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Abstrakt Příspěvek se zabývá hodnocením přirozené, kombinované i umělé obnovy lesa 
na 37 výzkumných plochách, a to jak v české, tak i v polské části Krkonoš. Při výzkumu obnovy 
lesních porostů byla velká pozornost věnována nejen druhové skladbě, ale i  prostorové 
(horizontální i vertikální) a věkové struktuře juvenilních stadií dřevinné složky ekosystémů 
a  jejich vývoji v  různých stanovištních podmínkách prostředí. Na  základě sledování 
druhové skladby, horizontální a vertikální struktury juvenilních stadií jednotlivých porostů 
i  dynamiky jejich změn byla zhodnocena prosperita obnovy v  úzké vazbě na  vývojová 
stadia a fáze různých základních porostních typů bukových, smíšených (smrkobukových, 
jedlobukových, smrkojedlobukových), smrkových i borových porostů. Přes řadu společných 
rysů se obnova lesa v různých stanovištních a porostních podmínkách Krkonoš vyznačuje 
určitými rozdíly ve své dynamice. Ta je podmíněna odlišnými ekologickými poměry, limity 
prostředí, ale i biologickými vlastnostmi dominantních dřevin.

Abstract Presentation is dealing with the evaluation of natural, combined and artificial 
forest regeneration at 42 research plots, located in the Czech as well as Polish part of the 
Krkonoše Mts. Big attention was paid not only to the tree species composition, but also to 
the spatial (horizontal, vertical) and age structure of the juvenile stages of the tree ecosystem 
compartments, as well as to their development in different site conditions. The prosperity 
of the regeneration was evaluated in relation to the development stages and forest stand 
phases in beech, mixed (spruce-beech, fir-beech, spruce-fir-beech), spruce and pine stands 
on the basis of the study of tree species, horizontal and vertical structure. The forest stand 
regeneration shows different features of the dynamics despite of general rules in particular 
site and stand conditions. The regeneration dynamics is affected by different site conditions, 
site limits as well as biological characteristics of particular tree species.
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ÚvOd
Problematika zvýšení podílu přirozené obnovy je v současnosti předmětem zvýšeného zájmu lesnic-

ké a ochranářské veřejnosti. Uplatňování přirozené obnovy je obecně akceptováno jako významný prvek 
přírodě blízkého obhospodařování postaveného na ekologických základech. Všeobecně je uznáván vý-
znam tohoto postupu zejména z hlediska zachování genových zdrojů dílčích populací lesních dřevin se 
zřetelem na tvorbu vhodných, co do skladby vyhovujících porostů s předpokladem jejichžádoucí ekolo-
gické stability. Tento postup ve srovnání s obnovou umělou vede i k významným úsporám finančních ná-
kladů na obnovu lesa. To vede ke skutečnosti, že se zde v posledních letech podíl přirozené obnovy v KR-
NAP postupně zvyšuje (Obr. 1). V souvislosti se zvyšováním podílu přirozené obnovy postupně dochází 
k určitému snižování plochy umělé obnovy, a to zejména u jehličnatých dřevin (především pak u smrku).

Cílem práce bylo na základě dlouhodobého sledování trvalých výzkumných ploch v lesních eko-
systémech Krkonoš kvantifikovat parametry juvenilních stadií přirozené, umělé i kombinované obno-
vy, z hlediska jejich struktury (především druhové a prostorové) a vývoje diferencovaně podle hlav-
ních porostních typů v národních parcích Krkonoš. Tyto poznatky zajisté budou výchozím materiá-
lem pro úpravu dosavadních praktických obnovních postupů.

MAteRiál A MetOdiKA

lOKAlizAce A chARAKteRistiKA výzKuMných plOch
Na území Krkonoš bylo nejprve založeno 32 trvalých výzkumných ploch označovaných jako TVP 

1 až TVP 32 (Obr. 2). Většina těchto ploch byla založena v roce 1980, TVP 11 až 15 byly založeny již 
v roce 1976. TVP reprezentují bukové, smíšené (bukosmrkové až smrkobukové) a smrkové porosty 
v různých stanovištních podmínkách. V průběhu vývoje tedy vykazují rozdílnou dynamiku. Tyto plo-
chy byly v letech 1981 a 2004 rozšířeny o 2 plochy v ekotonu horní hranice lesa, zaměřené na výzkum 
přirozené vegetativní obnovy lesa – hřížení smrku a buku a 3 plochy v polské části Krkonoš (na Choj-
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Obr. 1. Přirozená, umělá a celková obnova v Krkonošském národním parku v letech 1980 až 2008.

Fig. 1 Proportions of natural, artificial and total forest regeneration in the Krkonoše National Park 
between years 1980 and 2008.
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niku), kde byly vybrány porostní typy, které se v české části Krkonoš nevyskytují (reliktní bory, jedlo-
vé bučiny a velmi bohaté květnaté bučiny).

Přehled základních charakteristik o studovaných trvalých výzkumných plochách v národních par-
cích uvádí Vacek et al. (2009).

MetOdiKA
Pro stanovení struktury horní etáže stromového patra dřevin na TVP bylo použito technologie Fi-

eldMap. Na každé TVP byl vytyčen a stabilizován jeden transekt o rozměrech 50 × 5 m (250 m2), pou-
ze na TVP 6 a 7, které mají výměru 0,5 a 1,0 ha, to byly 2 a 4 transekty, tj. vždy na výměru 0,25 ha jeden 
transekt. Výběr místa vedení transektu byl proveden tak, aby reprezentoval průměrnou četnost a vy-
spělost nárostů na celé TVP. Stabilizace transektů v terénu byla provedena dřevěnými kolíky.

Do měření přirozené a kombinované obnovy byli zahrnuti všichni jedinci přítomní na jednotli-
vých transektech, jejichž výčetní tloušťka byla menší než 12 cm. Byla hodnocena prostorová, druhová, 
věková, výšková a tloušťková struktura.

U všech jedinců přirozené a kombinované obnovy na jednotlivých plochách byla dále zhodnocena 
horizontální struktura. Byly spočítány: Hopkins-Skellamův index, Pielou-Mountfordův index, Clar-
kův-Evansův index a Ripleyova K-funkce (Ripley 1981, Lepš 1996). Rozdíly v horizontální struktuře 
byly kvantifikovány pomocí Ripleyovy K-funkce a vyjádřeny graficky. Na ose x je vzdálenost jedinců 
obnovy v metrech a na ose y hodnota K-funkce – K(r).

Dále byl pro obnovu na jednotlivých transektech spočítán taxační a biologický zápoj. Tyto hod-
noty jsou udávány v relativním vyjádření (například 100 % zápoj v obou kategoriích má hodnotu 1,0).

U jednotlivých porostních typů je v tomto příspěvku rámcově prezentována pouze jedna TVP.

Obr. 2. Situace trvalých výzkumných ploch v národních parcích Krkonoš.

Fig. 2 The situation of permanent research plots in the Krkonoše National Parks.
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výsledKy A disKuze
Přes řadu společných rysů se přírodní lesy v různých stanovištních podmínkách vyznačují určitý-

mi rozdíly ve své přirozené dynamice (Korpeľ et al. 1991, Vacek 2000). Ty jsou podmíněny odlišnými 
ekologickými poměry, limity prostředí, ale i biologickými vlastnostmi dominantních dřevin. Na ex-
trémních stanovištích po  imisně ekologické kalamitě se dosud uplatňují prvky velkého vývojového 
cyklu lesa se značným podílem pionýrských dřevin. Ekologicky stabilní autochtonní porosty se obno-
vují v rámci malého vývojového cyklu.

BuKOvé pOROsty
Přírodní porosty buku v Krkonoších se vyznačují velkou různověkostí, malou variabilitou zásoby, 

struktury a maloplošnou texturou – nejmenší z našich přirozených zonálních lesů. Tyto vývojové ten-
dence jsou podmíněny maximální stínomilností této dřeviny a její relativně kratší dobou života (cf. Va-
cek et al. 1988). Jedná se zejména o přírodní bukové porosty v údolí Jizery, na Boberské stráni, na Rý-
chorách (v ČR), na lokalitě Chojnik, Szklarka, nad Jagnadkówem a v údolí říčky Lomniczka (v PL).

tvp 29 – u Bukového pralesa B
Porost 536 A17/2/1b s TVP 29 – U Bukového pralesa B se nachází na poměrně mírném svahu s ji-

hovýchodní expozicí. Jedná se o velmi rozvolněnou přestárlou kmenovinu s četným náletem buku lesní-
ho různého věku a různé výšky. Z hlediska malého vývojového cyklu lesa zde převažuje stadium dorůs-
tání s fragmenty stadia rozpadu. Jedná se o porost fenotypové třídy B, tj. porost nadprůměrné hospodář-
ské hodnoty a dobrého zdravotního stavu, který je charakterizován třemi etážemi. Horní etáž je tvořena 
173 let starým porostem buku (93 %) a smrku (7 %). Ve střední a spodní etáži je zastoupen buk (100 %) 
o věku 23 a 9 let. Do porostu je dále pomístně vtroušen jeřáb ptačí a smrk ztepilý. Střední výška porostu 
je 25 m a zakmenění horní etáže je 6. Díky silně rozvolněnému zápoji nejvýše položené korunové vrstvy 
(55 %) se do porostu dostává dostatek světla, a tím i tepla, takže jsou zde poměrně dobré podmínky pro 
odrůstání přirozené obnovy. Porost náleží do HS 546 a pásma ohrožení imisemi C.

TVP 29, založená v roce 1980, náleží k LT 6K5 – kyselá smrková bučina s kapradí širolistou, je umís-
těna v poměrně málo členitém terénu. Půdním typem je kambizem modální. Pokryvnost bylinného pa-
tra je v důsledku značného zápoje spodní porostní etáže nízká (5 %) a dominuje v něm Dryopteris dila-
tata. Množství přirozeného zmlazení je zde diferencováno především podle zápoje spodních porostních 
etáží a stromového patra. Celkový počet jedinců přirozené obnovy v přepočtu na hektar je 13 320, z toho 
buk tvoří téměř 100 % a jeřáb ptačí a smrk ztepilý mají jen minimální podíl. V důsledku poměrně poma-
lého a plošně nepravidelného rozvolňování zápoje zde postupně dochází k vytváření výškově a tloušťko-
vě diferencovaného přirozeného zmlazení, podobně jako tomu je ve stromovém patře mateřského po-
rostu. Bukové zmlazení je převážně soustředěno do bioskupin, které se nacházejí v různě velkých světli-
nách kolem ležících nebo odumřelých stromů.

Počet semenáčků a nárostů dává naději na dobrou obnovu, na několika místech se vytvořily odrostlé 
bioskupiny, které tvoří cca 20 %. V místech pokročilého rozpadu ležícího dřeva na povrchu půdy se vy-
tváří vhodná klíční podložka a dobré mikroklima pro semenáčky, které jsou zde vzhledem k danému vý-
vojovému stadiu zastoupeny minimálně (17 ks).

Nejvíce jsou na transektu zastoupeni jedinci vyšší než 1,5 m (3 520 ks.ha–1, 26 %). Velký podíl má 
nálet do 30 cm výšky (40 %). Nejméně zastoupenou výškovou třídou je třída 80,1–90 cm (240 ks.ha–1).

Horizontální struktura přirozené obnovy, vyjadřující její taxační i biologický zápoj, a situace hor-
ní etáže (stromového patra) je uvedena na Obr. 3. Taxační zápoj obnovy je 0,25 a biologický zápoj 0,51. 
Zmlazení dřevin se zde vyskytuje převážně v  hloučcích, které jsou relativně rovnoměrně rozmístěny 
po celé ploše transektu. Nižší, a tedy i mladší jedinci rostou ve větším množství na místech, kde jim méně 
konkuruje více odrostlé zmlazení. Jeřáb i smrk jsou většinou jednotlivě vtroušeny.

Podle všech tří zjišťovaných strukturálních indexů (Hopkins-Skellamova, Pielou-Mountfordova 
a Clark-Evansova) je přirozená obnova na této TVP agregována. Shlukovité uspořádání jedinců přiroze-
né obnovy podle jejich vzdálenosti (rozestupu) vyplývá též z Ripleyovy K-funkce (Obr. 4).
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Obr. 3. Situační plánek přirozené obnovy na transektu na TVP 29 – U bukového pralesa B.

Fig. 3  The situation of natural regeneration on the transect of PRP 29 – U Bukového pralesa B.
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Obr. 4.  Horizontální struktura přirozené obnovy vyjádřená K-funkcí na TVP 29 – U Bukového pralesa B.

Fig. 4  The spatial structure of natural regeneration Ripley K-functions on PRP 29 – U Bukového pralesa B.
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sMíšené pOROsty
Smíšené porosty buku, jedle a smrku se vyznačují dlouhou, 350–400 let trvající dobou malého vý-

vojového cyklu. Ta je determinována dobou života jedle jako dřeviny s nejdelší životností. Doba živo-
ta smrku dosahuje 300–350 let, buku pak 200–250 let. Rozdílné doby vývojových cyklů jednotlivých 
dřevin tak podmiňují i značnou variabilitu a složitost vývoje přírodních lesů v 5. a 6. LVS a složité po-
rostní struktury, vznikající v průběhu vývoje porostů (cf. Vacek et al. 1987).

Jedná se zejména o přírodní smrkobukové porosty s vtroušenou či přimíšenou jedlí v údolí Jizery, 
na Boberské stráni, na Rýchorách, V Bažinkách (v ČR), nad Jagnadkówem, na lokalitě Szklarka, v údo-
lí říčky Lomniczka a pod Kociołom Szrenickim (v PL).

tvp 7 – Bažinky 1
Porost 311 A17/4/1a s TVP 7 – Bažinky 1 se nachází na svahu o středním sklonu s východní ex-

pozicí. Jedná se o pomístně proředěnou vyspělou kmenovinu s četným náletem zejména buku lesní-
ho a smrku ztepilého různého věku a různé výšky. Z hlediska malého vývojového cyklu lesa zde pro-
bíhá středně pokročilé stadium rozpadu s fází obnovy. Jedná se o porost fenotypové třídy A, tj. hospo-
dářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní a vyniká množstvím a kvalitou produkce, mor-
fologickými znaky a odolností. Porost je charakterizován třemi etážemi. Horní etáž je tvořena 223 let 
starým porostem buku (90 %) a smrku (10 %). Ve střední etáži je zastoupen buk (95 %) a smrk (5 %) 
o věku 39 let a ve spodní etáži buk (94 %), smrk (5 %) a jeřáb (1 %) o věku 17 let. Střední výška poros-
tu je 30 m a zakmenění horní etáže je 6. Díky značnému rozvolnění zápoje horního stromového patra 
(zápoj 65 %) jsou zde velmi dobré podmínky pro přežívání přirozené obnovy, a dokonce pro její zdár-
né odrůstání. Porost náleží do HS 546 a pásma ohrožení imisemi C.

Tato plocha dává předpoklad dobrého vývoje přirozené obnovy a mohla by sloužit jako model 
podrostního hospodářského způsobu, jaký je v těchto podmínkách blízký přirozenému vývoji přírod-
ních lesů v Krkonoších.

TVP 7, založená v  roce 1980, náleží k  LT 6S1 – svěží smrková bučina šťavelová a  je umístěna 
v málo členitém terénu. Půdním typem je kambizem modální. Pokryvnost bylinného patra je střední 
(50 %), dominuje v něm Calamagrostis villosa a Prenanthes purpurea. Celkově zde tedy není příliš sil-
ný konkurenční tlak buřeně vůči přirozenému zmlazení. Množství přirozeného zmlazení je diferen-
cováno především podle zápoje stromového patra, podle charakteru půdního povrchu a pokryvnos-
ti bylinného i mechového patra.

Celkový počet jedinců přirozené obnovy v přepočtu na hektar je 96 720, z toho buk lesní tvoří 
87 %, smrk ztepilý 12 %, jeřáb ptačí 1 % a vrba jíva má minimální zastoupení. V důsledku postupně 
rozvolňovaného zápoje s pokračujícím rozpadem porostu se zde vytvořilo výškově a tloušťkově znač-
ně diferencované přirozené zmlazení.

Výšková struktura je poměrně homogenní, zastoupení obnovy ve výškových třídách má relativ-
ně vyrovnaný charakter, výraznější výjimkou je zmlazení v kumulativní třídě 100,1–150 cm (24 480 
ks.ha–1) i ve třídě 150,1–200 cm (12 320 ks.ha–1). Náletu menšího než 30,1 cm je pouze 12 %. Nejvíce 
jedinců spadá svou výškou do třídy 100,1–150 cm a nejméně do třídy do 10 cm (1 120 ks.ha–1). Větši-
na zmlazení s výškou v intervalu 100,1–200 cm je ze semenného roku 1993.

Horizontální struktura přirozené obnovy, vyjadřující její taxační i biologický zápoj, a situace hor-
ní etáže (stromového patra) je uvedena na Obr. 5. Taxační zápoj obnovy je 0,63 a biologický zápoj 1,27. 
Bukové zmlazení je soustředěno převážně do bioskupin, které se nacházejí především v menších svět-
linách, a zmlazení smrku se nachází v relativně větších světlinách a je také agregované. Semenáčky jed-
le a vrby jívy jsou vtroušeny jednotlivě.

Podle všech tří zjišťovaných strukturálních indexů (Hopkins-Skellamova, Pielou-Mountfordova 
a Clark-Evansova) je přirozená obnova na této TVP poměrně výrazně agregována. Relativně značně 
shlukovité uspořádání jedinců přirozené obnovy podle jejich vzdálenosti (rozestupu) vyplývá též z Ri-
pleyovy K-funkce (Obr. 6).



 
173

Opera Corcontica 47/2010 suppl. 1 

0
1
2
3
4
5

0 5 10 15 20 25
m

m

BK JR SM horní etáž

0
1
2
3
4
5

25 30 35 40 45 50
m

m

BK JR SM JIV horní etáž

Obr. 5.  Situační plánek přirozené obnovy na transektu na TVP 7 – Bažinky 1.

Fig. 5  The situation of natural regeneration on the transect of PRP 7 – Bažinky 1.
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Obr. 6. Horizontální struktura přirozené obnovy vyjádřená K-funkcí na TVP 7 – Bažinky 1.

Fig. 6  The spatial structure of natural regeneration Ripley K-functions on PRP 7 – Bažinky 1.
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sMRKOvé pOROsty
Výrazná je i dynamika smrkových porostů a porostů s dominantním výskytem smrku ve vyšších 

horských polohách. Smrk představuje dřevinu, která má ve  vyšších nadmořských výškách největší 
konkurenční schopnost a toleruje podmínky na horní hranici lesa, třebaže i jeho optimum z hlediska 
růstu a dosažených dimenzí leží níž, tj. v 5.–6. LVS. Dynamika smrkových přírodních porostů se pak 
výrazně liší podle nadmořské výšky a stanovištních podmínek (cf. Vacek 1990).

Jedná se zejména o přírodní smrkové porosty v Labském dole, Modrém dole, Obřím dole, v oko-
lí vrchu Koule, na Střední hoře (v ČR) a na lokalitě Kocioł Lomniczki, Mumlawski Wierch, Kamennik 
i v okolí Malého Stawu (v PL).

tvp 13 – strmá stráň c
Porost 117 C17/1b s TVP 13 – Strmá stráň C se nachází na svahu o středním sklonu se severový-

chodní expozicí. Jedná se o velmi rozvolněnou vyspělou kmenovinu, která je v posledních pěti letech 
značně atakována lýkožroutem smrkovým. Zmlazení převážně smrku ztepilého je různého věku a výš-
ky; vtroušen je jeřáb ptačí a bříza karpatská. Z hlediska malého vývojového cyklu lesa zde probíhá sta-
dium rozpadu s fází obnovy. Jedná se o porost fenotypové třídy A, který je charakterizován dvěma etá-
žemi. Horní etáž je tvořena 233 let starým porostem smrku (100 %). Ve spodní etáži je zastoupen smrk 
(75 %), buk (15 %), jeřáb ptačí (6 %), bříza pýřitá (3 %) a javor klen (1 %) o věku 10 let. Buk lesní, bříza 
pýřitá a javor klen sem byly vneseny převážně uměle (výsadbou). Střední výška porostu je 22 m a za-
kmenění horní etáže je 5. Díky značnému rozvolnění zápoje horního stromového patra (zápoj 20 %) 
jsou zde relativně dobré podmínky pro přežívání kombinované obnovy, a dokonce pro její zdárné od-
růstání, kromě ploch s hustým pokryvem Athyrium distentifolium. V důsledku poškození především 
myšovitými hlodavci a zvěří byly na této TVP u buku ztráty úhynem 82 % a u javoru klenu 96 %. Bří-
za pýřitá nebyla na této TVP vysazena. Z umělé obnovy zde přežilo a dosud odrůstá 8 jedinců (7 BK 
a 1 KL, tj. 32 ks.ha–1), což je vzhledem k množství přirozené obnovy podíl výrazně menší než 1 %. Po-
rost náleží do HS 21 a pásma ohrožení imisemi B.

TVP 13, založená v roce 1976, náleží k LT 8F1 – svěží kamenitá svahová smrčina – kapradinová 
s papratkou alpínskou a je umístěna ve středně členitém terénu. Půdním typem je podzol modální. Po-
kryvnost bylinného patra je vysoká (95 %), dominuje v něm Athyrium distentifolium a Calamagrostis 
villosa. Je zde tedy velmi vysoký konkurenční tlak buřeně vůči přirozenému zmlazení, proto ke zmla-
zení dochází především na výrazných terénních vyvýšeninách a na tlejícím dřevě. Množství přiroze-
ného zmlazení je diferencováno především podle charakteru půdního povrchu (výrazná preference 
vyvýšených míst) a pokryvnosti bylinného i mechového patra (preference mechů, Avenella flexuosa 
a Vaccinium myrtillus).

Obnova na transektu na TVP 13 je hojná (v přepočtu na hektar je 9 240 ks), z toho pouze 72 je-
dinců je z umělé obnovy. V obnově výrazně převládá smrk ztepilý (97 %), jeřáb ptačí je zastoupen 3 % 
a podíl břízy karpatské je minimální.

Výšková struktura zmlazení je poměrně homogenní, zastoupení obnovy ve výškových třídách má 
relativně vyrovnaný charakter, ale stejně jako na ostatních transektech je i zde většinou patrné ubývání 
zmlazení s jeho rostoucí výškou. Výjimku rámcově tvoří jen výšková třída 100,1–150 cm, která pochází 
ze semenného roku 1993. Na celkovém množství obnovy se tato třída podílí 22 %, což je téměř dvojná-
sobek zmlazení ve druhé nejvíce zastoupené třídě 20,1–30 cm. Četnosti v ostatních třídách se pohybují 
v intervalu 120–880 ks.ha–1 kromě první a poslední třídy, kde dosahují řádově nižších hodnot (40 ks.ha–1).

Výrazně dominantní podíl zde mají jedinci od jednoho roku s výčetní tloušťkou menší nebo rov-
nou 4 cm (9 200 ks.ha–1, tj. 99,5 %) a minimálně jsou již zastoupeny semenáčky (40 ks.ha–1, tj. 0,5 %).

Horizontální struktura kombinované obnovy, vyjadřující její taxační i biologický zápoj, a situace 
horní etáže (stromového patra) je uvedena na Obr. 7. Taxační zápoj obnovy je 0,15 a biologický zápoj 
0,22. Obnova se zde vyskytuje především na vyvýšeninách, a to v hloučcích až v různých skupinách 
na místech, kde není tak vyrazný konkurenční tlak Athyrium distentifolium, a to především ve Vaccini-
um myrtillus.
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Obr. 7.  Situační plánek kombinované obnovy na transektu na TVP 13 – Strmá stráň C.

Fig. 7  The situation of combined regeneration on the transect of PRP 13 – Strmá stráň C.
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Obr. 8.  Horizontální struktura kombinované obnovy vyjádřená K-funkcí na TVP 13 – Strmá stráň C.

Fig. 8  The spatial structure of natural regeneration Ripley K-functions on PRP 13 – Strmá stráň C.
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Podle všech tří zjišťovaných strukturálních indexů (Hopkins-Skellamova, Pielou-Mountfordova 
a Clark-Evansova) je kombinovaná obnova na této TVP značně agregována. Relativně výrazné shlu-
kovité uspořádání jedinců kombinované obnovy podle jejich vzdálenosti (rozestupu) vyplývá též z Ri-
pleyovy K-funkce (Obr. 8).

ReliKtní BORy
Přírodní porosty borovice lesní v Krkonoších se vyznačují nepříliš velkou různověkostí (nejstarší 

jedinci zde dosahují věku kolem 165 let), malou variabilitou zásoby a výrazně maloplošnou mozaiko-
vitou texturou – nejmenší z našich přirozených azonálních lesů. Charakteristické jsou zejména bios-
kupiny střídající se s volnými ploškami s pomístní poměrně sporadickou přirozenou obnovou. Jedná 
se tedy o porosty značně texturně diferencované (cf. Vacek et al. 2009).

Přirozený výskyt borovice lesní a společenstev borů je podmíněn edaficky. V Krkonoších se tato 
azonální společenstva (reliktní bory) vyskytují pouze na Chojniku v PL, kde zaujímají plochu 2,25 ha, 
a to v rozpětí klimatu bukového LVS.

tvp 37 – chojnik – reliktní bor
Porost 213j s TVP 37 – Chojnik – reliktní bor se nachází na svahu o středním sklonu se severozá-

padní expozicí. Jedná se o značně rozvolněnou vyspělou kmenovinu s pomístním náletem buku lesní-
ho, dubu zimního, borovice lesní, břízy bělokoré i dalších dřevin různého věku a různé výšky. Z hle-
diska malého vývojového cyklu lesa zde probíhá konečné stadium optima až počáteční stadium rozpa-
du s fází obnovy. Jedná se o porost fenotypové třídy B, který je charakterizován dvěma etážemi. Horní 
etáž je tvořena 191 let starým porostem borovice lesní (90 %) a buku lesního (10 %). Střední a spod-
ní etáž vytváří buk (70 %) a klen o věku 22 a 11 let. Střední výška porostu je 20 m a zakmenění 7. Díky 
postupnému rozvolňování zápoje horního stromového patra v posledních letech (zápoj 70 %) zde za-
čínají být již lepší podmínky pro přirozenou obnovu. Porost náleží do HS 13.

TVP 37, založená v roce 2004, náleží k TSL BS – bór suchy (LT 0Z0 – zakrslý reliktní bor – sběrný 
typ) a je umístěna ve značně členitém terénu se skalními žulovými výchozy. Půdním typem je litozem 
až kambizem. Pokryvnost bylinného patra je poměrně nízká (20 %), dominuje v něm Vaccinium myr-
tillus. Není zde tedy evidentní konkurenční tlak buřeně vůči přirozenému zmlazení. Množství přiro-
zeného zmlazení je diferencováno především podle zápoje stromového patra a podle charakteru půd-
ního povrchu, především pak jeho vysýchavosti.

Celkový počet jedinců přirozené obnovy v přepočtu na hektar je 12 080, z toho buk lesní tvoří 
72 %, dub zimní 15 %, borovice lesní 7 %, bříza bělokorá 3 %, jeřáb ptačí 2 %, smrk ztepilý 1 % a za-
stoupení javoru klenu je minimální.

Výšková struktura zmlazení má s  jeho rostoucí výškou převážně značně klesající trend. Náletu 
menšího než 30,1 cm je 83 %. Nejvíce jedinců spadá svou výškou do třídy do 10 cm (5 960 ks.ha–1, 
tj. 49 %), značný je i počet jedinců ve třídě 10,1–20 cm (3 200 ks.ha–1, tj. 26 %) a nejméně jedinců je 
ve třech třídách v rozmezí 70,1–100 cm (po 80 ks.ha–1, tj. 1 %).

Horizontální struktura přirozené obnovy, vyjadřující její taxační i biologický zápoj, a situace hor-
ní etáže (stromového patra) je uvedena na Obr. 9. Taxační zápoj obnovy je 0,06 a biologický zápoj 0,08. 
Bukové zmlazení je převážně soustředěno do  bioskupin v  příznivějších edafických poměrech. Dub 
zimní je rozmístěn především v hloučcích a ostatní dřeviny jsou vtroušeny převážně jednotlivě, vy-
skytují se vždy v relativně příznivějších edafických poměrech, odpovídajících jejich ekologické valenci.

Podle všech tří zjišťovaných strukturálních indexů (Hopkins-Skellamova, Pielou-Mountfordova 
a Clark-Evansova) je přirozená obnova na této TVP výrazně agregována. Velmi výrazné shlukovité 
uspořádání jedinců přirozené obnovy podle jejich vzdálenosti (rozestupu) vyplývá též z Ripleyovy K-
funkce (Obr. 10).
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Obr. 9.  Situační plánek přirozené obnovy na transektu na TVP 37 – Chojnik – reliktní bor.

Fig. 9  The situation of natural regeneration on the transect of PRP 37 – Chojnik – reliktní bor.
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Obr. 10. Horizontální struktura jedinců přirozené obnovy vyjádřená K-funkcí na TVP 37 – Chojnik – 

reliktní bor.

Fig. 10 The spatial structure of natural regeneration Ripley K-functions on PRP 37 – Chojnik – reliktní 
bor.
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závěR
Z výsledků vyplývá významný potenciál přirozené obnovy porostů. Na většině níže položených 

výzkumných ploch (cca do 7. LVS) byl prokázán až masivní výskyt přirozené obnovy buku, smrku, 
výjimečně i dalších dřevin, která ve vhodných podmínkách (snížené zakmenění mateřského poros-
tu) dokonce úspěšně odrůstá. Tam, kde se zatím obnova vyskytuje jen sporadicky, většinou pro ni ne-
byly dosud vytvořeny vhodné podmínky (prosvětlením porostu). Přirozenou obnovou je možné do-
sáhnout radikální změny v druhovém složení porostu, kdy zejména v případě buku postačí relativně 
velmi malý podíl plodících stromů v porostu k téměř totálnímu vytlačení doposud zcela dominující-
ho smrku.

Na většině výzkumných ploch, kde byla v minulosti umělá obnova prováděna (nejčastěji se jedna-
lo o vyšší nadmořské výšky), byla v podstatě neúspěšná. Do současnosti se mnohde zachovaly jen její 
zbytky v řádu několika málo procent vysázených jedinců. Důvodů může být několik – od nepříznivé-
ho klimatu a extrémních imisních poměrů přes škody zvěří až po málo kvalitní sazenice, nekvalitní 
provedení výsadby a zanedbání péče o kultury po výsadbě. Zejména pak nekvalitně provedená výsad-
ba, nerespektující vhodná mikrostanoviště, měla statisticky průkazný vliv na výši ztrát při zalesňování 
(v 7. a v 8. LVS nárůst ztrát o 23 až 38 %).
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