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Abstract
The aim of this contribution is to summarize available information about dynamics of the dead wood in 
the spruce dominated mountain forests in Central Europe. At the same time information about quantitati-
ve and qualitative properties of dead wood in the forest of the Šumava National Park and the Krkonoše 
National Park are presented. 
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ÚVOD

Tlející dřevo ve všech svých formách je jedním ze základních strukturálních znaků původ-
ních lesů střední Evropy. Přítomnost stojících rozpadajících se suchých stromů a tlejících 
ležících klád je na první pohled jedním z hlavních rozdílů mezi lesem přírodním a hospo-
dářským. Zatímco v přírodních lesích se nalézá v závislosti na fázi vývoje až několik stovek 
m3 tlejícího dřeva, v hospodářských lesích je objem tlejícího dřeva minimální. Tlející dřevo 
několik významných funkcí. Jedna z nejvíce diskutovaných funkcí tlejícího dřeva je jeho 
vztah k biologické diverzitě různých druhů organismů. Podle některých studií je 30–40 % 
všech organismů žijících v lese závislých na tlejícím dřevě.
Cílem tohoto příspěvku je pokus o krátký souhrn dostupných informací o dynamice tlející-
ho dřeva v horských lesích s převahou smrku. Zároveň jsou prezentovány informace o stavu 
tlejícího dřeva v lesích NP Šumava a Krkonoše.

DYNAMIKA TLEJÍCÍHO DŘEVA

Vstup tlejícího dřeva do ekosystému začíná mortalitou živých stromů. Mortalita živých 
stromů je závislá na stavu a struktuře daného lesního porostu a disturbancích, které způso-
bují mortalitu živých stromů. V porostech, které se nachází v ranných fázích sekundární 
nebo cyklické sukcese bude mortalita živých stromů způsobena především kompeticí od-
růstajícího stromového patra. V porostech v pozdních fázích sekundární nebo cyklické suk-
cese budou mít největší vliv na mortalitu stromů hlavního stromového patra různé druhy 
disturbancí. V závislosti na fázi vývoje daného porostu se budou také lišit dimenze tlejícího 
dřeva, které vstupuje do ekosystému.
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Cyklus tlejícího dřeva na úrovni porostu a krajiny přímo souvisí dynamikou stromového 
patra daného lesního ekosystému. Existují dva základní modelové příklady dynamiky lesa 
a tedy cyklu tlejícího dřeva. (A) První model popisuje stav, kdy se lesní ekosystém se i na 
relativně malých plochách (řádově desítky hektarů) nalézá v relativně rovnovážném stavu 
(stav autoregulace). Rovnovážný stav znamená, že procesy odumírání hlavního stromového 
patra a procesy dorůstání nové generace stromů jsou v relativní rovnováze i na relativně 
malých plochách (desítky hektarů). K rozpadu hlavního stromového patra dochází na rela-
tivně malých ploškách (max. 1–2 ha v závislosti na typu lesa) a v rámci celého porostu jsou 
jednotlivé růstové fáze vývoje lesa v rámci sekundární nebo cyklické sukcese v rovnováze. 
V takovémto typu ekosystému množství tlejícího dřeva na jedné lokalitě kolísá v závislosti 
na typu růstové fáze, ale už na ploše několika desítek hektarů se cyklus tlejícího dřeva na-
chází v rovnováze; tzn. množství tlejícího dřeva mírně kolísá kolem určité stabilní hranice. 
(B) Druhý model popisuje naopak stav, kdy se lesní ekosystém nenachází v rovnováze na 
plochách ani řádově několika desítek nebo stovek hektarů. Různé typy disturbancí působí 
na lesní ekosystém s takovou intenzitou (měřítko prostorové a časové), že nedovolí danému 
ekosystému tohoto rovnovážného stavu (stavu autoregulace) dosáhnout ani na plochách 
řádově stovek hektarů. Cyklus tlejícího dřeva v rámci porostu potom bude pevně spjat cyk-
lem růstových fází vývoje lesa v rámci sekundární sukcese. Charakter tlejícího dřeva 
(množství a dimenze) bude ovlivněn charakterem stromového patra na konkrétní lokalitě. 
Podobně jako v případě stromového patra, i v případě tlejícího dřeva nebude dosaženo rov-
novážného stavu a množství a charakter tlejícího dřeva se bude výrazně měnit v rámci da-
ného lesního ekosystému i krajiny v závislosti na převažujícím typu růstové fáze vývoje 
lesa. Podle nejnovějších vědeckých prací by dynamika horských smrkových lesů střední 
Evropy mohla v některých oblastech odpovídat tomuto modelu. Cyklus tlejícího dřeva by 
potom v takovémto typu lesního ekosystému byl výrazně variabilní a silně by závisel na 
režimu narušení a stavu aktuálního lesního porostu. Rovnovážného stavu v charakteru a 
množství tlejícího dřeva by potom nebylo dosaženo na úrovni porostu, ale až na úrovni 
krajiny, ve které by byly zastoupeny všechny růstové fáze vývoje lesa s charakteristickým 
stavem tlejícího dřeva. Tyto dva prezentované modely cyklu tlejícího dřeva v rámci lesního 
ekosystému představují dva teoretické protichůdné modely. Dynamika konkrétního lesního 
ekosystému v podmínkách střední Evropy bude pravděpodobně mnohem složitější a bude 
zahrnovat kombinaci obou modelů v závislosti na charakteru lesního ekosystému, charak-
teru stanoviště a režimu narušení.

TLEJÍCÍ DŘEVO V PŘÍRODNÍCH SMRKOVÝCH LESÍCH STŘEDNÍ EVROPY

Množství tlejícího dřeva v přírodních a původních horských smrkových lesích střední Ev-
ropy silně kolísá (Tab. 1). Nejmenší objem tlejícího dřeva byl zjištěn na lokalitách v Besky-
dech a pravděpodobně souvisí s intenzitou managementu v minulosti na dané lokalitě. Nej-
vyšší objem tlejícího dřeva byl zjištěn na lokalitách v pohoří Babí Hora, Tatrách, Oravských 
Beskydech, Šumavě a Polaně. Existuje několik možných faktorů, které mohly ovlivnit 
množství tlejícího dřeva v těchto lokalitách (historie využívání porostu, stanovištní pod-
mínky a režim narušení).
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Tabulka 1. Objem mrtvého dřeva (souše i ležící kmeny) v horském smrkovém lese v horských oblastech 
střední Evropy.
Table 1. Volume of the dead wood in the mountain spruce forests of the Central Europe.

Lokalita Objem tlejícího dřeva (m3.ha–1) Zdroj
Babí Hora (Polsko) 131 HOLEKSA 2001
Beskydy (Česko) 132 JANKOVSKÝ et al. 2004

Tatry (Slovensko) 159 KORPEL 1993
Babí Hora (Slovensko) 147 MERGANIČ et al. 2003

Oravské Beskydy (Slovensko) 74–218 SANIGA 2001
Babí Hora (Slovensko) 188–240 SANIGA 2001

Šumava (Česko) 142 SVOBODA 2005
Krkonoše (Česko) 114 VACEK 1982

Tatry a Babí Hora (Polsko) 191 ZIELONKA 2006

TLEJÍCÍ DŘEVO V NP ŠUMAVA A KRKONOŠE

Inventarizace tlejícího dřeva v NP Šumava proběhla v letech 1999. Další inventarizace tle-
jícího dřeva provedla společnost Ifer s.r.o v posledních letech v rámci projektů VaV. V NP 
Šumava proběhla inventarizace tlejícího dřeva také v rámci NIL provedené ústavem ÚHÚL. 
Výsledky posledních dvou inventarizací zatím nejdou k dispozici a tak je nutno používat 
údaje inventarizace z roku 1999. Podle výsledků této inventarizace je průměrný objem tle-
jícího dřeva hroubí v NP Šumava cca 47 m3.ha–1. V počáteční stádiích rozkladu se nalézá 
cca 29 m3.ha–1 a z toho je asi 26 m3.ha–1 ve formě stojících souší a pouze 3 m3.ha–1 ve formě 
ležících klád. V pokročilém stádiu rozkladu se nalézá asi 18 m3.ha–1 tlejícího dřeva.
Zásoba tlejícího dřeva v Krkonoších silně kolísá v závislosti na lvs. a zonaci. Zároveň ne-
jsou dostupné údaje o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech tlejícího dřeva. Přede-
vším údaje o rozložení tlejícího dřeva mezi stojící souše a ležící kmeny v různých fázích 
rozkladu jsou důležité z hlediska biologické diverzity a významu tlejícího dřeva jako sub-
strátu pro přirozenou obnovu smrku. Nejvíce tlejícího dřeva se nachází v 8. lvs. (12,1 m3.ha–

1). V případě 7. a 9. lvs. objem tlejícího dřeva mnohem menší a pohybuje se pouze v rozme-
zí 1–5 m3.ha–1.Lesní porosty v prvních zónách překvapivě nevykazují vyšší objem tlejícího 
dřeva. Údaje o průměrném objemu mrtvého dřeva v porostech jsou zkresleny tím, že ve 
většině porostů se nenachází žádné mrtvé dřevo. V porostech v 8. lvs je 68 % plochy bez 
tlejícího dřeva, v porostech v 7. lvs je to pak 87 %. Pouze 20 % rozlohy porostů v 8. lvs a 
6,2 % v případě 7. lvs. má zásobu tlejícího dřeva vyšší jak 10 m3.ha–1.
Z dostupných údajů o stavu tlejícího dřeva v obou sledovaných územích vyplývá, že zásoba 
tlejícího dřeva v NP Šumava je vyšší. Z hlediska distribuce tlejícího dřeva mezi souše a 
ležící kmeny a z hlediska kvalitativního je situace v obou parcích podobná. Absolutně pře-
važuje tlející dřevo ve formě stojících souší. V NP Šumava je podíl ležících tlejících kmenů 
vyšší. Z oblasti Šumavy nejsou známy informace o prostorové distribuci tlejícího dřeva. 
Pokud je ale na Šumavě situace podobná jako v Krkonoších, jedná se o alarmující zjištění.

ZÁVĚR

Množství tlejícího dřeva v horských lesích NP Šumava a Krkonoše je ve srovnání s množ-
stvím tlejícího dřeva v původních a přirozených horských lesích s převahou smrku ve střed-
ní Evropě výrazně nižší. Zároveň chybí dostatečné informace o kvalitativních a kvantita-
tivních vlastnostech tlejícího dřeva a jeho prostorové distribuci v lesích obou národních 
parků. Tento negativní stav tlejícího dřeva v obou národních parcích pravděpodobně nega-
tivně ovlivňuje biologickou diverzitu organismů v lesních ekosystémech.
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