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V bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze byly souše a tlející dřevo evi-
dovány v r. 2002 v rámci přípravných prací pro plány managementu v KPN i v KRNAP. 
Na polské straně Krkonoš bylo zjišťováno zvlášť stojící a zvlášť ležící odumřele dřevo, 
v české části biosférické rezervace byl zjišťován pouze údaj souhrnný, tzn. všechno 
odumřelé dřevo v lesním porostu.

In the bilateral Biosphere Reserve Krkonoše/Karkonosze in 2002 dead standing 
trees and decaying wood were recorded in the framework of preparatory works for 
management plans in both national parks KPN and KRNAP. On the Polish side of the 
Giant Mts. standing dead trees and lying dead wood were registered separately while in 
the Czech part of the biosphere reserve only overall data were determined, i.e. all dead 
wood in the forest stand. 

Klíčová slova: Krkonoše, lesní ekosystémy, biodiverzita, stabilita, odumřelé dřevo 
Keywords: Giant Mountains, forest ecosystems, biodiversity, stability, dead wood

ÚVOD

Biologická rozmanitost rostlin a živočichů v lesních ekosystémech do značné míry závisí 
na výskytu odumřelého dřeva (V 1999). V klimaxových smrčinách má odumřelé dřevo též 
velký význam z hlediska přirozené obnovy (V 1981, 1982, 1983). V přírodních lesích se totiž 
během jejich fylogenetického vývoje vyvinula široká škála ekologických vztahů, kdy jednotlivé 
části lesního ekosystému jsou na sobě vzájemně závislé. Například pokles zastoupení mrtvého dře-
va v lesních porostech může vést k vymizení velkého množství organismů z lesních ekosystémů. 
Výsledkem akumulace dřevní hmoty v přírodních lesích je vytváření nejrůznějších typů biotopů 
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značné diverzity uvnitř fytocenózy, což je přirozený dynamický proces, směřující proti vytváření 
homogenních fytocenóz (V 1982). Tak vzniká velká druhová diverzita a vytváří se mozaikovi-
tá struktura fytocenóz, v nichž jsou nejrůznější životní podmínky pro značné množství organismů 
s různými ekologickými nároky. Tyto přírodní procesy jsou však v hospodářských lesích výrazně 
omezovány. Například O & al. (1997) a S & S (2001) uvádí, že přítomnost 
a množství odumřelé dřevní hmoty v lesních ekosystémech je nejdůležitější faktor ovlivňující bio-
diverzitu přírodních lesů. Výskyt velkého množství druhů vyšších rostlin, mechů, lišejníků a hub je 
v nich přímo závislý na množství a přítomnosti mrtvého dřeva. Význam mrtvé dřevní hmoty pro 
existenci a přežívání velkého množství druhů menších savců, ptáků a členovců v lesních ekosys-
témech byl také prokázán v mnoha studiích (např. S & al. 1997). I v hospodářských lesích 
je výskyt a přežívání některých druhů hmyzu a nižších organismů (půdní bakterie, aktinomycety 
a houby) umožněno a přímo závislé na přítomnosti mrtvého dřeva.

Pro porovnání, inventarizace nezpracovaného dřeva v lesích na území České republiky byla 
provedena v roce 1987 a 1991. K (1999) uvádí, že v průměru se v hospodářských lesích na 
našem území nalézá od 10 do 17 m3.ha-1 mrtvého dřeva. Podle předběžných výsledků NIL je v ČR 
průměrně 6,7 m3.ha-1 ležícího tlejícího dřeva (hroubí).

MATERIÁL A METODIKA

Stav a zásoby odumřelého dřeva v porostech byly z hlediska biodiverzity studovány na území 
Krkonošského národního parku i Karkonoskiego Parku Narodowego, tj. v bilaterální Biosférické 
rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Přehled o zásobách odumřelého dřeva byl vytvořen v souvislosti 
s obnovou lesních hospodářských plánů. Ze získaných údajů byla vytvořena databáze. V české části 
Krkonoš při inventarizaci mrtvého dřeva nebylo zvlášť vylišováno dřevo stojící a ležící jako tomu 
bylo v polské části Krkonoš. 

VÝSLEDKY

V celkové zásobě odumřelého dřeva často výrazně převažuje objem dřeva stojících souší, což 
vypovídá o stavu lesních porostů a porostů s dominantní borovicí klečí nad horní hranicí lesa na 
území národních parků Krkonoš. Tento stav především odráží dynamiku poškození porostů v prů-
běhu imisně ekologické kalamity. Pouze na některých lokalitách v I. a II. zóně ochrany odpovídá 
objemu odumřelého dřeva vyskytujícího se v přirozených lesích. Souše se totiž pouze potenciálně 
mohou stát substrátem, který bude mít význam pro biodiverzitu v daných lesních ekosystémech 
v budoucnu až dojde k jejich zlomení a ke kontaktu s půdou.

Tab. 1. Zásoba odumřelého dřeva v národních parcích Krkonoš v m3.ha-1 podle lesních vegetačních 
stupňů (LVS)

 Dead wood stock in the Krkonoše/Karkonosze National Parks in cubic meters per 1 hectare 
according to altitudinal vegetation zones (LVS)

LVS české Krkonoše (ČR) polské Krkonoše (PL)
3 – dubobukový   0,00
5 – jedlobukový   0,02 0,00
6 – smrkobukový   0,56 1,15
7 – bukosmrkový   2,25 5,03
8 – smrkový 12,10 7,39
9 – klečový   1,22 1,78
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Zásoba a kvalita odumřelého dřeva v lesních porostech Krkonoš je značně proměnlivá. V oje-
diněle se vyskytujícím 3. lesním vegetačním stupni (LVS) v ČR a v 5. LVS v Polsku se v lesích 
Krkonoš nenachází žádné odumřelé dřevo hroubí. Jeho výraznější zásoba se nachází až od 7. LVS. 
Největší podíl odumřelého dřeva byl zjištěn ve smrkovém lesním vegetačním stupni (v ČR 12,1 
a v PL 7,4 m3.ha-1) – (Tab. 1.). Údaje o průměrném objemu mrtvého dřeva v porostech jsou zkres-
leny tím, že ve většině porostů se nenachází žádné mrtvé dřevo – v polohách do 6. LVS ČR je to 
více jak 97 % plochy porostů bez mrtvého dřeva.

Nejvíce odumřelého dřeva ve smrkovém lesním vegetačním stupni se nachází v SLT 8Y 
– skeletovitá smrčina (Piceetum saxatile; Calamagrostio villosae-Piceetum typicum; Bór wysoko-
górski świeży) – (v ČR 25,7 a v PL 34,2 m3.ha-1), 8F – svahová svěží kamenitá smrčina (Piceetum 
lapidosum oligo-mesotrophicum; Calamagrostio villosae-Piceetum filicetosum; Bór wysokogórski wil-
gotny) – (v ČR 23,7 a v PL 17,3 m3.ha-1), 8V – vlhká klenová smrčina (Acereto-Piceetum humidum; 
Calamagrostio villosae-Piceetum filicetosum; Bór wysokogórski wilgotny) – (v ČR 20,7 m3.ha-1), 
8Q – podmáčená chudá smrčina (Piceetum variohumidum oligotrophicum; Calamagrostio villosae-
-Piceetum sphagnetosum; Bór wysokogórski bagienny) – (v PL 30,2 m3.ha-1), 8Z – jeřábová smrčina 
(Sorbeto-Piceetum /humile/; Calamagrostio villosae-Piceetum typicum; Bór wysokogórski świeży) 
– (v ČR 16,0 m3.ha-1) a 8T – podmáčená zakrslá smrčina (Piceetum paludosum oligotrophicum 
(humilis); Calamagrostio villosae-Piceetum sphagnetosum / Sphagno girgensohnii-Piceetum; Bór 
wysokogórski bagienny) – (v ČR 14,5 m3.ha-1). Relativně značné množství odumřelého dřeva je 
i v klečovém vegetačním stupni v SLT 9K – klečová smrčina (Mugheto-Piceetum; Piceion excelsae / 
Athyrion-Piceion / Pinion mughi) – (v ČR 6,3 a v PL 9,4 m3.ha-1) – (Tab. 2.).

Tab. 2. Zásoba odumřelého dřeva v národních parcích Krkonoš v m3.ha-1 podle edafických kategorií 
a lesních vegetačních stupňů, tj. dle souborů lesních typů (SLT)

 Dead wood stock in the Krkonoše/Karkonosze National Parks in cubic meters per 1 hectare 
according to edaphic categories and altitudinal vegetation zones, i. e. according to sets of forest 
types (SLT)

 A) České Krkonoše (ČR)

edafická
kategorie

LVS
3 5 6 7 8 9

Z 0,00 0,48 16,01 0,42
Y 0,00 0,79 0,90 25,72 0,13
M 0,00 0,85 0,52 8,03
K 0,00 0,46 2,34 7,23 6,26
N 0,00 0,96 2,49 12,02
S 0,01 0,32 1,64 3,44
F 0,18 0,30 2,99 23,74
C 0,00
B 0,00 0,16
D 0,00 0,11
A 0,00 0,22 9,94
J 0,00 0,14
L 0,00 0,17 0,00
U 0,15
V 0,00 0,86 3,01 20,74
P 0,00 0,14 2,92
T 14,31
G 0,00 0,00 0,66 8,70
R 2,52 2,43 9,82 0,34
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 B) polské Krkonoše (PL) 

edafická
kategorie

LVS
5 6 7 8 9

Z 8,68 0,08
Y 0,38 1,14 34,20 0,03
K 0,00 0,62 6,63 6,67 9,37
N 0,00 2,08 3,22 7,09
S 0,00 0,06 12,01 0,69
F 0,01 5,12 17,28
D 0,00
A 0,00
V 0,00 1,71 6,99 5,02
P 0,00
Q 30,23
T 0,00
G 15,38
R 0,00

Edafické kategorie / Edaphic categories

Z zakrslá A acerózní kamenitá
Y skeletová J acerózní suťová – skalnatá
M chudá L lužní
K kyselá U acerózní vlhká
N kamenitá kyselá V vlhká
I uléhavá kyselá O oglejená středně bohatá 
S středně bohatá svěží P oglejená kyselá 
F svahová kamenitá svěží Q oglejená chudá 
C vysýchavá středně bohatá T podmáčená chudá 
B bohatá G podmáčená středně bohatá 
H hlinitá živná R rašelinná
D deluviální obohacená

Rozdíly podle zonace ochrany jsou nevýznamné až na 8. a 9. LVS, což je však způsobeno tím, 
že převážná část ploch v těchto výškách spadá do vyšších stupňů ochrany. Nejvíce odumřelého 
dřeva se v I. i v II. zóně ochrany přírody nachází ve smrkovém lesním vegetačním stupni (v ČR 
21,2 a 19,7 a v PL 6,3 a 7,5 m3.ha-1). Vliv rozdílného managementu v 8. LVS je patrný až ve III. zóně 
ochrany (Tab. 3.).

Tab. 3. Zásoba odumřelého dřeva v národních parcích Krkonoš v m3.ha-1 podle lesních vegetačních 
stupňů a zón ochrany

 Dead wood stock in the Krkonoše/Karkonosze National Parks in cubic meters per 1 hectare 
according to altitudinal vegetation zones (LVS) and preservation zones

LVS ČR – Zóna PL – Zóna
1 2 3 1 2

3 – dubobukový 0,00
5 – jedlobukový   0,00 0,02 0,00
6 – smrkobukový   0,05   0,25 0,57 1,15
7 – bukosmrkový   2,58   2,95 2,19 5,03
8 – smrkový 21,23 19,78 5,60 6,29 7,50
9 – klečový   0,92   4,26 6,39 0,36 7,92
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Relativní frekvence ploch porostů podle zásoby odumřelého dřeva v národních parcích 
Krkonoš v m3.ha-1 v jednotlivých lesních vegetačních stupních jsou patrné z Tab. 4.

Tab. 4. Relativní frekvence ploch porostů podle zásoby odumřelého dřeva v národních parcích 
Krkonoš v m3.ha-1 v jednotlivých lesních vegetačních stupních 

 Relative frequence of stand areas according to dead wood stock in the Krkonoše/Karkonosze 
National Parks in cubic meters per 1 hectare in separate altitudinal vegetation zones (LVS)

 A) České Krkonoše (ČR)

zásoba (m3.ha-1) LVS
3 5 6 7 8 9

0 100,0 99,9 96,5 87,3 68,4 94,7
(0–10)   0,1   2,1   6,3 10,2   2,4
(10–100)   0,0   1,4   6,2 19,7   2,7
(100–1000)   0,0   0,1   0,2   1,6   0,1
>1000   0,0   0,0   0,0

 B) polské Krkonoše (PL)

zásoba (m3.ha-1) LVS
5 6 7 8 9

0 100,0 92,3 63,2 35,0 85,3
(0–10)   1,3 18,7 48,0 12,1
(10–100)   6,3 18,1 16,9   2,7

ZÁVĚR

Z této studie, v níž byly sledovány nejen kvantitativní, ale i kvalitativní charakteristiky 
odumřelého dřeva v národních parcích Krkonoš, vyplývá, že zásoba a kvalita mrtvého dřeva 
je v porostech značně proměnlivá. Největší podíl odumřelého dřeva byl zjištěn ve smrkovém 
lesním vegetačním stupni (v ČR 12,1 a v PL 7,4 m3.ha-1). Ve většině případů zásoba odumřelého 
dřeva v porostech je víceméně úměrná stupni poškození porostů v průběhu imisně ekologické 
kalamity. Pouze na některých lokalitách v I. a II. zóně ochrany odpovídá objemu odumřelého 
dřeva vyskytujícího se v přirozených lesích. Ve smrkovém lesním vegetačním stupni má odumřelé 
tlející dřevo nezastupitelný význam pro přirozenou obnovu smrku, jelikož je v těchto podmínkách 
nejvhodnějším substrátem pro obnovu nové generace lesa. Svou vyvýšenou polohou zajišťuje 
relativně příznivé mikroklimatické poměry pro vzcházení semen a odrůstání semenáčků.

Obnova smrkového zmlazení v pásmu horských smrčin střední Evropy je významnou částí 
vázaná na výskyt tlejícího dřeva a mikrostanovišť s ním spojených.

SOUHRN

Ponechávání souší a tlejícího dřeva v lesních porostech přirozenému rozpadu je v posledních 
desetiletích považováno za důležitý prvek biodiverzity a stability lesních ekosystémů v bilaterální 
biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Proto byly souše a tlející dřevo evidovány v r. 2002 
v rámci přípravných prací pro plány managementu v KPN i v KRNAP. Na polské straně Krkonoš 
bylo zjišťováno zvlášť stojící a zvlášť ležící odumřelé dřevo, v české části biosférické rezervace 
byl zjišťován pouze údaj souhrnný, tzn. všechno odumřelé dřevo v lesním porostu. Údaje byly 
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zpracovány tabulkově a graficky. Výsledná mapa ukazuje souhrnné množství stojících i ležících 
souší a tlejícího dřeva v m3 na 1 ha. Toto množství je nerovnoměrné a v české části Krkonoš závisí 
zejména na přístupnosti lesních porostů.

SUMMARY

In the last decades dead standing trees and decaying wood le in forest stands to natural 
breakdown have been considered as important elements of biodiversity and stability of forest 
ecosystems in the bilateral Biosphere Reserve Krkonoše/Karkonosze. erefore in 2002 dead 
standing trees and decaying wood were recorded in the framework of preparatory works for 
management plans in both national parks KPN and KRNAP. On the Polish side of the Giant Mts. 
standing dead trees and lying dead wood were registered separately while in the Czech part of the 
biosphere reserve only overall data were determined, i.e. all dead wood in the forest stand. Data 
were represented by tables and graphs. e resultant map shows the total amount of standing 
and lying dead trees and decaying wood in cubic meters per 1 ha. is amount is distributed 
unevenly, and in the Czech part of the Giant Mts. its occurrence depends on the accessibility of 
forest stands.
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Poznámka
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NPV II MŠMT 2B06012 – Management biodiverzity v Krko-
noších a na Šumavě.


