
70

Kopecký et al.: Věková struktura populace čolka horského Příroda, Praha, 28: 71–122, 2009

71

nobili g. & accordi F. (1997): Body size, age and fecundity variation in different populati-
ons of the smooth newt Triturus vulgaris meridionalis on central Italy. – Ital. J. Zool. 64: 
313–318.

olgun k., uzuM n., avci a. & Miaud c. (2005): Age, size, growth of the southern crested 
newt Triturus karelinii (Strauch 1870) in a population from Bozdag (Western Turkey). – 
Amphibia-Reptilia 26: 223–230.

Perret n., Pradel r., Miaud c., grolet o. & jolY P. (2003): Transience, dispersal and sur-
vival rates in newt patchy populations. – J. Anim. Ecol. 72: 567–575.

rehák i. (1979): Taxonomie a bionomie našich ocasatých obojživeníků – Triturus vulgaris 
(L. 1758), Triturus alpestris (Laur. 1768), Triturus cristatus (Laur. 1768), Salamandra 
salamandra (L. 1758). – Ms. [Dipl. pr.: depon. in: Knih. Kat. Zool. Přír. Fak. UK Praha.] 

roček z. (1972): Biometrika středoevropských populací čolka horského (Triturus alpestris 
Laurenti, 1768). – Ms. [Rigor. pr.: depon. in: Knih. Kat. Zool. Přír. Fak. UK Praha.]

roček z., jolY P. & grossenbacher k. (2003): Bergmolch – Triturus alpestris (Laurenti, 
1768). – In: böhMe W., Handbuch der Reptilien und Amphibian Europas. pp. 607–656, 
AULA Verlag, Wiebelsheim. 

schabetsberger r., jersabek ch. d. & goldschMid a. (2001): Sex reversal cannot explain 
female–biased sex ratios in high altitude populations of the Alpine Newt Triturus alpest-
ris. – Biota 2/1: 75–88.

schabetsberger r. & goldschMid a. (1994): Age structure and survival rate in the Alpine 
newts (Triturus alpestris) at high altitude. – Alytes 12: 41–47. 

senning W. c. (1940): A study of age determination and growth of Necturus maculosus 
based on parasphenoid bone. – Am. J. Anat. 66: 483–494.

sMirina e. M. & roček z. (1976): On the possibility of using annual bone layers of alpine 
newts Triturus alpestris (Amphibia: Urodela), for their age determination. – Věst. Čs. 
Spol. Zool. 3: 232–237.

sMirina e. M. (1994): Age determination and longevity in amphibians. – Gerontology 40: 
133–146.

stearns s. c. & koella j. (1986): The evolution of phenotypic plasticity in life–history 
traits: predictions for norms of reaction for age and size at maturity. – Evolution 40:  
 893–913.

verrell P. A. & Francillon h. (1986): Body size, age and reproduction in the smooth newt, 
Triturus vulgaris. – J. Zool. 210: 89–100.

verrell P. A., hallidaY t. r. & griFFiths r. a. (1986): The annual reproductive cycle of the 
smooth newt (Triturus vulgaris) in England. – J. Zool. 210: 101–119. 

Wake d. b. (1991): Declining amphibian populations. – Science 253: 860.
Weddeling k., hachtel M., sander u. & tarkhnishvili d. (2004): Bias estimation of newt 

population size: a field study at five ponds using drift fence, pitfalls and funnel traps. – 
Herpetol. J. 14: 1–7.

Historický vývoj a současný stav lesa v NP 
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MiroSlav Svoboda & jitKa zenáhlíKová

Katedra pěstování lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská 
univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, svobodam@fld.czu.cz,
zenahlikova@fld.czu.cz

Abstract: Recently, there has been increasing concern for the role of Norway 
spruce forests of Central Europe in maintaining biological diversity. Consequently, 
significant effort has lately been put into the conservation of natural mountain 
spruce forests. The aim of this study was to analyze structure and development 
of a mature Norway spruce forest originating intensive disturbance at the end 
of the 19th. Four 0.25 ha permanent plots were set up in the study area and 
biometric and tree ring data on the tree and regeneration layer were collected. 
The analyzed stands were characterized by a relatively uniform structure. The 
unimodal DBH (diameter at breast height) and height distribution of the tree 
layer, high density and BA (basal area) of living stems, and even higher density 
of dead stems show mature stands in transition from a stem exclusion phase 
towards the understory reinitiation phase. Based on the growth rates of spruce 
saplings, significant number of the trees was present in the stands before the 
disturbance, and therefore came from natural regeneration. The spatial structure 
of living stems, compared to the pre-mortality pattern was more regular. This 
indicates density-dependent self-thinning as a result of resource depletion and 
therefore non-random mortality of trees. However, the past radial growth trend 
analysis showed that low intensity disturbances caused by wind or snow also 
yielded loss of biomass thus producing significant structural heterogeneity. The 
stands were not affected by the thinning and removal of dead trees in the past 
and therefore there was a high volume of downed logs and snags in advanced 
decay classes. As a result, even though the dead wood microsites covered 
only several percent of the total plot area, the proportion of spruce saplings 
growing there was from 50 to 80%. This study shows that after several decades 
of natural development, the spruce stands already developed significant old-
growth characteristics important for biological diversity of different groups of 
organisms. The analyzed stands do not fit into the traditional Central European 
forestry paradigm about the character of natural spruce forests, when often 
only stands with complex vertical and horizontal structure are considered as 
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natural. Because of the biological values such as high amount of dead wood 
and large seedling and sapling banks, recent management of the studied 
stands including salvage logging seems to be inappropriate.

Keywords: mountain spruce forest, dead wood, regeneration, forest manage-
ment, Picea abies

Abstrakt: Cílem této studie bylo analyzovat strukturu a vývoj horského smr-
kového lesa v oblasti Trojmezné. Analýza historických materiálů prokázala, že 
studované porosty vznikly z větší části z přirozené obnovy po disturbancích 
na konci 19. století. Analýza struktury porostů prokázala vysokou biologickou 
hodnotu studovaných porostů, přestože se jejich textura a struktura liší od vše-
obecně akceptovaného modelu struktury a textury horského smrkového lesa. 
Ve studovaných porostech se nachází relativně vysoký objem tlejícího dřeva 
v různých formách (ležící kmeny, stojící souše). Na plochách byla také zjiště-
na velká banka přirozené obnovy, která zajistí kontinuitu vývoje lesa v případě 
narušení vichřicí nebo lýkožroutem smrkovým a následného rozpadu horního 
stromového patra. Analýza leteckých snímků potvrdila výrazné snížení rozlohy 
lesa v zájmovém území a následný vznik holin jako důsledek změny zonace 
a asanačních těžebních zásahů v první polovině devadesátých let. V roce 2007 
vichřice narušila další části zbývajících porostů. Vzhledem k současnému stavu 
na dané lokalitě (poslední fragmenty lesa) postrádají další asanační zásahy 
výraznější efekt. Z výsledků této studie a výsledků dalších vědeckých studií 
vyplývá, že asanační zásahy představují pro lesní ekosystém mnohem větší 
zásah než například narušení lesa kůrovcem nebo větrem. Z tohoto důvodu je 
v oblastech, kde to stav území a legislativa umožňuje, nutné zastavit vytváření 
rozsáhlých holých ploch a ponechat ekosystém působení přírodních procesů. 

Klíčová slova: horská smrčina, tlející dřevo, přirozená obnova

Úvod

Horské smrkové lesy střední Evropy
Lesy s převahou smrku pokrývají významnou část horských oblastí střední 
Evropy. Dříve byly tyto lesy ceněny pro produkci dřeva a jejich ochrannou 
funkci (eroze, laviny a vodní zdroje) (brang 2001, sPiecker 2003). V poslední 
době také vzrůstá biologický význam smrkových lesů při udržování a ochraně 
biodiverzity (krauchi et al. 2000, sPiecker 2003). Do ochrany horských lesů 
bylo v minulosti vloženo mnoho úsilí, které vyústilo mimo jiné k vytvoření dvou 
rozsáhlých národních parků v ČR a Německu (NP Šumava a NP Bayerischer 
Wald), ve kterých se v současnosti nachází více než 100 000 ha lesů v oblasti 
Šumavy. S jejich vytvořením vyvstalo mnoho vědeckých a praktických otázek 
týkajících se jejich trvale udržitelného managementu a ochrany přírody.

V minulosti byly ve střední Evropě chráněny jen fragmenty pralesovitých lesů, 
které unikly vlivu lidských zásahů nebo disturbancí (korPeľ 1995). Ve srovnání 
s jinými typy lesa, jako jsou například pralesovité zbytky smíšených lesů 
buku a jedle (Průša 1985, korPeľ 1995), neexistuje mnoho příkladů horských 
smrkových pralesů (korPeľ 1995, holeksa & cYbulski 2001, zielonka 2006a, 
holeksa et al. 2007). Tento stav je pravděpodobně výsledkem dlouhodobého 
vlivu člověka, ale také možného působení přírodních disturbancí, jako jsou 
vichřice nebo expanze lýkožrouta smrkového, které mohou významně 
ovlivňovat charakter smrkových pralesů v krajině. Ve střední Evropě jsou 
tradičně pouze smrkové porosty s komplexní horizontální a vertikální 
strukturou posuzovány jako pralesy (korPeľ 1995, leibundgut 1987). Podobně 
jako v lesích nižších nadmořských výšek (jedlo-bukové lesy), nebyly rozsáhlé 
disturbance ve smrkových lesích považovány za důležitý faktor ovlivňující 
dynamiku lesa (korPeľ 1995, leibundgut 1987). Tyto disturbance byly velmi 
často vnímány jako nepřímý účinek lidských zásahů, které změnily strukturu 
lesa a snížily jeho odolnost proti působení disturbancí, jako je vichřice nebo 
lýkožrout smrkový. Nicméně současné vědecké studie naznačují, že oproti 
tradiční teorii, disturbance způsobené větrem nebo kůrovcem mohou hrát 
důležitou roli v dynamice smrkových lesů (holeksa & cYbulski 2001, Fischer 
et al. 2002, kulakoWski & bebi 2004, holeksa et al. 2007).

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro trvale udržitelné obhospodařování 
horských smrkových lesů je pochopení jejich struktury, dynamiky a režimu 
disturbancí v krajinném měřítku, a to nejen v národních parcích nebo 
chráněných oblastech (kuuluvainen 2002, Franklin & van Pelt 2004). Získání 
těchto informací je ale velmi obtížné, pokud bereme v úvahu následující fakta: 
1) absence rozsáhlých ploch smrkových pralesů ponechaných samovolnému 
vývoji, kde by mohly být zkoumány účinky disturbancí na dynamiku 
a zastoupení různých typů vývoje porostů, a 2) dlouhodobé využívání lesa 
v krajině člověkem propojené s odkazem přírodních disturbancí. Tyto dva 
faktory ovlivnily výraznou část smrkových horských lesů. I přes tyto překážky 
existují vědecké přístupy, které umožňují analyzovat a rekonstruovat historický 
vývoj lesních porostů a vztahovat ho k současné struktuře porostů (Motta et 
al. 1999, Piovesan et al. 2005, lilja et al. 2006).

Horské smrkové lesy v oblasti Šumavy
V oblasti Šumavy se v rozsáhlých oblastech vyskytují tisíce hektarů dospělých 
smrkových porostů. Pro značnou část těchto porostů jsou dostupné historic-
ké lesnické hospodářské plány a mapy z druhé poloviny 19. století (jelínek 
1997, 2005), které by mohly umožnit rekonstrukci vývoje stavu lesa v kon-
krétních oblastech. Kromě toho jsou k dispozici také rekonstrukce výskytu 
disturbancí, převážně silných vichřic, od počátku 16. století (dobrovolný & 
brázdil 2003, brázdil et al. 2005). brázdil et al. (2005) ukázal, že v průběhu 
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posledních 500 let se v oblasti Šumavy v každém století vyskytovaly silné 
vichřice, které způsobily rozsáhlé narušení lesních porostů. Obzvláště ničivá 
byla vichřice z konce 19. století následovaná expanzí kůrovce, kdy na české 
straně Šumavy bylo narušeno více než 10 000 ha lesů (Jelínek 2005, Svoboda 
& Wild, nepublikováno). jelínek (2005) také prokázal, že po této disturbanci 
došlo k podstatnému zmenšení rozlohy starých porostů, jejichž část byla ješ-
tě v té době klasifikována jako pralesy. Na základě této studie je v kontrastu 
s tradičními názory zřejmé, že charakter současných lesních porostů není 
výsledkem pouze lidské činnosti, ale společného působení lidských a pří-
rodních narušení. Pokud vezmeme v úvahu, že před rozsáhlým narušením 
v druhé polovině 19. století byla podstatná část lesních porostů ve vyšších 
nadmořských výškách Šumavy považována za pralesovité (jelínek 2005), 
bude pravděpodobně možné nalézt části těchto porostů a studovat jejich sou-
časný charakter a strukturu.

Výsledky takového typu výzkumu budou o to významnější, pokud porost 
zůstal za posledních několik desetiletí bez výrazného zásahu člověka. Taková 
studie by mohla částečně odpovědět na otázky týkající se vývoje a budoucího 
charakteru smrkových porostů, které byly v oblasti NP Šumava v posledních 
několika letech narušeny lýkožroutem smrkových (zeMek & herMan 2001, 
heurich et al. 2001, jonášová & Prach 2004, jonášová & Matějková 2007). 
Zároveň by mohla být objasněna otázka vývoje přirozené obnovy po roz-
sáhlých disturbancích a otázka významu banky zmlazení smrku přítomné 
v porostu před disturbancí pro obnovu porostu. S tím souvisí i otázka význa-
mu tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu smrku. Význam tlejícího dřeva pro 
výskyt banky zmlazení smrku byl zjištěn v několika studiích sledujících vývoj 
lesů po přírodních disturbancích (heurich 2001, Fischer et al. 2002, jonášová 
& Prach 2004, kuPFerschMid & bugMann 2005b, a, kuPFerschMid et al. 2006, 
raMMig et al. 2006, jonášová & Matějková 2007, raMMig et al. 2007). Kromě 
toho by mohl být posouzen také vývoj pralesovitých charakteristik, jako jsou 
živé stromy velkých dimenzí, stojící souše a ležící tlející dřevo, které mají 
zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti (lindenMaYer et al. 
2006).

Cíl studie
Cílem této studie je analyzovat původ, historický vývoj a současnou strukturu 
smrkového lesa, který vznikl po rozsáhlé disturbanci na konci 19. století a nebyl 
pravděpodobně od té doby významně ovlivněn lidskou činností. Specifickými 
cíli bylo: (1) analyzovat historické lesní hospodářské plány a lesnické mapy 
s cílem zjistit informace o původu a následném vývoji porostů; (2) popsat 
současnou strukturu lesa (věk, horizontální a vertikální strukturu) a její vývoj 
v minulosti pomocí analýzy letokruhů a zároveň analyzovat současnou struk-
turu porostů ve vztahu s jejich původem a historickým vývojem; (3) popsat 

charakteristiky tlejícího dřeva, analyzovat zmlazení a zjistit význam tlejícího 
dřeva pro přirozenou obnovu smrku; a (4) na základě získaných výsledků 
analyzovat různé způsoby managementu pro tento typ lesa v regionu a širší 
oblasti.

Metodika

Popis zájmového území
Tato studie byla provedena ve druhé zóně NP Šumava navazující na oblast 
první zóny Trojmezenský prales (obr. 1). Prales Trojmezná, který se nachází 
na hranici ČR, Rakouska a Německa, byl v nedávné době studován a popsán 
Svobodou a Pouskou (svoboda & Pouska 2008). Při vyhlášení parku v roce 
1991 byl les v současné druhé zóně spolu s Trojmezenským pralesem sou-
částí jedné rozsáhlé první zóny. Studované lesní porosty byly vývojově mladší 
než jádrová zóna pralesa, ovšem vzhledem k jejich věkové a prostorové roz-
různěnosti byly také zahrnuty do první zóny. Po změně zonace v roce 1995 
byly z této první zóny vyčleněny a zahrnuty do zóny druhé. 

Výzkumné plochy byly umístěny v lesních porostech na svahu hře-
bene mezi vrcholy Třístoličník a Trojmezná (48° 47‘ N, 13° 49‘ E) (obr. 1). 
Nadmořská výška dané oblasti se pohybuje od 1 220 do 1 340 m. Celkový 
úhrn ročních srážek v této výšce se pohybuje mezi 1 200–1 400 mm a prů-
měrná roční teplota je přibližně 4 °C (koPáček et al. 2002). V lesních porostech 
dominuje smrk ztepilý (Picea abies), méně je zastoupen jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia). Rostlinná společenstva jsou klasifikována jako třtinové smrčiny 
(Calamagrostio villosae-Piceetum) a papratkové smrčiny (Athyrio alpestris- 
-Piceetum) (neuhäuslová & eltsova 2003) patřící do středoevropské skupiny 
smrkových lesů (chYtrý et al. 2002). Dominantní druhy v bylinném patře od-
povídají diagnostickým druhům smrkových lesů v Českém masívu (chYtrý 
et al. 2002, svoboda 2003, svoboda 2006). Trojmezná hora je částí prahorní 
hercynské oblasti a geologický podklad tvoří biotitické hrubozrnné žuly. Půdní 
typy odvozené z tohoto podkladu byly klasifikovány jako převážně rankr, pod-
zol a kryptopodzol (koPáček et al. 2002, svoboda 2003).

Historický vývoj zájmového území
Studovaná oblast byla vybrána za použití historických lesních hospodářských 
plánů (LHP) a porostních map. První historický LHP zpracovaný lesními 
správci pochází z roku 1874. V těchto historických plánech a mapách bylo 
pro jednotlivé lesní porosty uvedeno: věková struktura, druhové složení, 
plánovaná těžba, plocha narušená větrem a lýkožroutem smrkovým a objem 
nahodilé těžby. Historické lesnické mapy, které zobrazovaly prostorové 
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rozmístění jednotlivých porostů a jejich stav, byly v prostředí GIS připojeny 
na souřadnicový systém současných lesnických map a ortorektifikovaných 
leteckých snímků. Tímto způsobem byly textové historické údaje doplněny 
o prostorové měřítko a jednotlivé porosty s odlišnou historií byly následně 
identifikovány na současných lesnických mapách a leteckých snímcích. 
Letecké snímky zájmového území z roku 1952, 1982, 1996, 2001, 2003, 
2005 a 2007 byly použity k porovnání charakteru lesa v jednotlivých letech 
a k analýze změny rozlohy lesa v jednotlivých letech (obr. 1). Na základě 
těchto podkladů byla vybrána vhodná studijní oblast. Požadavkem byla 
rozsáhlá plocha horských smrkových lesů, které byly v polovině 19. století 
klasifikovány jako pralesy (jelínek 2005, Svoboda & Wild, nepublikováno).

Sběr dat
V létě roku 2006 a 2007 byly založeny ve studované oblasti v porostech 
klasifikovaných před rokem 1874 jako pralesovité čtyři trvalé zkusné plochy 
(PP 3–6) o rozloze 0,25 ha (50 × 50 m) (obr. 1). Plochy byly v zájmovém 
území vybrány na základě následujících kritérií: (1) pozice v centrální části 
větších fragmentů uzavřených lesních porostů; (2) rovnoměrné pokrytí celého 
zájmového území; (3) absence porostů ovlivněných v nedávné minulosti 
intenzivními disturbancemi a v poslední době lesnickými zásahy (asanační 
těžba); a (4) pozice v podobných stanovištních podmínkách, vzdálené od 
potoků, podmáčených stanovišť a kamenných výchozů. 

Pro založení výzkumných ploch, sběr prostorových dat stromového patra 
a tlejícího dřeva, měření korunových projekcí a vytvoření sítě pro analýzu zmla-
zení byla použita technologie Field Map (www.fieldmap.cz). Na každé ploše 
byla zjištěna výška, výčetní tloušťka, stav a pozice paty kmene u všech živých 
a suchých stromů s výčetní tloušťkou větší než 4 cm. U živých stromů byla za-
měřena výška stromu, nasazení koruny a dále pak korunová projekce pomocí 
nejméně pěti bodů, jako vodorovná vzdálenost od hrany kmene k okraji koru-
ny. Shromážděné údaje byly analyzovány v prostředí GIS, kde byla vypočítána 
plocha korunové projekce pro každý strom. Souše byly zaměřeny, i když jejich 
výška byla menší než 1,3 m. V tomto případě byl zjištěn přibližný průměr u paty 
pahýlu. Tímto způsobem byly zaměřeny všechny přítomné pahýly s průměrem 
větším než 10 cm, i pokud byly již ve značném stadiu rozpadu. Na základě 
stupně rozpadu bylo možno zrekonstruovat strukturu odumírání stromů během 
posledních několika desetiletí. Pomocí technologie Field Map byly zaměřeny 
ležící kmeny (pozice, délka a tloušťka na slabém a silném konci) ležící ales-
poň patou uvnitř plochy a s průměrem větším než 10 cm a s délkou více než 
2 m. Vizuální posouzení třídy rozkladu stojícího i ležícího tlejícího dřeva bylo 
provedeno pomocí klasifikace navržené MasereM et al. (1979). S pomocí dat 
o rozměrech tlejícího dřeva byl následně spočítán objem jednotlivých kusů 
tlejícího dřeva a celkový objem tlejícího dřeva na ploše. 

Obr. 1. Zájmové území na leteckých 
snímcích z roku 1952, 1996, 2003, 
2005 a 2007 (od shora dolů). Území 
které bylo předmětem studie je vyli-
šeno přerušovanou čárou. Plná čára 
označuje území, které bylo v roce 
1873 přirozeným horským smrkovým 
pralesem. Po roce 1945 byla oblast 
součástí příhraniční zakázané oblas-
ti, v této době zde nebylo intenzivně 
hospodařeno. Na snímku z roku 1996 
je patrná lesní cesta tzv. „Kalamitní 
svážnice“, která byla postavena před 
vyhlášením NP Šumava v roce 1981. 
V devadesátých letech bylo území 
několikrát narušeno působením vět-
ru a následně lýkožrouta smrkového, 
patrně jako důsledek vytvoření nechrá-
něných porostních stěn po výstavbě 
cesty (snímek rok 1996). Díky roz-
padu porostů byla v roce 1995 oblast 
vyjmuta z první zóny a zařazena do 
zóny druhé. Následně došlo k rozsáh-
lým asanačním těžebním zásahům, 
kdy plocha živých porostů byla redu-
kována na cca polovinu (snímek 2003 
a 2005). Na posledním snímku z roku 
2007 jsou zřetelné plochy lesa na-
rušené orkánem Kyrill v lednu 2007. 
Podle výsledků správy NP Šumava 
byla v roce 2008 (Vojtěch, nepubli-
kováno) většina porostů narušených 
vichřicí obsazena lýkožroutem smr-
kovým. V oblasti je možno očekávat 
vysokou mortalitu zbývajících živých 
porostů. Poloha výzkumných ploch je 
označena bílým kruhem na posledním 
leteckém snímku z roku 2007.
Fig. 1. The study area on the aerial 
photograph from 1952, 1996, 2003, 
2005 and 2007 (from above down). 
Dash line shows area for which the 
historical analyses were done. Solid 
line shows area that was classified in 
1870 as old-growth mountain forest. 
The position of the research plots 
in shown by white dot on the last 
photograph.



Svoboda & Zenáhlíková: Historický vývoj a současný stav lesa v NP Šumava

78

Příroda, Praha, 28: 71–122, 2009

79

Pro hodnocení věkové struktury byla v rámci každé plochy vytyčena 
čtvercová síť 10 × 10 m (celkem 25 čtverců). V každém čtverci byl vybrán živý 
strom nejblíže středu tohoto čtverce. U tohoto stromu byl pomocí přírůstového 
nebozezu odebrán vývrt ve výšce 1,3 m. V laboratoři byly vývrty vysušeny 
a následně spočítán počet letokruhů. Vzhledem k tomu, že věk ve výšce 1,3 m 
se liší od reálného věku stromu, bylo vybráno na každé ploše asi 10 jedinců 
s výškou ca 1,3 m a byl odhadnut rozdíl ve věku mezi patou a výškou v 1,3 m 
pomocí počítání přeslenů. Podobný přístup byl využit v geograficky podobném 
typu smrkového lesa v Polsku (zielonka 2006b). zielonka (2006b) našel úzký 
vztah mezi počtem let a počtem viditelných přeslenů pro smrk této výšky. 
Zjištěný průměrný věk smrkových jedinců ve výšce 1,3 m byl 22 až 27 let.

Pro analýzu zmlazení byla v rámci každé plochy vytyčena čtvercová síť  
5 × 5 m (celkem 100 čtverců). V každém čtverci byl zaznamenán počet jedinců 
obnovy s výškou nad 20 cm podle druhu, jejich výška v kategoriích po 10 cm 
a výskyt na jednotlivých typech mikrostanovišť. Jedinci do 20 cm byly zazna-
menáni pouze na 16 středových čtvercích stejným způsobem. Pro každou 
výškovou třídu jedinců zmlazení smrku (0–80 cm) byl odhadnut věk pomo-
cí počtu přeslenů a jizev po přeslenech na 20 náhodně vybraných jedincích 
v rámci plochy. Pro každého jedince ve čtverci byla zaznamenána následující 
mikrostanoviště: ležící kmen, pahýl, hrabanka a vegetace. Stanoviště vege-
tace bylo dále rozděleno podle dominantních druhů (kapradiny – Athyrium 
distentifolium a Dryopteris dilatata; trávy – Avenella flexuosa, Luzula sylvatica, 
Calamagrostis villosa, brusnice – Vaccinium myrtillus a Vaccinium vitis-idaea, 
byliny – Oxalis acetosella a mechy. Mezi mechy a lišejníky patřily všechny 
druhy mechů, rašeliníky a lišejníky, do skupiny bylin byly zařazeny zbývající 
druhy cévnatých rostlin, vyskytujících se na ploše. Nomenklatura rostlin je 
sjednocena podle Klíče ke květeně ČR (kubát et al. 2002). 

Analýza pokryvnosti vegetace v rámci plochy byla provedena také 
s využitím čtvercové sítě na ploše. V rámci každého čtverce byla vizuálně 
odhadnuta pokryvnost jednotlivých druhů vegetace a pokryvnost povrchu 
půdy (mikrostanoviště hrabanka). Vegetace byla pro další analýzy rozdělena 
podle dominantních druhů stejně jako při určování typu mikrostanoviště. 

Analýza dat
Pokryvnost vegetace a jednotlivých typů mikrostanovišť
Výsledná pokryvnost vegetace na ploše byla vyhodnocena ze zjištěné 
pokryvnosti vegetace v jednotlivých čtvercích (čtverce 5 × 5 m na celé ploše) 
a přepočítána tak, aby součet pokryvnosti všech druhů na ploše byl 100 %. 
Pokryvnost mikrostanoviště hrabanka byla zjištěna jako doplněk celkové 
pokryvnosti vegetace do 100 %. Plocha tlejícího dřeva byla zjištěna v prostředí 
GIS pomocí horizontální projekce tvaru kmene na povrch půdy, plocha pahýlů 
byla spočtena jako kruhová plocha průměru pahýlů. 

Analýza prostorové struktury – stromy 
Z hlediska prostorových vztahů jedinců na plochách, byly řešeny následující 
otázky: (1) mění se prostorová struktura podle obecně přijímané teorie 
o postupném přechodu ze shlukovitého k pravidelnému uspořádání jedinců 
během vývoje porostů; a (2) je příčinou odumírání stromů konkurenční boj 
mezi jedinci? Pokud by tak bylo, prostorové uspořádání současných živých 
stromů by bylo více pravidelné ve srovnání s prostorovým uspořádáním živých 
a suchých stromů (duncan 1991, shackleton 2002).

Pro analýzu prostorového uspořádání jedinců byla použita párová korelační 
funkce g (r) (Wiegand & MoloneY 2004). Tato funkce je srovnatelná s široce 
používanou Ripleyho K (r) funkcí (riPleY 1981, diggle 1983). V porovnání 
s Ripleyho K-funkcí, která má charakter srovnatelný s distribuční funkcí, má 
g (r) funkce charakter srovnatelný s funkcí pravděpodobnosti hustoty a je 
považována za silnější v odhalování prostorových vztahů (Wiegand & MoloneY 
2004). Na základě vzdálenosti mezi dvěma body popisuje g-funkce prostorové 
uspořádání v určitém poloměru r pomocí jednotné hustoty. Proto g (r) = 1 
určuje úplnou prostorovou náhodnost (CSR), g (r) > 1 označuje shlukovitost, 
zatímco g (r) < 1 značí pravidelnost (getzin et al. 2006). Použití prstenců 
namísto kruhů má výhodu v tom, že můžeme izolovat konkrétní vzdálenosti 
tříd, zatímco souhrnná K-funkce zaměňuje účinky na větší vzdálenosti 
s účinky na kratší vzdálenosti. Interval spolehlivosti byl stanoven na základě 
pěti nejnižších a pěti nejvyšších hodnot z 999 Monte Carlo simulace (CSR 
byl použit jako nulový model). Tato analýza nepředstavuje fit test s přesnými 
intervaly spolehlivosti (loosMore & Ford 2006, getzin & Wiegand 2007).

K zjištění pravidelnosti uspořádání živých a suchých stromů byl použit 
nulový model založený na Poissonově rozdělení. Tato nestejnorodá 
metoda byla zvolena proto, že plochy byly ovlivněny heterogenitou prvního 
řádu (obr. 2). Intenzita λ se na plochách lišila. Pomocí metody navržené 
v práci Wiegand & MoloneY (2004) bylo k odhadu intenzity λ (x, y) použito 
pohybující se kruhové okno o stálém poloměru. Na základě této analýzy je 
možno výsledky vyhodnocovat pouze do vzdálenosti 10 m. Pro zjištění, zda 
je pravidelné prostorové uspořádání výsledkem konkurenčních bojů mezi 
stromy, byl náhodný výběr stromů použit jako nulový model (Wiegand & 
MoloneY 2004). Pravidelné prostorové uspořádání živých stromů by mohlo 
indikovat konkurenční procesy mezi stromy v porostu, které vedou k tzv. 
samoprořeďování. Tento test analyzuje, zda prostorové uspořádání živých 
stromů je náhodnou podmnožinou prostorového uspořádání živých a suchých 
stromů (Wiegand & MoloneY 2004). Test byl proveden s pomocí funkce g (r) na 
datech o prostorovém uspořádání živých a suchých stromů. Náhodně vybraná 
prostorová data suchých stromů ze společného souboru dat živých a suchých 
stromů byla použita k určení intervalů spolehlivosti. Stejný přístup byl použit 
ve studii getzin et al. (2006).
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Analýza prostorové struktury – zmlazení
Prostorové uspořádání jedinců obnovy může být shlukovité díky různým 
podmínkám prostředí, jako je světlo nebo dostupnost upřednostňovaných 
typů mikrostanovišť. V rané fázi vývoje je smrk považován za stín tolerant-
ní druh s výraznou preferencí určitých typů mikrostanovišť (hoFgaard 1993, 
kuuluvainen & kalMari 2003, kuPFerschMid & bugMann 2005a, zielonka 2006a). 
Prostorové uspořádání smrku bylo tedy analyzováno s cílem zjistit, zda exis-
tuje tendence k shlukovitosti. Vzhledem k tomu, že jedinci zmlazení byly 
analyzováni ve spojité čtvercové síti, byl použit tzv. Morisita index disperze 
(Morisita 1959), který používá spojitou síť ke zjišťování charakteru prostoro-
vého uspořádání jedinců na ploše:

kde q je počet čtverců, ni je počet jedinců v i-tém čtverci, a N je celkový počet 
jedinců ve všech q čtvercích. Pokud jsou jedinci náhodně rozmístěni Iδ = 
1.0; v případě že jsou jedinci ve shlucích Iδ > 1.0 a pokud jsou pravidelně 
rozmístěni Iδ < 1.0. Každá hodnota Iδ byla testována pomocí F-statistiky, 

ni (ni - l)

N (N - l)

 q

i=l

Iδ = q∑               ,

Obrázek 2. (A) Mapa pozic živých strom  ( erné k ížky) a souší (šedé k ížky). (B) živé stromy a jejich korunové projekce na ploše 3 a 4 (levý horní a dolní obr.) a 5 a 6 (pravý horní a dolní 
obr.). B) Velikost bodu odpovídá tlouš ce živých strom . M ítko je stejné pro všechny plochy. Stromy jsou v p ti t ídách s následujícími spodními limity t íd: 40, 200, 300, 400 and 500 mm. 
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Obr. 2. Mapa pozic živých stromů (černé křížky) a souší (šedé křížky) (A) a (B) živé stromy 
a jejich korunové projekce na ploše 3 a 4 (levý horní a dolní obr.) a 5 a 6 (pravý horní 
a dolní obr.). (B) Velikost bodu odpovídá tloušťce živých stromů. Měřítko je stejné pro 
všechny plochy. Stromy jsou v pěti třídách s následujícími spodními limity tříd: 40, 200, 
300, 400 a 500 mm.
Fig. 2. Stem maps of livings (bold dark cross) and dead (grey cross) trees (A) and (B) living 
trees and crown projection on plots 3 and 4 (upper left and right) and 5 and 6 (lower left and 
right). (B) The size of the dot of each tree is proportional to its DBH. The scale is the same 
for all plots. The lower limits of the DHB classes are: 40, 200, 300, 400 and 500 mm.

zda se významně (p < 0.05) liší od náhodného rozmístění. Pro hodnoty Iδ, 
které byly prokazatelně ve shlucích, intenzita shlukování stoupala s rostoucí 
hodnotou Iδ .

Výskyt jedinců zmlazení v závislosti na typu mikrostanoviště
Test dobré shody byl použit na analýzu vlivu různých typů mikrostanovišť na 
výskyt obnovy. Byly porovnány naměřené a očekávané hustoty zmlazení na 
různých typech mikrostanovišť se zbývající částí plochy. Analyzovány byly 
následující typy mikrostanovišť: ležící kmeny, pahýly, hrabanka, vegetace 
a mechy. Protože jedinců zmlazení rostoucích v jednotlivých druzích vegetace 
bylo relativně málo, byli tito jedinci pro účely analýzy spojeni dohromady. 
Plocha jednotlivých typů mikrostanovišť byla odvozena z odhadu pokryvnosti 
vegetace, mechů, hrabanky a z horizontální projekce ležících kmenů 
a pahýlů. 

Analýza letokruhů
Odebrané vývrty byly vysušeny v laboratoři a poté zpracovány standardními 
dendrochronologickými postupy (stokes & sMileY 1986). Šířka letokruhů 
na vývrtech byla změřena s přesností 0,01 mm pod binokulárem za použití 
měřícího stolu Time Table a softwaru PAST 32. Před měřením byly vývrty pro 
zvýšení viditelnosti jednotlivých letokruhů seříznuty archeologickou žiletkou. 
Vývrty byly vizuálně křížově datovány s využitím významných let (YaMaguchi 
1991). Věková struktura i radiální růst stromů byly analyzovány po desetiletích, 
takže případná nepřesnost jednoho nebo dvou letokruhů má nízký vliv na 
přesnost výsledků. Střed stromu byl dosažen na ca 45 % vývrtů. V případě 
zbývajících vývrtů byla vzdálenost od středu do 0,5 cm pro 42 % a do 1 cm pro 
13 % vývrtů. Pro vývrty s chybějícím středem byl odhadnut počet chybějících 
letokruhů použitím průměrné šířky posledních pěti letokruhů a odvozené 
vzdálenosti do středu vývrtu.

Ke zjištění trendu radiálního růstu analyzovaných stromů byl použit přístup 
navržený v práci black & abraMs (2003). Cílem bylo zjistit, zda stromy rostly 
v mládí v zástinu nebo zda si udržely relativně vysoký radiální přírůst po celou 
dobu růstu. Dále byla analyzována tzv. uvolnění v trendu radiálního růstu, která 
slouží jako indikátor výskytu minulé disturbance v porostu. Zjištění charakteru 
radiálního přírůstu může odpovědět na otázky o historickém vývoji porostu. 
Je možno zjistit, zda jsou přítomna uvolnění indikující disturbanci nebo zda 
měl radiální přírůst víceméně podobný trend v průběhu celého růstu stromu 
(Frelich 2002). Z toho důvodu byl zjišťován trend radiálního růstu na všech 
odebraných vývrtech a přítomnost náhlých změn růstu (uvolnění). Výskyt 
plochého, klesajícího nebo parabolického modelu radiálního růstu indikuje, 
zda strom rostl v otevřeném zápoji již od počátku záznamu letokruhů, zatímco 
výskyt náhlých změn v růstu indikuje uvolnění z konkurence nebo výskyt 



Svoboda & Zenáhlíková: Historický vývoj a současný stav lesa v NP Šumava

82

Příroda, Praha, 28: 71–122, 2009

83

disturbance (Frelich 2002). Časová souhra jednotlivých uvolnění mezi stromy 
a plochami může poskytnou informaci o historické dynamice lesa na úrovni 
porostů (Frelich 2002).

Radiální růst stromů byl hodnocen pomocí metody předchozího růstu 
(PG) a procentické změny růstu (PPG). PG byl analyzován pro každý rok 
v letokruhové sérii a počítá se jako průměr radiálního přírůstu za 10 let před 
vybraným letokruhem (black & abraMs 2003). Pro každý rok v letokruhové sérii 
byla také vypočtena hodnota PGC, která se používá ke zjištění náhlých změn 
v růstu. PGC je založena na práci noWacki & abraMs (1997) a počítá se jako 
(M2-M1) / M1 × 100, kde M1 je rovno průměrnému radiálnímu růstu během 
předchozích deseti let a M2 se rovná průměrnému radiálnímu růstu během 
následujících deseti let. Hodnoty PG a PGC byly pak pro všechny stromy 
na ploše vyneseny do grafu pro období mezi roky 1856 a 2006, následně 
analyzovány a porovnány mezi stromy na každé ploše a mezi plochami.

Výsledky

Historický vývoj zájmového území
Podle nejstarších historických podkladů (jelínek 1997) byla velká část porostů 
v zájmovém území klasifikována v roce 1874 jako les starší 140 let (obr. 1). 
Zastoupení smrku v porostech na studované lokalitě bylo podle historických 
podkladů téměř 100 %. Na základě průzkumu stavu lesa, který byl proveden 
v období 1856 a 1874 v jižní části Šumavy, byla nalezena rozsáhlá území 
pralesovitých porostů v řádech tisíců hektarů (jelínek 2005, Svoboda & Wild, 
nepublikováno). Vezmeme-li v úvahu stav lesního hospodářství v celé oblasti 
ve druhé polovině 19. století, lze předpokládat, že lesy starší 120 let měly 
v této době (1874) stále pralesovitý charakter bez významných lidských  
zásahů (jelínek 2005). Historické lesnické mapy ukázaly, že úmyslná těžba 
postupovala od lépe přístupných porostů v nižších nadmořských výškách, 
kde byl v první polovině 19. století postaven plavební kanál pro plavbu 
dřeva, směrem k lesům ve vyšších nadmořských výškách. V roce 1874 bylo 
zájmové území bez vlivů těžebních zásahů a nejsou žádné záznamy o jiném 
typu využívání (pastva dobytka). Určitý efekt na stav lesa mohlo mít pálení 
dřeveného uhlí, pro které bylo využíváno převážně bukové dřevo. Ale protože ve 
studované oblasti byl zastoupen převážně smrk bez významného podílu buku 
a protože oblast byla obtížně přístupná, zdá se být i toto nepravděpodobné. 
Vzhledem k historii využívání dané oblasti (jelínek 2005) je proto možné lesní 
porosty této doby charakterizovat jako les původní ve smyslu terminologie 
vrškY & horta (2003), tzn. jako horský smrkový prales. 

Větrné vichřice spojené s žírem lýkožrouta smrkového a následná asanační 
těžba mezi roky 1874 až 1882 výrazně ovlivnily stav lesa v zájmovém 

území (jelínek 1997, jelínek 2005). Podle historických podkladů bylo horní 
stromové patro v některých porostech kompletně narušené, zatímco v jiných 
částech došlo pouze k částečnému narušení zápoje. Na základě historických 
hospodářských plánů bylo do roku 1882 v rámci asanačních těžeb zpracováno 
přibližně 19 000 m3 dřeva. V roce 1902 byla převážná část porostů ve 
studované oblasti zařazena do věkové třídy 0–20 let. Mezi roky 1873 a 1902 
tedy došlo ke kompletní změně charakteru lesa v dané oblasti, kdy bylo 
v důsledku asanačních těžeb kompletně odstraněno stromové patro včetně 
stojících souší, ležících vývratů nebo zlomů, ale i zbývající části přežívajících 
stromů. 

Téměř na celé ploše studované oblasti bylo horní stromové patro původního 
lesa nahrazeno novým porostem. Zmlazení smrku a jeřábu pocházelo 
většinou z velké banky přirozeného zmlazení přítomného v porostech ještě 
před narušením hlavního stromového patra. Historické LHP dokumentují 
částečné výsadby v některých porostech, ale jednalo se pouze o přesazování 
mladých jedinců smrku z míst s vysokou hustotou do míst s nižší hustotou 
výskytu obnovy. Lokality s nízkým počtem jedinců obnovy byly většinou 
nevhodné pro obnovu (podmáčená místa, místa s hustou a vysokou vegetací 
(převážně kapradí), a proto i přežívání těchto přesazených jedinců bylo nízké 
(jelínek 1997). I když existuje obecné přesvědčení (velmi často nepodložené 
konkrétními daty), že převážná část porostů vzniklých po disturbanci ve druhé 
polovině 19. století pochází z umělé obnovy nepůvodních populací smrku, 
v historických LHP z této oblasti o tom nejsou žádné záznamy. Výsadby se 
vyskytovaly více v porostech v nižších nadmořských výškách, které ležely 
v blízkosti sítě lesnických cest existujících na konci 19. století. V porostech 
v podobných terénních podmínkách, jaké jsou ve studované oblasti, umístěné 
více než 15 km od nejbližší obce v obtížném terénu bez přístupových cest, 
jsou tyto výsadby s přihlédnutím k historickým záznamům nepravděpodobné. 
To podporuje i fakt, že tyto pralesovité porosty disponovaly ve druhé polovině  
19. století bankou přirozené obnovy smrku (jelínek 1997). Vývoj porostů v první 
polovině 20. století probíhal bez zásadních lidských zásahů (obr. 1). Porosty 
měly kolem roku 1910 charakter mezernatých, skupinovitě uspořádaných 
mladých smrkových porostů s výskytem předrostlíků. Z hlediska druhové 
skladby převládal smrk, ojediněle byl zastoupen jeřáb a bříza. Mezi roky 
1922–1933 bylo v těchto mladých porostech zaznamenáno narušení těžkým 
sněhem a větrem (jelínek 1997). Od roku 1950 do roku 1989 se celé území 
ocitlo v hraničním zakázaném pásmu a intenzita lesnického hospodaření 
byla s velkou pravděpodobností vzhledem k absenci znaků po provedených 
těžebních zásazích minimální. 
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Vývoj v zájmovém území po vyhlášení NP Šumava
Lesní porosty ve studované oblasti představují dospělé smrkové porosty, které 
vznikly po disturbanci vichřicí a lýkožroutem smrkovým následované asanační 
těžbou na konci 19. století. Panují určité nejasnosti o původu těchto porostů 
(přirozená obnova versus výsadba), ale mimo tuto pochybnost byl vývoj 
lesa během posledních 120 let s velkou pravděpodobností řízen převážně 
přírodními procesy. V roce 1991 byl vyhlášen NP Šumava a studovaná oblast 
se stala součástí první zóny NP. Před vyhlášením NP byla v zájmovém území 
v letech 1989–1991 (obr. 1) postavena lesní cesta označovaná v současnosti 
jako „Kalamitní svážnice“. Výstavba cesty a s ní související zásahy do lesních 
porostů (otevření zápoje a vytvoření rozsáhlých ploch nezajištěných porostních 
stěn) způsobily postupně narušení porostů větrem a následně lýkožroutem 
smrkovým. V následujících letech docházelo k dalšímu a dalšímu narušování 
porostů v oblasti v důsledku působení vichřice a lýkožrouta smrkového. Po 
roce 1991 se celé území díky probíhající expanzi lýkožrouta smrkového stalo 
dějištěm mnoha sporů mezi správou NP, vědeckou komunitou a nevládními 
organizacemi (svoboda 2005, svoboda & kŘenová 2006). V roce 1995 byly 
porosty ve studované oblasti navazující na Trojmezenský prales vyčleněny 
z první zóny NP a zařazeny do zóny druhé. Následně došlo k asanační těžbě 
porostů napadených lýkožroutem smrkovým a větrem narušených porostů 
a vzniku rozsáhlých holin. Důvody pro změnu zonace byly následující:  
(1) vzrůstající plocha porostů narušených větrem a lýkožroutem smrkovým; 
a (2) rozhodnutí lesních správců, kteří považovali lesy v dané oblasti za 
umělé, s nevhodnou druhovou skladbou a nepřirozenou texturou a strukturou, 
tedy s nízkou biologickou hodnotou. Výsledkem působení větru a lýkožrouta 
smrkového bylo mezi lety 1996 a 2006 vytěženo a asanováno kolem  
50 % lesních porostů. Změna v rozloze asanovaných porostů byla 
analyzována pomocí leteckých snímků z let 1996, 2001, 2003, a 2006 
(Svoboda, nepublikováno). V lednu 2007 oblast zasáhl orkán Kyrill a způsobil 
na desítkách hektarů další narušení lesa (obr. 1; Svoboda, nepublikováno). 
V létě 2007 se zde nacházelo kolem 30 až 40 % zbývajících živých porostů 
v porovnání se stavem v roce 1989. Vysoký počet ležících stromů po orkánu 
a vysoká hustota populace lýkožrouta smrkového povede pravděpodobně 
v následujících letech ke zvýšení početnosti populace kůrovce a k odumření 
zbývajících živých porostů (Jakuš, osobní sdělení, Vojtěch, nepublikováno).

Pokryvnost vegetace a jednotlivých typů mikrostanovišť na plochách
Pokryvnost jednotlivých typů mikrostanovišť a vegetace na plochách je 
znázorněna na obr. 3. Na plochách 5 a 6 byla celková pokryvnost vegetace 
větší (ca 95 %) než na plochách 3 (73 %) a 4 (72 %). Na všech plochách mezi 
nejvíce zastoupené typy vegetace patřily mechy a lišejníky, dále pak brusnice 
(rod Vaccinium) s pokryvností 29 a 35 % na ploše 5 a 6. Nejvíce trav a bylin 
(19 %) i kapradin (9 %) rostlo na ploše 3. Typ mikrostanoviště hrabanka měl na 
plochách 5 a 6 pokryvnost kolem 4 %, zatímco na ploše 3 ca 25 % a na ploše 
4 ca 27 %. Mikrostanoviště tlející dřevo pokrývalo od 5 % do 9 % povrchu 
jednotlivých ploch.

Z hlediska konkrétních druhů vegetace (tab. 1) byl na všech plochách 
nejpočetněji zastoupen rod brusnice (Vaccinium sp.), kdy většinu tvořila 
Vaccinium myrtillus, následován druhem metličkou křivolakou (Avenella 
flexuosa). Mezi další hojněji zastoupené patřila třtina chloupkatá  
(Calamagrostis villosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a bika lesní (Luzula 
sylvatica). Z kapradin byly zastoupeny dva druhy – kapraď rozložená (Dryopteris 
dilatata) a papratka alpínská (Athyrium distentifolium). Velmi zřídka v počtu 
několika kusů se dále na plochách vyskytovaly druhy: sedmikvítek evropský 
(Trientalis europea), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), plavuň 
(Lycopodium spec.), svízel (Galium spec.), podbělice alpská (Homogyne 
alpina) a vrbka úzkolistá (Epilobium angustifolium). Z mechů byl nejvíce 
rozšířen ploník ztenčený (Polytrichum formosum) a dvouhrotec chvostnatý 
(Dicranum scoparium). 

Obrázek 3. Pokryvnost vegetace a jednotlivých typ  mikrostanoviš  na plochách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4. Rozd lení tlouš kových etností na jednotlivých plochách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5. Rozd lení výškových etností živých strom  na jednotlivých plochách. Výškové t ídy jsou po 2 m a na ose X 
jsou vyzna eny jejich st edy. 
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Obr. 3. Pokryvnost vegetace a jednotlivých typů mikrostanovišť na plochách. Podíl (%) 
jednotlivých typů mikrostanovišť na studijních plochách.
Fig. 3. Cover of vegetation and individual microsites on the plots.
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Struktura porostů na plochách
Nejvyšší počet stromů a výčetní kruhová základna živých jedinců smrku 
s výčetním průměrem > 5 cm byl na ploše 3 (732 ha-1 a 63,8 m2/ha), zatímco 
nejnižší na ploše 5 (364 ha-1 a 49,3 m2/ha) (tab. 2). Na druhou stranu průměrná 
tloušťka a výška živých smrků byla nejvyšší na ploše 5 (39,7 cm a 26,2 m) 
a nejnižší na ploše 3 v případě výšky (18,2 m) a na ploše 6 v případě tloušťky 
(32,1 cm). Na plochách se nevyskytoval téměř žádný živý jeřáb (tab. 2). 
Podobně jako u živých stromů, byl počet jedinců a výčetní kruhová základna 
souší výšky > 1,3 m nejvyšší na ploše 3 (848 ha-1 a 19,2 m2/ha) a nejnižší 
na ploše 5 (276 ha-1 a 10,5 m2/ha) (tab. 2). Na plochách byl vysoký počet 
pahýlů smrku výšky < 1,3 m. Jejich počet a výčetní kruhová základna byly 
nejvyšší na ploše 6 (1330 ha-1 a 37,4 m2/ha) a nejnižší na ploše 4 (520 ha-1  
a 28,3 m2/ha) (tab. 2). Počet souší na všech plochách byl nejvyšší u souší třídy 
rozkladu 3. Na plochách se nevyskytovaly téměř žádné souše jeřábu (tab. 2).

Tloušťková struktura ukázala na všech plochách několik základních 
skutečností. Živí i odumřelí jedinci smrku měli na všech plochách silně 
jednovrcholové normální rozdělení (obr. 4). V případě souší kulminovalo 
rozdělení tloušťek v rozmezí 15–20 cm, u živých stromů v rozmezí 35–50 cm. 
Rozdíly ve tvaru tloušťkového rozdělení na plochách byly výsledkem rozdílné 
hustoty a velikosti jedinců. Nejvíce asymetrické rozdělení bylo zjištěno na 

Porostní charakteristika Plocha 3 Plocha 4 Plocha 5 Plocha 6

Smrk

Výčetní kruhová základna živé stromy 
(m2/ha) 63,8 60,2 49,3 52,5

Výčetní kruhová základna souše 
nad 1,3 m výšky (m2/ha) 19,2 20,7 10,5 11,8

Výčetní kruhová základna souše 
pod 1,3 m výšky (m2/ha) 32,9 28,3 33,6 37,4

Počet živých stromů na 1 ha 732 480 364 624

Počet souší nad 1,3 m výšky na 1 ha 848 548 276 492

Počet souší pod 1,3 m výšky na 1 ha 704 520 672 1330

Průměr d1,3 živých stromů (cm) 32,5 (7,1) 39,0 (8,7) 39,7 (12,4) 32,1 (6,4)

Průměrná výška živých stromů (m) 18,2 (2,4) 23,1 (3,5) 26,2 (6,9) 23,0 (2,9)

Objem ležícího tlejícího dřeva (m3/ha) 60,2 66,0 127,9 136

Počet ležících kmenů (ha-1) 660 508 680 984

Zmlazení (výšky 0–0,2 m) (ks/ha) 52225 35325 20650 62925

Zmlazení (výšky 0,21–2,5 m) (ks/ha) 2964 5512 12788 21608
Podíl plochy necloněné korunovými 
projekcemi (%) 30,7 36,6 41,6 19,0

Jeřáb

Výčetní kruhová základna živé stromy 
(m2/ha)    0,1

Výčetní kruhová základna souše 
nad 1,3 m výšky (m2/ha) 0,2    

Výčetní kruhová základna souše 
pod 1,3 m výšky (m2/ha) 0,1 0,2  0,6

Počet živých stromů na 1 ha    4

Počet souší nad 1,3 m výšky na 1 ha 20    

Počet souší pod 1,3 m výšky na 1 ha 8 20  32

Objem ležícího tlejícího dřeva (m3/ha) 0,9 0,4  3,9

Počet ležících kmenů (ha-1) 16 12  40

Zmlazení (výšky 0,21–2,5 m) (ks/ha) 636 152 616 2952

Tab. 2. Přehled základních porostních charakteristik na jednotlivých plochách v zájmovém 
území. Hodnota uvedená v závorce je směrodatná odchylka. 
Table 2. Selected structural characteristics of the tree layer on the plots. The number in 
parenthesis is standard deviation.

Druh Plocha 3 Plocha 4 Plocha 5 Plocha 6

Pokryvnost (%)

Vaccinium spec. 15–20 25–30 80–85 70–75
Avenella flexuosa 15–20 10–15 15–20 5–10
Calamagrostis villosa < 5 < 5 5–10 < 5
Athyrium distentifolium 10–15 10–15 < 5
Oxalis acetosella < 5 < 5 < 5 < 5
Dryopteris dilatata < 5 < 5 < 5 < 5
Luzula sylvatica 5–10 < 5 < 5 < 5
Lycopodium annotinum < 5 N < 5 N
Maianthemum bifolium N N < 5 N
Galium spec. N N < 5 N
Trientalis europaea < 5 < 5 < 5 N
Homogyne alpina < 5 N < 5 N
Epilobium angustifolium N N < 5 N

Tab. 1. Procentuální pokryvnost jednotlivých druhů vegetace na plochách. N – druh nebyl 
na ploše zaznamenán. 
Table 1. Cover of individual species of vegetation on the plots. 
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plochách 3 a 6, kde měly stromy nevyšší početnost, zároveň ale také nejmenší 
rozměry. Křivka rozdělení výšek u smrku měla asymetrický jednovrcholový tvar 
s vrcholem posunutým více směrem k vyšším jedinců, a to na všech plochách 
(obr. 5). Rozdíly ve tvaru výškového rozdělení mezi plochami 3, 4, 6 a plochou 
5 byly výsledkem rozdílné početnosti a výšky stromů. Vrchol křivky rozdělení 
výšek odráží rozdíly v průměrné výšce stromů na plochách (tab. 2).

U živých stromů na všech plochách byla prokázána závislost mezi výčetní 
tloušťkou a plochou korunové projekce (obr. 6) a také mezi výčetní tloušťkou 
a délkou koruny (obr. 7). Podíl živých stromů s vrškovým zlomem z celkového 
počtu živých stromů se pohyboval od 4 do 7 %, zatímco podíl korunových 
stromů se pohyboval od 1 do 8 % (tab. 3). Na ploše 6 byl zjištěn relativně 
vysoký podíl kmenových zlomů (11 %), které jsou pravděpodobně výsledkem 
působení orkánu Kyrill, který území zasáhl v zimě 2007, neboť plocha 6 byla 
zaměřena až v létě 2007. 

Plocha cloněná korunovými projekcemi stromů se lišila mezi plochami 
podobně jako počty stromů. Na ploše 6, kde byl nejvyšší počet stromů, 
horizontální průnik korunových projekcí stromů tvořil 81 % z celkové plochy, 
oproti 58 % na ploše 5, kde byl naopak počet stromů nejnižší. Na ploše 3 
a 4 tvořila plocha cloněná korunami stromů 69 a 63 % ploch (tab. 2 a obr. 2).  

Obrázek 3. Pokryvnost vegetace a jednotlivých typ  mikrostanoviš  na plochách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4. Rozd lení tlouš kových etností na jednotlivých plochách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5. Rozd lení výškových etností živých strom  na jednotlivých plochách. Výškové t ídy jsou po 2 m a na ose X 
jsou vyzna eny jejich st edy. 
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Obr. 4. Rozdělení tloušťkových četností na jednotlivých plochách. Černá barva označuje 
živé stromy a šedá barva souše. Tloušťkové třídy jsou po 5 cm a na ose X jsou vyznačeny 
jejich středy.
Fig. 4. DBH distribution of the dead (grey color) and living (black color) spruce stems on 
the plots. 
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Výškové t ídy jsou po 2 m a na ose X jsou vyzna eny jejich st edy. 
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Obr. 5. Rozdělení výškových četností živých stromů na jednotlivých plochách. Výškové 
třídy jsou po 2 m a na ose X jsou vyznačeny jejich středy.
Fig. 5. Height distribution of the living spruce stems on the plots.

Obrázek 6. Vztah mezi plochou korunové projekce a vý etní tlouš kou na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý obrázek) a plochou 
5 a 6 (spodní levý a pravý obrázek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7. Vztah mezi délkou koruny a vý etní tlouš kou na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý obrázek) a plochou 5 a 6 
(spodní levý a pravý obrázek).  
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Obr. 6. Vztah mezi plochou korunové projekce a výčetní tloušťkou na ploše 3 a 4 (horní 
levý a pravý obrázek) a plochou 5 a 6 (spodní levý a pravý obrázek). 
Fig. 6. Relationship between the tree crown area and DHB on the plots 3 and 4 (upper left 
and right figures) and on the plots 5 and 6 (lower left and right figure).

Mezery v zápoji na plochách jsou důsledkem přirozené mortality stromů vlivem 
konkurence, disturbance, případně nevhodných stanovištních podmínek pro 
růst stromů. Důvodem rozdílů v podílu porostních mezer mezi plochami je 
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pravděpodobně rozdíl v charakteru stromového patra a rozdílný proces 
vytváření mezer. Na plochách 3 a 6 převažují menší porostní mezery vzniklé 
převážně v důsledku odumírání stromů vlivem konkurenčního boje v porostech 
s velkou hustotou stromů. 

Věková struktura na plochách
Korelace mezi věkem analyzovaných stromů a jejich výčetní tloušťkou byla na 
všech plochách velmi nízká (obr. 8). Rozdíl v tloušťce stromů podobného věku byl 
ca 30 cm. Toto je překvapivá informace u porostu vyvinutého po rozsáhlé disturban-
ci a rovněž upozorňuje na problémy při interpretaci dat tloušťkového rozdělení.

Frekvence rozdělení věku ve věkových třídách po pěti letech (v 1,3 m) 
stromového patra se mezi jednotlivými plochami lišila (obr. 9). Věková 
struktura byla homogenní na ploše 6, kde většina stromů patřila do věkové třídy  
106–110 let. Na plochách 4 a 5 se věk analyzovaných stromů pohyboval od 
86 do 155 let. Na těchto dvou plochách patřila většina stromů do věkových tříd 
91–125 a 101–135. Na ploše 3 měla křivka věkového rozdělení jednovrcholový 
tvar a většina stromů patřila do věkové třídy 96–115 let. Zatímco tedy věková 
struktura byla homogenní na ploše 6, na plochách 3, 4 a 5 byla spíše různorodá, 
kdy rozdíl mezi maximálním a minimálním věkem stromů činil 30, 55 a 70 let.  
Vzhledem ke zjištěnému věku analyzovaných stromů ve výšce 1,3 m  
(22–27 roků) a věku potřebného k dosažení této výšky byl významný podíl 
stromů přítomen na plochách již před disturbancí na konci 19. století (obr. 9).

Pro většinu analyzovaných stromů ukázala analýza předchozího růstu 
(PG) zřetelný trend zvyšování PG během prvních dvou nebo tří desetiletí, 
následovaný zřetelným pomalým poklesem (obr. 10). Maximální úroveň 
radiálního růstu dosáhla většina stromů v letech 1896–1926 a poté došlo 

Obrázek 6. Vztah mezi plochou korunové projekce a vý etní tlouš kou na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý obrázek) a plochou 
5 a 6 (spodní levý a pravý obrázek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7. Vztah mezi délkou koruny a vý etní tlouš kou na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý obrázek) a plochou 5 a 6 
(spodní levý a pravý obrázek).  
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Obr. 7. Vztah mezi délkou koruny a výčetní tloušťkou na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý 
obrázek) a plochou 5 a 6 (spodní levý a pravý obrázek). 
Fig. 7. Relationship between the tree length of the crown and DBH on the plots 3 and 4 
(upper left and right figures) and on the plots 5 and 6 (lower left and right figure).

k poklesu, který trval až do roku 1960. Na základě definice Frelicha (Frelich 
2002) byl trend radiálního přírůstu klesající případně parabolický (obr. 10). 
To by znamenalo, že značná část stromů rostla v otevřeném zápoji od 
počátku svého růstu. Analýza procentické změny růstu (PGC) odhalila několik 
výrazných period synchronické procentické změny růstu na plochách 4, 5, 6 Obrázek 8. Vztah mezi v kem stromu v 1,3 m a jeho vý etní tlouš kou na jednotlivých plochách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9. Relativní etnosti v kových t íd na plochách.  
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Obr. 8. Vztah mezi věkem stromu v 1,3 m a jeho výčetní tloušťkou na jednotlivých plochách.
Fig. 8. The relationship between the DBH and age of the living spruce stems on plots 3 and 
4 (upper left and right) and 5 and 6 (lower left and right).

Obrázek 8. Vztah mezi v kem stromu v 1,3 m a jeho vý etní tlouš kou na jednotlivých plochách. 
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Obr. 9. Relativní četnosti věkových tříd na plochách. Černá šipka rozděluje datový soubor 
na stromy přítomné v porostu před disturbancí ve druhé polovině 19. stol. (starší věkové 
třídy) a stromy uchycené po disturbanci (mladší věkové třídy).
Fig. 9. Frequency age distribution of the plots. The black arrow approximately divides the 
trees on the group presented on the plots before the disturbance (older age classes) and 
trees established after the disturbance (younger age classes).
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a v menší míře také na ploše 3 (obr. 11). Většina stromů na plochách jasně 
ukazuje synchronní trend v desetiletích následujících po roce 1936 a 1956, 
kdy se PGC zvyšovala, pak klesala a pak následovalo další zvýšení. Intenzita 
uvolnění byla v těchto obdobích pro mnoho stromů méně než 25 %, avšak 
u některých byla rovna nebo vyšší než 100 % (obr. 11). Vzhledem k tomu, že 
většina stromů byla od počátku jejich růstu v zápoji, zjištěná uvolnění jsou 
s největší pravděpodobností důsledkem rozvolnění porostů vlivem konkurence 
nebo disturbance malé intenzity (Frelich 2002).

Prostorová struktura stromového patra a zmlazení na plochách
Prostorové uspořádání živých a suchých jedinců smrku dohromady bylo na 
ploše 3 až do vzdálenosti 2,5 m náhodné. Ve vzdálenosti od 2,5 m a 4–4,5 m 
došlo ke změně v uspořádání pravidelné. Na ploše 4 bylo prostorové 
uspořádání shlukovité do vzdálenosti 0,5 m a poté došlo ke změně v pravidelné 
ve vzdálenosti 1,5, 4 a 5,5 m. Na ploše 5 bylo prostorové uspořádání živých 
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Obr. 10. Hodnoty předchozího růstu (PG) pro analyzované stromy na jednotlivých 
plochách. Analyzované období se lišilo mezi jednotlivými plochami vzhledem k rozdílnému 
maximálnímu stáří stromu na jednotlivých plochách. 
Fig. 10. Prior growth (PG) values of the analyzed trees on each plot during the analyzed 
period. The analyzed period differed between individual plots because of the different 
maximum age of the trees. 
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Obr. 11. Hodnoty procentické změny růstu (PGC) pro analyzované stromy na jednotlivých 
plochách. Analyzované období se liší mezi jednotlivými plochami vzhledem k rozdílnému 
maximálnímu stáří na jednotlivých plochách. Osa Y končí hodnotou 100 % PGC, což nebyla 
v případě některých stromů maximální hodnota.
Fig. 11. Percent-growth change (PGC) values of the analyzed trees on each plot during 
the analyzed period. The analyzed period differed between individual plots because of the 
different maximum age of the trees. Note the scale of axe Y, which ends at value 100 % of 
PGC, which was not the limit value for several trees. 

a suchých jedinců smrku náhodné, zatímco na ploše 6 bylo do 1 m pravidelné. 
Prostorové uspořádání živých jedinců smrku bylo pravidelné na ploše 3 do 
vzdálenosti 1,5 m, na ploše 4 do 2 m a na ploše 6 do 1 m. Na ploše 5 bylo 
prostorové uspořádání živých jedinců smrku náhodné. 

Prostorové uspořádání jedinců zmlazení smrku bylo shlukovité na všech 
studovaných plochách (tab. 2 a obr. 12). Smrkové zmlazení mělo průkazně 
shlukovité uspořádání od 225 do 625 m2 na plochách 3 a 4 a od 100 do 625 
m2 na plochách 5 a 6. Intenzita shlukování byla nejvyšší na ploše 5.

Na všech plochách bylo možno nalézt stromy uspořádané v liniích. Tento 
jev nelze zatím statisticky hodnotit, ale na základě terénního pozorování 
a z výsledků jiných prací lze usuzovat, že stromy byly uspořádány v liniích, 
jako důsledek minulého úspěšného zmlazování a odrůstání nových jedinců 
smrku na ležících kmenech (obr. 2). Zmlazení stromů na ležících kmenech 
nebo pahýlech dokazuje i charakter kořenového systému – chůdovité kořeny 
a náběhy obepínající tlející dřevo.
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Obrázek 13. Pozice tlejícího d eva na plochách ve form  ležících klád na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý obr.) a ploše 5 a 6 
(spodní levý a pravý obr.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13. Pozice tlejícího dřeva na plochách ve formě ležících klád na ploše 3 a 4 (horní levý 
a pravý obr.) a ploše 5 a 6 (spodní levý a pravý obr.).
Fig. 13. Map of the dead lying dead wood on the plots on the plots 3 and 4 (upper left and 
right figures) and on the plots 5 and 6 (lower left and right figure). 

Charakteristika zmlazení na plochách
Počet jedinců smrkového zmlazení do 20 cm se na plochách pohyboval 
v rozmezí 21 až 63 tis. ks na ha (tab. 2 a 5). Počty jedinců smrkového zmlazení 
nad 20 cm byly v rozmezí od ca 3 do 21 tis. ks na ha. Počet jedinců smrkového 
zmlazení s jejich rostoucí výškou na plochách výrazně klesal (tab. 5 a obr. 14). 
Jedinci nejnižších výškových tříd dosahovali desítek tisíc kusů na hektar, 
zatímco jedinců vyšších než 30 cm byly pouze stovky nebo tisíce na hektar. 
Nejvyšší počty jedinců vyšších než 0,5 m byly na plochách 5 a 6 a vyšších než 
1 m na ploše 5 (tab. 2). Počet jedinců zmlazení jeřábu byl nízký, s výjimkou 
ploch 3 a 6, kde se nacházelo ca 2 a 4 tis. ks na ha (tab. 5 a obr. 15). Zmlazení 
jeřábu do výšky 20 cm se vyskytovalo na ploše 3 (1 475 ks na ha) a na ploše 
6 (1 525 ks na ha).

Výrazně vyšší pozorovaná četnost jedinců smrkového zmlazení ve srovnání 
s očekávanou četností byla nalezena na všech plochách u mikrostanoviště typu 
ležící kmen a pahýl (tab. 7), zatímco nižší pozorované četnosti než očekávané 
byly zjištěny na mikrostanovišti typu hrabanka, vegetace a mech s výjimkou 
hrabanky na ploše 6. Na tlejícím dřevě (ležící kmeny a pahýly) rostlo od 35 do 

Tab. 3. Počty živých stromů s evidovaným zlomem koruny případně kmene přepočtený na 
hektar na jednotlivých plochách. V závorce jsou uvedeny procentuální podíly poškozených 
stromů z celkového počtu živých stromů. V poslední řádce tabulky je počet vývratů 
přepočtený na hektar. Tato hodnota zahrnuje ležící stromy ve všech stupních rozkladu, 
u kterých bylo možno stále rozeznat, že šlo o vývrat. 
Table 3. Number of living trees with broken crowns or stems. The last line show number of 
uprooted trees per hectare.

Typ poškození Plocha 3 Plocha 4 Plocha 5 Plocha 6
Vrškový zlom 44 (6 %) 20 (4 %) 24 (7 %) 36 (6 %)
Korunový zlom 32 (4 %) 36 (8 %) 4 (1 %) 4 (1 %)
Kmenový zlom  4 (1 %) 12 (3 %) 68 (11 %)
Vývrat 16 36 72 62

Obrázek 12. Po et jedinc  zmlazení smrku (výška 0,2 a více) ve tvercové síti (10 x 10 m) na ploše 3 a 4 (horní levý a pravý 
obr.) a ploše 5 a 6 (spodní levý a pravý obr.). Stupnice po tu jedinc  v bu kách se liší mezi jednotlivými plochami. Bu ky 
bílé barvy indikují absenci zmlazení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12. Počet jedinců zmlaze-
ní smrku (výška 0,2 m a více) ve 
čtvercové síti (10 × 10 m) na ploše 
3 a 4 (horní levý a pravý obr.) a plo-
še 5 a 6 (spodní levý a pravý obr.). 
Stupnice počtu jedinců v buňkách 
se liší mezi jednotlivými plochami. 
Buňky bílé barvy indikují absenci 
zmlazení.
Fig. 12. Number of the spruce 
saplings in the grid with cell size  
10 × 10 m on the plots 3 and 4 (up-
per left and right) and plots 5 and 6 
(lower left and right). Note different 
scale between individual plots. The 
cells with the white color indicate 
presence of no spruce saplings.

Tlející dřevo
Objem ležícího tlejícího dřeva byl vyšší na plochách 5 a 6 (ca 130 m3 ha-1) ve 
srovnání s plochami 3 a 4 (ca 60 m3 ha-1) (tab. 2). Počet ležících smrkových 
kmenů byl nejvyšší na ploše 6, o něco menší na plochách 3 a 5 a nejnižší na 
ploše 4 (obr. 13). Z hlediska počtu i objemu byly nejčetnější smrkové kmeny 
ve třídách rozkladu 3 a 4, na ploše 5 pak třída rozkladu 2. Nejvíce vyvrácených 
stromů se nacházelo na ploše 5 (72 vývratů na ha) a ploše 6 (52 vývratů na 
ha) (tab. 3). Vyšší počet vývratů na těchto plochách je dán větším množstvím 
tlejícího dřeva na ploše 5 a 6. 
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75 % jedinců smrku (obr. 16) do 20 cm, přestože podíl plochy tlejícího dřeva 
tvořil jen 4–9 % celkového povrchu plochy (tab. 6 a 7). V případě jedinců 
zmlazení smrku nad 20 cm rostlo na tlejícím dřevě 50 až 80 % všech jedinců 
(tab. 6 a 7). Prokázané shlukovité uspořádání jedinců smrkového zmlazení 
je s velkou pravděpodobností právě důsledkem preference mikrostanoviště 
tlející dřevo. Se zvyšující se výškou jedinců smrku se zvyšoval podíl jedinců 
rostoucích na mikrostanovišti tlející dřevo a naopak se snižoval podíl 
mikrostanoviště mech (obr. 17).

V případě jedinců zmlazení smrku byl prokázán zřetelný vztah mezi jejich 
věkem a výškou (obr. 18). Průměrný věk jedinců smrku ve výškové třídě  
70–80 cm byl 16 až 20 let (obr. 18). Věk smrkového zmlazení ve výškové 
třídě 40–80 cm byl na ploše 5 o několik let nižší ve srovnání s ostatními 
plochami. Na základě vztahu mezi výškou a věkem zmlazení bylo možno 
nepřímo analyzovat dynamiku banky zmlazení na plochách. Klesající hustota 
smrkového zmlazení s rostoucí výškou a věkem ukazuje na vzrůstající úmrtnost 
jedinců s rostoucím věkem. Obecně byla hustota smrkového zmlazení > 50 cm 
nebo staršího 15 let nízká. Na plochách 3 a 4 to bylo méně než 200 ks na ha 
a poněkud vyšší počet byl zjištěn na ploše 6 ca 1 000 ks na ha. Plocha 5 byla 
výjimkou, protože se zde nacházelo ca 3 700 jedinců na ha v výškou více 
než 50 cm a ca 1 000 jedinců na ha s výškou více než 100 cm. Na plochách 
byly celkově dobré podmínky pro vyklíčení smrku a jeho odrůstaní v prvních 
fázích vývoje. Relativní nedostatek světla byl pravděpodobně příčinou další 
stagnace růstu a odumíraní jedinců v pozdějších fázích růstu. 

Obr. 17. Podíl zmlazení smrku (%) podle výškových tříd (m) na jednotlivých typech mik-
rostanovišť. Plocha 3 a 4 levý a pravý graf nahoře. Plocha 5 a 6 levý a pravý graf dole. 
V grafu jsou znárodněny pouze výškové třídy s minimálním počtem 50 jedinců. 
Fig. 17. Share of the spruce regeneration based on the height classes on individual micro-
sites (plots 3 and 4 upper left and right and plots 5 and 6 lower left and right figures).

Obrázek 14. Po ty jedinc  zmlazení smrku ve výškových t ídách po 10 cm pro zmlazení výšky 0 – 150 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvedeny v Tab. 5. 
 
Obrázek 15. Po ty jedinc  zmlazení je ábu ve výškových t ídách po 10 cm pro zmlazení výšky 0 – 150 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro v tší názornost jsou v grafu znázorn ny pouze po ty jedinc  do výšky 150 cm. Kompletní data o po tech jedinc  jsou 
uvedeny v Tab. 5. 
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Obr. 14. Počty jedinců zmlazení smrku ve výškových třídách po 10 cm pro zmlazení výš-
ky 0–150 cm. Pro větší názornost jsou v grafu znázorněny pouze počty jedinců do výšky 
150 cm. Kompletní data o počtech jedinců jsou uvedeny v tab. 5.
Fig. 14. Number of the spruce regeneration in height classes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha 3 a 4 levý a pravý graf naho e. Plocha 5 a 6 levý a pravý graf dole. V grafu jsou znárodn ny pouze výškové t ídy 
s minimálním po tem 50 jedinc . 
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Obr. 16. Podíl jedinců zmlazení smrku rostoucích na jednotlivých typech mikrostanovišť.
Fig. 16. Share of the spruce regeneration on the individual microsites.

Obr. 15. Počty jedinců zmlazení jeřábu ve výškových třídách po 10 cm pro zmlazení výšky 
0 – 150 cm. Pro větší názornost jsou v grafu znázorněny pouze počty jedinců do výšky 
150 cm. Kompletní data o počtech jedinců jsou uvedeny v tab. 5.
Fig. 15. Number of the rowan regeneration in height classes. 
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Počet jedinců zmlazení smrku (ks na ha) ve výškových třídách (m)
0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 0,6–0,7 0,7–0,8 0,8–0,9 0,9–1 > 1

Plocha 3 36750 15475 2416 344 120 32 16 32 0 0 4
Plocha 4 19450 15875 3912 1100 352 84 52 8 4 0 0
Plocha 5 16450 4200 4704 2828 1492 920 596 400 496 324 1028
Plocha 6 41650 21275 14280 5048 1320 536 168 96 80 24 56

Počet jedinců zmlazení jeřábu (ks na ha) ve výškových třídách (m)
Plocha 3 550 925 216 240 84 60 32 4 0 0 0
Plocha 4 0 0 44 28 20 20 40 12 4 0 0
Plocha 5 25 0 16 24 20 56 40 32 52 56 320
Plocha 6 550 975 300 444 456 528 368 316 236 88 216

Tab. 5. Počet jedinců zmlazení smrku a jeřábu podle výškových tříd na jednotlivých 
plochách.
Table 5. Density of the spruce saplings and seedling in height categories on individual 
plots.

Tab. 6. Počet jedinců zmlazení smrku a jeřábu (ks na ha) na jednotlivých typech 
mikrostanovišť.
Table 6. Densities of spruce seedlings, spruce and rowan saplings on different microsites.

Plocha 3 Plocha 4

Mikr.
Obs. (Exp.) Obs. (Exp.) χ2

Mikr.
Obs. (Exp.) Obs. (Exp.) χ2

Podíl mikr.
(%) Pokryv (%) Podíl mikr.

(%) Pokryv (%)

Ležící
kmen

324 (34) 417 (707) 2570,8*** Ležící
kmen

526 (62) 852 (1316) 3662,4***

4,6 95,4 4,5 95,5

Pahýl 183 (2) 558 (739) 14468,8*** Pahýl 169 (4) 1209 (1374) 7556,8***

0,3 99,7 0,3 99,7

Hrabanka 103 (188) 638 (553) 51,7*** Hrabanka 241 (369) 1137 (1009) 61,0***

25,4 74,6 26,8 73,2

Vegetace 7 (292) 734 (449) 458,7*** Vegetace 46 (448) 1332 (930) 533,8***

39,4 60,6 32,5 67,5

Mechy 124 (224) 617 (517) 64,4*** Mechy 396 (496) 982 (882) 31,3***

30,3 69,7 36,0 64,0

Plocha 5 Plocha 6

Mikr.
Obs. (Exp.) Obs. (Exp.) χ2

Mikr.
Obs. (Exp.) Obs. (Exp.) χ2

Podíl mikr.
(%) Pokryv (%) Podíl mikr.

(%) Pokryv (%)

Ležící
kmen

2225 (201) 972 (2996) 21688,4*** Ležící
kmen

3395 (459) 2007 (4943) 20517,7***

6,3 93,7 8,5 91,5

Pahýl 467 (10) 2730 (3187) 21410,9*** Pahýl 697 (17) 4705 (5385) 27940,3***

0,3 99,7 0,3 99,7

Hrabanka 100 (134) 3097 (3063) 9,2** Hrabanka 249 (264) 5153 (5138) 0,8

4,2 95,8 4,9 95,1

Vegetace 19 (1551) 3178 (1646) 2940,9*** Vegetace 4 (2305) 5398 (3097) 4006,4***

48,5 51,5 42,7 57,3

Mechy 386 (1284) 3197 (3181) 1049,2*** Mechy 1057 (2345) 4345 (3057) 1249,7***

40,2 59,8 43,4 56,6

Mikrostanoviště
Smrk < 20 cm (ks ha-1) Smrk > 20 cm (ks ha-1) Jeřáb > 20 cm (ks ha-1)

P 3 P 4 P 5 P 6 P 3 P 4 P 5 P 6 P 3 P 4 P 5 P 6
Ležící kmen 12900 7950 17800 38625 1296 2104 8900 13580 24 0   
Pahýl 8250 4175 1125 4825 732 676 1868 2788 16 12   
Hrabanka 12625 6675 350 2425 412 964 400 996 296 56   
Vegetace 100 450 50 0 28 184 76 16 112 24   
Mechy 18350 16075 1325 17050 496 1584 1544 4228 188 60   
Celkem 52225 35325 20650 62925 2964 5512 12788 21608 636 152 616 2952

Tab. 7. Očekávané a naměřené počty jedinců (ks ha-1) smrkového zmlazení na jednotlivých 
typech mikrostanovišť na plochách 3–6. Počet hvězdiček indikuje dosaženou hladinu 
významnosti testu (*** hladina významnosti χ2–testu p < 0,001 a ** hladina významnosti χ2–
test, P < 0,01). V tabulce jsou použité následující zkratky: Mikr. – typ mikrostanoviště, Obs. 
– naměřené počty jedinců (ks ha-1), Exp. – očekávané počty jedinců (ks ha-1) podle podílu 
daného typu mikrostanoviště na ploše, Podíl mikr. (%) – podíl daného typu mikrostanoviště 
z celkového povrchu plochy, Pokryv. (%) – pokryvnost povrchu zbývající části plochy, χ2 – 
hodnota testovací statistiky. 
Table 7. Expect and observed densities of spruce saplings on individual microsites on the 
plots 3–6. 

Tab. 4. Hodnoty Morista indexu disperze smrkového zmlazení (výšky > 0,2 m) na jednotlivých 
plochách. Hodnoty p představují hladinu dosažené statistické významnosti. 
Table 4. Values of Morisita’s index of dispersion for spruce saplings (height > 0.2 m) in all 
plots.

Velikost 
bloku (m2) Plocha 3 p Plocha 4 p Plocha 5 p Plocha 6 p

100 1,69 ns 1,40 ns 1,45 0,001 1,32 0,001
225 1,28 0,01 1,38 0,001 1,04 0,001 1,18 0,001
400 1,17 0,001 1,18 0,001 1,24 0,001 1,08 0,001
625 1,12 0,001 1,27 0,001 1,21 0,001 1,06 0,001
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Diskuze

Struktura a historický vývoj porostů v zájmovém území
Údaje o současné struktuře, historickém vývoji a původu porostů horského 
smrkového lesa vzniklých po disturbanci v druhé polovině 19. století byly 
analyzovány za účelem poznání procesů, které ovlivňovaly jejich vývoj, 
současný stav a jejich hodnotu z hlediska ochrany přírody. Přestože tyto 
porosty vznikly částečně po asanační těžbě v druhé polovině 19. století, jejich 
studium může vyplnit mezeru ve znalostech o časoprostorovém vývoji horských 
smrkových lesů ve střední Evropě.

Zkoumané lesní porosty se vyznačovaly relativně stejnorodou a jednovrs-
tevnou strukturou živých stromů (obr. 19, foto 1), která pravděpodobně vznikla 
jako důsledek původu vzniku porostů. Studované porosty na výzkumných plo-
chách vznikly následkem kombinace přírodních disturbancí (vítr a lýkožrout 
smrkový) a následné asanační těžby v druhé polovině 19. století. Asanační 
těžba na konci 19. století pravděpodobně způsobila určitou homogenizaci sta-
noviště a struktury lesa, protože nejspíše došlo k vytěžení zbývajících živých 
stromů, případně vyklizení souší a ležících kmenů. Toto je pravděpodobně dů-
vodem současné relativně homogenní struktury porostů, protože disturbance 
větrem a hmyzem v přirozených lesích většinou nezpůsobí úplnou mortalitu 
stromového patra a naopak přispívá k vytváření heterogenní struktury porostů 
a různých typů stanovišť (kulakoWski & bebi 2004). 

Jednovrcholové tloušťkové a asymetrické výškové rozdělení stromového 
patra, relativně vysoká početnost jedinců, velká kruhová základna živých 
stromů a vysoká početnost suchých stromů, případně jejich tloušťkové 
rozdělení ukazují na dospělé smrkové porosty v přechodu z fáze prořeďování 

Obrázek 18. Pr m rný v k zmlazení smrku podle výškových t íd na jednotlivých plochách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 19. Schématická vizualizace struktury stromového patra na ploše 3 (levý obrázek) a ploše (4) pravý obrázek. 
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Obr. 19. Schématická vizualizace struktury stromového patra na ploše 3 (levý obrázek) 
a ploše (4) pravý obrázek.
Fig. 19. Schematic visualization of the stand structure on the plot 3 (left) and plot 4 (right).
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Obr. 18. Průměrný věk zmlazení smrku podle výškových tříd na jednotlivých plochách.
Fig. 18. The mean age the spruce saplings in height categories on individual plots.

k fázi druhé obnovy podle klasifikace vývoje lesních porostů po disturbancích 
na základě práce oliver & larson (1996). V tomto případě se jednalo o vichřici 
následovanou působením lýkožrouta smrkového a asanační těžby ve druhé 
polovině 19. století.

Otázka původu zkoumaných porostů byla zodpovězena pouze částečně 
z důvodu nejistoty vyplývající z rozdílu mezi věkem v 1,3 m a věkem paty stromu. 
Pokud však předpokládáme, že trend růstu jedinců smrkového zmlazení byl 
v minulosti podobný dnešnímu, značný počet stromů, zejména na plochách 
4 a 5, a částečně také 3, byl přítomen v porostech ještě před jejich rozpadem 
vlivem disturbance a tudíž pochází z přirozené obnovy (foto 2). Toto potvrzují 
i rozdíly v trendu radiálního růstu starších stromů, které rostly pod hlavním 
zápojem před narušením porostu, ve srovnání s růstovým trendem mladších 
stromů, které pravděpodobně vznikly po disturbanci. Zjištěná věková struktura 
také ukázala, že vývoj porostů nebyl stejnorodý v celé studované oblasti. 
Vývoj porostů po disturbanci pravděpodobně výrazně souvisel s podmínkami 
porostů před disturbancí a stejně tak s intenzitou disturbance a asanační 
těžby. Na plochách 4 a 5 je věková struktura nejvíce různorodá. Nacházejí se 
zde nejstarší stromy a věkový rozdíl mezi nejmladšími a nejstaršími stromy 
je 55 a 70 let. Jako důsledek toho byl na plochách 4 a 5 nalezen nižší počet 
živých a suchých stromů, menší plocha cloněná korunovými projekcemi a větší 
hodnoty střední výšky a výčetní tloušťky v porovnání s plochami 3 a 6. Přesto 
byla struktura porostů na plochách 4 a 5 stále ještě relativně homogenní, což 
potvrzuje tendence smrkových lesů vytvářet v relativně příznivých podmínkách 
více či méně strukturně homogenní porosty, a to i v případě, že věkový rozdíl 
dosáhne u stromů hlavního stromového patra 100 let nebo i více (korPeľ 
1995, Hubený, nepublikované výsledky).
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Vývoj studovaných porostů nebyl za posledních několik desetiletí významně 
ovlivněn lesnickým hospodařením. Z tohoto důvodu bylo možné analyzovat, 
do jaké míry byla časoprostorová dynamika těchto porostů ovlivněna procesy, 
jako je samoprořeďování vlivem konkurence díky vysokému počtu jedinců 
v porostu nebo vlivem menších disturbancí. Prostorové uspořádání živých 
jedinců smrku bylo ve srovnání s prostorovým uspořádáním živých a suchých 
jedinců smrku pravidelnější na třech (3, 4 a 5) ze čtyř analyzovaných ploch. 
Tento výsledek potvrzuje vylučování konkurenčně slabších jedinců z porostu 
vlivem vysoké hustoty porostu a v důsledku vyčerpání zdrojů. Z tohoto 
důvodu nebylo odumírání stromů na plochách náhodné (sterner et al. 1986, 
kenkel 1988, duncan 1991, he & duncan 2000). Konkurenční boj mezi jedinci 
je pravděpodobně důležitý mechanismus pro vývoj struktury zkoumaných 
porostů, protože rozmístění živých stromů je pravidelnější z důvodu 
samoprořeďovacího mechanizmu (Pielou 1962, sterner et al. 1986, duncan 

1991, shackleton 2002). Na druhou stranu však poslední studie naznačují, 
že i když konkurence je důležitou příčinou úmrtnosti v raných fázích vývoje 
porostů, mortalita stromů způsobená mechanickým poškozením větrem nebo 
sněhem může zapříčinit ztrátu vyššího množství biomasy z porostu. Z tohoto 
důvodu by mohl mít tento jev i větší vliv na vývoj struktury porostů v porovnání 
s mortalitou způsobenou konkurencí mezi jedinci, kdy velmi často finálně 
odumírají jedinci slabých dimenzí (lutz & halPern 2006).

Vývoj radiálního růstu stromů na plochách studovaného pomocí PGC odhalil 
několik období mírných i prudkých změn v růstu, které byly synchronizovány 
jak mezi stromy tak i mezi plochami. Historické LHP dokumentují v dané 
oblasti narušení způsobené větrem a sněhem v první polovině minulého 
století. Pokud došlo ve studovaných porostech k narušení vlivem působení 
větru nebo sněhu s nízkou intenzitou, přežívající stromy v takto narušených 
porostech by reagovaly s největší pravděpodobností změnami v růstu vzhledem 
k rozvolnění porostu a snížení konkurence (Frelich 2002). V tomto případě by 
příčinou mortality nebyla konkurence způsobená nerovnoměrným využíváním 
zdrojů, kdy nejčastěji odumírají nejvíce potlačené stromy (oliver & larson 
1996). Mortalita způsobená větrem nebo sněhem by pravděpodobně působila 
náhodně nebo by odumíraly stromy horní vrstvy zápoje, které mají koruny více 
vystaveny ničivému působení větru a sněhu. Relativně vysoký podíl současných 

Foto 1. Struktura porostů ve studovaném území byla relativně homogenní jako důsledek 
vzniku porostů. Porosty vznikly s největší pravděpodobností po disturbanci vichřicí a lý-
kožroutem smrkovým ve druhé polovině 19. století. Přestože na první pohled vypadají 
porosty jako stejnověké, maximální rozdíl ve věku stromů byl ca 50 let. Porosty jsou cha-
rakteristické vysokou zásobou tlejícího dřeva ve formě souší a ležících kmenů. Toto tlející 
dřevo má obrovský význam z hlediska biologické diverzity a slouží jako biotop pro mnoho 
druhů organismů, např. ptáků. Druhy jako kulíšek nejmenší nebo datlík tříprstý jsou zde 
relativně běžné pravděpodobně právě i díky výskytu tlejícího dřeva. (Foto M. Svoboda).
Picture 1. Structure of the analyzed stands is relatively homogenous. The stands origina-
ted following windthrow and bark beetle in second half of the 19th century. There is about 
50 year difference between the oldest and youngest trees. There is high volume of the 
dead wood. 

Foto 2. Výskyt stromů hlavního stromového patra na rozložených pahýlech nebo v ty-
pických liniích (důsledek obnovy smrku na ležících tlejících kmenech) indikuje přirozený 
původ studovaných porostů. Takto rostoucí stromy vznikly s největší pravděpodobností 
z přirozené obnovy. (Foto M. Svoboda).
Picture 2. Germination of the trees on the dead wood indicates natural origin of the stands. 
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živých stromů se zlomenou korunou ukazuje, že narušení o nízké intenzitě 
způsobené větrem či sněhem hrají důležitou roli ve formování dynamiky 
porostů. Tento typ narušení by mohl podporovat vytváření větších porostních 
mezer v zápoji, protože způsobuje odumírání stromů větších dimenzí a tak 
výrazněji působí na následnou strukturu porostu (lutz & halPern 2006). Pokud 
vítr vyvrací stromy větších dimenzí z hlavní stromové vrstvy, narušení větrem 
tak může vytvářet rozdílnou strukturu tlejícího dřeva v porovnání s mortalitou 
způsobenou konkurencí, kdy odumírají většinou stromy menších dimenzí. 
Tento jev by mohl pozitivně ovlivnit stav přirozené obnovy smrku, která je 
svým výskytem vázaná na mikrostanoviště tlející dřevo. Zatímco konkurence 
vylučuje z porostu relativně stromy menších dimenzí, které často zůstávají 
stát jako souše až několik desítek let, narušení větrem s nízkou intenzitou 
by mohlo mít za následek odumření stromů větších dimenzí rozptýlených po 
celém porostu (foto 3). Několik studií ukázalo, že ležící kmeny větších rozměrů 
jsou vhodné pro přirozenou obnovu smrku a také velmi důležité z biologického 
hlediska (harMon & Franklin 1989, zielonka 2006a, b).

Zmlazení a tlející dřevo
Charakter přirozené obnovy smrku je pozitivně ovlivněn stavem tlejícího dřeva 
na plochách. Vzhledem k tomu, že studované porosty nebyly v posledních 
desetiletích ovlivněny odstraňováním potlačených, odumřelých, případně 
mechanicky poškozených nebo větrem vyvrácených stromů (tradiční lesnický 
postup ve smrkových lesích), je v porostech vysoká zásoba tlejícího dřeva 
v pokročilém stupni rozkladu. Výsledkem toho 50 až 80 % jedinců zmlazení 
smrku roste na tlejícím dřevě, přestože toto mikrostanoviště pokrývá pouze 
několik procent z celkového povrch půdy (foto 4). Podíl jedinců vyšších než 
50 cm rostoucích na tlejícím dřevě byl ještě vyšší a to až 90 %. Tento jev je 
také pravděpodobně příčinou toho, že prostorové uspořádání jedinců smrku je 
na všech plochách shlukovité. Podobné výsledky byly nalezeny také v jiných 
studiích (brang 1998, bauer 2002, brang et al. 2003, kuuluvainen & kalMari 
2003, Mori et al. 2004). Růst smrku na tlejícím dřevě se ukázal jako úspěšný 
z hlediska strategie obnovy v několika oblastech smrkových horských lesů 
střední Evropy (jeŽek 2004, jonášová & Prach 2004, hunziker & brang 2005, 
Motta et al. 2006, zielonka 2006b, svoboda 2006, 2007, baier et al. 2007, 
jonášová & Matějková 2007), stejně tak i v boreálních lesích severní Evropy 
(hoFgaard 1993, kuuluvainen et al. 1998, lilja et al. 2006). Smrkové zmlazení 
se vyskytuje na tlejícím dřevě z několika důvodů. Vedle toho, že tento substrát 
je vhodný pro zakořenění, může také omezit nebo snížit přetrvávající pohyb 
sněhu v zimním období a v jarním období během tání sněhu (kuPFerschMid 
albisetti et al. 2003). Rozložené tlející dřevo je také důležité z hlediska 
výživy mladých jedinců smrku. Biomasa smrkových semenáčků a obsah živin 
v asimilačních orgánech byly výrazně vyšší v případě semenáčků rostoucích 

na tlejícím dřevě v porovnání s jinými typy substrátů (baier et al. 2006, baier et 
al. 2007). Význam tlejícího dřeva jako bezpečného mikrostanoviště se zvyšuje 
zejména v případě, kdy v porostech existuje vysoká pokryvnost dalších 
typů mikrostanovišť, která jsou nevhodná pro úspěšné klíčení a odrůstání 
semenáčků smrku. V naší studii bylo zjištěno, že jedinci zmlazení smrku se 
výrazněji nevyskytovali ve vegetaci (kromě mechové vrstvy), která pokrývala 
většinu povrchu porostů. Vysoká pokryvnost trav, kapradin nebo bylinné 
vegetace a částečně také brusnice výrazně omezovala odrůstání smrkových 
semenáčků i v jiných oblastech střední Evropy (diaci 2002, holeksa 2003, 
zielonka 2006a, baier et al. 2007 ).

Na studovaných plochách byl zjištěn vysoký počet jedinců smrku 
pocházejících z přirozené obnovy. Počet jedinců pod 20 cm dosahoval řádově 

Foto 3. Disturbance nízké intenzity vedou ke zvyšování heterogenity struktury porostu 
a tlejícího dřeva. Vývrat na tomto obrázku vznikl pravděpodobně jako důsledek působení 
větru během druhé poloviny minulého století. Takto vzniklé tlející dřevo má v tomto typu 
porostů obrovský význam pro přirozenou obnovu smrku a biologickou diverzitu. Odumírání 
stromů vlivem kompetice a disturbancí nízké intenzity spolu s absencí hospodářských zá-
sahů vedlo ve studovaných porostech k vytvoření vysoké zásoby tlejícího dřeva, přestože 
šlo vývojově relativně mladé porosty. Tlející dřevo následně sloužilo jako substrát pro řá-
dově tisíce jedinců přirozené obnovy smrku. (Foto M. Svoboda).
Picture 3. Disturbances of low intensity increase structure heterogeneity and dead wood 
volume. The uprooted tree on the picture is about 40 years old. This kind of the dead wood 
is important as a microsite for the spruce regeneration. Competition and disturbances of low 
intensity together with absence of management have created high volume of dead wood. 
Dead wood now serves as important microsite for seedling and sapling bank. The density 
of the seedlings and saplings is up to several thousands of individual per hectares. 
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desítek tisíc jedinců na hektar a počet jedinců nad 20 cm několika tisíců 
(holeksa et al. 2007). Na základě těchto výsledků je zřejmé, že i smrkový 
porost s vysokým počtem jedinců stromového patra a vysokou hustotou 
zápoje si je schopný udržet životaschopnou banku jedinců přirozené obnovy. 
Převážná část obnovy se nalézala ve výškové třídě 0–30 cm a jen relativně 
nízký počet jedinců byl nalezen v ostatních výškových třídách. Většina mladých 
jedinců smrku je pravděpodobně schopna do určitého věku (výšky) snášet 
vysoký zástin, pak ale v případě, že se nezmění světelné podmínky, odumírá 
a uvolněné místo mohou zaujmout nově vyklíčení jedinci,. Nepříznivé světelné 
poměry v porostech jsou pravděpodobně hlavním důvodem relativně nízkého 
počtu jedinců vyšších než 0,5 m. Plocha 5, kde byl nejnižší stupeň zápoje, byla 
výjimkou. Dostupnost vysoce rozloženého tlejícího dřeva a výskyt porostních 
mezer v zápoji umožnily klíčení smrkových semenáčků a jejich odrůstání. 
Pokud dojde k odumření stromového patra a změně světelných podmínek 
na plochách, jedinci banky smrkového zmlazení přítomné na plochách jsou 
schopni reagovat a začít odrůstat. Tím by byla zajištěna kontinuita lesa na 
dané lokalitě v případě, že dojde k odumření horního stromového patra 
v důsledku probíhající expanze lýkožrouta smrkového. 

Vysoký počet jedinců zmlazení smrku ve studovaném porostu je v rozporu 
s posledními studiemi z geograficky podobných oblastí horských smrkových 
porostů, které byly narušeny větrem nebo kůrovcem a ponechány samovolnému 
vývoji (heurich 2001, bauer 2002, jonášová & Prach 2004, kuPFerschMid et al. 
2006, raMMig et al. 2006, jonášová & Matějková 2007, raMMig et al. 2007). 
V těchto horských smrkových lesích byl po odumření horního patra nalezen 
relativně nízký počet jedinců smrku, jejichž výskyt byl především omezen 
absencí tlejícího dřeva. Pravděpodobným důvodem tohoto jevu je fakt, že 
ve srovnání s naším porostem, byla většina těchto lokalit v minulosti alespoň 
částečně obhospodařována, což vedlo k odstranění suchých, odumírajících 
nebo jinak narušených stromů z porostů. Tento typ managementu je 
běžnou praxí v mladých a dospívajících smrkových horských lesích střední 
Evropy a jeho výsledkem by mělo být snížení citlivosti smrkových porostů 
k výskytu různých druhů biotických činitelů (např. lýkožrouta smrkového). 
Doprovodným důsledkem tohoto typu managementu je ale i následná 
výrazná absence tlejícího dřeva vhodného pro obnovu smrku. Nedostupnost 
vhodného mikrostanoviště pro obnovu může následně výrazně ovlivnit 
velikost banky přirozené obnovy. Výsledky této studie naznačují, že pokud by 
bylo množství tlejícího dřeva v horských smrkových lesích vyšší, současné 
obavy z nedostatečného množství zmlazení by byly ve většině případů 
neopodstatněné. To platí zejména o smrkových porostech Šumavy, kde se ve 
vyšších nadmořských výškách v mnoha oblastech vyskytuje Calamagrostis 
villosa s vysokou pokryvností povrchu, která zároveň výrazně omezuje 
přirozenou obnovu smrku. Z tohoto důvodu bezpečná mikrostanoviště, jako 

Foto 4. Výskyt tlejícího dřeva je jeden z nutných předpokladů úspěšné přirozené obnovy 
v horských smrkových lesích střední Evropy. V zájmovém území se nacházely vývojově 
mladé smrkové porosty s relativně homogenní strukturou a uzavřeným zápojem, ale díky 
vysokému objemu tlejícího dřeva banka přirozené obnovy dosahovala deseti tisíce jedinců 
na hektar. Nejvyšší počet jedinců zmlazení byl ve výškových třídách 0–0,5 m. Další odrůstání 
jedinců zmlazení bylo negativně ovlivňováno nízkou světelnou intenzitou v těchto relativně 
hustých porostech. Tyto výsledky dokazují, že vývojově mladé smrkové porosty ponechané 
samovolnému vývoji jsou schopny udržet si vysokou banku přirozeného zmlazení, které 
v případě disturbance zaručí další vývoj narušeného porostu. (Foto M. Svoboda).
Picture 4. Dead wood occurrence is essential factor for natural regeneration of the spruce 
forests. Because of the high volume of the dead wood, the regeneration bank reached 
up to several thousands individuals per hectare. These results show, that even relatively 
young spruce forests can hold large regeneration bank. 
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je tlející dřevo, hrají důležitou roli v přirozené obnově smrku (bauer 2002, 
baier et al. 2007). Doporučení vyplývající z této studie je proto podobné jako 
v práci baier et al. (2007). Lesní správci by měli v určitých typech smrkových 
lesů pečlivě posuzovat odstranění biomasy během probírek a nahodilých 
nebo úmyslných těžeb, pokud přirozená obnova smrku může představovat 
významný problém. Rozklad smrkového dřeva je relativně pomalý a trvá 
ca 30–60 let než tlející dřevo dosáhne fáze rozkladu vhodné pro úspěšné 
uchycení a odrůstání smrku (zielonka 2006b). Očekávání, že zmlazení smrku 
se vytvoří během několika let na odkorněných smrkových kmenech (osobní 
pozorování), nebo dokonce že se smrku bude dařit, pokud je vysazen do 
vyvrtaného otvoru čerstvě pokáceného kmene (osobní pozorování), jsou 
v silném rozporu s posledními studiemi.

Výsledky studie v kontextu managementu horských lesů 
a ochrany přírody

Management horských lesů a ochrana přírody
Tato studie se zabývala horským smrkovým lesem, který vznikl po narušení 
v polovině 19. století. Přestože jeho struktura byla relativně homogenní na 
větší ploše a jeho původ částečně ovlivněn asanační těžbou, která proběhla 
po narušení v 19. století, biologická hodnota studovaných porostů je z hlediska 
ochrany přírody vysoká. Díky vysoké zásobě tlejícího dřeva v různých 
stupních rozkladu mají porosty vysokou hodnotu pro organizmy existenčně 
závislé na tlejícím dřevě (jonsson et al. 2005), jako je např. datlík tříprstý. 
Tento druh, který je běžný ve studovaných porostech a který je zařazen na 
červený seznam ohrožených živočichů, je velmi často považován za tzv. 
„deštníkový“ druh evropských horských smrkových lesů (butler et al. 2004). 
Tato studie ukázala, že během vývoje lesa bez zásahů člověka trvajícího 
desítky let, přírodní procesy, jako je samoprořeďování vlivem konkurence 
a disturbance nízké intenzity, vytvořily vysoké množství různého typu tlejícího 
dřeva od stojících souší po ležící kmeny. Nízká zásoba tlejícího dřeva je 
hlavním důvodem snížení biologické rozmanitosti různých skupin organismů 
ve smrkových lesích Evropy (Martikainen et al. 1999, Martikainen et al. 2000, 
Penttila et al. 2004, jonsson et al. 2005, storaunet et al. 2005). Tato fakta 
nabývají na významnosti zejména, pokud uvážíme, že studované porosty 
jsou součástí národního parku a jsou v blízkosti první zóny národního parku.

Analýza struktury porostů prokázala vysokou biologickou hodnotu 
studovaných porostů, přestože zkoumané porosty nezapadají do tradičního 
lesnického středoevropského paradigmatu o dynamice a struktuře smrkových 
horských pralesů. V tomto paradigmatu jsou velmi často pouze porosty 

s komplexní vertikální a horizontální strukturou, vzniklou výsledkem působení 
disturbancí s nízkou intenzitou, považovány za lesy skutečně původní (pralesy) 
(korPeľ 1995). Pokud ale přijmeme alternativní přístup, že disturbance typu 
vichřice nebo lýkožrouta smrkového mohou formovat dynamiku horských lesů, 
potom výsledná struktura a textura takového typu lesa může být i homogenní 
a dynamika jeho vývoje bude spíše připomínat vývoj lesa v rámci sekundární 
sukcese (oliver & larson 1996). Z tohoto důvodu by se proto při hodnocení 
přirozenosti především horských lesů mělo vycházet z vědecky podložených 
moderních přístupů (lindenMaYer et al. 2006), jak ukazují i poslední studie 
z regionu střední Evropy (kulakoWski & bebi 2004, holeksa et al. 2007). 
Komplexní vertikální a horizontální struktura stromového patra by neměla být 
používána jako jediný znak hodnocení přirozenosti daného porostu. Množství 
tlejícího dřeva ve formě ležících kmenů nebo stojících souší je hlavním znakem 
probíhajících přírodních procesů. V případě disturbancí s relativně nízkou 
frekvencí výskytu (např. vichřice nebo expanze lýkožrouta smrkového), které 
však významně ovlivňují strukturu a dynamiku horských smrkových lesů, 
je zřejmé, že takto narušované porosty budou mít velmi zřídka komplexní 
vertikální a horizontální strukturu stromového patra. Studované porosty 
v zájmovém území by proto mohly být příkladem relativně původních lesních 
porostů vzniklých po tomto typu intenzivního narušení.

Výsledky studie v širších souvislostech
Výsledky této studie nabývají na významu ve světle dvou skutečností: (1) 
v horských oblastech střední Evropy je jen velmi malé zastoupení původních 
smrkových lesů z důvodu hospodářského využívání krajiny a působení 
přírodních disturbancí a (2) výsledky studie Svobody & Wilda (nepublikováno) 
ukázaly, že v šumavském regionu by se mohlo nacházet stále ještě několik 
tisíc hektarů porostů podobných těm, které byly analyzovány v této studii. Na 
základě výsledků prezentovaných v této studii a vzhledem k biologické hodnotě 
studovaných porostů (Franklin et al. 2002, lindenMaYer et al. 2006) je otázkou, 
jaký typ lesnického managementu by měl být uplatňován v dané oblasti tak, 
aby došlo k pozitivnímu ovlivnění vývoje daného porostu z hlediska ochrany 
přírody. Výsledky této studie ukázaly, že během několika desetiletí přirozeného 
vývoje se ve sledovaných porostech vyvinuly pralesovité charakteristiky velmi 
důležité z hlediska biodiverzity, jako je např. vysoká zásoba tlejícího dřeva ve 
formě souší i ležících kmenů.

Současný přístup managementu využíval převážně asanační těžební zá-
sahy po narušení větrem nebo lýkožroutem smrkovým za účelem prevence 
šíření především lýkožrouta smrkového. Převážně mezi roky 1995 a 2006 byla 
ve studované oblasti ca polovina porostů asanovaná právě v důsledku boje 
proti lýkožroutu smrkovému (obr. 1). V roce 2007 byly desítky hektarů lesa 
narušeny vichřicí a jednou z hlavních příčin byla pravděpodobně fragmentace 
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porostů právě v důsledku asanačních zásahů (obr. 1). Z tohoto důvodu je 
doposud prováděný management nevhodný, protože nevedl k zastavení ex-
panze lýkožrouta smrkového a pouze způsobil destabilizaci zbývajících částí 
lesních porostů. Několik posledních studií z regionu střední Evropy prokázalo, 
že samovolný vývoj horských lesů se po disturbanci vichřicí nebo lýkožroutem 
smrkovým více blížil přírodním procesům v porovnání s přístupem, kdy byly 
narušené porosty zpracovány asanační těžbou (Fischer et al. 2002, jonášová 
& Prach 2004, jonášová & Matějková 2007). Tyto výsledky jsou podpoře-
ny i rozsáhlým výzkumem na toto téma ve světě, kdy byly jasně prokázány 
negativní důsledky asanační těžby na stav celého lesního ekosystému po dis-
turbanci v porovnání s ponecháním lokality samovolnému vývoji (lindeMaYer 
et al. 2008). V případě porostů analyzovaných v této studii je velmi pravdě-
podobné, že většina dosud stojících živých stromů hlavního patra velmi brzy 
(rok 2008 případně 2009) odumře z důvodu napadení lýkožroutem smrkovým 
(Vojtěch, nepublikováno). Příčinou je vysoká populace lýkožrouta smrkového 
v oblasti. 

Otázkou tedy zůstává, která z možností dalšího vývoje lesa je vhodnější 
z hlediska ochrany přírody v národním parku: (1) samovolný vývoj ve sledo-
vaném porostu, i přesto, že zahrnuje odumírání stromů z důvodu napadení 
lýkožroutem smrkovým, nebo (2) asanační těžba, která bude mít za následek 
výrazné zvýšení rozlohy holin v této oblasti?

Varianty řešení současné situace v zájmovém území

Popis současného stavu 
Vichřice Kyrill (leden 2007) zanechala v oblasti druhé zóny kolem tzv. 
„Kalamitní svážnice“ ca 15 000 m3 ležícího dřeva. To představuje kolem  
20–40 ha narušeného lesa. Při rozhodování o dalším managementu narušené 
oblasti je nutné vzít v úvahu následující skutečnosti: (1) narušené porosty 
jsou zařazeny do druhé zóny a do budoucna se uvažuje o jejich převedení 
do zóny první, případně do bezzásahového režimu, (2) narušené prosty 
přímo navazují na velmi cenný ekosystém Trojmezenského pralesa a tvoří 
jeho přirozenou ochrannou zónu, (3) narušené porosty podle výsledků této 
studie vznikly přirozeným způsobem po narušení v druhé polovině 19. století 
a z tohoto důvodu představují z biologického hlediska velmi cenný ekosystém, 
(4) v současné době se v dané oblasti nacházejí pouze fragmenty původních 
cenných porostů, které jsou z velké části ohraničené holinou, která vznikla 
během asanačních zásahů v devadesátých letech 20. století (obr. 1).

Příčiny současného stavu
Současný stav lesních porostů v okolí „Kalamitní svážnice“ je výsledkem  
synergického negativního působení asanačních těžebních zásahů po naruše-
ní lesa větrem a lýkožroutem smrkovým. Zatímco na počátku devadesátých let 
se ve studované oblasti nacházelo ca 400 ha přirozeného horského smrkové-
ho lesa, v současné době je velká část této plochy tvořená holinou s fragmenty 
zbylých porostů (obr. 1). Asanační těžba způsobila otevření porostních stěn 
a vytvoření holin. Vznikl tak kaskádovitý efekt, kdy další asanační zásahy 
otvírají nové porostní stěny a vytvářejí tak novou cestu pro vítr a lýkožrou-
ta smrkového do porostu (obr. 1). Výsledkem těchto asanačních zásahů je 
pak holá plocha se všemi negativními důsledky na další vývoj ekosystému. 
Zatímco Trojmezenský prales je mozaikou odumírajícího a živého lesa (stav 
na začátku roku 2008), v okolí „Kalamitní svážnice“ vznikly rozsáhlé holiny. Za 
posledních 15 let se rozloha lesa snížila o ca 50 % (obr. 1). 

Foto 5. Rozsáhlé plochy holin, které vznikly jako důsledek asanačních těžeb v zájmovém 
území za posledních několik let. Obrázek vznikl v roce 2006. Srovnej s obr. 1. V pozadí 
obrázku je vidět tzv. Kalamitní svážnice a jeden z posledních fragmentů lesa, který se na 
lokalitě vyskytoval v roce 2006. V tomto porostu byla umístěna jedna z výzkumných ploch. 
(Foto M. Svoboda).
Picture 5. Large clear cuts as a result of salvage logging created in last ten years. 
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Různé varianty řešení současného stavu
V zásadě existují dvě základní řešení současné situace: (1) ponechání lokalit 
narušených vichřicí samovolnému vývoji, (2) aktivní asanace narušených 
lokalit spojená s odvozem dřevní hmoty. V tabulce 8 je uveden rozbor dopadů 
uvedených typů managementu na stav ekosystému a širší okolí. 
V současné době existuje velká řada seriózních vědeckých studií (souhrnně 
publikované v knize liendenMaYer et al. 2008), které dokumentují negativní 
efekt asanačních těžebních zásahů na stav lesního ekosystému a jeho další 
vývoj po disturbanci. V případě asanace dochází ke kompletnímu odstranění 
stromového patra, výraznému narušení půdního povrchu, vegetace 
a přítomného přirozeného zmlazení. V případě kůrovce dochází k odumření 
stromového patra, zatímco půda, vegetace a zmlazení zůstávají relativně 
nedotčené. V případě vichřice dojde k vytvoření mozaiky stanovišť narušených 
a nenarušených. To vede k vytvoření heterogenity ekosystému s porovnáním 
s asanačními zásahy, které vytvářejí homogenní umělé podmínky rozsáhlých 
holých ploch. 

V této konkrétní lokalitě asanační zásahy negativně ovlivní: (1) Přirozené 
zmlazení – v celé lokalitě je dostatečný počet jedinců zmlazení smrku a jeřábu, 

kteří zajistí kontinuitu dalšího vývoje lesa. Asanace spojená s vytěžením 
a vyklizením dřevní hmoty způsobí výrazné narušení této banky zmlazení. 
(2) Přízemní vegetace – asanační zásahy způsobí zásadní změnu druhového 
složení vegetace. Dojde k narušení půdního povrchu a expanzi druhů (např. 
třtina chloupkatá), které negativně ovlivní vývoj dřevinného patra. (3) Stav 
půdy a humusu – asanační zásahy způsobí narušení půdního povrchu. 
Vzhledem k extrémním stanovištním podmínkám na lokalitě asanační zásahy 
mohou v některých místech vést k výrazné erozi půdního povrchu. Ani použití 
relativně šetrných technologií, jako je lanovka, nezajistí kompletní ochranu 
půdy a humusu. (4) Tlející dřevo – asanační zásah spojený s odvozem dřevní 
hmoty a narušením na stanovišti přítomného tlejícího dřeva negativně ovlivní 
tuto důležitou složku lesního ekosystému. (5) Diverzita organismů – negativní 
dopad asanační těžby na stav přízemní vegetace, půdy a tlejícího dřeva 
negativně ovlivní také biologickou diverzitu na lokalitě. Mnoho druhů typických 
pro horské smrkové lesy v důsledku asanačních zásahů zmizí z ekosystému. 
(6) Hydrologické poměry – narušení půdního povrchu a vytvoření erozních 
rýh po pohybu dřeva a mechanizace po lokalitě negativně ovlivní hydrologické 
poměry. V důsledku toho se výrazně změní odtokové poměry na stanovišti.  
(7) Dynamika populace lýkožrouta smrkového – existuje předpoklad, že 
asanační zásahy zastaví zvýšení populační hustoty lýkožrouta smrkového a tím 
omezí odumírání v současnosti stále stojících živých porostů. Tento argument 
je pravděpodobně platný pouze v horizontu několika let. Z dlouhodobého 
hlediska bude efekt dalších narušení, které danou lokalitu zákonitě postihnou, 
mnohem větší. Současná fragmentace lesních porostů v oblasti zákonitě 
povede k dalším narušení větrem. Další asanace nejsou řešením, protože 
povedou pouze k vytváření dalších a dalších holin (obr. 1). (8) Stav okolních 
porostů – v horizontu několika let asanační zásahy mohou vést k omezení 
populační dynamiky lýkožrouta smrkového v porovnání s variantou ponechání 
lokality samovolnému vývoji. Přítomnost významného zdroje lýkožrouta 
smrkového v blízkém Trojmezenském pralese zákonitě povede ke zvýšení 
stavu lýkožrouta smrkového. To si následně vyžádá i asanaci v současnosti 
živých porostech. Logickým důsledkem bude vytváření dalších rozsáhlých 
holých ploch. (9) Ekonomický zisk – jediným pozitivním efektem asanace je 
ekonomický zisk z prodeje získané dřevní hmoty. 

Výběr vhodné varianty z hlediska ochrany přírody
Z výsledků této studie, výsledků analýzy v této kapitole a výsledků posledních 
vědeckých studií z regionu střední Evropy, ale i ze světa zřetelně vyplývá, že 
asanační zásahy představují pro daný ekosystém mnohem větší zásah než 
například narušení kůrovcem nebo větrem. Pozitivní efekt asanace je spojen 
pouze s teoretickým omezením nárůstu populace kůrovce a ekonomickým 
ziskem z prodeje asanované dřevní hmoty. Vzhledem k současnému stavu na 

Efekt managementu na
stav lesního ekosystému

Typ managementu

Ponechání lokality 
samovolnému vývoji

Aktivní asanace
narušené lokality

Zmlazení dřevin pozitivní negativní

Vegetace pozitivní negativní

Stav půdy a humusu pozitivní negativní

Tlející dřevo pozitivní negativní

Diverzita organizmů pozitivní negativní

Hydrologické poměry pozitivní negativní
Dynamika populace 
lýkožrouta smrkového pravděpodobně negativní pravděpodobně pozitivní

Stav okolních porostů
dlouhodobě pozitivní, 
z pohledu zastoupení 
živého zeleného lesa 
krátkodobě negativní

krátkodobě pozitivní, 
dlouhodobě negativní

Ekonomický zisk negativní pozitivní

Tab. 8. Přehled efektů dvou rozdílných typů managementu: (1) ponechání lokality 
samovolnému vývoji a (2) aktivní asanace narušených stromů (vichřice a lýkožrout 
smrkový) na stav lesního ekosystému. 
Table 8. Differences between two basic management approaches: (1) zero management 
and (2) salvage jogging.
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dané lokalitě (poslední fragmenty lesa – obr. 1) postrádají asanační zásahy 
výraznější smysl. Pro další vývoj území představuje vytvoření rozsáhlé holiny 
mnohem větší nebezpečí, než odumření posledních fragmentů lesa v důsledků 
žíru lýkožrouta smrkového. 

Závěr

Postup při rozhodování o managementu zájmového území
Příklad vývoje zkoumaných porostů za posledních několik desítek let 
ilustrovaný v této studii slouží jako příklad toho, jak by bylo možno tradiční 
management lesa upravit v oblastech, kde produkce dřeva není dlouhodobým 
cílem tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům ochrany přírody. Správci území 
by především měli: (1) definovat cíle managementu v zájmové oblasti;  
(2) zhodnotit současné znalosti o dynamice konkrétních lesních porostů, 
v tomto případě středoevropských horských smrkových lesů; (3) analyzovat 
současný stav a historický vývoj porostů a výsledky těchto analýz použít jako 
podklad při rozhodování o typu a způsobu hospodaření; (4) posoudit, co bude 
výsledkem daného typu hospodaření pro les jako komplexní systém zahrnující 
všechny součásti ekosystému a ne pouze živé stromy; a (5) na základě výše 
uvedeného postupu rozhodnout o vhodné strategii managementu. S vysokou 
pravděpodobností lze konstatovat, že za použití navrženého přístupu bude 
možné předejít mnoha sporným rozhodnutím a způsobům managementu 
lesa, které jsou v rozporu s posledními vědeckými poznatky.

Doporučení pro management a ochranu přírody
Historický průzkum představuje velmi cenný nástroj při ověřování původu 
vybraných lesních porostů. Výsledky historického průzkumu v rámci této 
studie přispěly k ověření přirozeného původu studovaných porostů. Je 
důležité si uvědomit, že lokalit podobné této bude pravděpodobně na celém 
území NP Šumava velké množství. Historický průzkum představuje nástroj 
k vytipování tohoto typu lokalit a k ověření jejich původu. Disturbance na 
konci 19. století na Šumavě ovlivnily stav a další vývoj velké části porostů 
původních horských lesů. Podle dostupných historických podkladů se často 
jednalo o lesy původní, které v té době nebyly ještě výrazně ovlivněny 
hospodářskými aktivitami člověka. Následná generace lesa, která vznikla na 
těchto lokalitách představuje z hlediska ochrany přírody unikátní lokality. Tyto 
oblasti je nutno vyhledat a zahájit jejich nekompromisní ochranu v případě, že 
v rámci současné zonace NP Šumava jsou zahrnuty v zónách, které umožňují 
jejich případné narušení asanační či plánovanou těžbou.

Shrnutí

Výsledky historického průzkumu vyvrátily předpoklad o nepřirozeném původu 
lesa ve studované lokalitě. Analýza historických materiálů prokázala, že 
studované porosty vznikly z větší části z přirozené obnovy po disturbancích 
na konci 19. století. Zároveň bylo potvrzeno rozšíření přirozených horských 
smrkových porostů do nadmořských výšek kolem 1 000–1 100 m. Analýza 
struktury porostů prokázala vysokou biologickou hodnotu studovaných porostů, 
přestože se jejich textura a struktura liší od všeobecně akceptovaného modelu 
struktury a textury horského smrkového lesa. Tento model ale na druhou stranu 
nepostihuje variabilitu zastoupení různých vývojových typů lesa s různými 
znaky textury a struktury jako následek různého režimu disturbancí. Stav 
tohoto typu porostů je proto nutno posuzovat podle hledisek a modelů, které 
odpovídají současné úrovni poznání. Ve studovaných porostech se nachází 
relativně vysoký objem tlejícího dřeva v různých formách (ležící kmeny, stojící 
souše, pahýly). Na plochách byla také zjištěna velká banka přirozené obnovy, 
která zajistí kontinuitu vývoje lesa v případě narušení vichřicí nebo lýkožroutem 
smrkovým a následného rozpadu horního stromového patra.

Analýza leteckých snímků potvrdila výrazné snížení rozlohy lesa v zájmovém 
území a následný vznik holin jako důsledek změny zonace a asanačních 
těžebních zásahů v první polovině devadesátých let. Asanační těžba 
způsobila otevření porostních stěn a vytvoření holin. Vznikl tak kaskádovitý 
efekt, kdy další asanační zásahy otvírají nové porostní stěny a vytvářejí tak 
novou cestu pro vítr a lýkožrouta smrkového do porostu. Výsledkem těchto 
asanačních zásahů je pak holá plocha se všemi negativními důsledky pro 
další vývoj ekosystému. V roce 2007 vichřice narušila další části zbývajících 
porostů. Vzhledem k současnému stavu na dané lokalitě (poslední fragmenty 
lesa) postrádají další asanační zásahy výraznější efekt. Z výsledků této 
studie a výsledků dalších vědeckých studií vyplývá, že asanační zásahy 
představují pro lesní ekosystém mnohem větší zásah než například narušení 
lesa kůrovcem nebo větrem. V případě asanace dochází ke kompletnímu 
odstranění stromového patra, výraznému narušení půdního povrchu, vegetace 
a přítomného přirozeného zmlazení. V případě kůrovce dochází k odumření 
stromového patra, zatímco půda, vegetace a zmlazení zůstávají relativně 
nedotčené. V případě vichřice dojde k vytvoření mozaiky stanovišť narušených 
a nenarušených. To vede k vytvoření heterogenity ekosystému s porovnáním 
s asanačními zásahy, které vytvářejí homogenní umělé podmínky rozsáhlých 
holých ploch. Z tohoto důvodu je v oblastech, kde to stav území a legislativa 
umožňuje, nutné zastavit vytváření rozsáhlých holých ploch a ponechat 
ekosystém působení přírodních procesů. 
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Summary

A mature post-disturbance spruce forest was analyzed in this study. Even 
though the structure was relatively homogenous across a larger area, and it 
originated partly following salvage logging, its biological value is significant. 
The high amount of dead wood in different decay classes implies its value for 
organisms inhabiting and dependent on wood, such as the Red-listed three 
toed woodpecker, which is considered to be an umbrella species in European 
mountain spruce forests, and which is common in the studied stands. We have 
shown that during the past several decades of development without human 
intervention, natural processes such as density dependent self-thinning and 
disturbances of low intensity have created a significant amount of different 
types of dead wood, from standing snags to downed logs. A low amount of 
dead wood has been shown to be one main reason for decreasing biological 
diversity of different groups of organisms in spruce forests across Europe. This 
is especially true if one considers that the studied forest is part of a national 
park and is in proximity to the core zone areas. 

This analyzed stand does not fit into the traditional Central European forestry 
paradigm about the character of natural spruce forests, when very often only 
spruce forests with complex vertical and horizontal structure, which would be 
the result of mostly indigenous processes and low intensity disturbances, are 
considered as truly natural. However, recent studies show that this paradigm 
should be at least partly reconsidered. Infrequent intensive disturbances such 
as windstorms and bark beetle outbreaks could play a major role in influencing 
the structure and dynamics of spruce mountain forests in at least part of the 
landscape. The studied stand could therefore be an example of a natural forest 
stand that developed following this type of intensive disturbance. However, this 
may not have to be completely true, because we were not able to distinguish 
to what extent salvage logging affected the structure of the stands disturbed 
in the second half of the 19th century. Most probably, the stands would not be 
as homogenous as they are now, because a certain amount of canopy trees 
or groups of trees could have survived the effects of a windthrow and bark 
beetle outbreak. On the other hand, recent studies on bark beetle outbreaks 
in spruce forests from the region have shown that the mortality of the canopy 
trees was close to 100%. 

The results of our study are important if we consider two facts: (1) in the 
Central European mountain landscape, old-growth forests are mostly absent 
or are present only in very small fragments because of past patterns of land 
use and disturbance effects on the forests; and (2) the results published 
by Svoboda and Wild (unpublished) showed that in the Bohemian Forest 
region, there could be several thousands of hectares of forests similar to the 
one that we studied. The question is how a high proportion of these stands 

have remained unmanaged until present. Thus, in the context of the known 
importance of old growth characteristics, and not only for biological diversity, 
the recent management approach not only in the study area, but across the 
whole region, is inappropriate. Our results show that after several decades of 
natural development, the studied stands already developed significant old-
growth characteristics. The question is what kind of silviculture operations or 
management strategies should be used to further enhance development of 
these stands towards old-growth forests. Recent management uses salvage 
logging following a windthrow or bark beetle outbreak to stop the further spread 
of such pathogens. In our study site, about half of the forest was cut because 
of salvage logging (fig. 1). In 2007, about 50 ha were felled by a windstorm, 
probably also as a result of stand fragmentation. Several studies throughout 
the world have shown that biological diversity, but also forest regeneration 
and development, was closer to the natural process of recovery following 
a disturbance compared to a salvaged forest. Forest managers should 
therefore carefully judge and review the consequences of their practices. In 
the case of our study area, it seems to be inevitable that most of the main 
canopy tree layer will die sooner or later because of the bark beetle outbreak, 
in spite of heavy forestry measures. The question is which option for further 
forest development is more suitable for nature conservation in the national 
park: (1) natural development of the studied stand even if it includes the large- 
-scale death of canopy trees because of bark beetle outbreak, or (2) salvage 
logging, which will result in a significant increase of clear cuts in the area? 
If one takes into account recent biological values such as the high amount 
of dead wood and large seedling and sapling banks, which will support the 
continuous development of the forest in the area, then the decision seems 
clear to us.

The story of this studied stand might serve as a good example of how 
traditional forest management could be modified in areas where wood 
production is no longer the goal of management, thus to better suit the changing 
demands of society. Forest managers should: (1) define the management 
goals of the area concerned; (2) review current knowledge on the dynamics of 
the specific forest ecosystem, in this case Central European mountain spruce 
forests; (3) investigate the recent conditions, past development and history 
of the stands, which are going to be considered for any kind of management; 
(4) judge what would be the results of any management strategy for the forest 
ecosystem as a complex system including all parts, and not only living trees; 
and (5) based on the above, apply the proper management strategy. By using 
this approach, we believe that many misleading management decisions and 
strategies contradictory to recent scientific knowledge could be avoided. 
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The history of the floodplain forests and its 
importance for nature and landscape 
conservation
Historie lužních lesů a její význam pro ochranu přírody a krajiny
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Abstract: The knowledge of historical development of forest ecosystems is 
important for decisions in conservation nature effort. This article deals with 
forest history of floodplain forest stands in the frame of case study in the 
Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic). The results 
of this study can be useful for creation of management plans of protected areas 
of floodplain forest ecosystems in the Central Europe.

Keywords: Conservation nature, coppice-with-standards, floodplain forest, 
forest history

Abstrakt: Znalost historického vývoje lesních ekosystémů je důležitá pro 
rozhodování o managementu lesního ekosystému v ochranářské praxi. Tento 
článek přibližuje vznik a historii konkrétního porostu lužního lesa v případové 
studii z Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (Česká republika). 
Předložené výsledky studie mohou být užitečné při tvorbě plánů péče 
v chráněných územích přírody, zahrnující ekosystémy lužního lesa. 

Klíčová slova: historický vývoj lesa, lužní les, ochrana přírody, střední les

Introduction

Our understanding of the historical development of the landscape has a critical 
importance for establishing principles of sustainable landscape development 
and for making land use decisions, especially in forest ecosystems (anderson 2006). 

The field of forest history, which examines the historical aspects of the 
development of forest ecosystems on a regional and broader scale, provides 
extremely important information for today’s forest management (kirbY & 
Watkins 1998). agnoletti & anderson (2000) have compiled working methods 
and approaches in the field of forest history. 

Understanding the historical context of the creation and formation of 




