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Úvod 
Toto je druhá periodická zpráva k řešení projektu Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě. Zatímco 
rok 2006, respektive jeho druhé pololetí, byl věnován především shromáždění podkladových materiálů a vyhod-
nocování starších dostupných dat, byl rok 2007 prvým obdobím soustředěným zvláště na sběr terénních dat. 
Etapa rešerší nyní byla dokončena finalizací dílčího cíle 1, v rámci něhož byl vytvořen aktuální přehled dříve 
řešených projektů se zvláštním respektem k biodiversitě terestrických ekosystémů v obou regionech, na který 
navazuje vypracování přehledu výzkumných a monitoračních ploch v rámci obou českých pohoří. 
Evropská pohoří jsou důležitými centry pro uchování biodiversity celého širšího regionu (NAGY ET AL. 2003). 
V České republice je tak nutno klást důraz na sledování stavu dvou nejvýznamnějších horských celků - Šumavy 
a Krkonoš, které jsou předmětem tohoto projektu. 
Z hlediska střední Evropy mají největší zastoupení společenstva lesní a proto stojí v popředí právě sledování 
těchto typů ekosystémů - ať již v jejich relativně přirozené podobě, tak zvláště v aktuálním stavu, který je více-
méně vzdálený přirozeným lesům. Důraz je klasicky kladen na poznání vtahu mezi strukturou těchto ekosysté-
mů, jejíž jednou složkou je diversita, a procesy v nich, které jsou často označovány jako "funkce" (SCHERER-
LORENZEN ET AL. 2005). Diversita lesů se v posledních letech stala širokým zájmem vědců nejen v Evropě, ale 
na celém světě, a to i ve vztahu k hospodaření v lesích, čehož příkladem mohou být i dvě souborné publikace, 
které byly vydány v posledním roce (HAWKSWORTH ET BULL 2006; NAKASHIZUKA 2007). Zde je vidět, že diver-
sita lesních ekosystémů je sledována nejen vzhledem k rostlinným společenstvům, ale stejně - ne-li s vyšším 
důrazem - též s ohledem na další skupiny organismů. Těmi jsou často hmyz a houby, které se staly předmětem 
zájmu i v rámci tohoto projektu. V uplynulém roce se tak zájem soustředil na průzkum společenstev makromycet 
a pancířníků ve vybraných sledovaných ekosystémech. 
V rámci diferencovaných polyfunkčních přístupů k lesním i nelesním ekosystémům hraje klíčovou roli jejich 
směřování k ekologicky stabilnějším ekosystémům s vyšší (respektive optimální) diversitou a prohlubování 
přírodě blízkých přístupů k jejich managementu. Má to svoje nezastupitelné místo zejména v současné době, kdy 
se mění a rozrůzňují přístupy společnosti k různým ekosystémům a k jejich významu v krajině s akceptací vyvá-
ženosti plnění všech jejich funkcí (ekonomických, ekologických, environmentálních i sociálních). 
Poslední rok potvrdil zranitelnost lesních ekosystémů se strukturu vzdálenou té, která je typická pro přirozené 
ekosystémy. Orkán Kyrill v lednu 2007 ovlivnil velké plochy lesních porostů, které se tak staly laboratoří v níž 
je možné sledovat různé procesy, které jsou spojeny s dynamikou lesů. Této situace je nejen možné využít pro 
získání nových poznatků, ale současně nastolila situaci, kterou je potřeba okamžitě řešit tak, aby dále nebyla 
snižována biodiversita v prostoru zasažených území. Proto byly práce směřovány i ve směru řešení těchto pro-
blémů. 
Z výše uvedených důvodů byl v rámci tohoto projektu v roce 2007 značný důraz kladen na metodické propraco-
vání managementu biodiversity lesních ekosystémů v krajině směřujícího k posílení jejich ekologické stability 
ekologické stability, které vyvrcholilo vydáním čtyř monografií (VACEK ET AL. 2007, VACEK, SIMON, REMEŠ ET 

AL. 2007, POLENO, VACEK ET AL. 2007a, 2007b) a řady dalších vědeckých a odborných článků pro lesnickou, 
ochranářskou i zemědělskou praxi. 
Jak již bylo uvedeno v návrhu projektu i ve zprávě za rok 2006, i v roce 2007 pokračoval výzkum ve všech třech 
základních směrech rozlišených podle tří úrovní biodiversity - od krajiny, přes úroveň jednotlivých ekosystémů 
(v rámci projektu je pozornost věnována přednostně terestrickým ekosystémům) až po úroveň populace zde 
representovanou genetickou diversitou vybraných populací významných dřevin. 
 
Editaci celé této zprávy provedl K. Matějka v rámci spoluřešitelského pracoviště IDS obdobně, jako tomu bylo 
ve zprávě minulé. Většina zde představených materiálů je rovněž zpřístupněna široké veřejnosti prostřednictvím 
Internetu na adrese www.infodatasys.cz, kde jsou umístěny hlavní stránky projektu. Tyto materiály budou i dále 
průběžně aktualizovány tak, aby se výsledky staly co nejdříve přístupnými. Tím byla otevřena i další cesta pro 
předání výsledků pro jejich praktické využití a to mimo klasické publikace v odborném tisku, kterému byla vě-
nována vysoká pozornost. 
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Dílčí cíl 1. Inventarizace všech stávajících monitoračních a 
výzkumných ploch 
Viz dílčí zpráva za spoluřešitele - IDS 

Dílčí cíl 2. Vyhodnocení krajinných transektů 
Viz dílčí zpráva za spoluřešitele - IDS 
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Dílčí cíl 3 - Studium ploch v rámci lesních ekosystémů 
Základním problémem našich horských lesů pod výrazným imisně ekologickým zatížením je zajištění jejich 
ekologické stability a biodiversity jako kategorického požadavku uplatňování principů trvalé udržitelnosti. Za-
mýšlenou ekologickou analýzou vlivu imisně ekologických stresů na základní typy horských lesních ekosystémů 
Krkonoš a Šumavy proto byly nejprve získávány poznatky především o tom, jak jsou narušovány nebo změněny 
vztahy uvnitř dřevinné složky ekosystémů tvořící jejich podstatu. Ty byly dále využívány pro tvorbu a ověřování 
managementových opatření směřujících k nastolení alespoň antropogenní ekologické stability a k udržení či 
k posílení biodiversity studovaných lesních ekosystémů vyskytujících se v různých imisně ekologických pod-
mínkách. 
Práce týkající se obnovy lesa na plochách po proběhlé kůrovcové kalamitě na Šumavě jsou součástí testování 
dvou hypotéz: (1) Přispěl (jak významně) bez zásahový režim v místech silně atakovaných kůrovcem k přirozené 
obnově lesních ekosystémů (z ohledem na četnost, věkovou i plošnou strukturu a biodiversitu nové generace 
lesa)? (2) Jsou zjištěné počty jedinců obnovy, jejich struktura, vitalita a biodiversita dostatečné z hlediska zajiš-
tění funkčních lesních ekosystémů? 
Velká pozornost byla dále věnována destrukčnímu vlivu orkánu Kyrill (leden 2007) na strukturu a zdravotní stav 
lesních ekosystémů na trvalých výzkumných plochách na Šumavě i v Krkonoších. 
Pro objasnění výše uvedených otázek bylo třeba použít nejen postupy obvyklé ve výzkumu pěstování lesa, den-
drometrie a hospodářské úpravy lesa, ale i ekologie, pedologie, fytocenologie, bioklimatologie a biomatematiky. 
Užití postupů těchto disciplín bylo nezbytné, zejména pro objasnění stěžejních ekologických souvislostí mezi 
základními složkami ekosystémů (ovzduší – půda – přízemní vegetace – dřeviny – živočichové). Alespoň rám-
cová znalost těchto vazeb byla často nezbytná pro návrhy postupů nápravných opatření směřujících k obnově a 
stabilizaci těchto velmi složitých ekosystémů. 

Přehled prací v roce 2007 
 Pokračování v biometrických měřeních na trvalých výzkumných plochách (TVP) a ve zpracování získaných 

dat - vizualizace, predikce vývoje a dendrometrické rozbory (dosud změřeno 35 TVP v Krkonoších a 15 
TVP na Šumavě). 

 Periodické hodnocení zdravotního stavu porostů na TVP (všechny TVP v Krkonoších i na Šumavě) a 
podrobné zhodnocení zdravotního stavu lesních ekosystémů na TVP i porostů nad horní hranicí lesa 
v Krkonoších za uplynulých 25 – 30 let . 

 Odběry půdních vzorků na všech TVP na Šumavě a vzorků asimilačního aparátu (detailní odběry na jedné 
modelové TVP).  

 Sledování společenstev makromycetů a půdních roztočů na vybraných TVP v oblasti Šumavy bylo řešeno 
spoluprací s externími pracovníky a jejich výsledky jsou uvedeny ve zvláštní příloze této zprávy. 

 Pokračování v podrobném mapování přirozené obnovy na transektech TVP (6 ploch Krkonoše) . 
 Shromáždění starších fytocenologických snímků z typologických ploch ze Šumavy, jejich převod do data-

báze. 
 Pokračování ve fytocenologickém snímkování typologických ploch a odběru půdních vzorků (50 ploch 

v Krkonoších). Ve vazbě na typologické jednotky byla zhodnocena biodiversita lesních ekosystémů i eko-
systémů nad horní hranicí lesa v české části Krkonoš a v systému GIS byl zpracován přehled významných 
botanických lokalit v Krkonoších jako základ pro tvorbu speciálního managementu, směřujícího k posílení 
jejich biodiversity. Ve vazbě na typologické jednotky bylo též započato se zpracováním vývoje lesů 
v krajině Krkonoš. 

 Vyhodnocení dlouhodobého pokusu s korekcí projevů žloutnutí smrkových porostů pozemní aplikací hnojiv 
v druhé zóně NP Šumava. 

 Rámcové vyhodnocení stavu lesních ekosystémů a návrh lesnických a ochranářských opatření po orkánu 
Kyrill v NP Šumava. 

 Zpracování modelových příkladů managementu pro bohatě strukturované a přírodě blízké lesy s akcentem 
na udržení a posílení biodiversity a zvýšení ekologické stability lesních ekosystémů. 

Sledování struktury a stavu ekosystémů na TVP 
Přehled všech výzkumných ploch a jejich základní charakteristika viz zpráva za rok 2006, přehled ploch v rámci 
dílčího cíle 1 (zpráva za spoluřešitele - IDS) a oficiální internetové stránky projektu na www.infodatasys.cz . 
Výzkum v Krkonoších se odehrával převážně na 32 TVP i na více než 200 dočasných výzkumných (dílčích, 
zkusných) plochách. Nově byly v polské části Krkonoš založeny tři TVP na ekotopech, které se u nás nezacho-
valy v přirozeném stavu (bohatá bučina, jedlová bučina, reliktní bor), a to na lokalitě Chojnik. Výzkum na 
Šumavě probíhal na všech 20 TVP i na více než 30 dočasných výzkumných (dílčích, zkusných) plochách. 
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Tabulka 1. Zastoupení dřevin (živí jedinci stromového patra) na TVP na LS Modrava a Plešný v r. 1997. 
Počet Podíl (%) TVP 

Buk Smrk Ostatní list-
náče 

Celkem Buk Smrk Ostatní list-
náče 

M1 0 86 0 86 0 100 0 
M3 0 156 0 156 0 100 0 
M7 0 11* 0 11* 0 100 0 
P12 570 7 49 626 91, 1 1,1 7,8 
P13 167 61 19 247 67,6 25 7,7 
P14 239 185 80 504 47,4 37 15,9 
P15 380 74 6 460 82,6 16 1,3 
P16 169 52 5 226 74, 8 23 2,2 
P17 45 25 2 72 62,5 35 2,8 
P18  48  48 0 100 0,0 
P19  136 2 138 0 99 1,4 
P20  64  64 0 100 0,0 

* dále bylo na ploše zaznamenáno 124 kůrovcových souší z let 1994 - 1996 
 

Metodika 
V porostech se soustavně nebo periodicky, podle účelových metodik, zkoumala dřevinná složka ekosystému, 
pozornost však byla věnována i sledování půdy, fytocenóz, houbových patogenů, hmyzu, zvěře a mikroklimatu 
včetně čistoty ovzduší. Základní data byla vždy vyhodnocena matematicko-statistickými postupy, a to převážně 
ve spolupráci s IDS Praha. 
Zastoupení pedogenetických jednotek, respektive půdních typů vychází z terénního mapování fytocenóz a půd-
ních poměrů na území Krkonoš i na Šumavě. Odběr vzorků na různých výzkumných plochách byl od roku 1976 
prováděn různými pracovníky a půdní horizonty byly rovněž vylišovány různými pracovníky výzkumu i hospo-
dářské úpravy lesů. Zejména první odběr a popis půdního profilu byl prováděn podle odlišných systémů, 
nicméně snahou vždy bylo odebírat půdní vzorky ze stejných – odpovídajících si půdních vrstev. Zejména tak 
bylo v některých případech nutno vyloučit srovnání vrstev nadložního humusu. 
Na jednotlivých výše uvedených výzkumných plochách byla v jednotlivých obdobích vykopána či obnovena 
pedologická sonda podle standardních zásad a vzorky byly odebrány z jednotlivých genetických horizontů. Od-
běr půdních vzorků s odstupem pěti let byl v roce 2007 proveden na všech TVP na Šumavě, na TVP 
v Krkonoších se plánuje odběr půdních vzorků v r. 2008. Vzorky po odběru byly bezprostředně dopraveny do 
laboratoře Výzkumné stanice v Opočně a zde zpracovány podle standardních metodik (Šmídová 1991). Je stano-
vováno: pH aktivní i výměnné, charakteristiky půdního sorpčního komplexu podle Kappena (S - obsah 
výměnných bází, T - kationtová výměnná kapacita, H – hydrolytická acidita a V - nasycení sorpčního komplexu 
bázemi), dále obsah celkového uhlíku a dusíku metodou Springer - Klee a obsah makroelementů (P, K, Ca, Mg, 
Fe) ve výluhu 1% kyselinou citrónovou. Dále z nich je stanoven fosfor spektrofotometricky, draslík plamennou 
fotometrií, vápník a hořčík pomocí AAS. 
Vzorky nadložního humusu jsou odebrány pomocí ocelového rámečku 25x25 cm podle jednotlivých vrstev (L, 
F1, F2, H, Ah). Vzorky minerální zeminy (Ah horizont) nejsou odebrány kvantitativně. V laboratoři VS Opočno 
je u všech vzorků provedeno stanovení hmotnosti sušiny (105 °C), pH aktivního i výměnného (1M KCl), elek-
trické vodivosti, celkové výměnné acidity a jejích složek, tj. obsahu výměnného vodíku a hliníku. Kromě toho 
byl stanoven obsah celkového uhlíku (žíháním) a dusíku metodou Kjeldahla, pokud to množství vzorku ještě 
dovolovalo (PODRÁZSKÝ 1996). 
Zastoupení fytocenologických a typologických jednotek vychází z terénního mapování fytocenóz na území Kr-
konoš a Šumavy v průběhu let 2000 až 2007. Zájmové území výzkumných ploch a transektů je mapováno za 
použití českého typologického systému ÚHÚL (PLÍVA 1971, cf. POLENO, VACEK ET AL. 2007), a pomocí cyryš-
sko-montpellierské školy (BRAUN-BLANQUET 1964), a to v měřítku 1 : 5 000. Při terénním mapování je 
využívám systém GPS. Získané zákresy z mapování jsou zpracovány a vyhodnoceny v prostředí GIS (cf. MI-

KESKA, BOČEK 2005). Na všech charakteristických stanovištích byly zapisovány fytocenologické snímky pomocí 
Braun-Blanquetovy sedmičlenné stupnice. Vegetační snímky byly pořízeny v přirozených i v kulturních lesích, 
aby zachytily maximální variabilitu lesní i nelesní vegetace zájmového území. Jednotky potenciální vegetace 
byly vytvářeny ve smyslu Moravce et al. (1994). V roce 2007 se v Krkonoších snímkovalo na 50 typologických 
plochách. 
Ve vazbě na typologické jednotky byla zhodnocena biodiversita v české části Krkonoš a v systému GIS zpraco-
ván přehled významných botanických lokalit v Krkonoších jako základ pro tvorbu speciálního managementu, 
směřujícího k posílení jejich biodiversity.  
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Ekologickou analýzou vlivu imisí na ekosystém lesa byly získávány poznatky především o tom, jak jsou narušo-
vány nebo měněny vztahy uvnitř dřevinné složky ekosystému tvořící jeho podstatu. Analýza vlivu imisí 
vycházela z dendroekologických reakcí jednotlivých stromů v rámci textury porostů. 
Dynamika zdravotního stavu bukových, smrko-bukových a smrkových porostů v Krkonoších i na Šumavě je 
dlouhodobě každoročně hodnocena podle dříve uvedené metodiky (viz zpráva za rok 2006). 
Struktura a vývoj lesních porostů byly studovány na výše uvedených modelových výzkumných plochách. Struk-
turální parametry jako je výška, výčetní tloušťka a cenotické postavení jednotlivých stromů byly měřeny či 
klasifikovány v pětiletých intervalech. Cenotické postavení stromů bylo klasifikováno podle ZLATNÍKA (1976). 
Prostorová struktura byla změřena pomocí zařízení FieldMap. Vizualizace a simulace vývoje studovaných poros-
tů byla provedena pomocí růstového modelu SIBYLA (FABRIKA, ĎURSKÝ 2005). Tento simulátor biodynamiky 
lesa – SIBYLA – se skládá z několika základních komponentů, kterými jsou: generátor struktury lesa, 3-D model 
struktury lesa, kalkulační model, probírkový model, konkurenční model a přírůstový model. Počátečními vstup-
ními údaji jsou informace o jednotlivých stromech (tloušťky, výšky, horizontální a vertikální pozice, výška 
nasazení korun, průměr korun, kvalita stromů). Výstupy růstových simulací mají grafickou a numerickou podo-
bu. První část výstupů tvoří vizualizace stavu porostů v jednotlivých periodách a druhou interpretace údajů o 
naturální produkci, nákladových a výnosových položkách a o struktuře porostů ve formě tabulek a grafů (cf. 
MINX 2006). Hodnocení vývoje porostů bylo provedeno dle práce VACKA (2000). 

Výsledky 
Konkrétní výsledky byly zpracovány do formy výstupů jako řada článků v periodikách, kapitoly v knize, knihy a 
články ve sbornících (viz přehled výstupů za celý projekt). Pouze zhodnocení biodiversity lesních ekosystémů i 
ekosystémů nad horní hranicí lesa v české části Krkonoš ve vazbě na typologické jednotky a přehled význam-
ných botanických lokalit v Krkonoších v systému GIS jako základ pro tvorbu speciálního managementu, 
směřujícího k posílení jejich biodiversity, jsou uvedeny v samostatné příloze. 

Pokračování v biometrických měřeních na TVP a ve zpracování získaných dat - 
vizualizace, predikce vývoje a dendrometrické rozbory  
Dosud bylo změřeno 35 TVP v Krkonoších a 15 TVP na Šumavě. 
Úplné výsledky zpracování dat z ploch v oblasti Krkonoš byly souhrnně publikovány ve VACEK ET AL. (2007). 
Jako příklad vyhodnocení biometrických dat z TVP uvádíme TVP 11 z Krkonoš, a to vývoj vertikální a horizon-
tální struktury smrkového porostu v průběhu imisně ekologického stresu v letech 1976 – 2006 (obr. 1-7) a 
predikce vývoje k roku 2026 (obr. 8). Dále pak vývoj hodnot strukturálních indexů (R – Clark-Evansův agregač-
ní index, A – Artenprofil index, B – index porostní proměnlivosti) ve smrkovém porostu též na TVP 11 je 
uveden v tabulce 2 a znázorněn na Obr. 9-11. 

Periodické hodnocení zdravotního stavu porostů na TVP 
V roce 2007 byly klasifikovány všechny TVP v Krkonoších i na Šumavě a dále bylo provedeno podrobné zhod-
nocení zdravotního stavu lesních ekosystémů na TVP i porostů nad horní hranicí lesa v Krkonoších za 
uplynulých 25 – 30 let (viz VACEK ET AL. 2007). 
Tato práce pojednává o vývoji zdravotního stavu lesních porostů pod vlivem imisí na 32 trvalých výzkumných 
plochách v různých stanovištních a porostních poměrech v Krkonoších v letech 1976 až 2006. Z práce vyplývá, 
že krkonošské lesy jsou ovlivňovány imisně ekologickými stresy již delší dobu, jak lze předpokládat podle vzni-
ku, polohy a velikosti imisních zdrojů. Západní část pohoří pravděpodobně od r. 1972 v souvislosti s provozem 
velkých elektráren v okolí Žitavy. Ve východních Krkonoších se zvýšení imisně ekologického zatížení předpo-
kládá od roku 1959, kdy byla uvedena do provozu elektrárna (EPO II) u Trutnova. První výraznější poškození 
smrkových porostů Krkonoš se projevilo po klimatickém zvratu v březnu 1977, dále pak i počátkem roku 1979 a 
v souvislosti s kalamitou obaleče modřínového (Zeiraphera diniana Gn.). Dynamika zdravotního stavu buko-
vých, smrko-bukových a smrkových porostů v české části Krkonoš je dlouhodobě hodnocena podle olistění 
(foliace) a stupňů odlistění (defoliace). Z práce vyplývá, že hlavní příčinou chřadnutí porostů v období imisně 
ekologické kalamity byly imise s nimiž synergicky negativně spolupůsobila řada dalších biotických škůdců i 
abiotických činitelů. Podle odlišného trendu dynamiky olistění byla vylišena tři charakteristická období. 
V období prvních příznaků poškození (léta 1976 – 1980) u studovaných porostů docházelo ke snížení olistění 
v průměru do 1 % za rok.V období silného poškození (léta 1981 – 1988) se roční odlistění v průměru pohybova-
lo okolo 3 -16 %. %). V období ústupu poškození (léta 1989 – 2006) roční odlistění v průměru kolísalo mezi 0 – 
4 % a docházelo i k nárůstu průměrného olistění o 1 - 3 %. Výrazné imisně ekologické stresy se projevovaly 
nejen poškozením až odumíráním dřevinné složky ekosystémů, ale i výraznými změnami v bylinném a mecho-
vém patře i v půdním prostředí. 
Ukázky výstupů na příkladu autochtonního smrkového porostu z TVP 11 jsou uvedeny na obr. 12 a 13. 
 



 
 

 
Obr. 1. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 1976. 
 

 
 

 
Obr. 2. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 1981. 
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Obr. 3. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 1986. 
 

 
 

 
Obr. 4. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 1991. 
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Obr. 5. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 1996. 
 

 
 

 
Obr. 6. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 v Krkonoších - stav v roce 2001. 
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Obr. 7. Příklad vizualizace struktury porostu na 
ploše 11 (Strmá stráň A) v Krkonoších - stav v roce 
2006. 
 
Tabulka 2. Vývoj hodnot strukturálních indexů (R – 
Clark-Evansův agregační index, A – Artenprofil 
index, B – index porostní proměnlivosti) smrkového 
porostu na TVP 11 – Strmá stráň A. 

Index 
 Rok R A B 
1976 0,884 0,818 5,242 
1981 0,906 0,830 5,233 
1986 0,915 0,825 5,035 
1991 0,931 0,827 5,031 
1996 0,810 0,807 4,982 
2001 0,806 0,826 4,978 
2006 0,806 0,831 4,989 
2011 0,760 0,845 4,996 
2016 0,735 0,827 5,015 
2021 0,735 0,829 5,016 
2026 0,714 0,807 5,009 

 

 
 

 
Obr. 8. Predikce vývoje smrkového porostu na TVP 
11 (Strmá stráň A) k roku 2026. 
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Obr. 9. Vývoj hodnot Clark – Evansova agregačního 
indexu smrkového porostu na TVP 11 – Strmá stráň 
A. 
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 Obr. 11. Vývoj hodnot indexu porostní proměnlivos-
ti smrkového porostu na TVP 11 – Strmá stráň A. Obr. 10. Vývoj hodnot Artenprofil indexu smrkové-

ho porostu na TVP 11 – Strmá stráň A. 
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Obr. 12. Dynamika průměrného olistění a podíl stupňů odlistění smrku v autochtonním smrkovém porostu na 
TVP 11 (Strmá stráň A). 
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Obr. 13. Příklad zpracování vývoje defoliace (zeleně) a mortality (silná červená čára) smrku ztepilého na TVP 
11 (Strmá stráň A) pomocí programu TDM. 
 

Popis dalších prací 

Odběry půdních vzorků na všech TVP na Šumavě a vzorků asimilačního aparátu 
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Půdní vzorky byly v terénu odebrány z půdních profilů a v současné době se dle standardních metodik zpracová-
vají v Laboratoři firmy Tomáš ve VS Opočno. Získané výsledky budou zpracovány v průběhu roku 2008 a 
postupně připraveny k publikaci. 

Pokračování v podrobném mapování přirozené obnovy na transektech TVP  
V roce 2007 byla podrobně zmapována přirozená obnova na TVP 27 – 32 (tj. na 6 plochách 50 x 50 m) a získané 
výsledky byly převedeny do databáze a postupně budou zpracovávány a následně publikovány.  

Pokračování ve fytocenologickém snímkování typologických ploch v Krkonoších 
V roce 2007 bylo celkem snímkováno na 50 plochách v Krkonoších a z těchto ploch byly zároveň odebrány 
půdní vzorky dle jednotlivých půdních horizontů. Dále byla zpracována mapa typologických ploch v KRNAP 
v systému GIS. Přehled zpracovávaných ploch je uveden v tabulce 3. 
Vyhodnocena byla diversita rostlinných společenstev lesů podle databáze typologických snímků (viz zpráva za 
spoluřešitele IDS a MATĚJKA 2007). Ve vazbě na typologické jednotky bylo započato se zpracováním vývoje 
lesů v krajině Krkonoš (viz samostatná studie). 

Shromáždění starších fytocenologických snímků z typologických ploch ze Šumavy, jejich 
převod do databáze 
Starší snímky z typologických ploch ze Šumavy byly získány z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a byla 
zahájena jejich revize, na jejímž základě budou vybrány plochy pro opakované snímkování. 
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Tabulka 3. Přehled typologických ploch v Krkonošském národním parku, kde byly v roce 2007 sepsány fyto-
cenologické snímky a odebrány půdní vzorky. 

Plocha Odběr 
Druh 
monit. Dřevina Věk 

Rok 
založení PLO

Nadm.
výška m SMO 

S-JTSK 
X 

S-JTSK 
Y 

T2250006 2 T BK 78 1960 22 732 Zacler 3-7 995173 634983 
T2250015 1 T SM 168 1959 22 1300 Zacler 6-2 985726 640407 
T2250016 1 T SM 77 1961 22 965 Zacler 4-2 985117 635695 
T2250018 1 T SM 99 1961 22 1040 Zacler 4-2 985963 637264 
T2250038 1 T BK 40 1959 22 700 Zacler 8-4 989675 646753 
T2250076 1 D SM 115 1976 22 730 Zacler 6-7 994433 642345 
T2250106 0 D SM 100 1962 22 1210 Vrchlabi 1-0 981402 652739 
T2250131 1 D SM 120 1958 22 920 Zacler 8-1 983602 647073 
T2250166 0 D SM 55 1961 22 630 Zacler 5-7 994975 638527 
T2250167 0 D BK 150 1990 22 600 Zacler 5-7 995358 638704 
T2250169 0 D SM 120 1990 22 732 Zacler 6-7 995044 640306 
T2250172 0 D OL 45 1961 22 600 Zacler 5-7 995715 638787 
T2250202 0 D SM 110 1961 22 1030 Zacler 4-2 984239 635184 
T2250203 0 D SM 72 1961 22 982 Zacler 4-2 985772 635321 
T2250240 0 D SM 91 1990 22 631 Zacler 3-8 996708 634659 
T2250242 0 C SM 90 1960 22 800 Zacler 3-7 994771 634868 
T2250245 0 D SM 96 1960 22 975 Zacler 3-7 994605 632978 
T2250255 0 D BK 120 1960 22 800 Zacler 2-6 992537 631505 
T2250257 0 D SM 80 1960 22 600 Zacler 2-7 994197 630848 
T2250278 0 D SM 120 1958 22 860 Zacler 9-0 981134 649816 
T2250281 0 D SM 77 1969 22 816 Vrchlabi 0-0 980719 650873 
T2250308 0 D BK 130 1969 22 870 Vrchlabi 0-0 981821 650191 
T2250338 0 D SM 150 1969 22 1185 Ptaci Kamen 9-9 979503 648321 
T2250342 0 D BK 65 1969 22 800 Vrchlabi 0-0 981115 650142 
T2250439 0 D KOS 120 1958 22 1349 Zacler 8-3 986101 645746 
T2250440 0 D SM 2 1958 22 1343 Zacler 8-3 986205 645839 
T2250441 0 D SM 115 1958 22 1250 Zacler 8-3 987024 646876 
T2250473 0 D SM 95 1958 22 795 Zacler 9-4 989002 648343 
T2250492 0 D OLS 70 1958 22 699 Zacler 9-4 989957 649881 
T2250503 0 D BK 55 1959 22 730 Zacler 8-4 989158 646540 
T2250516 0 D BK 120 1959 22 890 Zacler 7-5 991699 643845 
T2250530 0 D SM 80 1960 22 779 Zacler 7-6 992730 643825 
T2250531 0 D SM 80 1959 22 760 Zacler 7-6 992852 643893 
T2250583 0 D SM 70 1962 22 1340 Vrchlabi 1-0 980296 653959 
T2250585 0 D BK 90 1962 22 1070 Vrchlabi 1-0 980942 654070 
T2250638 0 D BK 95 1961 22 610 Tanvald 5-9 979046 663607 
T2250644 0 D BK 95 1961 22 620 Tanvald 5-9 979166 663389 
T2250645 0 D KL 60 1961 22 620 Tanvald 5-9 979100 663416 
T2250693 0 D SM 100 1961 22 1170 Tanvald 2-8 976950 656333 
T2250722 0 D SM 100 1961 22 1020 Tanvald 2-9 978171 656722 
T2250767 0 D SM 82 1961 22 660 Zacler 5-5 990332 637788 
T2250786 0 C JD 125 1961 22 637 Zacler 5-7 994812 638575 
T2250789 0 D SM 94 1961 22 760 Zacler 6-7 995083 640643 
T2250796 0 D BK 123 1960 22 1028 Zacler 3-7 994413 632666 
T2250797 0 C KL 46 1961 22 700 Zacler 5-5 990117 637882 
T2250803 0 D BK 40 1959 22 700 Zacler 5-7 995993 639517 
T2350523 0 D JS 60 1967 23 480 Vrchlabi 3-5 991017 657914 
T2350558 0 C SM 80 1979 23 590 Vrchlabi 2-4 988300 655629 
T2350894 0 T SM 45 1959 23 600 Zacler 8-6 993538 646030 
T2350896 0 C BK 85 1959 23 520 Zacler 8-7 994049 647259 
T2350897 0 T SM 110 1959 23 630 Zacler 8-7 994088 645723 
T2350898 0 D BK 100 1959 23 570 Zacler 8-6 993874 646360 

 
 

 - 14 -



Vyhodnocení dlouhodobého pokusu s korekcí projevů žloutnutí smrkových porostů 
pozemní aplikací hnojiv v druhé zóně NP Šumava 
Sledování vlivu přihnojení a odběr veškerých vzorků byl prováděn na území LS Stožec ve II. zóně NP Šumava 
(48° 49' 31.33'' N, 13° 50' 10.89'' E, Šumava), kde byla v roce 1998 založena dvojice výzkumných ploch (50 × 
50 m). Zkoumaná oblast leží v 7. lesním vegetačním stupni (920 m n.m.), věk porostu byl 44 let.  
Jedna z ploch ve dvojici byla ponechána bez zásahu (kontrolní - C) a na druhé byla na jaře roku 2000 provedena 
ruční plošná aplikace hnojiva SILVAMIX® Mg NPK v dávce Mg 96,5 kg ha-1 (označena F).  
Každým rokem bylo hodnoceno žloutnutí a defoliace smrků. Žloutnutí bylo vizuálně hodnoceno jako procentu-
ální podíl žlutých jehlic na všech stromech každoročně na podzim (v letech 1999-2006). Stejně tak i olistění, 
které bylo stanoveno jako procentuální podíl jehlic z předpokládaného množství asimilačního aparátu zdravého 
stromu (Vacek, Remeš, Podrázský 2006). Při sledování defoliace a žloutnutí jsme v konečném hodnocení rozliši-
li tři skupiny a to skupinu na hnojené ploše (F) a skupiny na kontrolní ploše (CG, CY), kde skupina (CY) 
představovala jedince silně poškozené a skupina (CG) jedince relativně zdravé.  
Dalšími sledovanými parametry byly koncentrace hořčíku v asimilačních orgánech a půdní parametry.  
V říjnu 2006 byly odebrány půdní vzorky a asimilační orgány . Půdní vzorky byly odebírány jako směs čtyř 
vzorků humusového horizontu Ah, a to z plochy F (10 směsných vzorků), z CY (10 vzorků) a CG (10 vzorků). U 
všech půdních vzorků byly metodou Melich III stanoveny tyto prvky: Ca, K, Mg, P v (mg/kg) dále totální dusík 
v (%) (Kjeldahl), pH a výměnná sorpční kapacita. 
Koncentrace hořčíku (Mg) i dalších prvků (N, P, K, Ca) v asimilačních orgánech byla zjišťována na základě 
rozboru vzorků asimilačních orgánů. Tyto byly odebírány z třetího přeslenu osvětlené části koruny stromů kore-
spondujících s odběrem půd na každé ploše a to pro první i druhý ročník jehličí. Veškeré hodnoty byly stanoveny 
v (mg g-1) volně sušeného vzorku při laboratorní teplotě, rozklad materiálu byl proveden ve směsi H2SO4 a H2O2, 
stanovení příslušných hodnot bylo provedeno metodou atomové absorpční spektrometre (AAS) a metodou spekt-
rofotometrie.  
Opakované statistické hodnocení získaných údajů o žloutnutí a defoliaci bylo provedeno metodou analýzy roz-
ptylu (ANOVA) v programu STATISTICA 7.1 firmy StatSoft. Pro zjištění průkazných rozdílů mezi variantami 
v případě průkazného výsledku analýzy rozptylu. byl použit Tukey test.  
Výsledky tohoto výzkumu navazují na poznatky z předešlých pozorování, jejichž výsledky byly publikovány 
(Vacek et al. 2006a, b).  
Průběh olistění a žloutnutí sledovaný na námi vybraných skupinách F- hnojená plocha; CG – kontrolní plocha, 
relativně zdraví jedinci; CY – kontrolní plocha silně poškození jedinci vykázal níže uvedené výsledky. Olistění 
bylo na počátku u F, CG (88 %) u CG (80 %), rok po založení pokusu došlo ke zvýšení olistění u všech sledova-
ných skupin o 8 % na ploše F, 6% CG a o 11 % na CY. V letech 1999 – 2001 se olistění příliš nezměnilo. V roce 
2002 došlo k výrazné defoliaci u všech skupin o 16 % u CY, o 10 % u CG a o 5 % u F, tento jev byl způsoben 
atakem lýkožrouta smrkového. Tento klesající trend si skupina F udržela až do roku 2005, kdy došlo 
k výraznému zlepšení. Naopak u skupin CG a CY zůstal stav defoliace od roku 2002 do roku 2004 téměř ne-
změněn a od roku 2005 začal rapidně klesat. Skupina CY od roku 1998 do roku 2006 zvýšila defoliaci o 19 %, 
zatímco F snížila o 3 %. Žloutnutí se v roce 1999 zvýšilo u F, CG a naopak se snížilo u CY a u CG tento jev 
pokračoval až do roku 2000, kdežto u F se žloutnutí postupně snižovalo a od roku 2002 se udržuje na nulové 
hodnotě. U CG skupiny se projevil postupný trend snižování žloutnutí s výjimkou roku 2005. Celkově se projevy 
žloutnutí zvýšily do r. 2006 o 18 % u CY a CG o 3 %, naopak snížily o 9 % u skupin CG (obr. 14-15). 
Výsledky analýz asimilačních orgánů (obr. 15) prokázaly nadměrný deficit vápníku a naopak nadměrný nadby-
tek fosforu u všech skupin a ročníků jehličí. Draslík vykazoval optimální koncentraci u hnojené plochy, u CG, 
CY skupin byl těsně pod hranicí optima. Dusík byl mírně deficitní u skupiny F a CG druhého ročníku. Hořčík 
byl deficitní u skupin CY prvního ročníku a CG, CY druhého ročníku. Důležitým diagnostickým parametrem při 
deficitu Mg je poměr N/Mg. Jako fyziologicky optimální pro obsah Mg je poměr N/Mg 20 ve starých jehlicích a 
8 – 15 v mladých. Kritickým stupněm jsou hodnoty 20 v mladém a 30 ve starém jehličí . V našem případě se u 
hnojené plochy dostáváme na hodnoty těsně pod hranici kritického stupně u prvních ročníků jehličí. U nehnojené 
plochy výsledky prokázaly kritické hodnoty u všech skupin mimo CG druhého ročníku jehličí. 
Půdní analýzy prokázaly silně kyselé půdní prostředí, hodnoty pH (H2O) byly v rozmezí 4.03 - 4.16, průměrné 
koncentrace ostatních zjišťovaných prvků jsou uvedeny v tabulce 6.  
Dle obsahu oxidovatelného uhlíku a humusu lze půdu označit jako organogenní (zrašeliněný podzol, místy 
s přechodem k histickému zrašelinělému gleji). Dále se jedná o půdu výrazně sorpčně nenasycenou, s velmi 
vysokou maximální sorpční kapacitou a velmi nízkým okamžitým obsahem výměnných bází. Půda je velmi 
bohatá na dusík, což způsobuje zvýšený růst a tím i zvýšenou potřebu Mg, čímž se Mg dostává do deficitu 
(KATZENSTEINER ET AL. 1992). Tedy velice důležitým aspektem při deficitu Mg je poměr růstu k absorpci. Ob-
sah dusíku se statisticky liší ve variantě F od variant CY, CG.  
Signifikantní rozdíl vychází v obsahu Al3+ mezi variantou F a variantami CY, CG. Hodnoty koncentrace Al3+ u 
variant GY a CG ukazují na evidentní toxicitu tohoto prvku. 
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Statisticky průkazně se lišila koncentrace P a Mg iontů ve variantě F od zbývajících variant CG a CY (Tabulka 
4). Koncentrace Mg iontů byla na hnojené variantě vyšší, než na variantách CY a CG (cf. JANDL ET AL. 2001, 
2002). 
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Obr. 14. Vývoj olistění na výzkumných plochách pro sledování vlivu hnojení. 
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Obr. 15. Vývoj žloutnutí na výzkumných plochách. 
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Obr. 16. Koncentrace prvků v asimilačních orgánech smrku (I. a II. ročník). 
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V závěru lze oprávněně konstatovat, že osm let po aplikaci hořečnatého hnojiva je evidentní pozitivní změna ve 
snížení symptomů deficitu hořčíku oproti nehnojené ploše, kde i relativně zdraví jedinci se nejsou schopni vy-
rovnávat s extrémními podmínkami stanoviště, jako je silně kyselé půdní prostředí a vysoký impakt dusíku. 
Bohužel nejsme schopni dostatečně rychle snížit extrémní dusíkový impakt, protože se jedná o globální změnu 
antropogenních aktivit, ale jistě bychom na lokální úrovni mohli pomocí změny druhové skladby stabilizovat a 
v optimálním případě zlepšit stanovištní podmínky. Před případnou aplikací hnojiv je vždy nutný detailní rozbor 
daného stanoviště. 
 
Tabulka 4. Průměrné hodnoty půdních charakteristik na hnojené a kontrolní ploše. F -hnojeno, CG – kontrolní 
plocha (relativně zdravé stromy), CY – kontrolní plocha (silně poškozené stromy). 
 P (mg/kg) K+ (mg/kg) Ca++ (mg/kg) Mg++ (mg/kg) 
F 27,2b ±15,29 199a ± 76,61 474,2a ±149,89 133,8b ±83,01 
CG 10,8a ±5,67 246,4a ±44,72 422,4a ±72,76 77a ±9,09 
CY 15,4a,b ±7,21 231,4a ±49,70 431a ±61,54 74,6a ±7,05 
 Humus Ntot. (%) Cox. (%) pH/H2O 
F 36,44a ±10,48 1,2a ±0,22 21,14a ±6,08 4,16a ±0,19 
CG 42,54a ±8,13 1,43a,b ±0,19 24,68a ±4,72 4,03a ±0,08 
CY 46,13a ±8,47 1,54b ±0,19 26,76a ±4,91 4,03a ±0,15 
 pH/KCl Al 3+ (mval/kg) H+ (mval/kg) TKV (mval/kg) 
F 3,24a ±0,28 143,4a ±28,15 4a ±0,96 147,4a ±28,19 
CG 3,23a ±0,18 186,7a,b ±37,58 4,81a ±1,53 191,51a,b ±36,88 
CY 3,2a ±0,15 195,74b ±46,91 5,28a ±1,20 201,02b ±46,02 
 V (%) S (mval/100g) T-S (mval/100g) T (mval/100g) 
F 21,34a ±2,71 11,57a ±2,79 43,75a ±13,24a 55,32a ±15,62a 
CG 20,31a ±2,57 14,71a ±2,68 57,53b ±9,16b 72,24a ±11,02a 
CY 19,36a ±2,07 15,14a ±3,02 63,06b ±9,81b 78,2a ±12,36a 
 

Rámcové vyhodnocení stavu lesních ekosystémů a návrh lesnických a 
ochranářských opatření po orkánu Kyrill v NP Šumava 
Předmětem této činnosti byl především rozbor obranných opatření, která by měla snížit riziko přemnožení pod-
korního hmyzu v porostech poškozených větrnou kalamitou (obr. 17 a 18), jak i v okolních porostech na 
přijatelnou úroveň a tím minimalizovat nebezpečí rozšiřování přemnožení z území s vyššími stupni ochrany, a to 
při zohlednění širšího spektra aspektů.  
Návrhy vycházejí z teoretických východisek, které jsou známé z dosavadních vědeckých poznatků z literatury 
o chování se přemnožení podkorního hmyzu a vlastních pozorování i předešlých analýz autorů. Pro tento účel se 
současně připravila studie prostorové distribuce rizika přemnožení (při nezpracování poškozené dřevní hmoty 
tak, jak byla navržena pracovníky NP Šumava).  
Roky 2007 a 2008 budou z pohledu vývoje populace podkorního hmyzu na územích po kalamitě rozhodující. 
V tomto období je nevyhnutelné se zaměřit hlavně na intenzivní monitoring (návrh monitoringu byl rozpracován 
a poskytnut správě národního parku), aby se zaznamenaly všechny důležité informace pro prognózování dalšího 
vývoje včetně náhlých změn četnosti. 
Extrémně důležité je v tomto období využívání všech dostupných obranných opatření na místech, kde zpracování 
kalamity nic nebrání (managementové území B a CHKO Šumava). V rámci těchto území se zpracování kalamity 
má v první řadě řídit 2 jednoduchými pravidly v čase (od současnosti do budoucnosti), které je nevyhnutelné 
důsledně aplikovat: (1) zpracování kalamity od nižších poloh směrem k vyšším; (2) zpracování kalamity od 
roztroušené k soustředěné, jejíž zpracování je technologicky jednodušší. Jenom v případě, že je předem jisté, že 
všechna kalamitní hmota se zpracuje (kromě lokalit, kde se hmota úmyslně neponechá) včas (do konce března 
2008), není nevyhnutelné tyto pravidla přísně dodržovat. 
V těchto oblastech je samozřejmostí permanentní vyhledávání a zpracovávání napadených stromů (odvoz, asa-
nace). Doplňkovými opatřeními bude pak vnadění, lapáky a management zbytků po těžbě, eventuálně využití 
chemických přípravků. Samozřejmostí je zpracování co největšího objemu zůstávající hmoty v co nejkratším 
čase. Na základě zkušeností z podobných situací na Slovensku je možné ve zvýšené míře doporučit feromonový 
boj (instalování lapačů ve formě bariér). 
Je nevyhnutelné uvědomit si, že jenom důsledným prováděním a permanentní kontrolou i těch nejjednodušších 
a nejprimitivnějších obranných opatření je možné dosáhnout požadovaný výsledek.  
Tento materiál se podrobně nezabývá řešením té části území, která představuje více-méně klasický způsob hos-
podaření. Pro toto území je možno (po přizpůsobení na specifické podmínky) aplikovat ověřené metodologické 
postupy, na základě kterých např. po rozsáhlé kalamitě na středním Slovensku v roku 1996 nevznikla v dalším 
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období kalamita podkorního hmyzu (NOVOTNÝ ET TURČÁNI 1997, TURČÁNI 1997). Tento materiál se zabývá 
možnostmi obranných opatření v samotných „bezzásahových“ územích a v územích těsně k nim přiléhajícím, 
které představují přírodě blízké a bohatě strukturované lesy. Naší úlohou – při předpokladu ponechání poškozené 
hmoty v bezzásahových územích – je v první řade snížit reprodukční úspěch podkorního hmyzu v iniciálních 
fázích začínající gradace a ve druhé řadě eliminovat, anebo minimalizovat šíření jedinců podkorního hmyzu do 
okolí, kde by mohli komplikovat provádění obranných opatření a hospodaření. 
 

 
Obr. 17. Plošný polom ve smrkových porostech na Poledníku v národním parku Šumava způsobený orkánem 
Kyrill (foto: O. Vojtěch). 
 

 
Obr. 18. Roztroušený polom ve smrkových porostech na Jelením skoku v národním parku Šumava po orkánu 
Kyrill (foto: O. Vojtěch). 
 
Každá ze 7 relativně izolovaných lokalit se speciálním managementem (Černá hora, Jelení skok, Kalamitní 
svážnice pod Trojmeznou, Modravské slatě, Plesná, Polom a Ždánidla) má rozdílné přírodní podmínky, ale větr-
ná kalamita je významný synchronizující prvek v gradacích podkorního hmyzu a tudíž následující gradace bude 
mít na celém území podobný časový průběh. Můžeme předpokládat, že první známky gradace se projeví v létě – 
na podzim 2008 a v dalších letech se hynutí lesa v důsledku napadení podkorním hmyzem silně zrychlí. Součas-
ně můžeme předpokládat, že síla gradace bude v jednotlivých oblastech rozdílná, jelikož ji ovlivňují přírodní 
podmínky, stav porostů a aktuální stav populace podkorních druhů (tento počáteční stav dále označujeme „stav 
v roce 0“). Tento stav byl zohledněn v prostorové analýze rizika přemnožení podkorních škůdců. 
Je téměř jisté, že gradace vznikne do 2-3 let od vzniku optimálních podmínek (v tomto případě poškození stromů 
větrem). V současnosti je populace nejmenší za celé období 2007-2011 – z čehož vyplývá, že v roce 2007 je 
největší šance ovlivnit její další vývoj. Strategie uplatňovaných opatření by měla být v roce 2007 směřována 
hlavně do prevence s hlavním cílem: snížit současnou četnost na co nejnižší úroveň. Tato opatření mají výhledo-
vě dvě výhody: Jednak na začátku gradace sníží celkovou zásobu populace podkorních druhů a jednak 
výhledově umožní vyšší efektivitu přirozených nepřátel. 
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Poznatky z Tiché a Koprové doliny ve slovenských Tatrách naznačují, že prostorová distribuce populací lýko-
žroutů je extrémně nerovnoměrná a napadených je méně jak 1% kmenů v první generaci po větrné disturbanci. 
Obsazení po 2. generaci je stále nerovnoměrné a obsazených je méně než 10% kmenů (ZÚBRIK ET AL. 2006). 
Distribuce v dalších generacích je rovnoměrná při obsazení většiny větrem poškozené hmoty. Tyto informace je 
možné využít při koncentraci mnohých jedinců na málo cílových kmenů, kde mohou být lehko eliminované. 
Poznatky z některých míst na Šumavě naopak naznačují, že počáteční zásoba kůrovce v roce 0 je vysoká a v té 
jsou schopny rovnoměrně osídlit většinu kmenů již v první generaci. 
V podmínkách NP Šumava je vysoká mozaikovitost biotopů a rovněž zonace. Kromě větších bezzásahových 
území (lokality se speciálním managementem + velké I. zóny jako je Trojmezná), máme více malých I. zón – 
některé z nich budou zdrojem lýkožrouta. Tato malá bezzásahová území mají v poměru ke své ploše velkou 
délku hranice, kterou přiléhají ke zásahovým územím a těmto je nevyhnutelné věnovat zvýšenou pozornost. Pro 
některá tato území je v roce 2007 platná výjimka na asanace, u jiných bude možné vykonávat tlumící opatření 
přímo na hraně území. 
Vzhledem na velikost území, které je značně nehomogenní, je nevyhnutelné jej určitým způsobem rozčlenit. 
Proto v materiálu uvádíme přehled současného stavu a zhodnocení rizik na lokalitách se speciálním managemen-
tem, který je uvedený v tabulce 5.  

Návrh obranných opatření správy NP Šumava 
Dle materiálu připraveného pro jednotlivé lokality se předpokládalo, že území: Černá hora, Jelení skok a Mod-
ravské slatě zůstanou bez zásahu. V lokalitách Kalamitní svážnice, Plesná, Polom a Ždánidla se předpokládala 
následující opatření:  
Vytvořit asanační pruh o šířce 200 - 400 m kolem plochy ponechané samovolnému vývoji a soustředit lýkožrou-
ta na připravená média pomocí feromonů a zachytit tak podstatnou část rojící se populace z ponechaných stromů. 
Na tento pruh naváže pufrační asanační zóna tak, aby celková šíře byla min. 1000 m. V této zóně se bude prová-
dět soustavný, důsledný monitoring a asanace všech stromů napadených lýkožroutem. Cílem je zabránit většímu 
rozšíření populace lýkožrouta do ostatních porostů. Jako média pro první (jarní) rojení se navrhovalo dřevní 
hmotu zatraktivnit pomocí feromonů a po nalétnutí asanovat odvozem. Vzhledem k více rozvleklému druhému 
(letnímu) rojení se navrhovalo použití otrávených lapáků nebo lapacích trojnožek. Pro asanaci hmoty k zetlení 
využít drážkovací frézu a biocidy. Použití drážkovací frézy zabrání dokončení vývoje lýkožrouta a jeho vyrojení, 
ale naopak se zvýší populace přirozených predátorů, kteří by při ostatních způsobech asanace byli zahubeni. 
Tento přístup předpokládá, že přirozené ekologické procesy udrží lýkožrouta v základním stavu dynamiky popu-
lace. 

Vlastní doporučení k navrhovanému managementu Správy NP Šumava. 
Vzhledem k poznatkům, které získali autoři v minulosti jsme se rozhodli dodržet osvědčený postup a návrh ma-
nagementu doplnit o prognózu rizika (víc v předešlé podkapitole) a rovněž definovat podrobněji ohrožení 
porostů a rozpracovat návrh opatření pro jednotlivé typy území. Šumava je v porovnání s Tatrami značně rozdíl-
ným územím s komplikovanou a členitou bezzásahovou zónou.  
Proto jsme navrhli doplnit základní managementové opatření o rozdělení managementové skupiny A na plochy 
přiléhající ke managementové skupině C =AC a na plochy přiléhající k zásahovému území AB. Plochy je sou-
časně vhodné rozdělit na základě aktuální populační hustoty lýkožrouta. V jednotlivých typech managementu 
použít metody ochrany lesa podle tab. 7, a doporučení bylo rovněž zpracováno pro jednotlivé stupně ochrany. 
V roce 2007 se rovněž předpokládalo uplatnění výjimky umožňující použití obranného zásahu v některých po-
rostech zóny C.  

Analýza rizik při diferencovaných opatřeních lesa 
Cílem systému diferencovaných opatření ochrany lesa je minimalizovat rizika gradace podkorního hmyzu pro 
porosty mimo bezzásahové zóny a v určitých kritických oblastech snížit zásobu podkorního hmyzu, aby dochá-
zelo k přemnožení v omezené míře. Opatření jsou diferencována podle stupně ochrany přírody a negativních 
účinků na přírodní procesy (na základě současných poznatků o problému). 
Analýza rizik a přínosů je uvedena v tab. 6 a znázorněna na obr. 19. Při analýze uvažujeme s následujícími me-
todami/ přístupy k ochraně lesa: 
a) Jemné biologické metody (vyznačují se malým dopadem na ekosystém, ale obyčejně nižší účinností): 
 Entomopatogeny: představují mikroorganizmy, které způsobují onemocnění kůrovce. 
 Feromony + antiferomony: využívají slabá místa komunikačního systému kůrovce.  
 Drážkované lapáky: jsou ekologickou modifikací klasických lapáků. Při jejich uplatňování je důležité znát 

druhové spektrum lýkožroutů, jelikož menší druhy dokáží ukončit vývoj i na drážkovaném lapáku. Rovněž 
je zapotřebí vhodně zvolit strategii jejich využití. Bezpečné je lapák navnadit feromonem a po 1 - 2 týdnech 
provést drážkování. Nejstarší larvy podkorního hmyzu musí být ještě malé, v opačném případě hrozí, že do-
spějí a zakuklí se ve zbytcích kůry. 
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b) Mechanická asanace (je výhodná vzhledem k faktu, že takto ošetřené kmeny nejsou vhodné jako potrava pro 
lýkožrouty, na druhé straně takto ošetřené kmeny těžko podléhají přirozenému rozkladu): 
 Drážkové frézy: Zabezpečují nevhodnost potravy pro lýkožrouta smrkového, naopak, menší druhy se i na 

takovém substrátu dokážou vyvinout. 
 Odkorňovací frézy: Absolutně a definitivně eliminují možnost vývoje podkorního hmyzu. 
c) Uplatnění chemických přípravků (je výhodné vzhledem k rychlosti aplikace a malé pracnosti, má však nega-
tivní dopady na životní prostředí a účinnost nemusí být 100 %): 
 Otrávené trojnožky: Efektivní způsob likvidace lýkožroutů ošetřením částí stromů a jejich navnaděním fe-

romonovým odparníkem. 
 Asanace: Kurativní opatření napadené hmoty, pokud je aplikováno ve vhodném stádiu vývoje kůrovce 

(mladé larvy až světlého brouka), umožňuje jeho efektivní eliminaci.  
Vzhledem k tomu, že území postižené kalamitou bylo v různých stupních chráněných území, jednotlivé metody 
analyzujeme i podle kriterií vyjadřujících jejich dopad na životní prostředí: 
a) Negativní vliv na faunu a přírodní procesy 
 Přirozený průběh gradace lýkožrouta. 
 Indiferentní hmyz. 
 Parazitoidi a predátoři lýkožrouta. 
 Přirozený rozklad dřeva + přirozená obnova. 
 Půdní fauna. 
 Jiná fauna. 
b) Vliv na zdraví člověka 
c) Účinnost (snížení populace lýkožroutů / snížení mortality smrku) 

Návrh metod ochrany lesa podle stupně ochrany přírody a rizik gradace 
Při tomto návrhu byla zohledněna kritéria z tabulek 5 a 6, vlastní návrh obsahuje tabulka 7. V návrhu jsou uve-
deny navrhované (přístupné) metody ochrany lesa v rámci režimů: C, A, a B v standardní a kritické situaci. 

Managementový režim C 
V roce 2007 se rovněž předpokládalo uplatnění výjimky umožňující použití obranného zásahu v některých po-
rostech zóny C. Seznam těchto porostů byl přehledně zpracován jako „Příloha k projektu asanace kůrovce“ 
správou NP Šumava (není součástí této zprávy). 

Nízká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Zabránit anebo minimalizovat nálet podkorního hmyzu na polom. 
Strategie: 
Opatření do iniciálního náletu na kmeny: polom bez zásahu. Intenzivní opatření pouze mimo ponechaného po-
lomu + intenzivní monitoring. 
Opatření po případném náletu na kmeny: jako v "Lokalitách se střední a vysokou úrovní populace podkorního 
hmyzu“. 
Od roku 2008 chránit přístupné porostní stěny bariérami feromonových lapačů, případně antiferomony. 
Střední populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Soustředit nálet na vybraná místa a snížit četnost lýkožroutů doplněním přirozeného bioregulačního potenci-
álu. 
Na lehce dostupných místech na okraji managementového režimu II (C – porostní skupiny 28Aa0, 28Aa1, 
32Aa1, 32Aa2, 32Bb2, 32Bb3/1, 49Aa1, 49Aa2, 49Bb2, 49Bb3, 49Cc1, 49Cc2, 50Aa1, 50Aa3, 50Aa4, 50Bb1, 
50Cc0, 50Cc1, 51Aa0, 51Aa1, 51Aa4, 51Bb2, 52Cc3/2, 52Dd1, 52Ee2, 52Ee3, 52Ee4/1, 53Aa1, 53Dd6, 54Aa1, 
55Bb6, 55Cc4, 55Cc6/1) navnadit před začátkem jarního rojení 2007 feromonovými odparníky 1-5% zlo-
mů/vývratů na okraji a po naletění je odkornit drážkovou frézou (konec června) Výsledkem bude přibližně 2-
10% ošetřených kmenů. 

Vysoká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Snížit četnost lýkožroutů a zamezit vytvoření extrémně velkých populačních zdrojů ve velice krátkém čase 
po větrné disturbanci. 
Na lehko dostupných místech na okraji managementového režimu II (C – porostní skupiny 28Aa0, 28Aa1, 
32Aa1, 32Aa2, 32Bb2, 32Bb3/1, 49Aa1, 49Aa2, 49Bb2, 49Bb3, 49Cc1, 49Cc2, 50Aa1, 50Aa3, 50Aa4, 50Bb1, 
50Cc0, 50Cc1, 51Aa0, 51Aa1, 51Aa4, 51Bb2, 52Cc3/2, 52Dd1, 52Ee2, 52Ee3, 52Ee4/1, 53Aa1, 53Dd6, 54Aa1, 
55Bb6, 55Cc4, 55Cc6/1) navnadit před začátkem jarního rojení 2007 feromonovými odparníky každý pátý až 
každý třetí zlom/vývrat na okraji kalamitní plochy a po naletění je odkornit drážkovou frézou (konec června). 
Výsledkem bude přibližně 10-33% ošetřených kmenů. 
Od roku 2008 chránit přístupné porostní stěny bariérami feromonových lapačů, případně antiferomony. 
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Managementový režim A (část A zóny přiléhající k zóně C =AC) 

Nízká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Vytvořit intenzívní nárazníkovou zónu v kontaktu s managementovým režimem C. 
Strategie: 
a) Do případného náletu na kmeny (v okolí managementového režimu C do vzdálenosti 100 m od ponechaného 
dřeva) nepoužívat feromonové odparníky. 
b) Na většině plochy: Na lehko dostupných místech na okraji managementového režimu v zóně A navnadit před 
začátkem jarního rojení 2007 feromonovými odparníky 5% vývratů/zlomů a po obsazení je odkornit drážkovou 
frézou (konec června) – eventuálně ošetřit Beaweriou. Postup zopakovat i před letním rojením 2007 na místech 
s převahou vývratů/doplňkem zlomů. Výsledkem bude maximálně 10% zasažených kmenů. 
c) V okolí lokalit s výskytem podkorního hmyzu (ohniska) v roce 2006 (do vzdálenosti 2 km od managemento-
vého režimu C): obroubit tyto lokality bariérami feromonových pastí anebo klasickými navnaděnými lapáky 
z polomu. 
V roce 2008 i v zóně AC uplatnit režim zpracování napadených kmenů na doposud neasanovaných stromech. 
Od roku 2008 chránit přístupné porostní stěny bariérami feromonových lapačů, případně antiferomony. 

Střední a vysoká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Vytvořit intenzivní nárazníkovou zónu v kontaktu s managementovým režimem C. 
Strategie: 
Na lehko dostupných místech na okraji managementového režimu v zóně A navnadit před začátkem jarního 
rojení 2007 feromonovými odparníky 5-10% vývratů/zlomů na okraji kalamitní plochy a po napadení je odkornit 
drážkovou frézou (konec června) – eventuálně je ošetřit entomopatogenními houbami. Postup zopakovat i před 
letním rojením 2007 s převahou zlomů/doplňkem vývratů. Výsledkem bude maximálně10-20% ošetřených kme-
nů. 
V roce 2008 i v zóně AC uplatnit režim zpracování napadených kmenů na doposud neasanovaných stromech. 
Od roku 2008 chránit přístupné porostní stěny bariérami feromonových lapačů, případně antiferomony. 

Managementový režim A (část A zóny přiléhající k zóně B =AB) 

Nízká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Zabránit anebo minimalizovat migraci lýkožroutů přes zónu A. 
Strategie: 
Na okraji managementového režimu v zóně A (směrem k managementu B) navnadit před začátkem jarního roje-
ní 2007 feromonovými odparníky 5-10% vývratů/zlomů na okraji kalamitní plochy a po napadení je odkornit 
drážkovou frézou, případně vyvézt z porostů (konec června). 
Zpracovat a vyvézt z porostů kalamitní hmotu napadenou po letním rojení 2007/jarním rojení 2008. 
Postupovat podle navrhovaného managementu III Správy NP Šumava (managementy nejsou součástí knihy, 
know how je majetkem Správy národního parku Šumava). 
Chránit porostní stěny v okolí ploch se zpracovanou kalamitou bariérami feromonových pastí/eventuálně antia-
greganty (ohroženost porostních stěn se může stanovit v prostředí GIS až pro letním rojení kůrovce). 
Předpokládá se, že takové porostní stěny vzniknou až v roce 2008. 

Střední a vysoká populační hustota podkorního hmyzu 
Cíl: Minimalizovat migrační tlak lýkožroutů na stojící porosty v zónách A a B. 
Postupovat podle navrhovaného managementu III Správy NP Šumava (managementy nejsou součástí knihy, 
know how je majetkem Správy národního parku Šumava). 
Chránit porostní stěny v okolí ploch se zpracovanou kalamitou bariérami feromonových pastí/eventuálně antia-
greganty (ohroženost porostních stěn se může stanovit v prostředí GIS až pro letní rojení lýkožroutů). 
Předpokládá se, že takové porostní stěny vzniknou již v roce 2007. 

Managementový režim B 
Předpokládají se klasická obranná opatření proti kůrovcům v plné šíři a intenzitě. 
CHKO Šumava 
Klasická obranná opatření proti kůrovcům v plné šíři a intenzitě – podle zažitých způsobů ochrany lesa a usměr-
nění Lesní ochranné služby.  
Je zapotřebí si uvědomit, že při přípravě prognózy i návrhu obranných opatření nebyla k dispozici všechna po-
třebná data. Na druhé straně bylo nevyhnutelné připravit prognózu v co nejkratším čase, aby bylo možné 
zpracovat základní odborná i politická rozhodnutí. Z toho jasně vyplývá, že situace na Šumavě si vyžaduje in-
tenzivní monitoring situace, doplňování a aktualizování prognózy již v tomto roku. Jak dokumentujeme 
v kapitole o kalamitě v Tatrách, kritická období budou až léta 2008-2009 a proto je nevyhnutelné čas využít na 
intenzivní přípravu na zvládnutí velkoplošné gradace kůrovce. 
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Obr. 19. Grafické znázornění modelu rizika přemnožení kůrovce na Šumavě po poškození porostů orkánem 
Kyrill v lednu 2007. 
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Tabulka 5. Rámcový popis zájmového území. 
Lokalita Plocha 

 (ha) 
Plocha  
polomu 
(ha) 

Plocha 
bez zása-
hu  
(ha) 

Ponechaná hmo-
ta 
bez asanace 
(m3) 

Ponechaná 
hmota asanova-
ná 
(m3) 

Kompaktnost Režim Lokální popula-
ce 

Poznámka 

Černá hora:       A/C Vysoká  
- varianta a1 556 27+rozptýlená 227 0 0     
- varianta a2 556 27+rozptýlená 17 2000 1000     
- varianta b1 556 27+rozptýlená 0 0 0 kompaktní    
- varianta b2 556 27+rozptýlená 487 5000 1000     
Jelení skok 206 65 206 1500 0  A Nízká Střední v jižní části 
Kalamitní svážnice pod Trojmez-
nou 

799 85 54 16900 8000 kompaktní C/A Střední  

Modravské slatě 4529 rozptýlená 4529 1000-1500 0 kompaktní C Nízká Kromě lokality Střelec-
ký 
průsek - tam střední 

Plešná 175 45 25 11250 3000  A Střední  
Polom  388 150 50 15000 8000  B Nízká  
Ždánidla 134 15 15 5500 0  B Nízká  
 
Lokalita Zdroj lýkožrouta do roku 

2007 v okolí 
Poznámka Zdroj lýkožrouta po 

kalamitě 
Rizikovost okolních 
porostů 

Poznámka 

Černá hora: Vysoký I. zóna: Prameny 
Vltavy 

pouze v lokalitě vysoká Jednodruhové nepůvodní smrčiny 

- varianta a1      
- varianta a2      
- varianta b1      
- varianta b2      
Jelení skok nízký  Národní park BW vysoká Zonální smrčiny 
Kalamitní svážnice pod 
Trojmeznou 

vysoký I. zóna: Trojmezná I. zóna: Trojmezná střední Holiny + smíšené porosty 

Modravské slatě nízký  pouze v lokalitě-málo střední až vysoká Zonální smrčiny: Modravská hora, smr-
činy: Javoří pila 

Plešná střední I. zóna: Plesná I. zóna: Plesná + BW střední Rizikový kar jezera Laka (I.zóna) 
Polom  nízký  pouze v lokalitě nízká Holiny + smíšené porosty 
Ždánidla střední pouze v lokalitě I. zóna: Plesná nízká až střední Holiny + smíšené porosty 
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Tabulka 6. Analýza rizik a přínosů metod ochrany lesa. 
Negativní vliv na faunu a přírodní procesy Vliv na zdraví 

člověka 
Účinnost  

 
 
 
Metoda 

Přirozený prů-
běh 
gradace lýko-
žrouta 

Indiferentní 
hmyz 

Paraziti a predátoři lýko-
žrouta 

Přirozený rozklad 
dřeva 
a přirozená obnova 

Půdní 
fauna 

Fauna   

Jemné biologické meto-
dy 

 

Entomopatogeny ano mírný mírný téměř žádný téměř žád-
ný 

mírný žádný do 50% 

Feromony+antiferomony ano mírný mírný téměř žádný téměř žád-
ný 

mírný žádný do 50% 

Drážkované lapáky ano téměř žádný téměř žádný téměř žádný téměř žád-
ný 

téměř 
žádný 

žádný do 50% 

Mechanická asanace  
Drážkové frézy ano téměř žádný téměř žádný mírný téměř žád-

ný 
téměř 
žádný 

žádný až 100% 

Odkorňovací frézy ano mírný mírný střední až velký téměř žád-
ný 

mírný žádný až 100% 

Chemická asanace  
Otrávené trojnožky ano velký velmi veliký téměř žádný velký velký Jed do 50% 
Asanace ano velký velmi veliký téměř žádný velký velký Jed od 30 do 

80% 
 



Tabulka 7. Návrh metod ochrany lesa podle stupně ochrany přírody a rizik gradace. 
Opatření 

Jemné biologické metody Mechanická asanace Chemie Odvoz
 

Bez zásahu 
Entomo- 
patogeny 

Feromony a 
antiferomony

Drážkované
lapáky 

Drážkové
frézy 

Odkorňovací
frézy 

Otrávené 
trojnožky 

Asanace Odvoz
kmenů

 Situace standardní 
Režim          

          
C +   + (dovezeny)      
A (+) + + + + +   (+) 
B   + + + + + + + 

 Situace kritická 
Režim          

          
C + + + + (dovezeny)      
A (+) + + + + + +  (+) 
B   + + + + + + + 

 

Zpracování modelových příkladů managementu pro bohatě strukturované a 
přírodě blízké lesy s akcentem na udržení a posílení biodiversity a zvýšení 
ekologické stability lesních ekosystémů 
Velká pozornost byla věnována zejména syntéze poznatků o možnostech a způsobech managementu biodiversity 
v lesních ekosystémech pro lesnickou a ochranářskou praxi i organy státní správy v podobě knižních monografií 
VACEK, SIMON, REMEŠ ET AL. (2007), POLENO, VACEK ET AL. (2007a, b). Výsledky z Krkonoš byly využity pro 
přípravu souhrnné informace v publikacích VACEK ET AL. (2007) a PODRÁZSKÝ ET AL. (2007). 
Účelné uplatňování rámcových modelových zásad managementu lesních ekosystémů, postaveného na exaktních 
ekologických základech, uvedené ve výše citovaných monografiích, a to diferencovaně dle konkrétních stano-
vištních a porostních poměrů, tak může metodicky významně přispět ke zvýšení ekologické stability a následně i 
k posílení biodiversity lesních ekosystémů. 
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Tlející dřevo, jeho charakter a rozpad v porostech horských smrčin (horská 
smrčina Trojmezná) 
Miroslav Svoboda 
 
Během druhého roku řešení projektu probíhaly výzkumné práce na stávajících TVP (S1 a S2) na studovaných 
lokalitách a zároveň byly založeny nové TVP (S3 a S4) ve druhé zóně poblíž Trojmezenského pralesa v NP 
Šumava. Na stávajících plochách probíhal výzkum řešící problematiku dynamiky tlejícího dřeva jak z hlediska 
jeho kvantity a kvality ve vztahu k dřevo-rozkladným houbám. V průběhu roku proběhlo několik terénních cest 
v rámci kterých byl proveden sběr dat na těchto plochách. V současnosti probíhá vyhodnocení výsledků a pří-
prava publikací. Na založených TVP (S1 a S2) na kterých byla studována struktura porostu a výskyt přirozeného 
zmlazení smrku ve vztahu k tlejícímu dřevu. Na těchto plochách bylo studováno zmlazování smrku 
k vlastnostem tlejícího dřeva. Vlastnosti dřeva (ležících kmenů) byly zaznamenávány podle stejné metodiky jako 
při sledování výskytu hub, takže v budoucnu bude možné tyto informace propojit. V současnosti probíhá zpra-
cování těchto dat a hodnocení předběžných výsledků. Na základě těchto výsledků jsou plánovány práce v dalším 
roce. Předběžné výsledky prvního roku měření budou publikovány v časopisu Silva Gabreta. 
Velká většina dat sebraných během prvního a druhého roku projektu je stále ve fázi zpracování. Zde jsou prezen-
továny předběžné výsledky týkající se vztahu tlejícího dřeva a dřevokazných hub a vztahu tlejícího dřeva a 
přirozené obnovy. 
 

 
Obr. 1. Lokalizace ploch S1 až S4 v prostoru Trojmezné v NP Šumava na podkladu leteckého snímku z roku 
2004. Zobrazeno je rovněž prostorové členění lesa podle platného LHP z roku 2003. 
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Tlející dřevo a přirozená obnova 

Úvod 
Na území Národního parku Šumava v I. zóně Trojmezná se nalézá v 8. lesním vegetačním stupni velmi cenná 
část horského lesa. Smrky se zde dožívají stáří přes 300 let. V současné době dochází k pozvolnému rozpadu 
stromového patra, který uvolňuje nálet a nárost. 

Materiál a metodika 
Dvě čtvercové (100×100 m) trvalé výzkumné plochy (S1 a S2) jsou lokalizovány v oblasti Trojmezenského 
pralesa v rozmezí nadmořských výšek 1215–1270 m (obr. 1). Lesy jsou tvořeny společenstvem Athyrio alpest-
ris-Piceetum, kapradinová smrčina montánních poloh. Na plochách S1 a S2 se provedla inventarizace pomocí 
technologie FieldMap, kdy se zaměřovaly pozice a popisovaly charakteristiky stromů a obnovy nad 0,5 m výšky, 
souší, pahýlů a ležících kmenů. Při měření dendrometrických veličin byly použity standardní lesnické metody. U 
smrku ztepilého ve výškovém rozpětí mezi 0,5 - 2 m a u jeřábu ptačího ve výškovém rozpětí 0,3 - 2 m byly za-
měřeny pozice a zaznamenány jednotlivé charakteristiky - výška, přírůst v poslední vegetační sezóně, výskyt dle 
typu substrátu a mikrostanoviště (půda, hrabanka, mrtvé dřevo – přímo na tlejícím dřevě či bylo zkoumáno, jestli 
není těsně pod vegetací přítomnost tlejícího dřeva; u tlejícího dřeva byl hodnocen i stupeň rozkladu, kdy byla 
použita pětičlenná stupnice [pahýl – stanoviště na pahýlu, či v nejbližším okolí a obnova rostoucí na talíři vývra-
tu, pata stromu – obnova rostoucí na kořenových nábězích a v jejich okolí a nakonec obnova rostoucí obklopená 
vegetací - borůvka, mechy, kapradí, bika, metlička, třtina], poškození). Dále na systematicky vybraných čtverco-
vých plochách (25 čtverců - 5 × 5 m) bylo sledováno přirozené smrkové zmlazení ve výškovém rozpětí 0 - 50 
cm a na jednotlivých čtvercích zaznamenána výška, výskyt dle typu substrátu a mikrostanoviště. Na těchto 
čtvercových plochách byla také popsána přízemní vegetace pomocí zjednodušených fytocenologických metod. 
Toto šetření bylo provedeno i na sto čtvercích 10 × 10 m, které zaujímají celé sledované území. 
Plocha klád byla spočtena pomocí výstupu ze systému FieldMap a následovně zpracována v ArcGIS, plocha 
pahýlů jako obsah kruhu + plocha několika talířů vývratu určena odhadem, plocha paty byla spočtena jako rozdíl 
obsahů vnějšího kruhu o průměru 3,6×DBH a vnitřního o průměru 1,2×DBH. Plocha jednotlivých vegetačních 
pokryvů a hrabanky byla určena součtem jednotlivých zastoupení ze zjednodušených fytocenologických snímků. 
Rozloha hrabanky byla spočtena jako doplněk celkové pokryvnosti do 100 %. Plocha porostlá mechy byla urče-
na součtem mechů a rašeliníků, plocha kapradí součtem pokryvností druhů Athyrium alpestre a Dryopteris 
dilatata. Mikrostanoviště pahýl, kláda a pata se s bylinnými překrývají, jejich součet je tedy přes 100 %, proto se 
všechny plochy redukovaly podle svého poměru. Zmlazení smrku v rozmezí 0,5 až 2 m výšky a zmlazení jeřábu 
od 0,3 do 2 m výšky bylo zpracováno obdobně jako obnova do 50 cm, kdy byly sečteny všechny stromky podle 
jednotlivých stanovišť a plocha jednotlivých stanovišť jako v předešlém případě. 

Výsledky a diskuze 
Studované TVP (S1 a S2) vykazují velmi různorodou vertikální i horizontální strukturu, kde můžeme pozorovat 
rozvolněný zápoj pod nímž rostou stromy rozmanitých rozměrů a hloučky obnovy. S2 jeví znaky pokročilejšího 
stádia rozpadu a následného rozvoje obnovy než-li S1, což je patrné ze základních charakteristik. S2 je zastou-
pena větším počtem stromů, avšak kruhová výčetní základna je výrazně menší, což koreluje s menším 
horizontálním zápojem stromů nad 4 m výšky. Na druhé ploše je výrazně vyšší početnost odrostlé obnovy, která 
naznačuje pokročilejší fázi obnovy, avšak rozdíl v zápoji není příliš veliký a absolutní hodnoty jsou též velice 
nízké, což nasvědčuje o potřebě vysokého stupně rozředění zápoje pro uchycení obnovy v těchto nepříznivých 
podmínkách. 
Obnova smrku nepřesahující výšku 2 m se vyskytuje ve více než 50 % na stanovišti  spojeném s tlejícím dřevem 
(tlející kmeny na zemi, pahýly), kdy toto mikrostanoviště zujímalo plochu nepřekračující 6 %. Tyto výsledky 
potvrzují významnost tlejícího dřeva, které jsou též popisovány v pracích mnoha autorů. Na TVP S2 obnova 
smrku do 0,5 m výšky výrazně preferovala tlející kmeny na zemi. Vyšší obnova smrku preferovala společně 
s tlejícími kmeny na zemi i pahýly, kdy tento trend nebyl patrný na TVP S1, což je pravděpodobně dané méně 
pokročilou fází obnovy, kdy pahýly se jeví jako vhodná mikrostanoviště s malým plošným zastoupením, které je 
rychle obsazeno, kde brzy začne kompetiční boj o přežití, který časem vyloučí malé a slabé jedince a přežije 
pouze odrostlejší obnova, tento vývoj bude pravděpodobně následovat na TVP S1. Dále z popisu stupně rozkla-
du vyplývá, že nejmladší obnova smrku je schopna vyklíčit již na tlejícím kmeni s třídou rozkladu 2, avšak 
nejlepší podmínky pro odrůstání obnovy do 0,5 m výšky byly na tlejících kmenech s třídou rozkladu 4, což se 
shoduje s výzkumem. 
Dalším stanovištěm, které ovlivnilo pozitivně obnovu, byla pata stromu a souše s výskytem obnovy od 12 % do 
30 %, kdy významnější vliv tohoto mikrostanoviště byl na TVP S1. Obecný trend, kdy vyšší význam tohoto 
mikrostanoviště byl zaznamenán u odrostlejší obnovy, byl patrný na TVP S1 i na TVP S2. Tento obecný trend si 
můžeme vysvětlit obdobně jako vztah mikrostanoviště pahýl u obnovy na S2. Zajímavý je mírně pozitivní vliv 
mikrostanoviště mech u obnovy do 0,5 m výšky, který přechází směrem k odrostlejší obnově k negativnímu 
vlivu, který si můžeme vysvětlit vhodnými podmínkami pro klíčení a prvotní růstové fáze obnovy, avšak pro 
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zdárné pokračování růstu se jeví jako nedostatečné (mechem porostlé kameny, mělká půda, podmáčená místa). 
Mírně pozitivní vliv mikrostanoviště hrabanka byl u TVP S2, avšak u S1 je negativní, což opět může být způso-
beno průběhem rozpadu, kdy v otevřenějším zápoji na S2 jsou v místech, která byla vytvořena zástinem lepší 
světelné podmínky. Obecně lze říci, že smrk v těchto tvrdých podmínkách těžko snáší konkurenci okolní vegeta-
ce, kdy v každém případě mikrostanoviště ovlivněné vegetací mělo negativní vliv. Obnova jeřábu se zdá být 
méně závislá na mikrostanovišti, než obnova smrku. Je schopna se lépe vyrovnat s konkurencí okolní vegetace, 
avšak není patrný tak silný pozitivní vliv tlejícího dřeva. Nejlépe jeřáb zmlazuje na mikrostanovišti pata, jehož 
součástí jsou i vyvýšeniny po vývratu. Pata stromů a souší je také dobře zásobena semeny jeřábu díky distribuci 
ptáků. 

Tlející dřevo na TVP ve vybraných porostech II. zóny NP Šumava 

Úvod 
Přirozenost strukturních a texturních znaků lesních porostů je jedním z často používaných kritérií při rozhodová-
ni o managementu a zonaci určitého území. V případě horských smrkových lesů střední Evropy ale neexistuje 
mnoho studií, které by se strukturou, texturou, dynamikou a režimem disturbancí přírodních horských smrko-
vých lesů zabývaly. Z tohoto důvodu je koncept přirozenosti horských smrkových lesů ve střední Evropě velmi 
obtížně definovatelný. Při posuzování přirozenosti lesních porostů by měly být používány indikátory, u kterých 
byla na základě vědeckých studiích prokázána jejich praktická využitelnost. Mezi tyto indikátory patří např. 
přítomnost tlejícího dřeva ve formě ležících stromů a stojících souší nebo struktura a textura porostů.  
Cílem tohoto příspěvku je analýza historického vývoje lesa v lokalitě a analýza horizontální a vertikální struktu-
ry, věkové skladby, množství tlejícího dřeva a strukturu přirozené obnovy na založených výzkumných plochách.  

Metodika 
Struktura lesa byla analyzována na plochách o velikosti 0,25 ha (50 × 50 m) (S3 a S4), které byly vytyčeny ve 
druhé zóně poblíž Trojmezenského pralesa (obr. 1). Studovaná lokalita se nachází v převážně 7. a 8. LVS a leží 
v nadmořské výšce od cca 1000 m n.m do 1300 m n.m. Kritériem umístění plochy v porostu byla lokalita 
s absencí asanovaných stromů, dostatečná vzdálenosti od kraje porostu a zároveň hranice I. zóny. Vlastí plocha 
byla vytyčena pomocí technologie FieldMap Orientace osy Y byla na sever. Na ploše byly pomocí technologie 
FieldMap sbírány následující data: pozice živých stromů, souší a identifikovatelných pahýlů. Následně byla 
měřena jejich výška a tloušťka v 1,3 m; v případě pahýlů menších než 1,3 m byla měřena tloušťka na konci pa-
hýlu. Pomocí technologie FieldMap byly zaměřeny ležící padlé stromy (délka a tloušťka na slabém a silném 
konci) uvnitř plochy. Následně byl spočítán objem jednotlivých kusů tlejícího dřeva a celkový objem tlejícího 
dřeva na ploše. Pro analýzu přirozeného zmlazení byla v rámci plochy vytyčena čtvercová síť 5 × 5 m (celkem 
100 čtverců). V rámci každého čtverce byla zaznamenána pokryvnost jednotlivých typů mikrostanovišť (vegeta-
ce a povrch půdy). Plocha tlejícího dřeva byla spočítána v rámci GIS pomocí horizontální projekce tvaru kmene 
na povrch půdy. V každém čtverci byl zaznamenán počet jedinců přirozeného zmlazení s výškou nad 20 cm, 
jejich výška v kategoriích po 10 cm a výskyt na jednotlivých typech mikrostanovišť. Jedinci přirozeného zmla-
zení do 20 cm byly analyzování pouze na středových 16 čtvercích stejným způsobem, pouze výškové třídy byly 
po 5 cm. Pro každou výškovou třídu jedinců zmlazení smrku (0 – 80 cm) byl odhadnut na 20 náhodně vybraných 
jedincích v rámci plochy věk pomocí počítání přeslenů a jizev po přeslenech.  

Výsledky 

Tlející dřevo a struktura stromového patra 
Hlavní stromové patro na obou výzkumných plochách bylo tvořeno relativně vysokým počtem živých stromů a 
souší. Přepočtený počet živých stromů na hektar byl 732 a 480 na ploše S3 a S4. Přepočtený počet souší na hek-
tar (nad 1,3 m výšky) byl 868 a 548 na ploše S3 a S4. S vysokým počtem živých a suchých stromů souvisí také 
vysoká výčetní kruhová základna, která byla v případě živých stromů 63,8 a 63,2 m2 ha-1, zatímco v případě 
suchých stromů 19,5 a 20,7 m2 ha-1 na ploše S3 a S4. Stromové patro na ploše S3 bylo tvořeno vyšším počtem 
živých stromů s menšími dimenzemi. Průměrná tloušťka a výška živých stromů byla menší na ploše S3. Rozdě-
lení tloušťek v případě živých stromů kulminuje kolem průměrné tloušťky a klesá směrem k maximálním a 
minimálním dimenzím. V případě souší kulminuje rozdělení tloušťek v rozmezí 15 – 20 cm. Výšková struktura 
horního stromového patra je relativně homogenní s kulminací výšek kolem průměrné výšky. Věk jedinců horní-
ho stromového patra vztažený k výšce 1,3 m se pohyboval na plochách v rozmezí 90 až 135 let s maximální 
zastoupení stromů ve věkové třídě 96 – 110 let. Objem tlejícího ležícího dřeva byl stanoven na 66,1 a 66,4 m3  
ha-1 na ploše S3 a S4. Objem stojících souší nebyl stanoven. Objem tlejícího dřeva zahrnující jak ležící stromy, 
tak stojící souše, by byl díky relativně vysoké výčetní základně souší mnohem vyšší. 

Tlející dřevo a přirozená obnova 
Přepočítané počty jedinců smrku na hektar ve výškové kategorii 20 – 100 cm byly stanoveny na 2 964 a 5 512 
jedinců na ploše S3 a S4. V případě jedinců výškové kategorie 0 – 20 cm byly přepočítané počty jedinců stano-
veny na 52 225 a 35 325 na ploše S3 a S4. Průměrný věk jedinců smrku v jednotlivých výškových třídách se 
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pohyboval od 2,6 a 2,9 let pro třídu 0 – 5 cm do 20,4 a 20,0 let pro třídu 70,5 – 80 cm. Prostorová distribuce 
jedinců smrku na jednotlivých typech mikrostanovišť nedopovídala zastoupení mikorostanovišť v rámci ploch. 
Ve všech výškových kategoriích byla zjištěna výrazná preference mikrostanovišť mech, jehličí, pahýl a kláda. Se 
zvyšující se výškou jedinců smrku se zvyšoval podíl jedinců rostoucích na mikrostanošti pahýl a kláda. Na sou-
hrnném mikrostanošti vegetace, ačkoli pokrývalo většinu povrchu plochy, byl podíl jedinců smrku minimální. 

Diskuse 
Objem tlejícího ležícího dřeva na plochách byl nižší než v přirozených porostech horských smrčin střední Evro-
py. Na druhou stranu byl výrazně vyšší než v lese s intenzivní hospodářskou činností, kde se v průměru 
vyskytuje cca 11 m3 ha-1 tlejícího dřeva. Množství tlejícího dřeva je jedním z typických znaků přirozených po-
rostů. Podle různých studií ve smrkových porostech ve Skandinávii, si smrkový les během cca 150 let 
nenarušeného vývoje od poslední disturbance vytvoří znaky typické pro tzv. „old-growth“ lesy, tedy lesy, které 
jsou z biologického hlediska velmi cenné. Jejichž přítomnost v krajině je nezbytná z hlediska přežívání různých 
druhů organismů, kteří na této kategorii lesa závisí. Na základě výsledků analýzy struktury lesa na plochách, lze 
tedy studované porosty označit jako porosty vzniklé přirozenou cestou po rozsáhlé disturbanci. Porosty se na-
chází stále ve fázi prořeďování v rámci modelu sekundární sukcese lesa po disturbanci. Jako takové představují 
cennou lokalitu jak z biologického hlediska komplexnosti zastoupení různých strukturních typů lesa v rámci 
krajiny, ale i vědeckého hlediska. Studium různých sukcesích fází vývoje lesa zvyšuje naši úroveň znalostí o 
dynamice horských smrkových lesů a zároveň nám může pomoci si představit jakým způsobem se budou vyvíjet 
lesní porosty na lokalitách, kde byly horní stromové patro narušeno kůrovcem a které byly ponechány samovol-
nému vývoji.  
Počty jedinců smrku ve výškové kategorii 0 – 20 cm a kategorii 20 – 100 cm byly relativně vysoké vzhledem ke 
vývojové fázi a stavu zápoje horního stromového patra. Je zřejmé, že i smrkový porost s vysokým počtem jedin-
ců a vysokou hustotou porostního zápoje je schopný si udržet životaschopnou banku jedinců přirozené obnovy. 
Převážná část jedinců obnovy se nalézala ve výškové třídě 0 – 30 cm a jen 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 nezlepší světelné podmínky odumírá a jejich místo mohou 
zaujmout noví jedinci, kteří vznikají vyklíčením ze semen, které produkuje hlavní stromové patro. V případě, že 
dojde k odumření stromového patra a změně světelných podmínek, jedinci smrku z této banky zmlazení jsou 
schopni okamžitě reagovat a začít odrůstat. Tím je zajištěna kontinuita lesa na dané lokalitě. Preference určitých 
typů mikrostanovišť v rámci porostu naznačuje faktory omezující uchycení a případné odrůstání jedinců smrku. 
Tlející dřevo ve formě padlých stromů, případně pahýlů je hlavním tzv. bezpečným stanovištěm pro klíčení a 
odrůstání smrku, ale i jiných dřevin v různých typech lesních ekosystémů ve světě. Jeho případná absence 
v porostu může mít výrazný dopad na velikost a kvalitu banky přirozeného zmlazení. Velmi důležitou roli během 
procesu uchycení a odrůstání jedinců smrku na tlejícím dřevě hrají kvalitativní vlastnosti tlejícího dřeva, protože 
pouze tlející dřevo s určitými vlastnostmi je vhodné pro odrůstání mladých jedinců smrku.  

Tlející dřevo a dřevokazné houby 
U dřevokazných hub, jejichž výskyt byl sledován na TVP, bylo ve vztahu k tlejícímu dřevu a jeho kvantitativním 
charakteristikám dosaženo těchto předběžných výsledků. Počet druhů dřevokazných hub v plochách i jejich 
diversita klesá s rostoucí nadmořskou výškou. Další charakteristika, která je korelovaná se změnami druhového 
složení hub, je celkový objem souší. Nejvýznamnější vztah k zastoupení druhů v plochách však má průměrný 
objem klád (ležících kmenů) – výskyt většiny druhů je tím positivně ovlivněný. Průměrný objem klád je silně 
negativně korelovaný se stoupající nadmořskou výškou. Z charakteristik, které mají vztah k výskytu hub, se 
pouze průměrný objem klád zmenšuje s nadmořskou výškou. Ostatní charakteristiky se s nadmořskou výškou 
ploch průkazně nemění. Během rozkladu dřeva dochází ke změnám v zastoupení druhů ze dřeva rostoucích hub. 
Je možné jasně odlišit skupinu druhů, jejichž plodnice se vyskytují v počáteční fázi rozkladu dřeva, od početnější 
a proměnlivější skupiny s výskytem plodnic ve střední a závěrečné fázi rozkladu. Významný vliv na rozdíly ve 
výskytu těchto hub má příčina smrti stromů, ale některé houby zároveň odumírání stromů ovlivňují. Na výskyt 
plodnic má u ležících kmenů vliv také způsob pádu. 

Předběžné závěry studií 
V případě tlejícího dřeva ve vztahu k přirozenému zmlazení smrku vyplývají z předběžných výsledků následující 
fakta: 
 významná část zmlazení smrku roste na tlejícím dřevě jak v pralese tak sousední druhé zóně v oblasti Tro-

jmezenského pralesa; 
 kvalitativní charakteristiky a  fáze rozkladu rozhodujícím způsobem ovlivňují jak dochází k vyklíčení a 

odrůstání semenáčků smrku na tlejícím dřevě a mimo něj. 
V případě hodnocení struktury lesa ve sledovaném území byly zjištěny zajímavé výsledky v lokalitě Trojmezen-
ský prales, které byly shrnuty v rukopisu, který je v současné době v recenzním řízení. Charakter původního 
horského smrkového lesa v porovnání s porostem, který byl pravděpodobně nějakým způsobem ovlivněn 
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v minulosti, je popsán v této práci. Rozdíl v charakteru tlejícího dřeva mezi „pralesovitou“ částí a částí, která 
byla určitým způsobem v minulosti ovlivněna, je zde také popsán.  
V případě dřevo-rozkladných hub ve vztahu k tlejícímu dřevu, jeho rozkladu a kvalitativním charakteristikám 
bylo dosaženo následujících předběžných výsledků. 
Ve studovaných porostech se nachází relativně vysoký objem tlejícího dřeva v různých formách (ležící klády, 
stojící souše, pahýly). Na plochách bylo také zjištěna přítomnost vysokého počtu přirozeného zmlazení smrku, 
které zajistí kontinuitu vývoje lesa v případě disturbance a rozpadu horního stromového patra. 
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Vyhodnocení přirozené obnovy lesních porostů v oblasti postižené kůrovcovou 
kalamitou v NP Šumava. 
Jiří Remeš, Iva Ulbrichová, Václav Štícha, Dan Zahradník, Karel Malík  
 

Úvod 
Rozsáhlé plochy smrkových porostů v Národním parku Šumava byly v minulých letech postižené gradací kůrov-
ců (zejména lýkožrouta smrkového – Ips typographus L.). V důsledku žíru tohoto druhu byly zničeny převážně 
stejnověké smrkové porosty, které ve velké míře vznikly umělou kultivací po ničivé větrné kalamitě, která po-
stihla Šumavu v roce 1860-1870 (JELÍNEK 1988). Vznik, průběh a příčiny kůrovcové gradace byly již v minulosti 
několikrát popsány (ZATLOUKAL 1998, PODRÁZSKÝ ET VACEK 2000, HYNEK ET JUHA 2004). Vzniklá kalamitní 
situace byla výsledkem časového a prostorového souběhu několika faktorů (větrná kalamita v roce 1984, kterou 
se nepodařilo všude včas zpracovat jak v NP Šumava tak i v NP Bavorský les, vysoká atraktivita smrkových 
porostů pro kůrovce, jejich snížená stabilita v důsledku absence pěstební péče, blízkost velkého kůrovcového 
zdroje a příznivé počasí pro množení a gradaci kůrovce). 
V průběhu kůrovcové kalamity došlo ke sporům o tom, jakými způsoby, zda-li vůbec a případně kde, proti 
kůrovci zasahovat. Jedním z důležitých aspektů, který byl mnohokrát v této souvislosti diskutován, byl i vliv 
uplatňovaného managementu na vývoj a strukturu následné generace lesa. Přirozený vývoj porostů byl i 
v místech velmi silně kůrovcem narušených často považován za nejlepší způsob obnovy lesních ekosystémů, a to 
s ohledem na jejich strukturu, biodiversitu a ekologickou stabilitu. Zastánci diferencovaných zásahů naopak 
spatřovali v aktivním managementu možnost kůrovcovou gradaci účinně omezit a pozitivně ovlivnit i strukturu 
následné generace lesa. 
V době kdy vrcholily výše uvedené spory o způsoby managementu v místech napadení lýkožroutem smrkovým, 
nebyly k dispozici exaktní poznatky o vývoji porostů po odumření stromové složky a diskuze byla vedena spíše 
v rovině osobní než odborné.  V současné době je však již možné procesy obnovy lesa vyhodnocovat a porovná-
vat vliv managementových opatření na tento vývoj. Cílem této práce je informovat o stavu obnovy lesa ve 
vybraných lokalitách Národního parku Šumava, kde došlo v minulosti k velkoplošného rozpadu stromové složky 
vlivem ataku lýkožrouta smrkového. Jde zejména o oblast tzv. bezzásahového území mezi Luzným a Roklanem, 
kde na české a německé straně odumřelo několik tisíc hektarů souvislé plochy lesa a také o porosty v blízkosti 
hory Plechý. Jedná se o pokračující monitoring, který navazuje na již publikované práce (ULBRICHOVÁ ET PO-

DRÁZSKÝ 2000, ZATLOUKAL 2000, ULBRICHOVÁ ET AL. 2006). 

Rozbor problematiky 
Přirozená obnova, její věková, druhová a výšková struktura, stejně tak i růst a vývoj nárostů v místech prvních, 
případně jiných bezzásahových zón hraje klíčovou roli při obnově stromové složky lesních ekosystémů. Regene-
rační procesy a jejich dynamika mají velký vliv na stabilitu i funkční účinnost lesních porostů. Výhody přirozené 
obnovy jsou především v udržení autochtonních nebo osvědčených místních populací lesních dřevin, v dobrém 
přizpůsobení jedinců obnovy vyhraněnějším stanovištním odlišnostem – což umožňuje efektivní využití stano-
vištních rozdílů. Nespornou výhodou přirozené obnovy je nenarušený růst a vývoj semenáčků a nárostů 
(zejména s ohledem na kořenový systém) a zpravidla větší genetická variabilita (větší podíl heterozygotů než u 
umělé obnovy) následného porostu. Což přináší větší adaptabilitu a odolnost následného porostu (KORPEĽ ET AL. 
1991). 
 
Vývoj obnovy v lesích se strukturou přírodě blízkých a přírodních souvisí se vznikem poruch ve vývoji lesa. 
Úspěšnost přirozené obnovy je závislá na řadě faktorů. Se zhoršujícími se podmínkami pro existenci lesa 
v horských polohách (klimatické a půdní extrémy) obyčejně generativní schopnost reprodukce lesních dřevin 
klesá. Plynulá obnova je zde závislá na příznivé konstelaci rozhodujících stanovištních podmínek. Přežívání a 
vývoj semenáčků, resp. jejich mortalita je v přirozených lesích ovlivňována řadou faktorů. VACEK ET PO-

DRÁZSKÝ (2003) jako nejdůležitější faktory uvádějí mráz, pohyb sněhu, poškození zvěří a konkurenci přízemní 
vegetace. Proces přirozené obnovy v horských polohách dále ztěžuje nepříznivý vliv klimatu a dlouhá perioda 
semenných let (ŠERÁ ET AL. 2000). 
Na přežívání semenáčků mají výrazný vliv i další faktory, zejména světelné poměry, vnitrodruhová kompetice a 
konkurence ostatních nízkých rostlin, které vedou k vysoké úmrtnosti nejmladších stádií smrku do 4-5 let 
(JONÁŠOVÁ ET PRACH 2004, ZATLOUKAL 2000). Vliv kompetice přízemní vegetace na zejména pomalu rostoucí 
semenáčky některých dřevin se věnuje řada prací (CANHAM ET AL. 1990, GRASSI ET BAGNARESI 2001 aj.). 
V místech velkoplošného rozpadu lesních porostů v NP Šumava může dojít k součinnosti velmi nepříznivých 
stanovištně ekologických podmínek, které mohou způsobit přerušení reprodukčního cyklu lesních porostů. Toto 
nebezpečí je v uvedených lokalitách mimořádné také proto, že doba, která je k dispozici pro obnovu porostů je 
relativně krátká (protože dospělé stromy jako zdroje reprodukčního materiálu téměř kompletně odumřely). Při-
tom právě význam banky semen a semenáčků pro obnovu je značný (SZWAGRZYK ET AL. 2001). V dospělých 
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porostech ve fázi optima je vznik a vývoj semenáčků zcela závislý na porušení zápoje a dynamice dalšího vývoje 
těchto mezer. Zdá se, že vznikají jakési „vlny“ semenáčků, jejichž vznik a další vývoj je zcela závislý na distur-
bancích mateřského porostu (GRASSI ET AL. 2004) ať už úmyslných nebo nahodilých. Semenáčky, které klíčí na 
konci této „vlny“ jsou rozhodujícími v tvorbě banky semenáčků - pokud ovšem přežijí období světelné deprivace 
(Grassi et al. 2004). Hlavními determinantami přežití semenáčků je kvalita substrátu, v kterém semenáček klíčí a 
jeho schopnost zajistit rostlině dostatek vody (KOZLOWSKI 2002). Jestliže je taková banka už na půdě pod poros-
tem vytvořena, pak brzo po porušení zápoje mohou tyto semenáčky reagovat zvýšeným výškovým přírůstem, 
který je mohutnější, než u nově klíčících semenáčků (CANHAM 1989). Na zkoumaných lokalitách po rychlém 
velkoplošném rozpadu smrkových porostů však tato banka přestala být průběžně doplňována generativní obno-
vou. Lze předpokládat (a výsledky některých sledování tomu napovídají – ULBRICHOVÁ ET AL. 2006), že se 
disponibilní a životaschopná semena a semenáčky v průběhu krátké doby vyčerpají a kontinuita obnovy je ohro-
žena. Také další vývoj obnovy se zde bude výrazně odlišovat od míst, kde k velkoplošné destrukci nedošlo. 
Struktura mateřského porostu má totiž zásadní vliv na řadu mikroklimatických faktorů a tím výrazně ovlivňuje 
nástup a průběh obnovy (GRASSI ET AL. 2004, COATES 2002). Zápoj výrazným způsobem reguluje množství a 
charakter světla, které proniká do nitra porostu a posléze na porostní půdu. I neporušený zápoj vytváří proměňu-
jící se sluneční skvrny, které pokud dosáhnou až na porostní půdy významným způsobem zvyšují světelný 
požitek pro všechny rostliny, které zde rostou (CHAZDON ET PEARCY 1991). Dynamika vzniku a proměn mezer 
v zápoji mateřského porostu je předmětem intenzivního studia a tvorby řady modifikovaných modelů (gap mo-
dels), které se snaží postihnout základní řídící proměnné (KAUFMANN ET LINDER 1996). Tyto vztahy také 
výrazně ovlivňují prostorovou strukturu nově vznikajícího porostu. V místech velkoplošného rozpadu porostů se 
stanovištní podmínky výrazně mění směrech k poměrům na volné ploše, což může vést k opětovnému vytváření 
stejnověkých porostů na větších plochách.   

Materiál a metodika 
Monitoring a výzkum obnovy lesa je dlouhodobě prováděn na výzkumných plochách založených v oblasti LS 
Modravy a LS Plešný (PODRÁZSKÝ 1997, 1998; tab. 1). K této studii byly vybrány plochy na kterých došlo 
k úplnému odumření stromové složky porostu. Každá TVP má velikost 50 × 50 m, je vytyčena 4 hraničními 
kolíky, okolní stromy a pahýly (tj. stojící již mimo plochu) jsou označeny bílým vodorovným pruhem. Plochy 
jsou lokalizovány v lesnických porostních mapách. Plochy byly založeny v létě roku 1997 a probíhá na nich 
následující sledování a měření: 
 stanovení druhové, tloušťkové, výškové struktury, 
 stanovení poškození (defoliace), pokud jsou na nich žijící stromy, 
 dynamika introskeletové eroze, 
 dynamika přirozeného zmlazení a ekologické sukcese, pokud dochází k rozpadu porostů. 
Na každé ploše byly vždy vylišeny dva transekty (o velikosti 25 × 5 m) ve směru spádnice. Tyto transekty na 
sebe navazovaly a tak obsáhly celou délku plochy. Na ploše transektu byli zaznamenáni všichni jedinci obnovy, 
byla zjištěna jejich poloha (lokální souřadnice), pozice v mikroreliéfu, určen druh dřeviny, změřena jejich výška 
a výškové přírůstky za poslední 3 roky. Pozornost byla věnována také původu jedinců náletu, protože v těchto 
lokalitách byly v minulosti prováděné podsadby. Cílem šetření bylo zachytit frekvenci přirozeného zmlazení, 
jeho výškovou a přibližnou věkovou strukturu a na základě těchto sledování pak popsat průběh a charakteristiku 
přirozené obnovy sledovaných lokalit. Výsledky jsou porovnávány s hodnotami předchozích a paralelních studií. 
V současnosti dochází k postupnému zpracování velkého množství nasbíraných dat z terénních šetření, které 
probíhaly v letech 2006 a 2007. Finálním výsledkem bude vědecká publikace, která by měla být dokončená 
v roce 2008. Pro účely této výroční zprávy je zde uvedena ukázka výsledků z šesti TVP v lokalitě Velká Mok-
růvka. Jde zatím pouze o první zpracování dat se stručným komentářem.  
 
Tabulka 1. Charakteristika trvalých výzkumných ploch (TVP) založených v letech  1997  - 2006 v oblasti Šu-
mavy, na kterých probíhá hodnocení obnovy lesa - mimo základní trvalé výzkumné plochy M1 až M11 a P12 až 
P20.  

Plocha Porost Lesní 
typ 

Nadm. 
výška 

Orientace
Sklon 

věk a charakteristika 

M9 (Lu1) 47A 8Y2 1300 SZ 5% 180, živý dospělý porost,  
M10 (Lu2) 47A 8Y2 1300 SZ 5% 180, živý dospělý porost,,  
M11 (Lu3) 47A 8Y2 1300 SZ 5% 180, živý dospělý porost, 
Lu4 55B2 8K3 1200 Z 20° 10, holina zalesněna smrkem v letech  1995-1997
Lu5 55B2 8K3 1240 Z 30° 10, holina zalesněna smrkem v letech  1995-1997
Lu6 55C4 8Y1 1280 Z 30° 10, umělá a přirozená obnova na holině 
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Charakteristika vybraných výzkumných ploch v oblasti LS Modrava 

Lokalita Velká Mokrůvka 
TVP se nachází ve smrkových porostech, které zcela odumřely v letech 1995 - 1996, plochy byly zakládány již 
v porostech souší. V současné době zde již masivněji pokročil rozpad porostů, plochy na lokalitě Velká Mokrův-
ka překračují 65 % podíl padlých kmenů (nejčastěji zlomy 2-4 m vysoko). Na těchto lokalitách byly v minulosti 
také provedeny podsadby.  
Umístění trvalých výzkumných ploch je zakresleno na obrázku 1. Z něho je patrné, že se jedná o dvě porostní 
série paralelně umístěné ve svahu Velké Mokrůvky. První série (TVP 1-3) je umístěná v partiích, kde nebylo 
v minulosti proti kůrovci aktivně zasahováno a v současnosti se zde nachází rozpadající se suchý porost. Plochy 
druhé série (TVP 4-6) byly doplňkově založené v roce 2006 na místech, kde došlo již dříve k vytěžení kůrovcem 
napadených stromů a na vzniklé holině bylo provedeno umělé zalesnění smrkem. Umístění ploch přibližně od-
povídá nadmořské výšce ploch první série, stejná je i expozice. 
Půdy jsou zde silně skeletovité, písčitohlinité, kyselé až silně kyselé kambizemě. Převažujícím půdním typem na 
Velké Mokrůvce je podzol rankerový, při úpatí podzol pseudoglejový. Podloží je tvořeno žulou a granodioritem. 
Průměrné roční srážky se zde pohybují kolem 1400 mm. 
 

 
Obr. 1. Porostní mapa s vyznačenými TVP na Velké Mokrůvce (1370 m n.m.). 

 

 
Obr. 2. Pohled na umístění transektu na TVP Lu1 – lokalita Velká Mokrůvka. 
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Obr. 3. Pohled na umístění transektu na TVP Lu2 – lokalita Velká Mokrůvka. 

 

 
Obr. 4. Pohled na umístění transektu na TVP Lu3 – lokalita Velká Mokrůvka. 

 

 
Obr. 5. Pohled na umístění transektu na TVP Lu4 – lokalita Velká Mokrůvka. 
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Obr. 6. Pohled na umístění transektu na TVP Lu5 – lokalita Velká Mokrůvka. 

 

 
Obr. 7. Pohled na umístění transektu na TVP Lu6 – lokalita Velká Mokrůvka. 

 

Výsledky a diskuse 
Na sledovaných plochách první a druhé série na svazích Velké Mokrůvky je vyhodnocení četnosti a výškové 
vyspělosti obnovy názorně graficky provedeno na obrázcích 8 a 9. Z nich zřetelně vyplývá podobnost stavu a 
průběhu obnovy porostů na prvních třech plochách (suchý porost). Výšková struktura obnovy svědčí o poměrně 
úzkém věkovém rozpětí (obr. 8). Změny mezi rokem 2004 a 2006 ukazují na posun vyvolaný především výško-
vým přírůstem jedinců obnovy. Výšková variabilita obnovy je kromě různého věku stromů způsobená 
v minulosti provedenými podsadbami (výškově nejvyspělejší stromy) a také mikrostanovištními rozdíly na jed-
notlivých plochách. Vliv na výškovou strukturu obnovy má také občasné poškození terminálních výhonů stromů 
(a tím dochází i ke snížení jejich celkové výšky) okusem jelení zvěře, oštipem tetřeva a v poslední době častější 
poškození pádem jednotlivých souší. Další vývoj lze odvozovat zejména z faktu, že se v posledních dvou letech 
téměř neobjevují nové semenáčky, nejnižší výškové třídy jsou zastoupeny výrazně menším počtem jedinců než 
třídy vyšší. To je způsobené absencí starších živých stromů schopných fruktifikovat (vlivem velkoplošného 
rozpadu porostů působením lýkožrouta smrkového). Pokud k tomu připočítáme vysokou mortalitu nejmladších 
jedinců obnovy a zvyšující se konkurenci přízemní vegetace pak se lze domnívat, že již existující stromky před-
stavují převážnou část nové generace lesa. Počty jedinců, jejich výška a trend ročního výškového přírůstu jsou 
z pohledu zajištění nového funkčního lesního porostu dostatečné (tab. 2) V druhové skladbě jednoznačně domi-
nuje smrk ztepilý, dále je jednotlivě vtroušen jeřáb ptačí. 
Na plochách druhé série (TVP Lu4-Lu6) vznikla nová generace lesa umělou obnovou na holé ploše. To se 
v současné době projevilo ve vyšší výškové vyspělosti porostů (tab. 1), větším rozptylu výšek (obr. 9) a v nižším 
celkovém počtu jedinců v porovnání s plochami 1-3. 
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Tabulka 2. Počet jedinců a jejich výšková vyspělost na plochách první a druhé série. 

Počet jedinců (ha-1) TVP 
celkový vykázaná umělá 

obnova 
(průměr, ha-1) 

Průměrná výška   
cm 

Průměrný roční 
výškový přírůst 

cm 

Lu1 6080 1574 93,2 18 
Lu2 4080 1574 56,5 12,9 
Lu3 21040 1574 48,8 11,7 
Lu4 2700 1574 249,2 19,4 
Lu5 2080 1574 207,2 24,1 
Lu6 9280 1574 108,2 13,4 

 
Hlavní rozdíl mezi plochami obou sérií je v prostorové struktuře nově vzniklého porostu (rozmístění stromů - 
obr. 13-18). Zde je evidentní náhodné rozmístění stromů na plochách po umělé obnově, naproti tomu plochy kde 
obnova probíhá kombinovaně (podsadby a přirozená obnova na TVP Lu1-Lu3) vynikají hloučkovitou struktu-
rou, protože jedinci preferují příznivější mikrostanoviště. To dokládá starší přirozená obnova v liniích na mrtvém 
dřevě (z doby ještě před kůrovcovou kalamitou – obr. 15) a také jasně rozlišitelné skupiny obnovy v okolí kme-
nů stromů (dnes stojících souší a pahýlů – obr. 13). Ty jsou z části tvořené umělou obnovou (podsadbami). Tyto 
rozdíly v prostorové struktuře jsou dobře kvantifikovatelné pomocí Ripleyho k-funkce (RIPLEY 1981). Její prů-
běh na plochách první porostní série svědčí o agregovaném uspořádání jedinců obnovy (obr. 10), kdežto na 
plochách druhé porostní série jde o výrazně náhodné uspořádání (obr. 11). 
Obnova na plochách druhé série se vyznačuje poměrně malým počtem jedinců. Nárůst četnosti je patrný pouze 
na TVP Lu6, která se nachází na okraji holiny a kde se výrazněji uplatnila obnova přirozená. Dalším znakem je 
výrazně vyšší výšková diferenciace a celkově větší výšková vyspělost porostů v porovnání s plochami první 
série. To souvisí s vyšším věkem porostů a také s rychlejším růstem smrku na holé ploše. Svůj vliv má také vý-
razné poškození jednotlivých stromů sněhem, které je spojené s ohýbáním stromů a se zlomy a deformacemi 
kmínků. To je zde mnohem častější než na plochách první série, kde bylo naproti tomu v posledních letech za-
znamenáno poškozování obnovy padajícími soušemi. Tyto škody způsobené sněhem jsou hlavní příčinou 
klesajícího ročního výškového přírůstu na plochách druhé série (obr. 12). 
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Obr. 8. Výšková struktura obnovy na TVP Lu1-Lu3. První série – odumřelý les, přirozená obnova a podsadby 
smrku. 
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Obr. 9. Výšková struktura obnovy na TVP Lu4-Lu6. Druhá série – holina s umělou obnovou smrku. 
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Obr. 10. Prostorová struktura obnovy vyjádřená K - funkcí pro první transekt (25 × 5 m) na TVP Lu3 (první 
série - kombinovaná obnova v suchém lese). 
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Obr. 11. Prostorová struktura obnovy vyjádřená K - funkcí pro druhý transekt (25 × 5 m) na TVP Lu4 (druhá 
série – umělá obnova na holině). 
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Obr. 12. Vývoj průměrného ročního výškového přírůstu na plochách druhé série. 
 

Závěr 
Předložená zprávy přináší první výsledky zpracování dat z vybrané části zájmového území NP Šumava kde 
probíhá výzkum a monitoring obnovy lesa. Na šesti plochách je demonstrován vývoj obnovy v posledních letech 
a její základní charakteristiky. Z výsledků vyplývají některý výrazné odlišnosti mezi umělou obnovou na holi-
nách a kombinovanou obnovou pod suchými rozpadajícími se porosty. Komplexní zpracování bude zveřejněno 
formou vědecké publikace. 
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Obr. 13. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu1 – první série, suchý les, přirozená obnova a podsadby smrku. 
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Obr. 14. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu2 – první série, suchý les, přirozená obnova a podsadby smrku. 
 

 - 41 -



0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

smrk jeřáb bříza horní etáž

 

0

1

2

3

4

5

25 30 35 40 45 50

smrk jeřáb bříza horní etáž

 
Obr. 15. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu3 – první série, suchý les, přirozená obnova a podsadby smrku. 
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Obr. 16. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu4 – druhá série, holina s umělou obnovou smrku. 
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Obr. 17. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu5 – druhá série, holina s umělou obnovou smrku. 
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Obr. 18. Prostorové rozmístění  obnovy na transektu TVP Lu6 – druhá série, holina s umělou obnovou smrku, doplněná obnovou přirozenou. 
 



Otázky výskytu, využití a pěstování vzácných a vtroušených dřevin ke 
zvyšování biodiversity stromového patra 
Václav Štícha, Ivo Kupka 
 
Pro většinu těchto dřevin – s výjimkou několika teplomilných druhů -  je ekologické optimum na stanovištích, 
kde je buk klimaxovou dřevinou. Buk je na těchto stanovištích velmi vitální a proto je jeho kompetice velmi 
silná (KORPEĽ 1995). Naproti tomu většina těchto dřevin je kompetičně slabá a velmi těžko se vyrovnává se 
silným kompetičním tlakem hlavních porostotvorných dřevin. Skutečností zůstává, že většina autorů věnuje 
největší pozornost hlavním listnatým dřevinám jako je buk a dub, kdežto dalším listnatým dřevinám je věnována 
minimální pozornost (SWAGRZYK ET AL. 2001). 
Proto je jednou ze stěžejních otázek jejich využití a pěstování jako dřevin vtroušených takový soubor pěstebních 
opatření, který jim umožní, aby se vyrovnaly s kompetičním tlakem (LEVINS 1970). Toto je a bude jednou 
z kardinálních podmínek a jedním z hlavních limitujících faktorů při pěstování těchto dřevin. Také z tohoto 
důvodu je jejich přirozený výskyt (tedy i možnost jejich uplatnění) vázán zejména na stanoviště, která naopak 
nejsou optimální pro klimaxové dřeviny (TUROK ET AL. 1996).  
Většina těchto dřevin proto potřebuje, aby v pravidelných intervalech docházelo k regulaci (omezení) kompetice 
v jejich prospěch. Protože tyto dřeviny rostou většinou jako jednotlivě vtroušené, je jejich schopnost kompetice 
ještě tímto ojedinělým postavením oslabena. Proto je třeba – jak už bylo řečeno - pravidelných pěstebních zása-
hů, aby byla kompetice v porostu udržena na přijatelné úrovni. 
Jiná je situace, kdy vlivem disturbancí dojde k výraznému poškození či rozpadu porostů, tvořených hlavními 
klimaxovými dřevinami. V těchto světlinách se tyto dřeviny poměrně dobře prosazují (pokud je v blízkosti zdroj 
semen), protože zde chybí hlavní limitující faktor – kompetice klimaxových dřevin. 
Pěstování těchto dřevin je tedy vždy třeba pojímat jako dynamický proces, který nemůže znamenat jen konzer-
vaci stávajícího stavu a tedy udržení jen už v porostu existujících stromů. Znamená to také zajistit dostatečnou 
diversitu jak na úrovni jedinců, tak i na genetické úrovni. Bohužel s výjimkou jasanů a javorů jsou populace 
těchto dřevin většinou tak malé, že k jejich udržení nestačí jen přirozená obnova. 
Pro tyto dřeviny je tedy charakteristické, že (ROTACH 2004): 
 v přirozených člověkem neovlivňovaných podmínkách nejsou v porostu dominantní, 
 vyskytují se spíše jako jednotlivě vtroušené nebo přimíšené dřeviny, 
 v současnosti se vyskytují spíše na stanovištích méně příznivých, kde jsou chráněny před silnou kompeticí 

klimaxových dřevin, 
 jsou převážně světlomilné a proto nesnášejí silný kompetiční tlak a nejsou schopné přežívat v podúrovni či 

podrostu, 
 mají malou schopnost regenerace při růstu v nepříznivých podmínkách, zejména v druhé polovině své fy-

zické existence, 
 jejich „sociabilita“ tj. schopnost růstu ve smíšených porostech je silně závislá na stanovištních podmínkách. 
 
Z těchto obecných charakteristik plyne, že způsob pěstování většiny těchto dřevin je silně závislý na stanovišt-
ních podmínkách. Na většině stanovišť to však znamená pro už výše zmíněné charakteristiky, že jejich pěstování 
znamená především potřebu trvalých pěstebních zásahů v jejich prospěch po celou jejich existenci, aby se zabrá-
nilo vytvoření stavu porostu, který je pro ně nepříznivý. 
Přitom se ve velké většině jedná o dřeviny, které vyžadují spíše bohatší stanoviště. Jejich optimum z hlediska 
fyziologického je na bohatších a bohatých stanovištích tj. v centru „ekogramů“ (ELLENBERG 1986). Nicméně zde 
se přirozeně málokdy vyskytují pro svou už zmíněnou neschopnost kompetice. Spíše jsou tedy na stanovištích 
suboptimálních anebo svou niku obsadí jen v určitém sukcesním stadiu, kdy hlavní konkurenční dřeviny chybí. 
Nízká kompetiční schopnost a nízká schopnost se s kompeticí vyrovnat je hlavní příčinou „vzácnosti“ těchto 
dřevin v našich lesích (ERIKSSON ET ROBERDS 1993). 
Při jejich pěstování je důležité se soustředit na místa, která představují jejich ekologické optimum ze dvou důvo-
dů: 
1. pěstební zásahy nemusí být tak intenzivní a časté, protože jejich schopnost kompetice je výrazně vyšší, 
2. naše pěstební péče se soustřeďuje na populace, které jsou z genetického hlediska určující pro přežití druhu. 
Je překvapivé, že některé populace ( např. Sorbus domestica, S. torminalis) dosahují poměrně vysoké genetické 
diversity i při nízkém počtu jedinců v populaci (DRAPIER 1993, GERMAIN 1993) a tak se zdá, že i velmi malé 
počty jedinců by mohly pro přežití ekotypu být dostatečné (ERIKSSON ET ROBERDS 1993). 
Z hlediska ekologického optima se v zásadě jedná o dva typy stanoviště: 
1. náplavy potoků a údolní nivy – zejména pro dřeviny rodu Fraxinus, Acer, Ulmus, Prunus) a 
2. stanoviště bukových porostů (většina dalších rodů, které zahrnujeme do těchto dřevin). 
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Nejlepších výsledků dosahujeme při pěstování těchto dřevin ve směsích. Smíšené porosty mají řadu předností, 
z nichž lze uvést zejména vyšší stabilitu s ohledem na vliv škodlivých biotických i abiotických činitelů, lepší 
adaptabilitu těchto porostů na proměňující se podmínky, vyšší biodiversitu, lepší kvalitu jednotlivých stromů. 
Na druhé straně pěstování smíšených porostů a porostů s vtroušenými cennými listnáči klade větší nároky na 
výchovné zásahy a je velmi důležité jaký typ smíšení zvolíme a jaké výchovné zásahy budeme uplatňovat. 
Protože se jedná v převážné většině o světlomilné druhy je důležité, aby při jejich obnově byla zajištěn náskok 
před hlavním kompetičním druhem, kterým je buk. Bude proto třeba používat způsoby obnovy, které jsou „rych-
lé“ s časným uvolňováním vznikajícího nárostu, aby bylo zajištěno jejich rychlé odrůstání. Tato pěstební 
opatření právě tak jako seče plecí a prořezávky jsou nejdůležitější pro zajištění budoucí existence těchto dřevin 
v porostech. 
Pěstební zásahy ve prospěch těchto dřevin jsou skutečně nezbytnou podmínkou jejich existence a udržení se 
v porostu, jinak poměrně rychle mizí i v případech, kde se objevilo dobré přirozené zmlazení (LANIER 1992). 
Zejména současná tendence k odkládání pěstebních zásahů v mladých porostech je z hlediska uchování těchto 
dřevin v porostech zcela nevhodná a může být příčinou jejich pokračujícího ústupu z našich porostů. 
Další možností zvyšování podílu těchto druhů v našich lesí je pařezina nebo střední les (SCHÜTZ 1993). řada 
těchto dřevin má významnou výmladnou schopnost, která se vyrovná buku nebo ho dokonce předčí a pak lze 
tyto dřeviny v porostech tohoto typu bez problémů udržet. 
Z praktických důvodů je třeba tyto dřeviny vždy výrazně v porostních skupinách označit, informovat o nich 
personál, aby byla jistota, že při všech pěstebních intervencích budou nejen ušetřeny, ale že budou podporovány 
tzn. že při každém zásahu bude dbáno zejména na to, aby byly odstraněni jejich konkurenti. 
Pro často rozdílný charakter jednotlivých dřevin není možné uvádět další charakteristiky a pěstební opatření 
souhrnně pro všechny námi vybrané dřeviny a proto jsou v následujících odstavcích uvedeny základní poznatky 
o těchto dřevinách. 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 

Ekologie a cenologie 
Strom, který je typický pro lužní lesy, ale i pro suťové polohy a úžlabiny. Optimum má na živinami bohatých, 
čerstvě vlhkých půdách, nesnáší stagnující vodu a dlouhodobé záplavy (KOBLÍŽEK 1997b). Je dřevinou světlo-
milnou, která však v mládí na přechodnou dobu snáší zástin. 
Jasan ztepilý je nejvíce rozšířen v nížinných oblastech, kde vytváří smíšené porosty s dubem. Na těchto stanoviš-
tích není omezován nároky na vlhkost půdy (PAGAN 1997). V horských oblastech roste zřejmě samostatný 
ekotyp, který je bukem vytlačovaný na méně příznivá stanoviště. Citlivý je zejména na podzimní časné mrazy, 
které poškozují jeho terminální výhony. Vznikají tím vidlicovité a křivolaké kmeny. Citlivost na mrazy je čás-
tečně eliminována rychlým růstem v mládí, takže v mrazových polohách poměrně rychle odrůstá. Je 
světlomilnou dřevinou, který však v mládí snáší krátké zastínění a v takových podmínkách – díky porostnímu 
krytu - poměrně dobře odrůstá. Pokusy s výsadbou pod přípravným porostem olše prokázaly lepší odrůstání, než 
na otevřené ploše (PAGAN 1997). Později po odstranění stínících stromů horní etáže dobře regeneruje a odrůstá. 
Má vysoké nároky na obsah živin v půdě a její fyzikální vlastnosti. Dobře roste na hlubokých, písčitohlinitých a 
hlinitých půdách, pokud jsou dobře provzdušněné a vlhké. Dokáže však růst i na stanovištích s mělkými půdami, 
na skalnatých hřebenech a balvanitých půdách. V nárocích na půdní vlhkost patří mezi mezohydrofyty (PAGAN 
1997), podobně jako jilm, jedle, olše. Nesnáší stagnující vodu ani dlouhotrvající záplavy ve vegetační sezóně. 
Podobně nesnáší ulehlé půdy. 

Rozšíření 
Roztroušeně od nížin až do horských poloh celého území. Nejhojnější je v lužních lesích a v suťových lesích. 
Nejvýše byl zaznamenán v Krkonoších (Sněžné domky, 980 m) a v Bílých Karpatech (Velká Javořina, 960 m) – 
údaje z Květeny ČR (KOBLÍŽEK 1997b). Není náročný na teplotu a proto roste i v polohách značných nadmoř-
ských výšek, na severu i východě Evropy. 

Ekotypová a fenotypová variabilita 
Obvykle se rozlišují tři ekotypy jasanu ztepilého, které lze označit i za samostatné edafotypy: 
 skalnatý 
 vápencový či suchý 
 lužní či vlhký. 

Pěstování 
Při pěstování jasanu ztepilého je důležité respektovat příslušný edafotyp a nepřenášet ho do nevhodných stano-
vištních podmínek. Jako dřevina náročná na stanoviště je třeba ji přednostně pěstovat na bohatších půdách a 
vyhnout se stanovištím s nízkým pH a mrazovým polohám. 
Pro úspěch přirozené obnovy se doporučuje pruhová clonná seč. Neúspěch může způsobit silná vrstva hrabanky 
a opadu zejména pokud má kyselou reakci. 
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Semenáčky jasanu přežívají i pod částečným zástinem korunového zápoje, který poskytuje jen 10-28 % plné 
světelné intenzity (DOBROWOLSKA ET AL. 2007). Brzy však potřebují více světla a jsou schopny odrůstat jen při 
větším porušení korunového zápoje (EMBORG 1998). 
Důležité je ochrana před buření a před okusem zvěří. Semenáčky potřebují pravidelné ožínání a ochranu, jinak 
velmi brzo odumírají. 
Je dřevinou hluboce kořenící, zejména ve smíšených porostech, kde se tvorbou hlubších kořenů vyhýbá kořeno-
vé konkurenci (DOBROWOLSKA ET AL. 2007). 
Jasan ztepilý může vytvářet menší stejnorodé skupiny tvořící samostatné hloučky v porostech od dubového stup-
ně až po smíšené smrkové porosty  do 800-900 m.n.m. Velmi dobře se mísí s javorem horským, jilmem, lípou a 
bukem či jedlí. Díky svému dobrému odrůstání (po překonání fáze kultury), nepotřebuje výraznou podporu pěs-
tebními zásahy, spíše redukci, aby nevytlačil další vtroušené dřeviny. Má velmi silnou výmladkovou schopnost, 
což může mít rovněž za následek vytlačování dalších dřevin z porostu. 
Výmladnou schopnost lze velmi dobře využít v pařezinách či ve středním lese (DOBROWOLSKA ET AL. 2007). 
Jasan ztepilý je dřevina, která bohatě a pravidelně plodí a tak obvykle nejsou problémy s jeho přirozeným zmla-
zováním na stanovištích, kde se už vykytuje. Je spíše dřevinou agresivní, která rozšiřuje svá stanoviště a jako 
taková musí být na stanovištích, kde už má vyšší zastoupení spíše redukována, aby byla zajištěna druhová pest-
rost porostů. Při umělé obnově je třeba striktně rozlišovat jednotlivé ekotypy (edafotypy). 
Opad z jasanu se velmi rychle a dobře rozkládá. Z tohoto hlediska je ho možno hodnotit lépe než jilm a další 
cenné listnáče. 
V poslední době se však vyskytly případy hromadného odumírání jasanu ztepilého v Polsku, Velké Británii, 
Holandsku (DOBROWOLSKA ET AL. 2007) a ve Švédsku (ústní sdělení). 
Jasan ztepilý patří mezi ceněné dřeviny(spolu s dubem, javorem klenem, lípou a bukem) a díky svému rychlému 
růstu v mládí je předmětem zájmu mnoha evropských zemí. 

Javor horský (Acer pseudoplatanus L.) 

Ekologie a cenologie 
Tato dřevina roste převážně na suťových stanovištích a v roklinách. Vyskytuje se na čerstvě vlhkých, humózních 
a živinami bohatých převážně suťových půdách (KOBLÍŽEK 1997a). 
Javor horský roste zejména v podhorských a horských oblastech. Běžně se vyskytuje do výšek 800 m.n.m., ale v 
Alpách a Karpatech vystupuje až do výšek 1 700 m n.m. U nás uvádí KOBLÍŽEK (1997a) jeho výskyt na Malé 
Studniční jámě v Krkonoších ve výšce 1350 m n.m. 
Hlavní oblast jeho rozšíření je od pásma bučin až do oblasti horských smrčin. Jeho optimum je shodné s opti-
mem buku a jedle. Uplatní se převážně na stanovištích, kde je snížena konkurence buku. Dává přednost vlhčím 
stanovištím, ale vyhýbá se stagnující vodě. V Alpách ho nepoškozují ani pozdní mrazíky, i když raší o 14 dní 
dříve, než smrk (SVOBODA 1955).  
Javor horský je polostinná dřevina. Na dobrých půdách, v dostatečně vlhkém prostředí snáší i mírné zastínění, 
ale jinak je na světlo náročnější než jasan. Je to dřevina náročná na příznivé fyzikální vlastnosti půdy, zejména 
na obsah živin. Dobře roste na hlubokých humózních půdách s vysokým obsahem skeletu a humusu, zejména 
pokud jsou dostatečně vlhké. Optimum růstu má na humózních kambizemích a na přechodných typech mezi 
rendzinami a kambizemi (PAGAN 1997). V nárocích na vlhkost patří k mezofytům (podobně jako buk, lípa a 
jeřáb). Nesnáší však stagnující vodu. Opad se rozkládá pomaleji (podobně jako u lípy a buku). 
Javor horský netvoří větší porostní skupiny, většinou se vyskytuje jako přimíšená dřevina. Úspěšně se prosazuje 
tam, kde je konkurence hlavních porostotvorných dřevin oslabena. Jedná se tedy o lokality ze zvláštními půdní-
mi nebo klimatickými podmínkami, zejména balvanité hřebenové části, sutě na strmých svazích, skalnaté terény 
a úžlabiny. 
Dává přednost hlinitým až písčitohlinitým stanovištím s vysokým obsahem skeletu, s příznivým vodním reži-
mem, kde je vedle dostatečné vlhkosti i dobrá provzdušněnost půdního profilu. V polohách od 600 do 1200 m 
n.m. má javor horský své růstové optimum. Je často zastoupen v horských bučinách, na hřebenových předělech, 
zejména v porostech, kde se díky hřebenovému fenoménu tvoří mezernaté porosty, v kterých se může uplatnit. 
Javor klen může vystupovat až do horských smrčin spolu s jeřábem ptačím. 

Rozšíření 
Je rozšířen v celé Evropě od Portugalska a Španělska až do středního Polska, jeho původní výskyt v severním 
Německu, Dánsku a Polsku je nejistý (KOBLÍŽEK 1997a). Jeho areál je tedy položen jižněji, než javoru mléče 
(KRUSSMANN 1978). V těchto oblastech se však původně vyskytoval zejména ve vyšších nadmořských výškách. 

Pěstování 
Semenáčky javoru klenu mohou mít velmi rozdílnou odolnost vůči mrazům v závislosti na svém ekotypu. 
Zejména ty časněji rašící jsou často poškozovány pozdními jarními mrazy. Také odolnost semenáčků vůči hou-
bovým patogenům je různá, zřejmě opět v závislosti na původu semene (PAGAN 1997). Semenáčky klenu 
z horských poloh mají výrazně jiný rytmus růstu, který se projevuje i ve školkách při pěstování ze semene. Také 
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typ stanoviště, na kterém rostly stromy, z kterých se sbíralo semeno, významným způsobem ovlivňovaly růstový 
rytmus semenáčků (PAGAN 1997). MODRÝ ET AL. (2004) uvádí výrazný vliv světelných poměrů na tloušťkový 
růst semenáčků javoru. Podobně významný vliv má i kvalita stanoviště. 
Klen je dřevinou, která se lépe zmlazuje při podrostním způsobu obnovy, jeho optimu leží mezi 3. až 7. LVS. Je 
třeba ho chránit před buření a okusem. Zejména tlak zvěře, ale i buřeně může jeho zmlazení či výsadbu výrazně 
poškodit a vést k neúspěchu při jeho obnově. Nejlépe se pěstuje jako vtroušená či přimíšená dřevina na stanoviš-
tích, kde je hlavní konkurenční schopnost porostotvorných dřevin oslabena. 
Velmi často se vysazuje do alejí, je významnou krajinotvornou a sadovnickou dřevinou. Z tohoto důvodu existu-
je mnoho kultivarů, které se zejména v sadovnictví bohatě využívají. 

Javor mléč (Acer platanoides L.) 

Ekologie a cenologie 
Javor mléč roste na podobných stanovištích jako klen tzn. převážně na sutích a v úžlabinách, méně v lužních 
lesích (KOBLÍŽEK 1997a). 
Je dřevinou kontinentálního klimatu a optimální podmínky má v severní a východní části svého areálu, tedy až 
za východní hranicí buku a habru (PAGAN 1997). Je to dřevina poměrně odolná vůči nízkým teplotám. V náro-
cích na světlo se řadí mezi polostinné dřeviny a zejména v mládí poměrně dobře snáší zastínění (lépe než klen), 
takže může dobře odrůstat pod clonnou mateřského porostu. Jeho nároky na půdu a typ stanoviště jsou podobné 
jako u klenu, je však o něco méně náročný. 

Rozšíření 
Javor mléč roste od nížin až po horské polohy, ale nevystupuje tak vysoko jako javor klen. V Hercynské oblasti 
ho lze nalézt až v nadmořských výškách okolo 1200 m.n.m. (SVOBODA 1955). KOBLÍŽEK (1997a) uvádějí jeho 
nejvyšší výskyt u nás v Jihlavských vrších (730 m n.m.). KRUSSMANN (1978) uvádí, že roste zejména v severní 
polovině Evropy, v jižní části kontinentu je méně častý. 

Pěstování 
Javor mléč netvoří větší porostní skupiny, spíše roste jako jednotlivě vtroušený. Roste od nejnižšího vegetačního 
stupně až po bukový stupeň, na mírných i prudších svazích a zejména na jejich bázích. Dává přednost dostatečně 
vlhkým půdám, roste často ve směsi s habrem, jilmem a lípou. Velmi často také roste na kamenitých a suťových 
stanovištích včetně vápencových stanovišť. 
Při přenosu semen do severnějších oblastí byly semenáčky často poškozovány mrazem, opačně ke škodám nedo-
cházelo (SVOBODA 1955). Podobně jako u javoru klenu se nejlépe prosazuje tam, kde hlavní konkurující dřevina 
(buk) má sníženou konkurenceschopnost tj. zejména na balvanitých svazích a sutích. Tam se také dobře zmlazu-
je a vzhledem ke své schopnosti snášet zastínění v počátcích svého vývoje se poměrně dobře prosazuje ve směsi 
s ostatními listnatými dřevinami. 

Jilm horský (Ulmus glabra Hudson) 

Ekologie a cenologie 
Jilm horský je stromem s největším výskytem  v zaříznutých roklinách a na sutích, řidčeji v bučinách. Vyskytuje 
se na mírně vlhkých, humózních, živinami bohatých, většinou suťových nebo aspoň skeletem bohatých půdách. 
Je dřevinou polostinnou a mrazuvzdornou s vyššími nároky na vzdušnou vlhkost (HROUDA 1988). 

Rozšíření 
Jilm horský roste v celé Evropě od Britských ostrovů po Ural. Na severu se vyskytuje i ve  Skandinávii až po 
67o severní šířky. V jižní Evropě pouze v horách Španělska, Itálie a Balkánského poloostrova (HROUDA 1988). 
U nás se vyskytuje hojně až roztroušeně v pahorkatinách a podhorských oblastech celého našeho území, na 
vhodných stanovištích dosahuje až do montánního stupně. Jeho výskyt zaznamenal HROUDA (1988) v Krkono-
ších ve výšce 1 250 m (Úpská jáma) nebo v Jeseníkách ve výšce 1 150 m (Velká Kotlina). 

Pěstování 
Vzhledem k malému zastoupení této dřeviny v našich lesích nelze počítat s výraznějším uplatněním přirozené 
obnovy, i když  - pokud by to bylo možné- by bylo uplatnění místního ekotypy velmi žádoucí. Vzhledem k jeho 
stanovištním nárokům je třeba ho umisťovat do malých obnovních prvků jako hloučkovitě přimíšenou dřevinu a 
chránit ji před kompetičním tlakem klimaxových dřevin. 
SVOBODA (1955) rozlišuje dva edafotypy. První vyžaduje svěží půdy, druhý roste i na velmi suchých půdách. Je 
důležité tyto rozdíly zejména při umělé obnově respektovat. 
„Suchý“ edafotyp dobře roste na strmých hřebenech, vypuklých svazích a sutích, na mělkých kamenitých pů-
dách spolu s oběma javory a lípou. 
Jilm má také výraznou výmladnou schopnost, která mu dává předpoklady i k uplatnění v méně obvyklých tva-
rech lesa, jakým je střední les (MATHEY 1998). 
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Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 

Ekologie a cenologie 
Lípa malolistá se nejlépe uplatňuje  na čerstvě vlhkých, humózních, živinami bohatších propustných půdách, 
často na sutích a půdách s větší příměsí skeletu (KOBLÍŽEK 1992). 
Je dřevinou polostinnou, která je odolná vůči mrazu a tudíž dobře snáší kontinentální klima. 
Lípa malolistá roste na stanovištích, kde se hromadí půdní vláha tj. zejména v terénních depresích, na bázích 
svahů a dnech údolí. Její optimum je v bukovém stupni, s dalším růstem nadmořské výšky se její zastoupení 
snižuje. Roste však i na mělkých kamenitých půdách, na hřebenech a terénních vypouklinách i na sutích. 

Rozšíření 
Je rozšířena prakticky v celé Evropě, kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí (KOBLÍŽEK 1992). Na sever 
zasahuje až k 63o severní šířky a na východ až do Sibiře po Irtyš.  
U nás se vyskytuje od nížin, přes pahorkatiny až do submontánního stupně, ojediněle i v montánním stupni (No-
vohradské hory, Žofínský prales, 900 m n.m.). 

Pěstování 
Lípa malolistá je součástí smíšených listnatých lesů, kde má různé zastoupení. Větší porosty či skupiny lípy 
malolisté jsou výsledkem pěstebních zásahů, přirozeně sama velké porostní skupiny nevytváří. Je to především 
její silná výmladková schopnost a rychlý růst výmladků, který z ní tvoří také ideální strom pro střední les 
(MATHEY 1998). Má velmi husté olistění, kterým zastiňuje dřeviny pod sebou (i půdu), takže se pod ní neudrží 
žádná jiná dřevina. SVOBODA (1955) uvádí, že v příznivých podmínkách vytlačí i buk. 
Je to polostinná až stinná dřevina, zejména v mládí snáší silné zastínění. Roste obvykle jako spodní patro resp. 
etáž ve vícevrstevnatých smíšených porostech. 
Dobře se zmlazuje zejména výmladky. Generativní rozmnožování je méně úspěšné, její semena jsou silně dor-
mantní a mají velmi často nízkou klíčivost (SUSZKA ET AL. 1994). Při umělé obnově se musí často zasahovat 
pěstebními zásahy v její prospěch, aby se její zastoupení se směsi udrželo. 

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.) 

Ekologie a cenologie 
Lípa velkolistá je vitální na čerstvě vlhkých, humózních, živinami bohatých suťových půdách. Je polostinnou 
dřevinou, která je citlivá k pozdním mrazům, protože brzo raší a kvete (KOBLÍŽEK 1992). 
Je častá až do 5. vegetačního stupně tj. nejčastěji do 700 m n.m. Je součástí smíšených porostů a její postavení 
v porostu je podobné lípě malolisté. 
Někteří autoři však také poukazují na to, že se více vyskytuje  - a má tam i lepší růst - zejména na mělkých pů-
dách, skalnatých hřebenech a sutích (PAGAN 1997). V nárocích na půdní vlhkost ji potom řadí k mezoxerofytům. 
Lze ji proto nalézt zejména na rankerech a rankerových kambizemích to jest na hřebenech a vypuklých svazích, 
na balvanitých terénech a na sutích. 

Rozšíření 
Areál lípy velkolisté leží ve střední a jižní Evropě, na severu zasahuje do Dánska. Na rozdíl od lípy malolisté se 
nevyskytuje v rozsáhlých oblastech východní Evropy tj. v oblastech s kontinentálním klimatem. Izolované loka-
lity lze nalézt v jižním Švédsku, Malé Asii a na Kavkaze (KOBLÍŽEK 1992). 
U nás se vyskytuje od kolinního do submontánního stupně. Je roztroušena po celém území a rozšíření jednotli-
vých poddruhů není v detailech známo, neboť nelze respektovat literární údaje. Její nejvyšší výskyt je uváděn 
v Hrubém Jeseníku (Velká Kotlina) ve výšce 1 260 m n.m. (KOBLÍŽEK 1992). 

Pěstování 
O její obnově plně platí to, co bylo řečeno o lípě malokvěté. Má významnou schopnost výmladnosti a může se 
dobře uplatnit v pařezinách. Její generativní rozmnožování je obtížnější, semena jsou dormantní a přitom si ob-
vykle podržují klíčivost jen několik málo let  - obvykle jen 2 roky (SUSZKA ET AL. 1994). Její vyšší zastoupení 
v porostu vždy vyžaduje pravidelné intervence v její prospěch. Přesto ji obvykle nelze udržet v úrovni, většinou 
se jí však daří ve spodní korunové vrstvě nebo spodní etáži při složitější vertikální struktuře porostu, kde plní 
důležitou úlohu krytu půdy a čistění kmenů rostoucích ve vyšší korunové vrstvě. 

Tis červený (Taxus baccata L.) 

Ekologie a cenologie 
Tis roste od pahorkatin až po horské oblasti. V jižních oblastech vystupuje až do vysokých nadmořských výšek 
(v Pyrenejích do 1600 m n.m.). U nás od 345 do 1045 m n.m. (SKALICKÁ 1988). 
Tis červený je dřevinou výrazně oceánského klimatu, méně se vyskytuje v oblastech s přechodným klimatem. 
Poškozují ho zejména výsušné (a mrazivé) větry, proto neroste na hřebenech a dalších exponovaných místech. 
Preferuje místa a svahy se zvýšenou vlhkostí.  
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V nárocích na světlo se řadí mezi polostinné až stinné dřeviny. Má velkou schopnost snášet dlouhotrvající silné 
zastínění, které se ale projevuje zpomalením růstu, deformacemi koruny a snížením plodnosti. Při celkovém 
prudkém odclonění chřadne a hyne. 
Tis má své ekologické optimum ve čtvrtém a pátém vegetačním stupni, v kterém je dominantní buk. Tyto poros-
ty mají poměrně vyrovnanou a jednovrstevnou porostní strukturu, která vytváří v podkorunové vrstvě vhodné 
existenční podmínky pro tis. Tisu tedy vyhovují stín a relativně vysoká vlhkost, které jsou nezbytné pro jeho 
dobré odrůstání. 

Rozšíření 
Tis červený je vzácnou třetihorní reliktní dřevinou. Její výskyt je jen ostrůvkovitý, s disjunktivním výskytem v 
Evropě a v severní Africe.  
Tis červený vykazuje značnou variabilitu ekotypů v rámci svého disjunktivního areálu.  

Pěstování 
Jako dřevina nízkého a pomalého růstu - ale dlouhověká - přežívá i v přírodních lesích nejméně po dobu dvou 
generací jedle a buku. Nejlépe se mu daří pod smíšenými porosty buku, jedle, smrku a klenu (KORPEĽ 1985), kde 
se i dobře zmlazuje. Roste zejména v řídkých porostech, na skalnatých stěnách a sutích. Většina známých lokalit 
s výskytem tisu jsou rendzinové půdy, které jsou charakteristické dobrou provzdušněností a hloubkou. 
Tis nikdy netvoří souvislé porostní skupiny, byl vždy – i vzhledem ke svému vzrůstu – přimíšen ve spodní etáži 
smíšených porostů v nadmořských výškách od 600 do 1000 m n.m. Vyskytuje se jednotlivě nebo v malých sku-
pinkách pod hlavní korunovou vrstvou, kterou nejčastěji tvoří buk s přimíšeným javorem, jilmem, jasanem a 
lípou. Na dně údolí se vyskytuje mnohem méně, častější je na svazích a podhřebenových partiích. Podle KOR-

PEĽA (1985) je přirozený výskyt tisu vázaný na strmé svahy s hlubšími rendzinovými půdami. Optimální 
podmínky nachází na chladnějších, méně osluněných svazích východní resp. západní expozice s dostatkem 
vláhy. 
Tis červený je v současnosti vzácnou dřevinou. Přes jeho poměrně bohatou plodnost a výmladkovou schopnost 
se jeho výskyt v lesích stále snižuje (PAGAN 1997). Jednou z hypotéz vysvětlující jeho ústup je fakt, že je třeti-
horním reliktem a že by tedy mohl mít sníženou vitalitu na konci svého stadiálního vývoje. Pravděpodobnějším 
důvodem však mohou být méně vhodné porostní podmínky vytvářené intenzivním hospodařením, které mu ne-
vyhovují a tak oslabují jeho vitalitu. Přes to, že důvodem jeho mizení z lesů bylo to, že jeho dřevo bylo 
vyhledávaným artiklem a proto byl už od středověku intenzivně těžen, většina autorů se dnes shoduje na tom, že 
hlavním důvodem, který způsobil jeho ústup z lesních porostů bylo holosečné hospodářství. Ještě v 19. století 
měl např. tis významné zastoupení v porostech Slovenska (PAGAN 1997).  
Největším problémem - vedle správného způsobu pěstování ve spodní etáži pod zapojeným porostem smíšeného 
listnatého porostu - je zvěř, která jednak likviduje nálet a jednak poškozuje rostoucí stromy loupáním a vytlou-
káním. 
V některých zemích se zakládaly pěstební pokusy s pěstováním tisu jako pomocné dřeviny. Tak např. ve Švýcar-
sku byl učiněn pokus s podsadbami třicetileté dubové tyčoviny tisem (KORPEĽ 1985), který by tak měl čistit 
kmeny dubů a zároveň zde mít příznivé podmínky pro vlastní růst. Zatím se však jedná o jednotlivé experimenty, 
na jejíchž výsledky se teprve čeká. Lze konstatovat, že vedle obecných ekologicky- pěstebních znalostí, nejsou 
s obnovou a pěstováním tisu žádné velké zkušenosti. 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) 

Ekologie a cenologie 
Jeřáb ptačí patří mezi velmi nenáročné a přizpůsobivé dřeviny, který dokáže růst na nejrůznějších stanovištích. 
Roste prakticky ve všech vegetačních stupních, ale své maximum výskytu má v oblastech s kontinentálním kli-
matem a v horských polohách.  
Odolává extrémním teplotním výkyvům, bez poškození snáší velmi nízké teploty a roste i ve výrazně mrazových 
polohách. Je to světlomilná dřevina, i když v mládí snáší i poměrně silné zastínění. 
Je nenáročný na půdu. Roste na velmi rozdílných typech půd od hlubokých, dostatečně zásobených živinami až 
po půdy mělké, chudé na živiny a půdy kyselé. Nesnáší však půdy zasolené a rašeliny. I v nárocích na vlhkost se 
přizpůsobuje rozdílným podmínkám. Roste i na poměrně suchých půdách až po půdy vlhké a zamokřené. Opad 
se rozkládá pomaleji a patří spolu s bukem, dubem a lípou mezi dřeviny tvořícími silnější vrstvu opadanky a 
hrabanky. 

Rozšíření 
Jeřáb ptačí má rozsáhlý areál zahrnující skoro celou Evropu včetně Islandu. Roste od nížin až po vysokohorské 
polohy (KOVANDA 1992). V Alpách vystupuje až do výšky 2400 m n.m. 

Pěstování 
Více autorů potvrdilo, že jeho semenáčky jsou schopné růst pod plně zapojenou smrkovou mlazinou, kde jinak 
už rostou jen mechy. Proto se přirozené zmlazení vyskytuje bohatě i ve smrkových porostech a není vázané jen 
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na prosvětlené místa s porušeným korunovým zápojem (SVOBODA 1955). Při dlouhodobém zastínění však také 
jeho semenáčky odumírají a přirozené zmlazení mizí. 
Jeřáb ptačí je typickou dřevinou vtroušenou, jehož zastoupení se zvyšuje spolu s nadmořskou výškou. Větší 
porostní skupiny vznikají obvykle až skutečně v horských polohách a u horní hranice lesa.  
Díky dobrému šíření semen ptactvem se velmi dobře přirozeně zmlazuje. Také jeho výmladková schopnost je 
vysoká včetně dalších možností vegetativního množení jako je hroužení, které je velmi efektivní zejména na 
horní hranici lesa. Díky své nenáročnosti na půdu je schopen přirozeného zmlazení i na poměrně silné vrstvě 
málo se rozkládajícího humusu. V tom je jeho hlavní přednost, zejména ve srovnání s dalšími podobnými dřevi-
nami jako jsou bříza a osika, které však pro přirozené zmlazení potřebují odhalenou minerální půdu. Jeřáb ptačí 
se rovněž dobře zmlazuje na trouchnivějícím dřevě. 
Je dřevinou, která se poměrně dobře vyrovnává s konkurencí buřeně. Je to podmíněné jeho rychlým růstem v 
mládí, časným zahájením růstu na jaře a včasným ukončením růstu na podzim. Už po několika letech odrůstá 
škodlivému působení buřeně a sám začíná omezovat slunné pasečné druhy rostlin (SVOBODA 1955). Je tak velmi 
vhodnou přípravnou dřevinou. 
Většinou se však jeřáb ptačí vyskytuje jako jednotlivě vtroušená dřevina. Má poměrně malou korunu, která vý-
razně neomezuje růst a rozvoj korun jiných dřevin, které se tak mohou dobře rozvíjet. Nepoškozuje koruny 
jiných stromů ošleháváním (jako bříza), je dobrou meliorační dřevinou. S ohledem na vysoké nároky na světlo je 
nejlépe ho pěstovat v porostních okrajích nebo ve větších porostních mezerách. Dobře roste i na hřebenech a 
jiných extrémech terénních tvarů. 
Jeřáb ptačí je ideální pionýrskou dřevinou nejen pro svou odolnost k teplotním extrémům, ale zejména svou 
schopností uchycení přirozeného zmlazení i na silné vrstvě surového humusu či na zabuřenělých lokalitách a to 
prakticky od 1. do 8. vegetačního stupně. Kromě toho má rychlý růst v mládí, dobrou výmladnost, často a bohatě 
plodí a je tolerantní k nízkým teplotám. 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa L.) 

Ekologie a cenologie 
Olše lepkavá roste zejména na prameništích, bažinatých stanovištích se stagnující vodou. Roste i na březích 
potoků a řek s proudící vodou. 
Olše lepkavá je dřevinou velmi plastickou, schopnou přizpůsobení rozdílným klimatickým poměrům. Je schopná 
dobrého růstu jak v oceánickém tak i kontinentálním klimatu. Snáší dobře i poměrně nízké teploty. V nárocích 
na světlo patří ke světlomilným dřevinám, i když v mládí snáší krátkodobé zastínění lépe než např. dub či osika. 
Má vysoké nároky na půdní vlhkost a mnoho autorů ji řadí jako jedinou domácí dřevinu k hydrofytům. Nejlépe 
roste na stanovištích s proudící okysličenou podzemní vodou. Dobře snáší záplavy v době vegetačního klidu a 
krátkodobé záplavy ve vegetačním období. Hůře snáší výkyvy hladiny spodní vody. Dobře roste na stanovištích 
s dlouhotrvajícím zabahněním. 
Má střední nároky na obsah živin v půdě. Optimum růstu má na typických glejích a organozemích. Její opad se 
rychle rozkládá, je tedy významnou meliorační dřevinou.  

Rozšíření 
Současný areál olše lepkavé sahá hluboko na sever (ve Finsku až za polární kruh) a na druhou stranu dosahuje až 
na jižní okraje Evropy. Vystupuje do výšek, která nepřesahují 850 m (KOVANDA 1990). V Krušných horách 
dosahuje obvykle jen do výšek 650 m n.m., v Karpatech však až do výšky 1200 m.n.m. (SVOBODA 1955). 
Naposledy zmíněný autor rozlišuje dva klimatypy: 
 olše lepkavá severská – výskyt na severu na mokřadech u vodních toků a jezer, 
 olše lepkavá podhorská – zejména v jižní části areálu u pramenišť a podél vodních toků. 
Semeno olše lepkavé bylo předmětem rozsáhlého obchodování (ŠINDELÁŘ 1976) a tak došlo k přenosu semen 
různého původu na velké vzdálenosti. Příkladem je tzv. belgická olše z Melchen. Stromy této provenience zpo-
čátku velmi dobře rostly, později hynuly. Z jiných proveniencí se vysoko hodnotí tzv. hornobavorská olše, která 
dosahuje nadprůměrné výšky a má přímý rovný kmen.  

Pěstování 
Olše lepkavá tvoří přirozeně stejnověké porostní skupiny, které jsou podmíněny edaficky. Roste zejména na 
stanovištích s nadbytkem vláhy. Optimální jsou stanoviště s proudící okysličenou podzemní vodou. 
Olše lepkavá zlepšuje půdu a proto ji lze využít jako přípravnou dřevinu při zalesňování neplodných a degrado-
vaných stanovišť nebo na starých holinách. Snáší i silné znečištění ovzduší (KOVANDA 1990). 
Jedná se o dřevinu, která  je na specifických stanovištích nenahraditelná, na jiných stanovištích však není konku-
rence schopná. Nejvhodnější stanoviště jsou ta s proudící okysličenou podzemní vodou. Na těchto stanovištích 
nemá konkurenci, velmi dobře se zde zmlazuje a to jak vegetativně, tak i generativně. Zde vytváří poměrně stej-
nověké porostní skupinky, v kterých není třeba významně pěstebně zasahovat. Důležitý je původ semene, je 
třeba se omezit na místní osvědčené ekotypy. 
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Olše šedá (Alnus incana L.) 

Ekologie a cenologie 
Olše šedá roste převážně na březích horských potoků, na balvanitých náplavech a také na hlinitých občas zapla-
vovaných půdách (KOVANDA 1990). Vyžaduje dobře provzdušněný substrát, nesnáší stagnující vodu. 
Je dřevinou světlomilnou a je na světlo náročnější, než olše lepkavá. V nárocích na půdní vlhkost patří k mezo-
hydrofytům (PAGAN 1997). Dobře snáší i výkyvy hladiny spodní vody (SVOBODA 1955). Je náročná na 
provzdušněnost půd a proto ji vyhovují i skeletovité půdy. 
Olše šedá je dřevinou, které vyhovuje kontinentální klima. Snáší silné mrazy i vysoké letní teploty. Nepoškozují 
ji ani časné a pozdní mrazy. Na severní hranici dokáže vegetovat i při délce vegetační sezóny 6 týdnů. Lze ji 
označit za rychle rostoucí mrazuvzdornou dřevinu, která je však náročná na světlo a tudíž jen málo odolná vůči 
kompetici jiných dřevin. 
Na druhé straně je dřevinou, jejíž ekotypy jsou schopné růst i na suchých půdách, takže je dřevinou vhodnou i 
pro meliorace půd po povrchové těžbě a na dalších degradovaných stanovištích.  

Rozšíření 
Olše šedá je hojná v podhorských a horských oblastech. Její nejvyšší výskyt je zaznamenán v Krkonoších na 
Růžové hoře ve výšce 1000 m  (KOVANDA 1990). Podél vodních toků sestupuje hluboko do nižších poloh. 
Olše šedá je stromem střední a severní Evropy, jižněji se vyskytuje jen ostrůvkovitě, zvláště v horách – na jihu 
až po Albánii a Bulharsko. 
SVOBODA (1955) rozlišuje dva ekotypy: 
 olše šedá severská, která roste na severu až po severní hranici lesa, 
 olše šedá horská, která roste v horských oblastech a její jednotlivé populace jsou často poměrně izolované 

s odlišnými morfologickými znaky. 

Pěstování 
Olše šedá tvoří porostní skupiny, které jsou podmíněny edaficky (zejména na aluviích). Hustým olistěním zasti-
ňuje půdu. Má velké množství opadu, který se velmi dobře rozkládá a obohacuje půdu i o dusík. 
Je dřevinou v pravém slova smyslu pionýrskou, kterou lze uplatnit v mrazových polohách, při zpevňování sutí a 
potočních břehů. Používá se i jako dřevina při lesnických melioracích násypek a terénů poškozených povrchovou 
těžbou. Je typickou přípravnou a krycí dřevinou, kterou lze použít všude tam, kde normální obnova lesa selhává. 
Důležité je vysazování v dostatečně velkých skupinách, které zajistí omezení mezidruhové konkurence, na kte-
rou je tato dřevina  citlivá. 
Plodnost začíná velmi časně, někdy už v 6 letech a je velmi častá. Naproti tomu životnost této dřeviny je velmi 
krátká, obvykle nepřesahuje 50 let. 
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Výzkum ostatních skupin organismů na trvalých výzkumných plochách v lese 
V roce 2007 byla dokončena determinace bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína a vyhotovena závě-
rečná zpráva o výjimečnostech tohoto území – je komentován možný vliv zvýšení turistického ruchu na 
bezobratlé živočichy v souvislosti se stavbou rozhledny na vrcholu. Zjištěné druhové spektrum bezobratlých 
živočichů obsahuje řadu velmi významných nálezů, mnohdy velmi důležitých. Druh Crumomyia setitibialis 
(Diptera: Sphaeroceridae) byl poprvé zjištěn v České republice, u druhu Anostirus sulphuripennis (Coleoptera: 
Elateridae) byl výskyt v České republice potvrzen po sto letech, druh Meligethes humerosus (Coleoptera: Niti-
dulidae) byl zjištěn na druhé lokalitě na Šumavě a v České republice vůbec, druh Eusphalerum stramineum 
(Coleoptera: Staphylinidae) byl potvrzen na sedmé lokalitě v ČR. Bylo zjištěno 6 druhů zvláště chráněných a 24 
druhů z Červených seznamů ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí (FARKAČ ET AL. 2005). 
Z půdních organismů byla věnována pozornost pancířníkům, přičemž výsledky jsou uvedeny v samostatné části 
této zprávy. 
Další důležitou skupinou organismů, která byla sledována na TVP na transektu na svahu Plechého byly makro-
mycety, výsledky jsou rovněž zpracovány v samostatné části této zprávy. 

Závěrečné poznámky k managementu lesů 
Důležitým cílem managementu lesů je zvýšení diversity porostů, ať již obnovou druhové skladby nebo alespoň 
změnou zastoupení dřevin. Široké uplatnění holosečných způsobů hospodaření vedlo v minulosti k výraznějšímu 
uplatnění fenoménu holiny, který není pro většinu našich lesních ekosystémů typický, přičemž se změnil charak-
ter diversifikace prostředí a došlo k potlačení prvků stinných stadií lesa. Najít rovnováhu je pro dnešní ochranu 
přírody zatím velmi složité, tlak je přitom na obnovu přirozenějšího stavu porostů, použití autochtonních dřevin 
a zejména pak na potlačení holin. Dále je také pěstování porostů s jednoduchou druhovou skladbou vázáno na 
jednostrannou zátěž prostředí, především lesních půd a může vést až ke změnám v jejich dynamice, popisova-
ných jako degradační stadia. Všechny tyto faktory představují důvody zvýšeného významu tzv. přírodě blízkých, 
nestejnověkých, či strukturně pestrých porostů a jejich pěstování. 
Rozhodující pro širší uplatnění těchto přístupů k pěstování lesů v příštím období jsou tak hlediska biodiversity a 
ekologické stability lesních porostů i ostatních ekosystémů v krajině. Holosečné hospodářství uplatňované ve 
středoevropských poměrech je sice v relativním souladu se stavem porostů (respektive stav porostů odpovídá 
dominantně uplatňovanému hospodářskému způsobu v převážně jehličnatých monokulturách); jehličnaté mono-
kultury (obdoba závěrečných stadií boreálních jehličnatých lesů) si však i ve střední Evropě zachovaly svoji 
přirozenou tendenci k výskytu disturbancí na velkých plochách. Tyto takzvané "kalamity" jsou v nich proto zcela 
zákonitým a neodvratným jevem, zejména při zanedbání pěstební péče. Prohlubují pak nadále rozpor mezi sta-
vem lesa a nutnou péči o jeho stabilizaci, potřeba jejich odstraňování jen snižuje intenzitu péče o zbývající 
porosty a vznikají tak podmínky pro další kalamity a disturbance lesů. Výskyt disturbancí je přitom tím výraz-
nější, čím má lesní ekosystém vzdálenější strukturu od struktury lesa potenciálního (ve smyslu potenciální 
vegetace) a tím i více sníženou stabilitu (či některou složku stability). 
Dosavadní výzkumy ukazují, že přírodě blízké směry pěstování lesů představují jednoznačně výhodnou alterna-
tivu na velké části území ČR, alternativu nejen umožňující funkčně integrované využívání lesů, ale jak dokazují 
zkušenosti hospodařících vlastníků v zahraničí i naše zjištění, alternativu ekonomicky výhodnou, byť náročnější 
profesně, organizačně, marketingově i eticky. Zejména pak ve zvláště chráněných územích je velmi potřebné 
tento managementový přístup dále propracovávat, a to na základě exaktních poznatků zejména o stanovištních a 
porostních poměrech. 
Jak ukazují dosavadní výstupy výzkumů a zkušenosti, přírodě nejbližším způsobem hospodaření pro naprostou 
většinu lesů v ČR je maloplošná forma podrostního hospodářského způsobu s maximálním využíváním výběr-
ných principů, přirozené obnovy, autoredukce a dalších principů autoregulace. Diferenciace přírodě blízké péče 
o lesní ekosystémy proto musí vždy vycházet ze stanovištních podmínek, skladby porostů (druhové, genetické, 
věkové a prostorové), jejich odolnostního potenciálu a provozních možností s ohledem na plnění mimoprodukč-
ních funkcí. Určitým modelem proto jsou zbytky přírodních a přirozených lesů, které jsou posledními 
homeostatickými články středoevropské krajiny, se značnou biodiversitou a ekologickou stabilitou. 
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Dílčí cíl 4. Studium ploch v rámci sekundárního bezlesí s travními 
ekosystémy a Dílčí cíl 5. Studium ostatních ploch 
 
V rámci tohoto dílčího cíle byla pozornost věnována následujícím úlohám (úlohy označené * jsou popsány v dílčí 
zprávě za spoluřešitele - IDS): 
 Opakování fytocenologických snímků na loukách Šumavy * 
 Opakované fytocenologické snímkování v oblasti Krkonoš * 
 Studium dlouhodobého vlivu hnojení v lokalitě Luční boudy 
 Studium šíření Calamagrostis villosa nad horní hranicí lesa v Krkonoších 
 Vyhodnocení experimentu s dlouhodobým hnojením 
V této zprávě se přistoupilo ke spojení dílčích cílů 4 a 5 s vědomím, že v oblasti Krkonoš travní ekosystémy 
sekundárního bezlesí (louky) v subalpinských polohách mají charakter velmi blízký některým společenstvům 
primárního bezlesí a další zpracování materiálu bude potřeba provádět společně - rovněž databáze výsledků bude 
společná. 
 

Dlouhodobý vliv hnojení na lokalitě Luční boudy v Krkonoších 
M. Hejcman 
 
Cílem studia vegetace v blízkosti Luční boudy bylo odpovědět na otázku, jak dlouhodobý může být vliv prove-
deného hnojení na ekosystém subalpínských travních porostů. Současné výsledky se podařilo publikovat formou 
článku v impaktovaném časopise (SEMELOVÁ ET AL. 2008). 

Šíření Calamagrostis villosa nad horní hranicí lesa v Krkonoších  
M. Hejcman 
 
Vzhledem k dlouhodobému sečnému využívání hřebenových poloh v minulosti je nutné si položit otázku, zda li 
je současná expanze třtiny chloupkaté skutečnou expanzí nebo nejedná-li se o dlouhodobý návrat společenstva 
k „rovnováze“, která zde panovala před zahájením zemědělských aktivit. Pro pochopení reakce třtiny chloupkaté 
na kosení a zvýšenou nabídku dusíku v ekosystému vlivem depozice jsme v roce 2000 založili manipulativní 
experiment. Cílem naší práce je odpovědět na následující praktické otázky: (1) Je možné šíření třtiny chloupkaté 
omezit pravidelnou sečí? (2) Je pro šíření třtiny rozhodující zvýšená nabídka dusíku nebo spíše přerušení pravi-
delného obhospodařování lokality? Z dosavadních výsledků byl sepsán článek, který je v současné době 
v recenzním řízení (Hejcman et al., in press). 
Manipulativní pokus byl založen na Harrachově louce, protože zde bylo šíření třtiny nejvýraznější. Nadmořská 
výška studované lokality je 1 370 m a leží v západních Krkonoších (50°45’32’’ S, 15°32’28’’ V). Půdním typem 
jsou podzoly vyvinuté na střednězrnném porfyrickém granitu nebo granodioritu. Průměrná roční teplota je 2 °C a 
průměrné roční srážky dosahují 1380 mm (meteorologická stanice Vrbatova bouda). Expandující porost třtiny 
chloupkaté spadá podle fytocenologické nomenklatury (Krahulec et al., 1996; Kočí, 2001) do svazu Calamag-
rostion villosae a šíří se na úkor smilkových luk svazu Nardo-Caricion rigidae. Dominantními druhy před 
založením pokusu byly Calamagrostis villosa (pokryvnost 37,2 %), Avenella flexuosa (21,1 %) a Nardus stricta 
(16,1 %), dále Galium saxatile (6,5 %), Anthoxanthum alpinum (4,8 %), Carex bigelowii a další druhy. Lokalita 
byla hospodářsky využívána přinejmenším od 17. století do druhé světové války.  
Pokus byl založen ve čtyřech úplných znáhodněných blocích na jaře roku 2000. Blok se skládal ze čtyř ploch 
s testovanými variantami, každá o rozměru 5 × 5 m. K zjišťování detailní struktury nadzemní vegetace byly 
využity plochy 1m2 rozdělené na devět podčtverců o rozměrech 0,33 × 0,33 m. Testovanými faktory bylo dusí-
katé hnojení a sečení. Každý faktor měl dvě hladiny a pokus se tudíž skládal ze čtyř variant: hnojeno (F), 
hnojeno a koseno (FC), koseno (C) a kontrola (Co) bez provádění jakýchkoliv zásahů. 
Snímkování porostu probíhalo vždy před provedením experimentálních zásahů v červenci každého roku. První 
data byla sebrána před zahájením pokusu v roce 2000 a sloužila jako výchozí stav. Pokryvnost všech přítomných 
rostlin byla odhadována v procentech. Dále byly odebírány vzorky nadzemní biomasy a tříděny na jednotlivé 
druhy. Biomasa třtiny byla následně rozebrána na stonky a listy. V roce 2000 byly vzorky biomasy odebrány 
pouze z C a CF ploch, v následných letech pak ze všech ploch. Dalším zjišťovaným parametrem byla výška 
porostu měřená jako průměr výšky devíti vybraných jedinců třtiny – nejvyšší rostliny v porostu. Dále byl zjišťo-
ván počet odnoží třtiny na jednotku plochy. 
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Vyhodnocení experimentu s dlouhodobým hnojením 
M. Hejcman 
 
Cílem práce byly zjistit jakým způsobem dlouhodobé hnojení ovlivňuje vývoj smilkového travního porostu. 
Pokus byl založen v Německu - Rengenu (Eifel Mountains) v roce 1941 a jedná se o jeden z nejstarších stále 
běžících pokusů s hnojením travních porostů na světě. Experiment je vyhodnocován v rámci tohoto projektu 
z důvodu podobného druhového složení porostu jako travních porostů v Krkonoších. Výsledky pokusu ve vý-
zkumné stanici jsou tak přímo využitelné pro odhad dopadů různého způsobu  hnojení na vývoj smilkových luk 
v Krkonoších a na Šumavě. Výsledky jsou publikovány formou v impaktovaném časopise (HEJCMAN ET AL. 
2007). 
Kromě nehnojené kontroly se zde vyskytují následující varianty hnojení: Ca, Ca-N, Ca-N-P, Ca-N-P-KCl, Ca-N-
P-K2SO4. Pokus byl uspořádán v pěti úplných znáhodněných blocích. V červnu 2006 jsme provedli fytocenolo-
gické snímkování za účelem zjištění vlivu hnojení na druhovou skladbu travního porostu. 
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Dílčí cíl 6. Sledování genetické diversity vybraných dřevin 

Využití isoenzymů při výzkumu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) 
Jana Ešnerová 
 

Úvod 
Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) je jako jedna z nejvýznamnějších hospodářských dřevin v Evropě středem 
zájmu mnoha výzkumů. Výzkumné studie se snaží o komplexní poznání této dřeviny, zabývají se její geografic-
kou proměnlivostí, ekologickými nároky, morfologickými změnami s ohledem na stanoviště, apod. Od 80. let 
20. století se k výzkumům pracujícím s proměnlivostí morfologických znaků přidaly také výzkumy pracující 
se znaky genetickými. Zejména studie pracující s isoenzymy jako genetickými markery přinesly mnoho nových 
poznatků o této dřevině, o její genetické proměnlivosti, úrovni genetické diversity na jednotlivých stanovištích, 
jejím postglaciálním rozšíření, vlivu emisí na její genetickou strukturu, apod. Výsledky takových výzkumů jsou 
velmi cenným zdrojem informací, které přispívají k řešení mnoha problémů, jež úzce souvisí s vlivy moderního 
světa (antropogenní vlivy) na přírodní ekosystémy jako jsou např. globální změny klimatu. 

Současný stav řešené problematiky 
Studiem genetické variability v rámci druhu Abies alba Mill. se již mnoho let zabývá několik autorů. Mezi první 
práce pracující s isoenzymovými analýzami patří MEJNARTOWICZ (1980) a KORMUŤÁK (1982). Později se touto 
dřevinou zabývala Schroederová (SCHROEDER 1989a,b,c), která poprvé analyzovala a popsala genetickou struk-
turu s využitím následujících enzymových systémů: Idh-B, Gdh, 6Pgd-A a 6Pgd-B. KONNERT (1992) provedla 
analýzy pro Aap-A, Dia-A, Got-A, Got-B, Got-C, Idh-A, Idh-B, Lap-A, Mdh-B, 6Pgd-A a 6Pgd-B. Genetické 
analýzy pro více než 20 lokusů byly provedeny v práci HUSSENDÖRFER ET AL. (1995). Kromě již uvedených byly 
popsány a sledovány enzymy Ap-C, Ap-D, Mdh-A, Mdh-C, Ndh-A, Pgi-A, Pgi-B, Pgm-A, Pgm-B a Skd-A. 
VICARIO ET AL. (1995) sledovali pomocí isoenzymů genetickou a taxonomickou proměnlivost mezi populacemi 
Abies alba a Abies nebrodensis. Zejména alelické frekvence enzymů Pgi-A a Skd-B ukázali výrazné oddělení 
těchto dvou taxonů.  
Výsledky výzkumů Bergmanna a Kownatzkiho (BERGMANN ET KOWNATZKI 1988) a Schroederové (SCHROEDER 

1989) ukazují značné rozdíly mezi populacemi centrální a jižní Evropy jak v alelových frekvencích, tak v úrovni 
genetické diversity. Jedná se zejména o systémy Got-C, Idh-B a 6Pgd-A. Provenience z oblasti Kalábrie se zdají 
být více variabilní než provenience z centrální oblasti a jejich dlouhodobá izolace v důsledku evoluce je potvr-
zována přítomností mnoha jedinečných genů (BERGMANN ET AL. 1990, BERGMANN 1991). Tyto závěry jsou 
v souladu s výsledky provenienčních a ekofyziologických pokusů, ve kterých jedle z Kalabrijské oblasti proka-
zovaly vysokou vnitroprovenienční proměnlivost, lepší přizpůsobivost a také mnoho specifických fenotypických 
vlastností. Výsledky těchto výzkumů také pomohly při objasnění propojení mezi genetickou diversitou a přizpů-
sobivostí. 
Genetické analýzy při výzkumu jedle v Německu byly použity Schroederovou (SCHROEDER 1989), která zkou-
mala polymorfizmus zejména u enzymů Idh-A, Idh-B a 6Pgd-A a Pgd-B. Pozdější studie pak byly provedeny 
Konnertovou (KONNERT 1992, 1995a, 1995b), která pomocí jedinečně fixovaného polymorfizmu u Dia-A rozli-
šuje populace, které se do jihozápadního Německa dostaly migrací ze západních Alp.  
Ve Švýcarsku zkoumali genetickou diversitu jedle HUSSENDÖRFER ET MÜLLER-STARCK (1994) v 11 přirozených 
populacích. Přítomnost několika místně specifických genů a velké genetické vzdálenosti mezi populacemi autoři 
přičítají zejména různým migračním cestám jedle v západních Alpách.  
V Rakousku se výzkumem jedle zabývali BREITENBACH-DORFER ET AL. (1992, 1997). Isoenzymové analýzy 
prováděli na Idh-A, Idh-B, Lap-A a 6Pgd-A. Jejich výsledky ukázaly jasné genetické rozdělení mezi východními 
a západními proveniencemi. Byl pozorován plynulý přechod frekvence alel všech čtyř enzymů od západu 
k východu. 
Výsledky alozymových studií, které byly provedeny v Sasku, byly publikovány Llamasem (LLAMAS 1995, 
LLAMAS ET BRAUN 1995).  
Ve studii genetické variability jedle na Slovensku našla MATÚŠOVÁ (1995) jen nepatrné rozdíly mezi 5 místními 
populacemi. Byla tak tedy podpořena Larsenova teorie o redukované genetické diversitě jedle v centrální Evro-
pě.  
Pomocí dvou metod, analýz isoenzymů a monoterpenových analýz, byla zkoumána  genetická struktura 6 Vý-
chodokarpatských populací a výsledky byly dále porovnány s analýzami francouzských populací z Vogéz 
LUCǍU-DǍNILǍ (1995). Pomocí obou metod došlo k jasnému odlišení populací jedle z Rumunska a Francie. 
Zejména výsledky genetických analýz enzymů Idh-A, Per-A, Per-B a Per-C oddělily populace obou regionů. 
V Itálii se studiem jedle na jejím jižním okraji rozšíření zabývali PARDUCCI ET AL. (1996). Pomocí isoenzymo-
vých analýz bylo studováno 10 populací ze severní, střední a jižní části Itálie. Největší variabilita byla 
pozorována u populací ze střední části. 
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Genetickou strukturou populací jedle se v Beskydech (Polsko) zabýval MEJNARTOWICZ (2003). Na základě vý-
sledků analýz isoenzymů rozlišil populace pocházející z oblasti Západních Beskyd (Beskid Sadecki) a Středních 
Beskyd (Beskid Makowski). 
Genetickou strukturu osmi přirozených populací jedle z oblasti Karpat (Ukrajina) sledovali pomocí 11 enzymo-
vých systémů KORSHIKOV ET AL. (2005). 
Výsledky rozsáhlejší studie jedle byly publikovány Konnertovou a Bergmannem (KONNERT ET BERGMANN 
1995). Zabývali se studiem 48 proveniencí pokrývající téměř celý evropský areál jedle. Získané výsledky jim 
umožnily rozlišit populace, které byly rozšířeny z jiných glaciálních refugií do Alp, Karpat, Centrálního masivu, 
Apenin a Pyrenejí. Autoři navrhli tři velké přechodné zóny mezi postglaciálními migračními cestami a to 
ve východní a střední Evropě, v západních Alpách a na severu Dinárského pohoří. 
Detailnější studie vztahů mezi genetickou strukturou a tolerancí k environmentálním stresům byly provedeny 
Konnertovou (KONNERT 1993). Na základě studia mnoha enzymových systémů byla pozorována korelace mezi 
stupněm defoliace a alelickou frekvencí lokusu Got-C a Idh-B. BERGMANN ET GREGORIUS (1993) publikovali 
výsledky výzkumu vztahů mezi teplotou a enzymovým systémem Idh.  
Na základě studia 10 enzymových systémů byla sledována genetická diversita populací v jihovýchodní Francii a 
Itálii (FADY ET AL. 1999). Výsledky této studie neprokázaly jasné geografické rozdělení populací na základě 
srovnání genetických vzdáleností.  
Genetickou diversitou populací z jihozápadních Alp se pak zabýval Sagnard (SAGNARD ET AL. 2002). 
Výsledky studia genetické variability v Chorvatsku publikoval Ballian (BALLIAN ET KAJBA 2005). Bylo zjištěno, 
že populace pocházející z refugií z Apenin a Balkánu vykazují vyšší heterozygotnost ve srovnání s populacemi 
v západní Evropě. 
Vlivem průmyslového znečištění na genetickou strukturu jedle se zabývali LONGAUER ET AL. (2001, 2004). Vý-
zkum probíhal ve smíšených porostech smrku a jedle v oblasti Spiše na východním Slovensku. U jedle bělokoré 
byl pozorován u zdravých jedinců pokles heterozygotů pro enzymový systém Px a naopak, lokus Mdh-C vyka-
zoval pokles heterozygotů u jedinců poškozených. 

Závěr 
I když je studium genetické struktury a diversity populací jedle bělokoré a jejich ovlivnění v zahraničí již mnoho 
let středem pozornosti, v České republice není tato dřevina z hlediska genetického prozkoumána vůbec. V rámci 
grantu „Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě“ byly provedeny pilotní studie genofondu jedle na 
Šumavě. I když bylo zpracováno pouze několik populací, je možné na základě získaných výsledků vyslovit urči-
té závěry, které je ovšem nutné verifikovat studiem dalších populací. 
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Studium genetické diversity jedle bělokoré na Šumavě s využitím analýz 
isoenzymů 
Jana Ešnerová, Jiří Mánek 
 

Úvod 
Výzkumem jedle bělokoré (Abies alba Mill.) se zejména od poloviny 20. století zabývá mnoho vědců. Důvodem 
zvýšeného zájmu o tuto dřevinu byla především vyšší intenzita jejího chřadnutí a odumírání. Poznání genetické 
variability jedle v rámci celého jejího areálu rozšíření je velmi významnou složkou, která přispívá k celkovému 
poznání tohoto druhu. V zahraničí je mnoho autorů, kteří se právě touto problematikou zabývají. V rámci České 
republiky je však  studium genetické variability lesních dřevin teprve na začátku. 
Prvotní studie využívající isoenzymů jako genetických markérů u jedle bělokoré (Abies alba Mill.) prováděli 
MEJNARTOWICZ (1980) a KORMUŤÁK (1982). 
Později se touto dřevinou zabývala Schroederová (Schroeder, 1989), která poprvé analyzovala a popsala gene-
tickou strukturu s využitím následujících enzymových systémů: Idh-B, Gdh, 6Pgd-A a 6Pgd-B. Konnert (1992) 
provedla analýzy pro Aap-A, Dia-A, Got-A, Got-B, Got-C, Idh-A, Idh-B, Lap-A, Mdh-B, 6Pgd-A a 6Pgd-B. Ge-
netické analýzy pro více než 20 lokusů byly provedeny Hussendörferm a kol. (1995). Kromě již uvedených byly 
popsány a sledovány enzymy Ap-C, Ap-D, Mdh-A, Mdh-C, Ndh-A, Pgi-A, Pgi-B, Pgm-A, Pgm-B a Skd-A. 
VICARIO ET AL. (1995) popsali isoenzymovou proměnlivost pro Mdh-A a Skd-B, SCALTSOIANNES ET AL. (1991) 
pro Per-C a LUCǍU-DǍNILǍ (1995) pro Per-B a Per-C. LONGAUER ET AL. (1997) se pak zabýval sledováním 
systémů Per-B, Aco, Ap, Gpgdh-A, -B, IDH, Got-A, -B, -C, Mdh, Gdh, Dia, Ndh, Pgi-A, -B, SKd-A, -B. 

Metodika 
Odběr vzorků pro genetické analýzy probíhal v terénu tak, aby byla minimalizována genetická příbuznost jednot-
livých stromů. Proto byla mezi jednotlivými sledovanými stromy zachována vzdálenost alespoň 30 m. Vzorky 
z Gerlovy Hutě a Velkého Boru byly sbírány s využitím žebříku a aluminiové teleskopické tyče s houseníkem na 
konci. Vzorky z oblasti Povydří a Stožecka byly sesbírány po orkánu Kyrill ze země, kdy byly použity odlomené 
větvičky. Vzorky z těchto populací zahrnovaly plošně mnohem rozsáhlejší oblast než první dvě populace. Vzor-
ky větviček z každého stromu byly uloženy do mikrotenového sáčku a celá populace do jednoho označeného 
pytle. Před vlastní analýzou je každému jedinci přiděleno číslo pro potřeby opakované analýzy (ne vždy je mož-
né získané zymogramy spolehlivě vyhodnotit, proto je třeba analýzu takto sporných vzorků opakovat). 
Shromážděný materiál byl až do doby vlastní analýzy deponován v mrazicím boxu při teplotě -22 °C.  
Materiál pro genetickou analýzu byl tvořen proteinovým extraktem z diploidní tkáně dormantních pupenů (dor-
mance je žádoucí vzhledem k minimálnímu obsahu sekundárních metabolitů, které mohou narušovat až 
znemožňovat interpretaci získaných výsledků). Pro vlastní analýzu bylo z každého jedince použito cca 10 mg 
pupenů zbavených obalových šupin. Extrakt byl připraven homogenizací tkáně v eppendorf zkumavkách 
s následným odstředěním extraktu na centrifuze. K extrakci byl použit tris-glycínový pufr s obsahem PVP a 
merkaptoethanolu podle receptury (MUONA ET AL. 1987) s některými drobnými úpravami. Surový homogenát 
byl poté absorbován do papírových knotů o rozměru 3x10 mm (papír Whatman No. 3 MM). Takto nasáté knoty 
byly vloženy na cca 12% škrobový gel, který byl následně uložen do vlastní elektroforetické vany. Vlastní elek-
troforéza probíhala v horizontálním uspořádání - chlazená termostatickým cirkulátorem zn. HAAKE na 3 °C při 
napětí 170 - 300 V a proudu 150mA po dobu 5 hodin. Po ukončení elekroforézy byly gely rozřezány na tenké 
plátky a každý z nich obarven speciální histochemickou reakcí pro zviditelnění elektroforetických obrazců, tzv. 
zymogramů. Barvení isoenzymů probíhalo podle prací (CONKLE ET AL. 1982 a CHELIAK ET PITEL 1984), vyhod-
nocování zymogramů pak podle prací KONNERT (1992) a LONGAUER (1996).  
Získané výsledky pak byly hodnoceny pomocí počítačových programů používaných pro analýzu genetické struk-
tury z elektroforetických dat, tj. BIOSYS (SWONFFORD ET SELANDER 1989) a GSED (GILLET 1994).  
Pro každou sledovanou populaci byly určeny: 
 alelické frekvence genetické multiplicity charakterizované celkovým počtem alel a podílem polymorfních 

lokusů. 
 očekávané a pozorované heterozygotnosti 
 genetická diferenciace vyjádřena Neiovými genetickými vzdálenostmi  (NEI 1972). 
Na základě stanovených genetických vzdáleností pak byla vytvořena shluková analýza UPGMA (SNEATH ET 

SOKAL 1973). 

Výsledky 
V rámci tohoto grantu byly analyzovány celkem 4 populace pocházející z oblasti Šumava. Z každé populace 
bylo odebráno 48 jedinců.  Celkem tedy bylo sledováno 192 jedinců (viz tabulka č.2). Sledování genetické diver-
sity bylo provedeno na základě hodnocení 16 lokusů pro 9 enzymových systémů. Seznam sledovaných systémů 
včetně uvedení zkratky a kódu enzymové komise je uveden v tabulce č. 1.  
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Tabulka 1. Seznam enzymových systémů sledovaných v této studii 
Enzymový systém zkratka E.C. kód Schopnost 

interpretace 
počet hodnoti-
telných lokusů 

Isocitric Dehydrogenase IDH 1.1.1.42 Ano 1 
Glutamate Dehydrogenase GDH 1.4.1.2 Ano 1 
Glutamate-oxaloacetic Transaminase GOT 2.6.1.1 Ano 3 
Leucine aminopeptidase LAP 3.4.11.1 Ano 2 
Phosphoglucomutase PGM 5.4.2.2 Ano 2 
Phosphoglucoisomerase PGI 5.3.1.9 Ano 2 
Peroxidase PX 1.11.1.7 Ano 2 
Phosphoenolpyruvate Carboxylase PEP 4.1.1.31 Ano 1 
6-Phosphogluconate Dehydrogenase 6-PGDH 1.1.1.44 Ano 2 
 
Tabulka 2. Seznam sledovaných populací. 

Název populace Počet stromů LVS 
Velký Bor 48 6 
Dálnice - Gerlova Huť 48 6 
Rejštejn, Povydří 48 5 
Stožecko 48 5-6 

 
Na základě stanovení genotypů jednotlivých alel byly určeny jejich frekvence výskytu v populaci a určeny zá-
kladní charakteristiky sledovaných populací, které jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
 
Tabulka 3. Základní genetické charakteristiky sledovaných populací 

Populace Oblast 
Ø počet 

stromů na 
lokus 

Ø počet 
alel na 
lokus 

Podíl poly-
morfních 

lokusů 

Pozorovaná hete-
rozygotnost 

Očekávaná hete-
rozygotnost 

Dálnice, 
Gerlova Huť 

Šumava 43,0 2,1 62,5 0,116 0,181 

Velký Bor Šumava 46,0 2,1 68,8 0,053 0,149 
Rejštejn, 
Povydří 

Šumava 46,5 2,2 81,3 0,090 0,155 

Stožecko Šumava 46,9 2,1 81,3 0,090 0,174 
 
Pro sledované populace byly dále určeny genetické vzdálenosti (Nei, 1972). Ve vyhodnocení těchto vzdáleností 
je zařazena 1 populace, která nebyla zpracovávána v rámci tohoto grantu. Jedná se o populaci pocházející 
z oblasti Šumava z 8. LVS (dále označena jako „8. LVS“) Výsledky porovnání genetických vzdáleností jednotli-
vých populací jsou uvedeny v tabulce č. 4. Na jejich základě byl pak sestrojen dendrogram genetické podobnosti 
jednotlivých populací (Obr. 1) 
 
Tabulka 4. Matice genetických vzdáleností mezi sledovanými populacemi (dle Nei, 1972) 

 1 2 3 4 5 
1   Gerlova Huť *****     
2   Velký Bor .010 *****    
3   8. LVS .005 .005 *****   
4   Rejštejn .004 .003 .002 *****  
5   Stožecko .006 .006 .00 .001 ***** 
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Rejštejn

Stožecko

8. LVS

Gerlova Huť

Velký Bor

0,00 0,01

 
Obr. 1. Dendrogram genetické podobnosti jednotlivých populací, UPGMA 
 

Diskuse 
Na základě získaných výsledků genetických analýz 4(5) populací jedle bělokoré se tato dřevina na území NP 
Šumava jeví jako dřevina s poměrně malou genetickou proměnlivostí. Víceméně má v rámci celé sledované 
oblasti jednotný genofond. Maximální pozorovaná genetická vzdálenost mezi populacemi byla 0,01. Zahraniční 
výzkumy prováděny pro jedli bělokorou ukazují větší genetickou proměnlivost. Pro oblast jihozápadních Alp 
byla maximální genetická vzdálenost 0,044 (SAGNART ET AL. 2002), pro oblast jihovýchodní Francie pak 0,143 
(FADY ET AL.  1999). V Itálii byla určena hodnotou 0,041 (PARDUCCI ET AL. 1996) a v oblasti ukrajinských Kar-
pat 0,009 (KORSHIKOV ET AL. 2005).  Je nutné ovšem podotknout, že výzkum genetické diversity zahraničních 
populací vycházel z výsledků analýz většího počtu populací (min. 8). A samozřejmě byl také sledován větší areál 
výskytu. 
Výrazně větší polymorfismus byl sledován u populací Rejštejn a Stožecko. Toto je možné vysvětlit tím, že vzor-
ky z těchto populací byly sbírány na mnohem větším areálu, než byly sbírány vzorky z populací Dálnice a Velký 
Bor.  
Z dendrogramu genetické podobnosti je zřejmé, že nejvíce podobné jsou si populace Rejštejn a Stožecko. Dále je 
možné vyčíst, že k těmto populacím má nejblíže populace nazvaná jako 8. LVS. Tato populace byla sbírána 
napříč celou Šumavou a to pouze v 8. lesním vegetačním stupni. Vzhledem k nadmořské výšce, která leží mimo 
optimum jedle, je možné předpokládat, že sledovaní jedinci nebyly vysazeni a že se tedy jedná o původní poros-
ty.  
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Tabulka 5. Frekvence výskytu jednotlivých alel. 
Populace:  
               1        2         3         4 
IDH-A    
  (N)      43      46       48      48 
   1      .116    .326    .198    .240 
   2      .023    .000    .052    .000 
   3      .860    .674    .750    .760 
 
 PGM-A    
  (N)      43       46        48       48 
   1     1.000    .957     .990    .927 
   2        .000    .043    .010    .073 
 
 PGM-B    
  (N)      43      46       48       48 
   1      .081    .087    .021    .083 
   2      .919    .913    .979    .917 
 
 LAP-A    
  (N)      43      46        48       48 
   1      .000    .000    .000    .000 
   2      .174    .033    .010    .031 
   3      .744    .935    .896    .854 
   4      .081    .033    .094    .094 
   5      .000    .000    .000    .021 
 
 LAP-B    
  (N)      43      46       48       48 
   1      .116    .174    .010    .021 
   2      .616    .772    .333    .313 
   3      .256    .043    .115    .219 
   4      .012    .011    .469    .354 
   5      .000    .000    .073    .094 
 
 PGI-A    
  (N)      43      46         48       48 
   1       .000    .000     .000     .000 
   2    1.000   1.000   1.000   1.000 
 
PGI-B    
  (N)      43       46      48       48 
   1      .221     .000    .083    .094 
   2      .779   1.000    .917    .906 
 
PEP    
  (N)      43      46         48       48 
   1       .000    .000      .000    .000 
   2     1.000   1.000   1.000   1.000 
 

Populace:  
               1         2         3         4 
 PEROX-A    
  (N)      43       46       48       48 
   1       .000    .000    .052     .000 
   2     1.000   1.000    .948   1.000 
   3      .000     .000     .000    .000 
 
 PEROX-B    
  (N)      43       46       48       48 
   1      .047     .000    .052    .052 
   2      .953   1.000    .948    .948 
 
 6PGDh-A    
  (N)      43      46      45       46 
   1      .000    .022    .000    .000 
   2      .384    .283    .644    .707 
   3      .593    .674    .311    .293 
   4      .023    .022    .044    .000 
 
 6PGDh-B    
  (N)      43       46       45       48 
   1       .000    .000     .000    .021 
   2     1.000    .978   1.000    .979 
   3      .000    .022     .000    .000 
 
GOT-A    
  (N)      43       46      48       48 
   1       .000    .011    .010   .052 
   2     1.000    .989   .990    .948 
 
 GOT-B    
  (N)      43      46      48       48 
   1      .081    .043    .042    .000 
   2      .895    .870    .906    .990 
   3      .023    .087    .052    .010 
 
 GOT-C    
  (N)      43      46      46       48 
   1      .012    .033    .022    .083 
   2      .779    .783    .891    .833 
   3      .209    .185    .087    .083 
 
 GDH    
  (N)      43      46      48       48 
   1       .023    .033   .021    .021 
   2       .977    .967   .979    .979 
 
 

Legenda k tabulce: Populace 1 - Velký Bor 
                               Populace 2 - Dálnice - Gerlova Huť 
                               Populace 3 - Rejštejn, Povydří 
                               Populace 4 - Stožecko 
                               (N) - počet hodnocených stromů 
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Sledování genofondu smrku ztepilého na území ČR pomocí moderních metod 
lesnické genetiky 
Jana Ešnerová 
 

Úvod 
I když je smrk ztepilý (Picea abies L. Karst.) na území České republiky dřevina nejvíce zastoupená - jeho za-
stoupení v roce 2006 bylo ve výši 56% (ANONYMOUS 2006) - víme o jeho genofondu velmi málo. Většina studií 
prováděných na území ČR pracuje spíše se znaky morfologickými a sleduje celkový fenotypový projev jedinců. 
Existuje pouze několik prací, které se zabývají přímo genetickou variabilitou tohoto druhu. Jediná metoda, která 
se pro výzkum genetické struktury smrku ztepilého v ČR používá, je metoda elektroforézy isoenzymů. Výhody 
této metody spočívají v dokonalé rozpracovanosti (v zahraničí se sledováním genetické diversity smrku ztepilého 
s využitím isoenzymů jako genetických markérů zabývá mnoho autorů) a umožňuje během krátké doby analyzo-
vat velmi rozsáhlý soubor jedinců.  

Současný stav řešené problematiky 
V České republice existují pouze dvě pracoviště, která se problematikou studia genofondu smrku ztepilého za-
bývají. Jedná se o isoenzymovou laboratoř GenLab, s.r.o. v Kašperských Horách pod vedením J. Mánka a 
laboratoř Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v Praze – Strnadech pod vedením O. 
Ivanka. V oboru genetiky lesních dřevin ještě pracuje laboratoř Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v.v.i. Toto pracoviště se však věnuje zejména studiím v rámci rodu topol (Populus), dub 
(Quercus) (např. BENETKA ET AL. 1999; POSPÍŠKOVÁ ET AL. 2000) a částečně borovici na rašeliništích (BUSIN-

SKÝ ET WEGER 1995). 
Laboratoř GenLab, s.r.o. v Kašperských Horách vznikla původně jako isoenzymová laboratoř Správy Národního 
parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Byla zprovozněna v roce 1998. Jejím původním posláním bylo studi-
um genofondu lesních dřevin pouze na území NP a CHKO Šumava, ale protože svým zaměřením dalece 
překračovala hranice Šumavy, zpracovává dnes vzorky z celé republiky (MÁNEK 2002). Právě smrk ztepilý se 
stal profilovou dřevinou této laboratoře. 
Od roku 1999 byl v této laboratoři řešen tříletý projekt dotovaný MŽP ČR s názvem „Genetická diversita smrku 
ztepilého ve ZCHÚ ČR a identifikace ohrožených populací jako podklad pro záchranná opatření“. V rámci pro-
jektu bylo zpracováno téměř 2800 stromů ze 46 populací z celé České republiky (MÁNEK 2003). Již u prvotních 
výsledků analýz, které byly prováděny na 11 enzymových systémech (odpovídají celkem 17 interpretovatelným 
lokusům) pro celkem 4 populace byly pozorovány zajímavé skutečnosti. MÁNEK (1999) na základě určení Neio-
vých genetických vzdáleností (NEI 1972) mezi sledovanými populacemi poměrně výrazně vylišil autochtonní 
populace od vysazené monokultury. U uměle vysazené monokultury byly ve vyšší míře zastoupeny monomorfní 
lokusy ve srovnání s populacemi původními. Jednalo se zejména o systém fluorescenční esterasa (FEST), gluta-
mátdehydrogenasa (GDH), isocitrátdehydrogenasa (IDH) u lokusu B a phosphoglukomutasa (PGM). 
V původních populacích byly u těchto lokusů pozorovány dvě alely. Další rozdíly byly pozorovány pro lokus A 
systému isocitrátdehydrogenasa, který se u monokultury projevil poměrně vysokým procentem zastoupení. Byla 
také pozorována větší příbuznost autochtonních populací pocházejících z 8. LVS v porovnání s populací 
z nižšího vegetačního stupně – 5. až 6. LVS. 
Celkové výsledky studie ukázaly, že genofond smrku ztepilého je v rámci jednotlivých populací vysoce variabil-
ní, ale genetické vzdálenosti mezi populacemi nejsou tak zásadní. Byly nalezeny některé téměř unikátní alely 
v populaci pocházející z NPR Boubínský prales. V dalších studiích se podobné, až unikátní, znaky objevily také 
v oblasti Bílého potoka u Kašperských Hor, u populace z vrcholu Špičák u Borových Lad a v prostoru Starých 
Hutí na jihovýchodním úpatí vrcholu Přilba (MÁNEK 2003; MÁNEK ET EŠNEROVÁ 2007). Výzkum, který probí-
hal na populacích pocházejících z oblasti Krkonošského národního parku ukázal genetické odlišení smrku 
přirozeně rostoucího v 9. LVS. Zcela unikátní oblastí se z hlediska genofondu smrku v ČR jeví chlumní ekotyp 
z oblasti labských pískovců, který se geneticky vymyká z celého zbytku republiky (MÁNEK 2003). 
V letech 1998 – 2000 probíhaly ve spolupráci s LČR, KRNAP a MŽP v isoenzymové laboratoři VÚLHM analý-
zy 34 populací smrku ztepilého, které představují přibližně 1600 jedinců z celkem 8 PLO ČR (IVANEK 2000). 
V roce 1999 provedla laboratoř VÚLHM ve spolupráci s oblastním inspektorátem LČR v Teplicích rozsáhlý 
monitoring smrku ztepilého ve střední části Krušných hor. Byly vybírány stromy s různou tolerancí vůči nejvý-
znamnějším stresovým faktorům. Tolerance k těmto faktorům byla určena v terénu na základě různého imisního 
a mrazového poškození ze zimy roku 1995/1996. Genetické analýzy byly prováděny celkem pro 4 enzymové 
systémy, a to: glutamátoxaloacetáttransferáza (GOT), glutamátdehydrogenasa (GDH), glukózo-6-
fosfátdehydrogenasa (G-6-PDH) a šikimátdehydrogenasa (SDH). Na základě výsledků těchto analýz bylo zjiště-
no, že u enzymových systémů GDH, G-6-PDH a SDH se projevily statisticky významné rozdíly v zastoupení 
jednotlivých isoenzymů mezi tolerantními a senzitivními jedinci u smrku. U souborů vyznačujících se zvýšenou 
senzitivitou vůči stresovým faktorům se snížilo zastoupení vzácněji se vyskytujících genetických variant u en-

 
 

- 66 -



zymů G-6-PDH a SDH. U enzymu GDH se naopak zastoupení těchto variant zvýšilo. Snížení výskytu vzácněji 
se vyskytujících alel bylo spojeno i se snížením genetické diversity populací či porostů. Jako vzácněji se vysky-
tující alely byly v této studii označeny alely, jejichž výskyt byl nižší než 20% (IVANEK 2000a). 
V roce 2000 byly publikovány výsledky genetických studií populací smrku pocházejících z oblasti Krkonoš a 
Krušných hor (IVANEK 2000b). Sledovaní jedinci z Krkonoš pocházely z původních populací smrku z 8. LVS. 
Jedinci z Krušných hor pak pocházely z 6-7 LVS. U obou populací byly sledovány 4 enzymové systémy: gluta-
mátoxaloacetáttransferáza (GOT), glutamátdehydrogenasa (GDH), glukózo-6-fosfátdehydrogenasa (G-6-PDH), 
šikimátdehydrogenasa (SDH). Výsledky studie prokázaly signifikantní rozdíl úrovně genetické variability, která 
byla vyšší u autochtonních populací pocházejících z oblasti Krkonoš. 
IVANEK (2002) se zabýval také otázkou ovlivnění genetické struktury populací smrku ztepilého z hlediska stano-
vištních podmínek. Pro sledované plochy byly zjišťovány základní geografické, geologické, pedologické, 
fytocenologické a klimatické charakteristiky podmínek a tyto pak byly doplněny o vlastní atmogeochemické 
měření metodou molekulární formy prvků – MFP za účelem mapování vertikálních geologických nehomogenit 
v podloží zkoumaných lokalit. V genetických studiích pak byly sledovány celkem 4 enzymové systémy na 100 
stromech. Jednalo se o: glukózo-6-fosfátdehydrogenasa (G-6-PDH), glutamátdehydrogenasa (GDH), 6-
fosfoglutamátsdehydrogenasa (6-PGDH) a šikimátdehydrogenasa (SDH). Isoenzymové analýzy porostů pro 2 
hodnocené sledované plochy ukázaly rozdíly v základních genetických charakteristikách (genotypové a alelické 
frekvence, heterozygotnost) mezi oběma lokalitami i mezi soubory jedinců v rámci plochy. Bylo pozorováno 
snížení heterozygotnosti u jedinců rostoucích nad zlomovými strukturami oproti jedincům rostoucích mimo tyto 
struktury. 
V roce 2005 byly publikovány výsledky studie, která pomocí isoenzymových analýz zkoumala srovnávací stan-
dardy v rámci identifikace standardních populací (IVANEK 2005). Jako statisticky významné se ukázaly výsledky 
analýz enzymových systémů glutamátdehydrogenasa (GDH), 6-fosfoglutamátsdehydrogenasa (6-PGDH) a šiki-
mátdehydrogenasa (SDH). 
V roce 2003 byly provedeny také genetické analýzy smrku ztepilého v CHKO Jizerské hory metodou elektrofo-
rézy isoenzymů (HROMEK 2003). V této studii bylo analyzováno celkem 400 jedinců prostřednictvím 8 
enzymových systémů kódujících celkem 11 interpretovatelných lokusů. Byly sledovány následující enzymové 
systémy: fluorescenční esterasa (FEST), glutamátdehydrogenasa (GDH), glutamátoxaloacetáttransferáza (GOT), 
isocitrátdehydrogenasa (IDH), leucinaminopeptidáza (LAP), peroxidáza (PX), fosphoenolpyruvát karboxyláza 
(PX), šikimátdehydrogenasa (SDH). Zjištěné výsledky byly porovnány se 4 populacemi autochtonního smrku 
z oblasti Šumavy. Bylo zjištěno, že u populací v Jizerských horách se oproti šumavským populacím objevuje 
nejrychleji migrující alela u prvního lokusu leucinaminopeptidázy (LAP – A1) a naopak, neobjevuje se nejpoma-
lejší alela fluorescenční esterázy (FEST – 3). Největší genetická variabilita byla pozorována pro populace 
rostoucí na Špičáku (Jizerské hory) a v PR Prales Jizery. Výsledky této studie naznačují, že je velmi pravděpo-
dobné, že se na vybraných lokalitách Jizerských hor vyskytují zbytky původních populací smrku ztepilého. 

Závěr 
I když již existují v České republice pracoviště, která se zabývají zkoumáním genetické struktury populací les-
ních dřevin, není problematika genofondu smrku ztepilého v ČR (ani jiných dřevin) dostatečně objasněna. 
Nejrozsáhlejší práce provedená v oblasti této problematiky (MÁNEK 2001) sice naznačuje určité trendy, avšak 
tyto je třeba ještě ověřit studiem dalších populací, které zatím nebyly sledovány. Teprve získání celkového obra-
zu genetické struktury populací smrku ztepilého v ČR pomůže pochopit vývojové procesy, kterými populace 
procházejí. 

 
 

- 67 -



Literatura 

ANONYMOUS (2006): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2006. - Ministerstvo 
zemědělství ČR, Praha, 128 p. 

BALLIAN D., KAJBA D. (2005): Estimation of the isoenzyme genetic variability of the silver fir (Abies alba Mill.) 
from the area of Gorski Kotar (Croatia). - Periodicum Biologorum, 107(1): 67-72. 

BENETKA V., MOTTL J., VACKOVÁ K., POSPÍŠKOVÁ M., DUBSKÝ M. (1999): Estimation of the introgression level 
in Populus nigra L. populations by means of isozyme gene markers. - Silvae Genetica, 48:218–223. 

BERGMANN F. (1991): Isozyme gene markers. In: Müller-Starck, G., Ziehe, M. (eds.): Genetic variation in 
european Population of Forest Trees. - Sauerlander´s Verlag, pp. 40-66. 

BERGMANN F., GREGORIUS H.-R. (1993): Ecogeographical Distribution and Thermostability of Isocitrate 
Dehydrogenase (IDH) Alloenzymes in European Silver Fir (Abies alba). - Biochemical Systematics and 
Ecology, 21: 597-605. 

BERGMANN F., GREGORIUS H.-R., LARSEN J. B. (1990): Levels of genetic variation in European silver fir (Abies 
alba). Are they related to the species decline? - Genetica, 82: 1-10. 

BERGMANN F., KOWNATZKI D. (1988): The genetic variation patterns of silver fir (Abies alba Mill.) in Europe 
monitored from isozyme gene loci. In: Paule L., Korpeľ Š. (eds.), 5. IUFRO-Tannensymposium. - VŠLD, 
Zvolen, pp. 21-26. 

BREITENBACH-DORFER M., KONNERT M., PINSKER W, STARLINGER F., GEBUREK T. (1997): The contact zone 
between two migration routes of silver fir, Abies alba (Pinaceae), revealed by allozyme studies. - Plant 
Systematics and Evolution, 206: 259-272. 

BREITENBACH-DORFER M., PINSKER W., HACKER R., MÜLLER F. (1992): Clone identification and clinal 
allozyme variation in populations of Abies alba from the Eastern Alps (Austria). - Plant Systematics and 
Evolution 181: 109-120. 

BUSINSKÝ R., WEGER, J. (1995): Genetická analýza jedinců přirozené hybridní populace borovic (Pinus 
sylvestris × Pinus rotundata) na rašeliništi Podkovák metodou elektroforézy isoenzymů. - Acta 
Průhoniciana, 62: 47-52. 

CHELIAK W. M., PITEL J. A. (1984): Techniques for starch gel electrophoresis of enzymes from forest tree 
species. - Petawawa National Forestry Institute, Canada, 49 p. 

CONKLE M. T., HODGSKISS P. D., NUNNALLY L. L., HUNTER, S. C. (1982): Starch gel electrophoresis of conifer 
seeds: a laboratory manual. - USDA For. Serv. Tech. Rep. PSW-64. 

FADY B., FOREST I., HOCHU I., RIBIOLLET A., DE BEAULIEU J.-L., PASTUSZKA P. (1999): Genetic differentation in 
Abies alba Mill. populations from souzheastern France. - Forest Genetics, 6:129-138. 

GILLET E. M. (1994): GSED – Genetic Structures from Electrophoretic Data – version 1.0. User´s manual. 
Göttingen, Germany. 49 p. 

HROMEK J. (2003): Isoenzymové analýzy smrku ztepilého v CHKO Jizerské hory. - Ms. [Závěrečná zpráva. 
Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory] 

HUSSENDÖRFER E., KONNERT M., BERGMANN F. (1995): Inheritance and linkage of isozyme variant of silver fir 
(Abies alba Mill.). - Forest genetics, 2: 29-40. 

HUSSENDÖRFER E., MÜLLER-STARCK G. (1994): Genetische Inventuren in Beständen der Weißtanne (Abies alba 
Mill.) – Aspekte der nacheiszeitlichen Wanderungsgeschichte. Schweizerische - Zeitschrift für 
Forstwesen 145: 1021-1029. 

IVANEK O. (2000a): Využití isoenzymových analýz v lesnictví. - Lesnická práce, 79: 542-544. 

IVANEK O. (2000b): Genetic study of Norway spruce from the northern part of Czech republic with using 
isoenzyme analyses. - Comm. Inst. For. Boh./Práce VÚLHM, xx: 15-23. 

IVANEK O. (2001): Isoenzymové analýzy smrku ztepilého na plochách ICP Forest v PLO Karlovarská vrchovina. 
In: Slodičák M., Novák J. (eds.), Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. Sborník 
z celostátní konference, Teplice 14.3.2002. - VÚLHM VS Opočno, pp. 155-160. 

IVANEK O. (2005): Identification of forest tree gene resources in the FGMRI isozyme laboratory. - Comm. Inst. 
For. Boh., 22: 49-52. 

 
 

- 68 -



KONNERT M. (1992): Genetische Untersuchungen in geschädigten Weiβtannen-Beständen (Abies alba Mill.) 
Südwestdeutschlands. Dissertation Erhaltung des Doktorgrades der Forstlichen Fakultät der Georg-
Augut-Univerität Göttingen. - 116 p. + Anexe. 

KONNERT M. (1993): Untersuchungen über die genetische Variation der Weißtanne (Abies alba Mill.) in Beyern. 
- Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 164(9-10):162-169.  

KONNERT M. (1995a): Genetische Variation der Weißtanne (Abies alba Mill.) in Bayern und Baden-Wütemberg. 
In: Genetik und Waldbau der Weißtanne. Teil 1 Beiträge zum Kolloquium. - Schriftenreihe der 
Sächsischen Landesanstalt für Forsten, pp. 36-45. 

KONNERT M. (1995b): Ergebnisse isoenzymatischer Untersuchungen bei der Weißtanne als Entscheidungshilfen 
für Forstliche Maßnahmen. In: Eder W. (eds.), 7.IUFRO-Tannensymposium der WP S 1.01-08 „Ökologie 
und Waldbau der Weißtanne“, pp. 30-43. 

KONNERT M., BERGMANN, F. (1995): The geographical distribution of genetic variation of silver fir (Abies alba, 
Pinaceae) in relation to its migration history. Plant Systematic and Evolution 196: 19-30. 

KORMUŤÁK A. (1982): Biochemical variation of the sub-arctic ecotype of the silver fir (Abies alba Mill.). - Folia 
dendrologica, 9: 5-14. 

KORSHIKOV I. I., PIRKO N. N. PIRKO, YA V. (2005): Genetic variation and differentation of Abies alba Mill. 
populations from Ukrainian Carpathians. - Russian Journal of Genetics, 41: 275-283. [Translated from 
Genetika, 41: 356-365] 

LLAMAS GÓMEZ L. (1995): Schädigungsgrad und genetische Strukturen der Weißtanne (Abies alba Mill.) in 
Sachsen. In: Eder W. (eds.), 7.IUFRO-Tannensymposium der WP S 1.01-08 „Ökologie und Waldbau der 
Weißtanne“, pp. 217-225. 

LLAMAS GÓMEZ L., BRAUN, H. (1995): Die Weißtanne (Abies alba Mill.) in Sachsen unter besonderer 
Berücksichtignug ihrer genetische Konstitution. In: Genetik und Waldbau der Weißtanne. Teil 1 Beiträge 
zum Kolloquium. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Forsten, pp. 5-19. 

LONGAUER R. (1996): Genetic diversity of european silver fir (Abies alba MILL.). - Ms. [Ph.D. thesis, depon in 
LF TU Zvolen] 154 p. 

LONGAUER R., GÖMÖRY D., PAULE L., BLADA I., POPESCU F., MAŇKOVSKÁ B., MÜLLER-STARC, G., SCHUBERT 

R., PERCY F., SZARO R. C., KARNOSKY D. F. (2004): Genetic effect of air pollution on forest tree species 
of the Carpathian Mountains. - Environmental Pollution, 130: 85-92. 

LONGAUER R., GÖMÖRY D., PAULE L., KARNOSKY D. F., MAŇKOVSKÁ, B., MÜLLER-STARCK G., PERCY K., 
SZARO R. (2001): Selection effects of air pollution on gene pools of Norway spruce, European silver fir 
and European beech. - Environmental Pollution, 115: 405-411. 

LUCǍU-DǍNILǍ A. M. (1995): Studii de variabilitate genetica la brad (Abies alba Mill.) realizace cu ajutorul 
marchelilor enzimatici şi terpenici. [PhD. Disertation] - Universitatea „Transilvania“ Braşov, Facultatea 
de Silviculturǎ, 147 p. 

MÁNEK J. (1999): Genetická diverzity čtyř smrkových populací Šumavy sledovaná isoenzymovou analýzou. In: 
Podrázský, V., Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.), Monitoring, výzkum a management ekosystémů 
Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. ČZU v Praze – LF, Správa NP a CHKO 
Šumava, MŽP ČR, VÚLHM Jíloviště – Strnady, Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. 12. 1999, pp. 93-97. 

MÁNEK J. (2001): Genetická diverzita smrku ztepilého ve zvláště chráněných územích ČR a identifikace 
ohrožených populací jako podklad pro záchranná opatření. - Ms. [Závěrečná grantová zpráva projektu 
VaV/610/1/99, depon. in MŽP ČR, Praha] 86 p. 

MÁNEK J. (2002): Naléhavost studia genofondu lesních dřevin v ČR a možnosti řešení v isoenzymové laboratoři 
NP Šumava. - Ochrana přírody, 57(9): 267-269. 

MÁNEK J. (2003): Výzkum genofondu lesních dřevin v ČR – výsledky isoenzymové laboratoře NP Šumava. - 
Ochrana přírody, 58(3): 70-74. 

MÁNEK J., EŠNEROVÁ J. (2007): Studium genetické variability a ověřování původnosti smrkových populací 
v Národním parku Šumava jako podklad pro záchranná managementová opatření. In: Dvořák L., Šustr P., 
Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. Sborník z konference. Srní 4. – 5.10.2007. - Správa 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Vimperk, s. 87-89. 

 
 

- 69 -



MATÚŠOVÁ R. (1995): Genetic variation five populations of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovakia. - Biológia 
(Bratislava) 50: 53-59. 

MEJNARTOWICZ L. (1980): Polymorphism at the LAP and GOT loci in Abies alba Mill. populations. Bulletin de 
l'Académie Polonaise des Sciences. - Série des Sciences Biologiques. C1. V., 27: 1063–1070. 

MEJNARTOWICZ L. (2003): Genetic analysis of silver-fir populations in the Beskids. - Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae 72(2): 115-119. 

MUONA O., YAZDANI R., LUNDQUIST G. (1987): Analysis of linkage in Picea abies. - Hereditas, 106: 31-36. 

NEI M. (1972): Genetic distance between populations. - Amer. Natur., 106(949): 283-292. 

PARDUCCI L., SZMIDT A. E., VILLANI F., WANG X, CHERUBINI M. (1996): Genetic variation of Abies alba in 
Italy. - Hereditas, 125: 11-18. 

POSPÍŠKOVÁ M., BENETKA V., BARTÁKOVÁ I. (2000): Využití DNA polymofismu k určení genetické diverzity 
rodu topol (Populus) a dub (Quercus) pro řešení strategie konzervace in situ a reintrodukce ohrožených 
druhů. - Ms. [Výroční zpráva z grantu VaV/640/4/00, depon in MŽP ČR, Praha] 

SAGNARD F., BARBEROT C., FADY B. (2002): Structure of genetic diversity in Abies alba Mill. from southwestern 
Alps: multivariate analysis of adaptive and non-adaptive traits for conservation in France. - Forest 
Ecology and Management, 157: 175-189. 

SCALTSOIANNES A., PANETSOS K., ZARAGOTAS D. (1991): Genetic variation of Greek fir as determined by 
iozyme analysis and it rlation to other Mediterranean firs. In: Ducrey M., Oswald K. (eds.), 
Mediterranean Firs. Adaptation, Selection and Silviculture. - Commission of the European Communities, 
EUR 13491 FR/EN, pp. 99-115. 

SCHROEDER S. (1989a): Die Weißtanne in Süddeutschland: Genetische Variation, Kline, Korrelationen. - 
Allgemeine Frost- und Jagdzeitung, 160(5): 100-104. 

SCHROEDER S. (1989b): Isoenzyme polymorphisms of silver fir (Abies alba Mill.). - Silvae genetica, 38(3-
4):130-133. 

SCHROEDER S. (1989c): Outcrossing rates and seed characteristics in demaged and natural populations of Abies 
alba Mill. - Silvae Genetica, 38(5-6): 185-189. 

SNEATH P. H. A., SOKAL R. R. (1973): Numerical Taxonomy: the principles an practice of numerical 
classificatin. - W. H. Freeman , San Francisko, CA, 573 p. 

SWONFFORD D. L., SELANDER R. B. (1989): BIOSYS-1. A computer program for the analysis of allelic variation 
in population genetics and biochemical systematics. - Illinois Natural History Survey, 43 p. 

VICARIO F., VENDRAMIN G. G., ROSSI P., LIÒ P., GIANNINI R. (1995): Allozyme, chloroplast DNA and RAPD 
marker for determining relationships between Abies alba and the relic population of Abies nebrodenis. - 
Theoretical and Applied Genetics, 90: 1012-1018. 

 

 
 

- 70 -



Seznam dosavadních výstupů projektu 
V závorce za citací je uvedeno označení výstupu tak, jak je součástí elektronické zprávy za projekt. Vybrané 
publikace jsou součástí přílohy této zprávy - v takovém případě je uvedené označení použito jako první část 
jména souboru. 

B - odborná monografie 

POLENO Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., REMEŠ J., MIKESKA M., KOBLIHA J., BÍLEK L. (2007a): Pěstování lesů I. 
Ekologické základy pěstování lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 313 p. 

POLENO Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., REMEŠ J., MIKESKA M., KOBLIHA J., BÍLEK L. (2007b): Pěstování lesů II. 
Teoretická východiska pěstování lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 460 p. 

VACEK S., MATĚJKA K., SIMON J., MALÍK V., SCHWARZ O., PODRÁZSKÝ V., MINX T., TESAŘ V., ANDĚL P., 
JANKOVSKÝ L., MIKESKA M. (2007): Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů Krkonoš pod stresem 
vyvolaným znečištěním ovzduší. - Folia Forestalia Bohemica, Vol. 4, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad 
Černými lesy, 216 p. 

VACEK S., SIMON J., REMEŠ J., PODRÁZSKÝ V., MINX T., MIKESKA M., MALIK V., JANKOVSKÝ L., TURČÁNI M., 
JAKUŠ R., SCHWARZ O., KOZEL J., VALENTA M., LIČKA D., HLÁSNY T., ZÚBRIK M., KREJČÍ F., TŘEŠŇÁK 

J., HOFMEISTER Š. (2007): Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů. - Lesnická 
práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 447 p. 

C - kapitola v knize 

HEJCMAN M., MLÁDKOVÁ A., VACEK S., PAVLŮ V., HEJCMANOVÁ P., LABOREWICZ I. (2007): Zemědělství. In: 
Krkonoše – příroda, historie, život. - Baset, Praha, pp. 767-772. 

MATĚJKA K. (2007): Nové postupy pro hodnocení diversity společenstev (s příklady lesních ekosystémů) In: 
Križová E., Ujházy K. (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, 
Zvolen, pp. 161-170. 

MATĚJKA K., VACEK S. (2007): Příklady dynamiky lesních ekosystémů a jejich hodnocení In: Križová E., 
Ujházy K. (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 7-
13. 

PODRÁZSKÝ, V., VACEK, S., MIKESKA, M., BOČEK, M., HEJCMAN, M. (2007): Půdy. In: Krkonoše – příroda, 
historie, život. - Baset, Praha, pp. 135-146. 

VACEK S. ET AL. (2007): Lesy a péče o lesní ekosystémy. In: Krkonoše – příroda, historie, život. - Baset, Praha, 
pp. 749-766. 

D - článek ve sborníku z akce 

BAČE R., JANDA P., SVOBODA M. (2007): Vliv horizontálního korunového zápoje na zmlazení dřevin ve 
smrkovém horském lese v 1. zóně Trojmezná, NP Šumava. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds.), 
Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 94-98. 

EŠNEROVÁ J., MÁNEK J. (2007): Využití analýz isoenzymů při záchraně genofondu jedle bělokoré (Abies alba 
Mill.) na Šumavě. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa 
NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 85-86. 

JANDA P., BAČE R., SVOBODA M. (2007): Význam mikrostanovišť pro obnovu v horském smrkovém lese na 
Trojmezné. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a 
CHKO Šumava, Vimperk, pp. 99-102. 

MATĚJKA K., VACEK S. (2007): Cíle projektu „Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě“ a principy 
jeho řešení. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a 
CHKO Šumava, Vimperk, pp. 136-138. 

SVOBODA M. (2007a): Efekt disturbance a hospodářských zásahů na stav lesního ekosystému – případová studie 
z oblasti tzv. Kalamitní svážnice na Trojmezné. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds.), Aktuality 
šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 109-114. 

SVOBODA M. (2007b): Efekt disturbancí na dynamiku horského lesa s převahou smrku. In: Dvořák L., Šustr P., 
Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 105-
108. 

 
 

- 71 -



SVOBODA M. (2007c): Tlející dřevo – jeho význam a funkce v horském smrkovém lese. In: Dvořák L., Šustr P., 
Braun V. (eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 115-
118. 

J - článek v odborném periodiku 

FARKAČ J., NAKLÁDAL O. (in press): Výsledky průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína 
v CHKO Šumava. 

HEJCMAN M., KLAUDISOVÁ M., HEJCMANOVÁ P., PAVLŮ V., JONES M. (2009): Expansion of Calamagrostis 
villosa in sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen 
deposition? - Agriculture, Ecosystems and Environment, 129: 91-96. 

HEJCMAN M., KLAUDISOVÁ M., SCHELLBERG J., HONSOVÁ D. (2007): The Rengen Grassland Experiment: Plant 
species composition after 64 years of fertilizer application. - Agriculture, Ecosystems and Environment 
122: 259-266. 

HONSOVÁ D., HEJCMAN M., KLAUDISOVÁ M., PAVLŮ V., KOCOURKOVÁ D., HAKL J. (2007): Species composition 
of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phospohorus and potassium fertilizer. - Preslia 
79: 245-258. 

KUPKA I. (2007): Growth reaction of young wild cherry (Prunus avium L.) trees to pruning. - Journal of Forest 
Science, 53(12): 555-560. 

MIKESKA M., VACEK S., PODRÁZSKÝ V. (2007): Pojetí lesnické typologie v bilaterální Biosferické rezervaci 
Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 523-535. 

NAKLÁDAL O., DOLEŽAL Z., FARKAČ J. (2007): Faunistic records from Czech Republic - 222. Coleoptera: 
Elateridae. - Klapalekiana, 43: 18. 

PODRÁZSKÝ V. (2007): Stav lesních půd ve výškovém transektu na lokalitě Plechý - NP Šumava. - Lesnícky 
časopis - Forestry Journal, 53(4): 333-345. 

PODRÁZSKÝ V., VACEK S., MIKESKA M., BOČEK M. (2007): Stav a vývoj půd v bilaterální biosférické rezervaci 
Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 121-131. 

SEMELOVÁ V., HEJCMAN M, HARTMANOVÁ O., LOKVENC T. (2007): Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý 
reziduální vliv organického hnojení. - Opera Corcontica, 44: 379-383. 

SEMELOVÁ V., HEJCMAN M., PAVLŮ V., VACEK S., PODRÁZSKÝ V. (2008): The Grass Garden in the Giant Mts. 
(Czech Republic): Residual effect of long-term fertilization after 62 years. - Agriculture, Ecosystems and 
Environment 123: 337–342. 

SCHWARZ O., VACEK S. (2007): Využití dálkového průzkumu Země pro tvorbu speciálních map a pro 
diferenciaci lesních ekosystémů Krkonoš a jejich managementu. - Opera Corcontica, 44: 485-492. 

SCHWARZ O., VACEK S., KUŚ J, MATĚJKA K. (2007): Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech 
bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 415-421. 

SCHWARZ O., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., KUŚ J. (2007): Vývoj stavu spárkaté zvěře a škod zvěří v bilaterální 
Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 499-510. 

SVOBODA M. (2007): Les ve druhé zóně v oblasti Trojmezné není hospodářskou smrčinou: změní se 
management dříve než vznikne rozsáhlá asanovaná plocha? - Silva Gabreta, 13(2): 171-187. 

ŠPULÁK O., JURÁSEK A. VACEK S. (2007): Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech. - 
Opera Corcontica, 44: 511-516. 

VACEK S., MIKESKA M., PODRÁZSKÝ V., HEJCMAN M. (2007): Vývoj krajiny v bilaterální Biosferické rezervaci 
Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 537-547. 

VACEK S., PODRÁZSKÝ V. (2007): Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na výzkumných plochách 
v Krkonoších. - Opera Corcontica, 44: 493-498. 

VACEK S., SIMON J., MINX T., PODRÁZSKÝ V., BALCAR Z. (2007): Struktura a vývoj lesních ekosystémů 
v Krkonoších. - Opera Corcontica, 44: 453-462. 

 
 

- 72 -



 
 

- 73 -

Přílohy 

LEPŠOVÁ A. (2008): Diverzita a ekologie hub – makromycetů v horských porostech na Šumavě a v České 
republice (literární přehled). - URL: http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/reserse_makromyc.pdf  

LEPŠOVÁ A., MATĚJKA K. (2008): Makromycety ve výškovém transektu na vrcholu Plechý (Šumava). - URL: 
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/rep2007_makromyc.pdf  

LOKVENC T. (2008): Rekonstrukce změn plochy lesních ekosystémů Krkonoš v 16. až 18. století. - URL: 
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/KrkonosePlochalesu.pdf  

MATĚJKA K. (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007. - 
URL: http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/IDSreport2007.pdf  

STARÝ J. (2008): Pancířníci (Acari: Oribatida) Šumavy a Krkonoš. - URL: 
 http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/reserseOribatida.pdf  

STARÝ J., MATĚJKA K. (2008): Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit horských lesů na Šumavě. - URL: 
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/rep2007_Oribatida.pdf  

VACEK S., MIKESKA M., HEJCMAN M., PODRÁZSKÝ V., ŠTURSA J. (2008): Změny struktury krajiny Krkonoš. - 
URL: http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/KrkonoseKrajina.pdf  

 

http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/reserse_makromyc.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/rep2007_makromyc.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/KrkonosePlochalesu.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/IDSreport2007.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/reserseOribatida.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/rep2007_Oribatida.pdf
http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/KrkonoseKrajina.pdf

	Průběžná zpráva za řešení projektu
	2B06012
	Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě
	v roce 2007
	Úvod
	Dílčí cíl 1. Inventarizace všech stávajících monitoračních a výzkumných ploch
	Dílčí cíl 2. Vyhodnocení krajinných transektů
	Dílčí cíl 3 - Studium ploch v rámci lesních ekosystémů
	Přehled prací v roce 2007
	Sledování struktury a stavu ekosystémů na TVP
	Metodika
	Výsledky
	Pokračování v biometrických měřeních na TVP a ve zpracování získaných dat - vizualizace, predikce vývoje a dendrometrické rozbory 
	Periodické hodnocení zdravotního stavu porostů na TVP
	Popis dalších prací
	Odběry půdních vzorků na všech TVP na Šumavě a vzorků asimilačního aparátu
	Pokračování v podrobném mapování přirozené obnovy na transektech TVP 
	Pokračování ve fytocenologickém snímkování typologických ploch v Krkonoších
	Shromáždění starších fytocenologických snímků z typologických ploch ze Šumavy, jejich převod do databáze

	Vyhodnocení dlouhodobého pokusu s korekcí projevů žloutnutí smrkových porostů pozemní aplikací hnojiv v druhé zóně NP Šumava

	Rámcové vyhodnocení stavu lesních ekosystémů a návrh lesnických a ochranářských opatření po orkánu Kyrill v NP Šumava
	Návrh obranných opatření správy NP Šumava
	Vlastní doporučení k navrhovanému managementu Správy NP Šumava.
	Analýza rizik při diferencovaných opatřeních lesa

	Návrh metod ochrany lesa podle stupně ochrany přírody a rizik gradace
	Managementový režim C
	Nízká populační hustota podkorního hmyzu
	Vysoká populační hustota podkorního hmyzu

	Managementový režim A (část A zóny přiléhající k zóně C =AC)
	Nízká populační hustota podkorního hmyzu
	Střední a vysoká populační hustota podkorního hmyzu

	Managementový režim A (část A zóny přiléhající k zóně B =AB)
	Nízká populační hustota podkorního hmyzu
	Střední a vysoká populační hustota podkorního hmyzu

	Managementový režim B


	Zpracování modelových příkladů managementu pro bohatě strukturované a přírodě blízké lesy s akcentem na udržení a posílení biodiversity a zvýšení ekologické stability lesních ekosystémů
	Tlející dřevo, jeho charakter a rozpad v porostech horských smrčin (horská smrčina Trojmezná)
	Tlející dřevo a přirozená obnova
	Úvod
	Materiál a metodika
	Výsledky a diskuze

	Tlející dřevo na TVP ve vybraných porostech II. zóny NP Šumava
	Úvod
	Metodika
	Výsledky
	Tlející dřevo a struktura stromového patra
	Tlející dřevo a přirozená obnova

	Diskuse
	Tlející dřevo a dřevokazné houby


	Předběžné závěry studií

	Vyhodnocení přirozené obnovy lesních porostů v oblasti postižené kůrovcovou kalamitou v NP Šumava.
	Úvod
	Rozbor problematiky
	Materiál a metodika
	Charakteristika vybraných výzkumných ploch v oblasti LS Modrava
	Lokalita Velká Mokrůvka


	Výsledky a diskuse
	Závěr

	Otázky výskytu, využití a pěstování vzácných a vtroušených dřevin ke zvyšování biodiversity stromového patra
	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Ekotypová a fenotypová variabilita
	Pěstování

	Javor horský (Acer pseudoplatanus L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Javor mléč (Acer platanoides L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Jilm horský (Ulmus glabra Hudson)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Tis červený (Taxus baccata L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Olše lepkavá (Alnus glutinosa L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování

	Olše šedá (Alnus incana L.)
	Ekologie a cenologie
	Rozšíření
	Pěstování


	Výzkum ostatních skupin organismů na trvalých výzkumných plochách v lese
	Závěrečné poznámky k managementu lesů
	Literatura

	Dílčí cíl 4. Studium ploch v rámci sekundárního bezlesí s travními ekosystémy a Dílčí cíl 5. Studium ostatních ploch
	Dlouhodobý vliv hnojení na lokalitě Luční boudy v Krkonoších
	Šíření Calamagrostis villosa nad horní hranicí lesa v Krkonoších 
	Vyhodnocení experimentu s dlouhodobým hnojením

	Dílčí cíl 6. Sledování genetické diversity vybraných dřevin
	Využití isoenzymů při výzkumu jedle bělokoré (Abies alba Mill.)
	Úvod
	Současný stav řešené problematiky
	Závěr

	Studium genetické diversity jedle bělokoré na Šumavě s využitím analýz isoenzymů
	Úvod
	Metodika
	Výsledky
	Diskuse

	Sledování genofondu smrku ztepilého na území ČR pomocí moderních metod lesnické genetiky
	Úvod
	Současný stav řešené problematiky
	Závěr

	Literatura

	Seznam dosavadních výstupů projektu
	B - odborná monografie
	C - kapitola v knize
	D - článek ve sborníku z akce
	J - článek v odborném periodiku

	Přílohy


