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Příspěvek se zabývá kategorizací lesních ekosystémů Krkonoš z hlediska možnosti 
ponechání přirozenému vývoji bez zásahů nebo po účelových zásazích provedených 
v různém časovém horizontu. Pro kategorizaci lesních ekosystémů byly použity speciál-
ní lesnické mapy vytvořené na podkladě dat získaných dálkovým průzkumem Země.

e paper is aimed at categorisation of forest ecosystems in the Giant Mts. (Krkonoše 
in Czech) from the aspect of leaving them to spontaneous development without any 
treatments or aer special-purpose treatments carried out in a different time horizon. 
Special forest maps constructed on the basis of data acquired by remote sensing of the 
Earth were used for forest ecosystem categorisation.
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ÚVOD

Současný management lesních ekosystémů Krkonoš vychází z principů trvale udržitelného 
obhospodařování lesních porostů. Přitom musí zohledňovat řadu specifik souvisejících s územně 
diferencovanými zásahy do biodiverzity lesních ekosystémů provedenými v minulosti, s variabi-
litou 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 to-
tiž plnit lesy ekologicky stabilní, které jsou schopny autoregulace a přizpůsobení se probíhajícím 
změnám stanovištních podmínek včetně klimatických extrémů (cf. S 1997, 2003, V 
2000). Tento příspěvek o tvorbě alternativního managementu lesních ekosystémů Krkonoš vychází 
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z klasifikace původnosti druhové skladby, prostorové struktury a zdravotního stavu ve vylišených 
typech porostů, jako v základních přírodních jednotkách prostorového členění lesů.

MATERIÁL A METODIKA

Základem speciálních lesnických map pro management na území celého KRNAP a jeho 
ochranného pásma byl spektrozonální letecký snímek v měřítku 1 : 20 000 naskenovaný v rozlišení 
900 dpi, dále digitální mapa obrysová a digitální mapa typologická. Digitalizované spektrozonální 
snímky byly klasifikovány Ústavem geoinformatiky LDF MZLU v Brně. Pro zvýraznění rozlišení 
jednotlivých dřevin při uchování „trojrozměrné“ informace o mozaice a velikosti korun (osluně-
ní a stínů) byl neklasifikovaný spektrozonální snímek překryt „zprůhledněným“ klasifikovaným 
snímkem. Při klasifikaci spektrozonálních snímků lesního komplexu byly rozlišeny třídy jehličnaté 
dřeviny, listnaté dřeviny, travní porosty a plochy bez vegetačního krytu. Překrytím takto vytvoře-
ného klasifikovaného leteckého snímku s obrysovou mapou byla vytvořena klasifikovaná barevná 
ortofotomapa. Ortofotomapa byla pro porovnání aktuálního a potenciálního stavu lesních porostů 
překryta mapou lesních typů (cf. S 2006).

Aktuální stav lesních porostů ve vztahu k potenciálu konkrétního stanoviště byl při terénních 
pochůzkách s ohledem na specifika lesního managementu v národním parku zakreslen do takto 
připravených 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).

Na příkladu speciální lesnické mapy v lokalitě Bažinky bylo vytvořeno 8 typů porostů (Obr. 1.; 
v barvě červená listnaté dřeviny, zelená jehličnaté dřeviny).

Obr. 1. Barevná ortofotomapa; 
typy porostů
Fig. 1. Coloured orthophoto 
map; types of stands
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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 tomto 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 1. popř. v 2. 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 přiroze-
nému vývoji, 

– ostatní porostní typy s dřevinami nevhodné provenience vyžadují aktivní přístup, každý 
z nich odlišný, ale též logicky odvozený z jednoduchého číselného kódu typu porostu.

Využití stávajících jednotek prostorového rozdělení lesa jako orientačního, evidenčního, pláno-
vacího a srovnávacího rámce v lese věkových tříd je v určitém časovém horizontu i pro lesní ma-
nagement směřující k přírodě blízkým lesním ekosystémům nezbytné. Umožní využít starší hos-
podářské knihy jako databázi a následně průběžně evidovat, kvantifikovat a zohledňovat změny 
v lesních ekosystémech 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. 2.) byly zařazeny do kategorií lesních ekosystémů pro národní 

park (Obr. 3.) a částečně odlišně pro ochranné pásmo, kde není kladen takový důraz na genetický 
původ. 

Do kategorií lesních ekosystémů byly zařazeny všechny typy porostů, které vznikly jako kom-
binace v metodice použitého čtyřmístného kódu.

Tvorba kategorií lesních ekosystémů včetně návrhu zásad rámcového managementu pro ná-
rodní park:

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

– kategorie 1b – 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
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Obr. 2. Porostní typy na pozadí klasifikované ortofotomapy pro mapový list Z 2–7 (zelená = jehličnaté 
dřeviny, červená = listnáče, růžová = travní porosty, modrá = povrch bez vegetace)

Fig. 2. Stand types against background of classified orthophoto map for the map sheet Z 2–7 (green = 
needle-leaved trees, red = broad-leaved trees, pink = grassland, blue = surface without vegetation)

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 
vývojového 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. V případě potřeby (zejména arondace těchto porostů do kategorie 1a 
pro zajištění podmínky minimálního areálu) je nutné zásahy pro nastartování autoregulačních 
procesů provést jednorázově. 
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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 je rozhodujícím prostředkem strategie trvale udržitelné péče o lesní 
ekosystémy, zejména pak obnovy, ale i výchovy, 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 hospo-
daření v lesích na diferencované maloplošné obhospodařování, s důrazem na přírodě blízké formy. 
Rozhodujícími kriterii jsou přitom charakter stanoviště, vyjádřený zejména souborem lesních typů 
a expozicí, dřevinná skladba, rozloha, zakmenění a věk porostu, hodnotový přírůst, zdravotní stav, 
resp. odolnostní potenciál porostu a technologická dostupnost porostu.

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.

Obr. 3. Kategorie lesních ekosystémů vytvořené s využitím typů porostů v mapovém listu Z 5–7
Fig. 3. Forest ecosystem categories created with the use of stand types in the map sheet Z 5–7
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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 
alochtonních porostů, různých typů monokultur, poškozených a chřadnoucích lesů. Se zahájením 
přestavby porostů se ve většině případů z ekonomických důvodů počítá po dosažení doby 
obmýtí.

 
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.

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 vět-
šinou 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 pří-
padě 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 prů-
běhu 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 po-
čítá 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 
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dřevin a na protierozní a protilavinová opatření. Autochtonní populace lesních dřevin jsou chrá-
něny a nepůvodní porosty jsou přeměňovány. 

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

ZÁVĚR

Na základě terénní klasifikace ortofotomap pro všechny lesní ekosystémy v Krkonošském 
národním parku a v jeho ochranném pásmu bylo dle originální metodiky vytvořeno 144 typů po-
rostů. Jednotlivé, v ortofotomapách plošně vymezené typy porostů, byly zařazeny do čtyř kategorií 
lesních ekosystémů (1a, 1b, 2, 3).

Seskupení typů porostů s možností ponechání samovolnému vývoji ihned (kategorie 1a) a vý-
hledově 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 nebytné přírodě blízkým managementem upravovat zejména druho-
vou, 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 tyto zásady se stanou v budoucnu základními výchozími 
atributy pro tvorbu alternativního lesního hospodářského plánu, resp. plánu péče o lesní ekosysté-
my v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu. 

SOUHRN

Příspěvek se zabývá kategorizací lesních ekosystémů Krkonoš z hlediska možnosti ponechání 
přirozenému vývoji bez zásahů nebo po účelových zásazích provedených v různém časovém 
horizontu. Pro kategorizaci lesních ekosystémů byly použity speciální lesnické mapy vytvořené 
na podkladě dat získaných dálkovým průzkumem Země. Na základě terénního šetření pak byly 
lesní porosty Krkonoš diferencovány do typů vývoje lesa. Tyto typy vývoje lesa byly zařazeny do 
kategorií podle klíčových zásad managementu a navrženy na zařazení do zón ochrany přírody 
podle managementových kategorií národních parků dle IUCN.

SUMMARY

e paper is aimed at categorisation of forest ecosystems in the Giant Mts. from the aspect 
of leaving them to spontaneous development without any treatments or aer special-purpose 
treatments carried out in a different time horizon. Special forest maps constructed on the basis 
of data acquired by remote sensing of the Earth were used for forest ecosystem categorisation. 
Based on field surveys the Giant Mts. forest stands were differentiated into forest development 
types. ese types of forest development were classed into categories according to the main 
management principles and proposed to be included in the zones of nature conservation according 
to management categories of national parks in accordance with IUCN.
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Poznámka
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu VaV/620/6/03 – Kategorizace lesních porostů Krkonoš z hledis-
ka možnosti ponechání jejich přirozenému vývoji jako podklad pro revizi zonace KRNAP včetně zásad 
managementu. 


