 3221 3222 
3223 3224 3231 3232 3233 3234 3311 3312 3313 
3314 3321 3322 3323 3324 3331 3332 3333 3334 

 
• Kategorie 3) pro ochranné pásmo je zmenšena o výše uvedené typy porostů přesunuté 

z kategorie 3) pro národní park do kategorie 2) pro ochranné pásmo. 
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Využití kategorií lesních porostů pro návrh zonace národního parku 

Seskupení typů porostů s možností ponechání samovolnému vývoji ihned (kategorie 1a) a vý-
hledově (kategorie 1b) budou základem návrhu I. zóny Krkonošského národního parku.  

V této zóně nebude v budoucnu člověk do vývoje lesních ekosystémů zasahovat. Dočasně je možné 
a většinou i nutné v kategorii 1b provádět omezené zásahy na záchranu genofondu (včetně opatření 
proti šíření kůrovce), postupné rekonstrukce nepůvodních lesních porostů a ochranná opatření proti 
introskeletové erozi (vzniku nových kamenných moří) a nežádoucích lavinových drah. V případě nut-
nosti nastartování autoregulačních procesů, zejména podpory přirozeného zmlazení a úpravy skladby 
dřevin, je zde možno provádět umělé zalesnění. K tomuto účelu jsou vhodné především podsadby 
odumírajících nebo přestárlých porostů. Geneticky nepůvodní porosty (fenotypové třídy D) s nevhod-
nou druhovou i prostorovou skladbou jsou obnovovány uměle maloplošnými prvky. Realizace těchto 
opatření je nutně podmíněna speciálními projekty tvořenými společně lesníky a ochranáři. Výsadby 
musí respektovat přirozenou druhovou skladbu dřevin a přírodní procesy. Až na výjimky je vyloučeno 
odstraňování dřevní hmoty z porostu, přednostně jsou zde využívány nebo napodobovány přírodní 
procesy a v případě nucené umělé obnovy (nevhodný genetický původ nebo neplodnost mateřského 
porostu) je používán pouze sadební materiál původem z místní dílčí populace.  

Základem návrhu II. zóny budou lesní ekosystémy (kategorie 2), v nichž bude nezbytné přírodě 
blízkým managementem upravovat zejména druhovou, ale i prostorovou skladbu porostů v průběhu 
jedné generace lesa. 

Cílem hospodářských zásahů ve II. zóně ochrany přírody je v první fázi lesní ekosystémy cílenými 
zásahy stabilizovat, v druhé fázi je přibližovat stavu v I. zóně ochrany přírody a umožnit tak spojení I.  
a II. zóny. V optimálním případě se v dlouhodobé perspektivě počítá s ponecháním ca 23 % území 
národního parku přirozenému vývoji (celá plocha I. a II. zóny). 

Hospodářská opatření jsou zaměřena především na záchranu a obnovu genofondu autochtonních 
dřevin a na protierozní a protilavinová opatření. Autochtonní populace lesních dřevin jsou chráněny  
a nepůvodní porosty jsou přeměňovány. V geneticky vhodných porostech je upřednostňována přiro-
zená obnova. Pro umělou obnovu je výlučně používán zaručeně autochtonní sadební materiál. Teprve 
při jeho nedostatku je možné použít sazenice původem z ostatních krkonošských porostů, které jsou 
pravděpodobně autochtonní (fenotypová třída A, popř. B).  

Prioritní činnosti v II. zóně lze charakterizovat jako postupné přeměny geneticky nekvalitních poros-
tů, porostů bez přirozené dynamiky a obnovu porostů poškozených abiotickými a biotickými činiteli. 
Vzhledem k současnému stavu těchto porostů jsou lidské zásahy v této zóně nevyhnutelné. Velmi 
šetrné zásahy směřující k nastartování přírodních procesů jsou předpokladem následného sloučení I. 
a II. zóny. Z hlediska obnovy porostů je prvořadá odpovídající genetická kvalita a použití vhodných 
druhů dřevin na základě stanovištních podmínek. Na extrémních stanovištích se podporuje přirozené 
zmlazení pionýrských dřevin. Cílové dřevinné složení není prosazováno na úkor sukcesních stadií. 
Kombinace umělé a přirozené obnovy u stanovištně odpovídajících dřevin je účelná. 

V mladých porostech jsou preferovány intenzivní pěstební zásahy a podporována druhová diver-
zita. Životaschopná podúroveň není likvidována a podpora volně rostoucích skupin a jejich vytváření 
v rámci výchovy mladých lesních porostů je žádoucí. 

Geograficky nepůvodní dřeviny a porosty jsou v rámci již založených porostů redukovány postup-
ně. Geneticky nepůvodní porosty (fenotypové třídy D) s nevhodnou druhovou i prostorovou skladbou 
jsou obnovovány maloplošnými sečemi. 

Pěstební zásahy ve starších porostech jsou uskutečňovány na principu individuálního selektivního 
výběru založeného na cílových stromech. Tyto zásady se uplatňují při zásazích v porostech středního 
věku. Při obnově lesa jsou možné i jiné varianty podrostního způsobu. Cílem pěstebních zásahů je 
maximální prodloužení životnosti stávajících porostů. Jednotlivým až skupinovitým výběrem je podpo-
rována přirozená obnova, která je v nutných případech vhodně kombinována s podsadbou. Úprava 
druhové skladby porostů je realizována zejména podporou dřevin s menším plošným zastoupením 
prostřednictvím výchovných zásahů nebo zalesněním podsadbami nebo prosadbami. 
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Do návrhu III. zóny budou zařazeny lesní ekosystémy (kategorie 3), které předpokládají intervenci 
člověka v průběhu více než jedné generace lesa. Většinou se jedná o komplexní přestavbu těchto 
porostů. 

Jednoznačná deklarace snahy hospodaření dle principů trvalé udržitelnosti lesních ekosystémů 
v sobě obsahuje na jedné straně snahu o skloubení činnosti člověka, jako subjektu využívajícího pří-
rodní prostředí. Na druhé straně se v této oblasti jedná o snahu maximální podpory přírodních proce-
sů, jako záruky požadované struktury obnovovaných porostů v rámci jejich přestavby. Vhodnou formou 
hospodaření lze vytvořit přírodě blízké lesní ekosystémy a ulehčit obrovskému turistickému zatížení 
nejcennějších partií národního parku. Ekonomický efekt z obhospodařování lesních porostů III. zóny  
a ochranného pásma není nadřazen zájmům ochrany území jako celku. 

Území jako celek musí být obhospodařováno dle principů trvalé udržitelnosti lesních ekosystémů. 
Podstata spočívá v důsledné podpoře přírodních procesů, genetické kvality a druhové diverzity. Pro-
střednictvím cílených zásahů je posilována stabilita, vitalita a regenerační schopnosti lesních dřevin  
a jejich porostů. 

Základní formou obnovy porostů je přirozená obnova s důslednou individuální, skupinovitou i plošnou 
podporou jedle a listnatých dřevin. V případě nutnosti umělé obnovy je využíván autochtonní sadební 
materiál nebo sadební materiál původem z krkonošských porostů určených pro sběr osiva (identifiko-
vané a selektované zdroje reprodukčního materiálu). Pouze při nedostatku takového osiva může být 
výjimečně povolen přenos osiva z východo- nebo západosudetské semenářské oblasti při zachování 
stejného lesního vegetačního stupně. Zalesňování je prováděno dle schválených dřevinných skladeb. 
Při obnově porostů je účelně kombinována přirozená obnova s umělou. Použití introdukovaných dřevin 
s výjimkou dočasného a omezeného použití zdomácnělého modřínu je zásadně vyloučeno. Modřín je 
možno používat ve smyslu platnosti výjimky vydané MŽP ČR ve směsích do 10 % celkového zastoupení. 

Náležitá péče je věnována mladým porostům. Zejména u smrku jsou formovány hluboce nasazené 
koruny. Ve smrkových porostech s jednotlivou příměsí je péče zaměřena na podporu druhové diverzity 
ve prospěch listnatých dřevin, zejména pak uvolnění korun buku, javoru a dalších. U listnatých dřevin 
rostoucích ve skupinách je výchova lesních porostů zaměřena na podporu vitality jednotlivých dřevin. 

Pěstební zásahy jsou směřovány především do úrovně vychovávaných porostů. Životaschopná 
podúroveň není likvidována. Ve středním věku se aplikuje metoda cílových stromů. Tvorba vhodného 
druhového složení je odvislá od daných stanovištních podmínek. Při obnově porostů jsou důsledně 
podporovány zejména různé formy výběrných a podrostních způsobů obhospodařování. 

Geograficky nepůvodní dřeviny a porosty jsou v rámci založených porostů redukovány postupně. 
Geneticky nepůvodní porosty (fenotypové třídy D) s nevhodnou druhovou i prostorovou skladbou jsou 
obnovovány uměle maloplošnou holou sečí.  

Klest je uklízen do hromad, řad nebo je štěpkován. V odůvodněných případech je přistupováno k pá-
lení nezbytné části klestu a těžebních zbytků, a to zejména z důvodu ochrany lesa.  
 
 
Závěr 

Na základě terénní klasifikace ortofotomap pro všechny lesní ekosystémy v Krkonošském národ-
ním parku a v jeho ochranném pásmu bylo dle originální metodiky vytvořeno 144 typů porostů. Jed-
notlivé, v ortofotomapách plošně vymezené typy porostů byly zařazeny do čtyř kategorií lesních eko-
systémů (1a, 1b, 2, 3). 

Seskupení typů porostů s možností ponechání samovolnému vývoji ihned (kategorie 1a) a výhle-
dově s dílčím specifickým managementem v období do 30 let (kategorie 1b) budou základem návrhu  
I. zóny Krkonošského národního parku.  

Základem návrhu II. zóny budou lesní ekosystémy (kategorie 2), v nichž bude nezbytné přírodě 
blízkým managementem upravovat zejména druhovou, ale i prostorovou skladbu porostů v průběhu 
jedné generace lesa. 

Do návrhu III. zóny budou zařazeny lesní ekosystémy (kategorie 3), které předpokládají intervenci 
člověka v průběhu více než jedné generace lesa. Většinou se jedná o komplexní přestavbu těchto 
porostů. 

Pro jednotlivé kategorie lesních ekosystémů byly zpracovány provozně uchopitelné rámcové 
zásady  managementu.  Předpokládá  se, že ve speciálních lesnických mapách plošně vymezené typy  
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porostů a synteticky vytvořené kategorie lesních ekosystémů spolu s rámcovými zásadami obhospoda-
řování, diferencovaně dle kategorií lesních ekosystémů (a tím i zonace) a s modelovými simulacemi 
vývoje porostů, budou základními výchozími atributy pro tvorbu alternativního lesního hospodářského 
plánu, resp. plánu péče o lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu.  
 
 

Poznámka 
     Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu VaV – SM/2/28/04 – Zvýšení podílu přírodě blízké 
porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území. 
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