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Úvod 
Poslední čtyři měsíce řešení projektu  Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě (BiodivKrŠu) zna-
menaly zpracování závěrečných syntéz v rámci tří plánovaných aktivit. Velká pozornost byla věnována odvození 
zásad managementu maximálně uchovávajícího přírodní hodnoty (biodiversitu) v regionech vybraných pro stu-
dium (Krkonoše a Šumava). Tyto zásady vycházejí z jednotlivých šetření prováděných v rámci dílčích cílů 1 až 
6, které byly řešeny v letech 2006 až 2010. Oba sledované regiony jsou z velké části pokryty národními parky, 
případně chráněnou krajinnou oblastí, ochrana přírody v nich je zastřešena existujícími biosférickými rezerva-
cemi. Přesto projekt nebyl řešen pouze v rámci těchto velkoplošných chráněných území, ale všímal se celých 
horských masivů (často však pouze na území České republiky, přestože mnoho závěrů zohledňuje znalosti za-
hraničních částí pohoří - polských Krkonoš a německé či rakouské Šumavy). 
Autoři jednotlivých textů této zprávy jsou uvedeni u příslušné kapitoly. Zpracování dat provedl K. Matějka. 
Editaci celé zprávy provedl K. Matějka v rámci spoluřešitelského pracoviště IDS obdobně, jako tomu bylo ve 
zprávách minulých. 
Nedílnou součástí této zprávy je rovněž Závěrečná zpráva spoluřešitele IDS, kde je provedena syntéza poznatků 
celého projektu z pohledu IDS. 
Všechny materiály z celého období řešení projektu jsou zpřístupněny široké veřejnosti prostřednictvím Internetu 
na adrese www.infodatasys.cz/biodivkrsu/, 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, jejichž přípra-
vě je i nadále věnována pozornost. Tato zpráva je zpracovávána tak, aby zbytečně neopakovala jednotlivé 
výsledky publikované již dříve, ale v maximální míře se tedy na tyto výsledky odkazuje. Z tohoto důvodu je 
součástí tištěné verze zprávy elektronická příloha - CD, kde čtenář může najít všechny publikace a předchozí 
průběžné zprávy včetně jejich příloh. Elektronická verze zprávy je pak přímo propojena s materiály na Internetu.  
 
Celý projekt sestával  z řady úkolů. Výchozím byla inventarizace výzkumných a monitoračních ploch a vypra-
cování přehledu starších výzkumných projektů.  
Krajinná diversita byla sledována v rámci krajinných transektů (ekotonální prvky, sukcesní plochy, dřeviny 
mimo les, historický vývoj krajiny). 
Trvalé výzkumné plochy v lese byly objektem mnoha šetření - struktura porostu dřevin včetně obnovy, dynami-
ka defoliace, rostlinná společenstva, vlastnosti půdy, v rámci speciálních porovnání byla sledována další 
společenstva (makromycety, epigeičtí brouci, půdní pancířníci); dobře byl popsán výškový transekt na Šumavě 
(Plechý); proveden byl rozbor rozpadu porostů (starší vliv imisní zátěže, gradace lýkožrouta), provedena byla 
dokumentace významu rozkládajícího se dřeva. Byla vyhodnocena variabilita rostlinných společenstev v lesích 
obou oblastí a popsán vliv gradientu nadmořské výšky na biodiversitu. 
V obou regionech byla popsána variabilita travních společenstev a jejich vývoj v čase, podchyceny byly hlavní 
sukcesní trendy a účast dřevin v průběhu sukcese, zjištěn byl vlivu managementu na dynamiku travních spole-
čenstev. Rozebrána byla dynamika klečových ekosystémů Krkonoš. 
Šetření genetické diversity populací lesních dřevin bylo provedeno v rámci dvou úkolů: modelování změny ge-
netické struktury mladší populace Picea abies v závislosti na pěstebních zásazích a zhodnocení genetické 
diversity Abies alba na území NP Šumava. 
Všechny výsledky se staly podkladem pro návrh nových přístupů k managementu krajiny a ekosystémů na Šu-
mavě a v Krkonoších. 
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Lesy a péče o lesní ekosystémy 
Stanislav Vacek 
 
Výzkum lesních porostů i ekosystémů nad horní hranicí lesa v NP Krkonoš a v NP Šumava v rámci národního 
programu výzkumu – NPV II MŠMT 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě byl reali-
zován především na dlouhodobě sledovaných výzkumných plochách, které S. Vacek založil v letech 1976 až 
1997 v rámci činnosti Výzkumné stanice VÚLHM v Opočně. Nejdůležitější získané poznatky jsou shrnuty pře-
devším v celé řadě knižních monografií, které byly zpracovávány v úzké součinnosti se Správami KRNAP a NP 
Šumava. 
 

Lesy a péče o lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku 
Poznatky o lesích a ekosystémech nad horní hranicí lesa v NP Krkonoš a jejich managementu byly shrnuty v 5 
samostatných monografií a v dalších 6 knihách, kde jsou této problematice věnovány jen určité kapitoly nebo 
jejich části. Výsledky řešení byly dále zveřejněny ve 48 vědeckých a odborných článcích. 
 
První dílčí výsledky řešení z problematiky lesních ekosystémů byly publikovány ve dvou kapitolách rozsáhlé 
monografie FLOUSEK, HARTMANOVÁ, ŠTURSA, POTOCKI [eds.] (2007): Krkonoše – příroda, historie, život, a to 
VACEK ET AL. (2007): Lesy a péče o lesní ekosystémy Krkonoš a PODRÁZSKÝ, VACEK, MIKESKA, BOČEK, 
HEJCMAN (2007): Půdy. Na dílčí poznatky uvedené v těchto statích pak bylo úzce navázáno v následujících pěti 
samostatných monografiích, kde byly jednotlivé tematické okruhy lesních ekosystémů Krkonoš podrobněji 
zhodnoceny. 

Lesy a ekosystémy nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš (VACEK ET AL. 
2006) 
Ze studie půdních a fytocenologických poměrů, struktury, vývoje a zdravotního stavu porostů jednoznačně vy-
plývá unikátní postavení Krkonoš uprostřed středoevropské krajiny dlouhodobě ovlivňované člověkem. To se i 
přes značnou antropogenní zátěž odráží ve velké rozmanitosti horských ekosystémů v bilaterální biosférické 
rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Četné fragmenty původních ekosystémů zde reprezentují biodiversitu, jež nemá 
ve srovnatelných pohořích střední Evropy obdoby.  
Na základě zhodnocení problematiky lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa provedené v národních parcích 
Krkonoš v rámci této studie a zejména pak tvorbě mapových děl podle stejných metodik jak na české, tak i na 
polské straně Krkonoš bylo možné již tehdy konstatovat, že mohou stát dobrým výchozím základem pro formu-
laci strategie managementu pro celou bilaterální biosférickou rezervaci. 
Ze zhodnocení poměrně pestrých půdních poměrů Krkonoš vyplývá široké spektrum podmínek pedogeneze, což 
se odráží ve velkém množství zastoupených půdních typů a subtypů. Současné nepříznivé antropogenní a mnoh-
dy i přírodní procesy tyto půdy, a tím i celé ekosystémy, různým způsobem poškozují či narušují. Stabilitu 
lesních i nelesních ekosystémů v současných imisně ekologických poměrech totiž podmiňuje půda a její vlast-
nosti. Proto stav půd a jejich vývojové změny mají zásadní význam pro tvorbu managementu lesních 
ekosystémů. Je tedy nezbytné neustále monitorovat vývojové trendy půd a jejich vliv na stav lesních i nelesních 
ekosystémů, zejména pak na jejich dřevinnou a bylinnou složku. 
Jako opatření čelící současnému vývoji půd v Krkonoších lze navrhnout soubor lesnických opatření ověřených 
výzkumem i praxí: 
 Co nejrychlejší obnovu silně poškozených porostů stanovištně i geneticky odpovídajícími (autochtonními) 

dřevinami a jejich populacemi. 
 Vytváření porostů s vhodnou prostorovou strukturou (vnitřní prostorovou úpravou podobnou přírodním 

lesům), které budou schopné čelit nepříznivým abiotickým (klimatickým) i biotickým činitelům. Zejména se 
jedná o různé způsoby podrostního obhospodařování lesů.  

 Pravidelnou údržbou cestní sítě a její odvodňovací soustavy minimalizovat procesy vodní eroze a narušení 
půdního vodního režimu v okolních porostech. 

 Meliorace půdního prostředí, zejména pak výsadbou vhodných melioračních dřevin, tj. dřevin s pionýrskou 
strategií. 

 
Provedená terénní šetření doložila značnou pestrost a variabilitu lesních i nelesních rostlinných společenstev na 
území obou národních parků Krkonoš. Především pak autochtonní porosty se vyznačují výrazně větší biodiversi-
tou ve srovnání s porosty alochtonními. 
Lesnická typologie, jak česká, tak polská, je základem pro diferenciaci přírodě blízké péče o lesní i nelesní eko-
systémy Krkonoš. Podle typologických jednotek se aplikují jednotlivá pěstební opatření (např. volba druhové 
skladby, zásady obnovy a výchovy), péče o biodiversitu, ochranářská opatření i myslivecký management. Prove-
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deným typologickým a fytocenologickým mapováním a tvorbou mapových děl podle stejné metodiky pro oba 
národní parky byl položen základ pro koncipování společné strategie péče o lesní i nelesní ekosystémy v rámci 
bilaterální biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. 
Studium struktury a vývoje autochtonních a alochtonních porostů prokázalo značné rozdíly především ve věkové 
struktuře a v druhové skladbě, ale i v prostorové struktuře. Převážná většina lesních ekosystémů v Krkonoších je 
značně vzdálena od přirozené věkové, prostorové (horizontální i vertikální) struktury a druhové skladby frag-
mentů původních lesů s plnou funkčností autoregulace v rámci jednotlivých stadií a fází malého vývojového 
cyklu. Strukturu a vývoj porostů pod i nad horní hranicí lesa značně ovlivnila imisně ekologická kalamita vrcho-
lící v 80. letech minulého století. Tehdy došlo k výrazným změnám ve vitalitě, ke snížení přírůstového 
potenciálu lesních dřevin a stupně zakmenění porostů. Výrazný pokles kvantity i kvality fruktifikace se projevil 
v absenci přirozené obnovy a v narušení plošných proporcí růstových a vývojových stadií lesa. 
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 pohybovalo okolo 3–16 %. V období ústupu poškození (léta 1989–2006) roční odlistě-
ní 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 mechovém patře i v půdním prostředí. 
Velmi výrazně se projevila nesrovnatelně vyšší odolnost autochtonních porostů vůči imisní situaci vrcholící 
v průběhu 80. let minulého století. Tyto porosty vesměs jeví značnou ekologickou valenci vůči různým distur-
bancím (abiotickým i biotickým), a to i bez ohledu na nadmořskou výšku. Porosty s výrazným zastoupením buku 
lesního, javoru klenu a autochtonního smrku tvoří přirozenou ekologickou kostru lesních ekosystémů Krkonoš. 
Disturbance abiotického i biotického původu zde v lesních ekosystémech působily i v minulosti, nikdy však 
nedocházelo k tak rozsáhlým ekologickým kalamitám jako v monokulturních stejnověkých smrkových poros-
tech. Proto je nezbytné tyto porosty přeměnit a ekologicky stabilizovat účelným přírodě blízkým 
managementem. 

Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů Krkonoš pod stresem vyvolaným 
znečištěním ovzduší (VACEK ET AL. 2007) 
V úvodu monografie je konstatováno, že imise se v posledních třech desetiletích staly nejnebezpečnějším škodli-
vým činitelem v lesích Krkonoš, který způsoboval značné těžkosti a nenahraditelné škody lesnímu hospodářství 
a ochraně přírody. Jejich vlivem docházelo k chřadnutí a odumírání jehličnatých, zejména smrkových porostů na 
rozsáhlých plochách, hlavně v horských a podhorských oblastech. Tato situace negativně působila na produkční, 
ale i mimoprodukční, tj. ekologické a environmentální funkce i ve smíšených, bukových i klečových porostech. 
Po nástupu výrazného imisně ekologického zatížení pohoří koncem 70. a v průběhu 80. let minulého století do-
šlo v důsledku synergismu imisí, klimatických extrémů a biotických škůdců ke značně dynamické destrukci 
lesních ekosystémů. Nejvíce byly postiženy klimaticky exponované hřbetní a hřebenové partie Krkonoš ve výšce 
zhruba nad 900 m. Pronikání imisí do závětrných partií ledovcových karů a horských údolí významné umožňo-
valy a dosud anemo-orografické systémy. Poškození až odumírání dřevinné složky ekosystémů bylo provázeno i 
výraznými změnami v bylinném a mechovém patře i v půdním prostředí. V průběhu imisně ekologické kalamity 
v letech 1981–1992 bylo vytěženo cca 7 000 ha lesa. 
Monografie dokládá, že hlavní příčinou chřadnutí porostů v období imisně ekologické kalamity byly imise, 
s nimiž synergicky negativně spolupůsobila řada dalších biotických škůdců i abiotických činitelů. Z výsledků je 
patrná základní skutečnost, tj. přibývání poškození se stoupající nadmořskou výškou. Celkově nejvíce byl po-
škozen smrkový lesní vegetační stupeň a sestupně méně stupeň bukosmrkový, smrkobukový a nejméně 
jedlobukový. Od tohoto základního trendu však existovaly některé odchylky. V mozaice poškození totiž převlá-
dala vazba na klimaticky exponované nebo naopak kryté porosty. Proto dna údolí byla méně poškozena než 
zvláště exponované vrcholové polohy. Je třeba poukázat na další činitele, kteří základní vztah pozměňují. Z nich 
má podstatný vliv vzájemné uspořádání (ekologické krytí) porostů i porostních skupin a jejich genetická charak-
teristika. Cizí smrkové populace měly za srovnatelných podmínek horší zdravotní stav. 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 defoliace v průměru pohybovala okolo 3–16 %. V období ústupu poškození (léta 
1989–2006) roční defoliace v průměru kolísala mezi 0–4 % a docházelo i k nárůstu průměrného olistění o 1–3 
%. 
Velmi výrazně se projevila nesrovnatelně vyšší odolnost autochtonních porostů vůči imisní situaci vrcholící 
v průběhu 80. let 20. století. Porosty s výrazným zastoupením buku lesního, javoru klenu a autochtonního smrku 
vždy tvořily přirozenou ekologickou kostru lesních ekosystémů Krkonoš. 
Výrazný imisně ekologický stres se projevoval nejen poškozením až odumíráním dřevinné složky ekosystémů, 
ale i výraznými změnami v biodiversitě bylinného a mechového patra, v ústupu lišejníků i v půdním prostředí 
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(acidifikace, vymývání bází, urychlená mineralizace holorganických horizontů, introskeletová eroze atd.). Za-
znamenány byly i některé stanovištní změny, které lze ve smyslu globálních klimatických změn interpretovat 
jako indikace posunu společenstev do nižších lesních vegetačních stupňů. 
Za ekologicky únosné škody na lesních porostech lze považovat takový stav, kdy je dosažena považovaná sklad-
ba dřevin bez mimořádných opatření a kdy se určitá poškození dřevin v rámci pokrytí potravních potřeb zvěře 
negativně neprojevují na plnění požadovaných funkcí lesa a tato poškození lze případně eliminovat běžnými 
pěstebními zásahy. 
Přítomnost tlejícího dřeva je významným předpokladem uchování biodiversity a přirozené obnovy lesních eko-
systémů v horských polohách. Přestože dřevo smrku z hlediska biodiversity není tak atraktivním substrátem jako 
dřevo listnáčů nebo jedle, je v horských smrčinách na tlející smrkové dřevo vázáno přímo téměř 40 druhů hub, u 
dalších zvláště mykorrhizních druhů hub je přítomnost tlejícího dřeva jedním z předpokladů jejich výskytu. 
Tlející dřevo je významnou součástí horských lesů střední Evropy. Z hlediska managementu lesních ekosystémů 
horských smrčin nelze univerzálně stanovit minimální ani optimální podíl tlející dřevní hmoty, zvláště pak 
s ohledem na dynamiku lesa. Ani vysoký podíl tlejícího dřeva není známkou stability či autochtonnosti konkrét-
ního porostu, zvláště pokud jde o důsledek předčasného rozvratu lesního ekosystému. Přítomnost tlejícího dřeva 
je významným předpokladem uchování biodiversity horských smrčin. Přestože dřevo smrku z hlediska biodiver-
sity není tak atraktivním substrátem jako dřevo listnáčů nebo jedle, je v horských smrčinách na tlející smrkové 
dřevo přímo vázáno téměř 40 druhů hub, u dalších zvláště mykorrhizních druhů hub je přítomnost tlejícího dřeva 
jedním z předpokladů jejich výskytu. 
Disturbance abiotického i biotického původu zde v lesních ekosystémech Krkonoš působily i v dávné minulosti, 
nikdy však nedocházelo k tak rozsáhlým ekologickým kalamitám jako v monokulturních stejnověkých smrko-
vých porostech v průběhu 80. až 90. let 20. století. Proto je nezbytné tyto porosty přeměnit a ekologicky 
stabilizovat účelným přírodě blízkým managementem. 
Hlavním předpokladem pro úspěšnou realizaci pěstební péče v Krkonoších je její účelná systematická diferenci-
ace. Poškození lesa na velkých plochách totiž nemůže vést k unifikaci hospodářských opatření bez ohledu na 
stanovištní poměry a porostní poměry, jak tomu mnohdy bylo zejména v počátku imisně ekologické kalamity. 
Zcela odlišný je způsob obhospodařování lesů v nejvyšších polohách, tj. v klečovém, smrkovém a bukosmrko-
vém lesním vegetačním stupni a ve zbývající nižší části horských poloh. V prvním případě se v podstatě jedná o 
hospodářství vyšších horských poloh (CHS 71 – exponovaných, 73 – kyselých, 75 – živných, 77 – oglejených a 
79 – podmáčených stanovišť horských poloh) a příslušné ochranné lesy (CHS 01, 02 a 03, tj. mimořádně nepříz-
nivá stanoviště, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni). 
Převážně smrkový les či les s dominantním smrkem ztepilým zde roste v téměř hraničních existenčních podmín-
kách a je imisně ekologickému stresu zvlášť exponován. Rozpad starších, zejména pak alochtonních porostů zde 
i přes určité zlepšení imisní situace částečně pokračuje. Proto je nutné s obnovou těchto porostů začít velmi brzy. 
Přitom účinnou podporou komplexní pěstební péče je možné prodloužit životnost mladých a středně starých 
porostů i mnohých starších autochtonních porostů. Koruny smrků i ostatních dřevin pěstované ve volnějším 
zápoji se zvětší, zmnoží se asimilační aparát a zesílí statická stabilita kmenů. Dále je třeba v těchto porostech 
usilovat o změnu homogenní struktury korunové etáže podporou přimíšených dřevin a pomístně odstupňovanou 
silou výchovných zásahů, aby se vytvořily stromové skupiny po celém obvodu zapláštěné, které by jednou moh-
ly být samostatnými východisky obnovy. 
Ve druhém případě jde o hospodářství nižších horských poloh (CHS 51, 53, 55, 57, 59, tj. hospodářství expono-
vaných, kyselých, živných, oglejených a podmáčených stanovišť vyšších poloh) ve smrkobukovém a 
jedlobukovém lesních vegetačním stupni s daleko nižším imisně ekologickým zatížením. Pomalejší dynamika 
poškození zde dovoluje cílevědomě rozvíjet tzv. konzervační strategii, jejíž snahou je dosavadní porosty co 
nejdéle uchovat ve funkčním stavu. Cílem je zde zachovat nebo obnovit stabilní lesní ekosystémy, které budou 
odolávat dlouho trvající imisně ekologické zátěži a z ní odvozeným změnám v půdě, přirozeným destruktivním 
klimatickým faktorům, chorobám a škůdcům. 
Jedná se především o soubor intenzivních preventivních opatření, jejichž cílem je stabilizace vnitřní porostní 
výstavby (tvorba optimálně vyvinutých korun, vytvoření uzavřeného zápoje apod.), úprava druhové a ekotypové 
skladby (preference tolerantních autochtonních dřevin), lesopěstební meliorační opatření (převážně biologická). 

Půdy lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš 
(PODRÁZSKÝ, VACEK ET AL. 2010) 
Tato monografie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu na trvalých výzkumných plochách v národních 
parcích Krkonoš s cílem zachycení stavu a vývoje půdních podmínek, jako jedné ze základních charakteristik 
stavu životního prostředí a míry jeho poškození negativními antropogenními jevy. 
Ochrana půdy jako přírodního objektu je rovněž jedním z hlavních úkolů ochrany přírody, a proto se na ni 
v nových koncepcích zemědělské a environmentální politiky EU klade značný důraz. V rámci ekonomických 
podpůrných systémů dokonce EU odděluje od půdy zemědělskou výrobu a zaměřuje se na to, aby funkce půdy 
nebyly zatíženy odvětvovými zájmy ani jednostrannými zájmy vlastníků či komunit. Pro dosažení těchto cílů má 
klíčový význam systém IACS (integrovaný administrativní a kontrolní systém), a zejména jeho součást LPIS 
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(Land Parcel Identification System), umožňující podporu věcných záměrů ochrany půdy. Výchozím materiálem 
pro vytvoření podmínek ochrany půdy se stala Zpráva o stavu půd Evropy, která byla schválena Radou Evropy a 
Evropským parlamentem v dubnu 2002. 
V úvodu publikace autoři zdůrazňují, že ve srovnání s Podkrkonoším byly půdy Krkonoš ovlivňovány méně 
intenzivně, přesto se jejich charakter od přirozených poměrů dosti liší. Půdy na těchto lokalitách jsou totiž ve 
srovnání s nižšími polohami na změny podmínek a činitelů pedogeneze mimořádně citlivé. Přes relativně krát-
kodobě působící antropogenní vlivy se výrazně změnily pedogenetické faktory i ve středních a vyšších polohách 
Krkonoš. 
Od 70. let 20 století byly půdy Krkonoš vystaveny působení značného množství atmosférické depozice a přímé-
mu působení průmyslových imisí. Vysoký vstup kyselinotvorných látek a jiných polutantů představuje zcela 
nový prvek v pedogenezi horských oblastí, kde se díky nižší odolnosti lesních ekosystémů uplatňuje nejvýrazně-
ji. Od 80. let 20. století jsou na silně kamenitých půdách, převážně po těžbě dřeva, zaznamenány i projevy 
introskeletové eroze, která vede k vystupování a obnažování sutí. Tento výrazný projev degradace lesních půd 
probíhal v důsledku rozsáhlého odumírání a následného mýcení smrkových porostů nejprogresivněji v průběhu 
80. let, kdy kulminovala imisně ekologická kalamita. Na bývalých imisních holinách se pronikavě měnily pod-
mínky pro mineralizaci vrstev nadložního humusu, který zde tvoří podstatnou část fyziologicky aktivního 
půdního profilu. K dalšímu narušování půd a jejich přirozených vývojových trendů docházelo nešetrně provádě-
nou těžbou a soustřeďováním dřeva a mnohdy i problematicky lokalizovaným a aplikovaným plošným leteckým 
vápněním. 
V rozboru problematiky je konstatováno, že půdní složka je podstatnou částí lesních i nelesních ekosystémů 
Krkonoš a stejně jako vegetace je podmiňována a určována ekotopem (resp. klimatopem). Tato skutečnost je 
vyjádřena i zonalitou půd v závislosti na zonalitě klimatu. Dále je stav a vývoj půd odrazem půdotvorného sub-
strátu (edafotopem) a terénních podmínek na jednotlivých lokalitách. Vývoj lesních půd a vývoj lesních porostů 
od sebe v přírodních podmínkách nelze oddělit. Vegetační a půdní složka ekosystémů se vyvíjejí ve vzájemné 
souvislosti. 
Kromě determinující modifikace všech půdotvorných procesů ovlivňují dřeviny a jejich porosty půdotvorný 
proces třemi základními způsoby: odběrem živin z půdního prostředí, opadem s jeho následnými přeměnami a 
produkcí látek se specifickými účinky na pedogenezi. Tyto vlivy pak mohou být z hlediska významu označová-
ny jako půdotvorná funkce lesních porostů. Kromě toho lesní porosty chrání mechanicky lesní půdy před účinky 
vody a před degradací ztrátou živin – to je označováno jako jejich půdoochranná funkce. Je vysvětlena podstata 
pedologického systému a následuje popis základních půdních horizontů. 
Přestože emise oxidu siřičitého (SO2) v průběhu 90. let celorepublikově velmi klesly (zhruba na 20 % emisí 
z konce 80. let 20. století) a poklesla i velikost atmosférické depozice, poškození smrkových lesů se v průměru 
nezastavilo. Tento jev je způsoben dlouhodobým vyčerpáváním půd, ze kterých v průběhu posledního zhruba 
století byly kyselou depozicí vyplaveny důležité živiny, které jsou současně prvky schopnými bránit nadměrné-
mu okyselení půd (jedná se zejména o vápník – Ca, a hořčík – Mg). Po jejich vyčerpání z iontově výměnného 
komplexu půd kleslo výrazně pH půdního roztoku a z půdního prostředí se do půdní vody začaly uvolňovat 
vysoké koncentrace hliníku – Al, který je toxický pro kořenový systém smrků. Pokles emisí a depozice síry 
prozatím nebyl dostatečný, aby se situace významně zlepšila. Naopak v posledních letech dochází ke zvýšení 
emisí oxidů dusíku (NOx).  
Dále je věnována pozornost problematice vápnění, změnám vodního režimu a introskeletové erozi. Introskeleto-
vá eroze (ISE) je závažný proces ohrožující hospodářský i environmentální potenciál mnoha lesních pozemků 
s velkou povrchovou kamenitostí. Procesy ISE komplikují obnovu lesa a následně nepříznivě působí na biolo-
gickou rozmanitost a plnění požadovaných funkcí lesních porostů. Na obtížně zalesnitelných suťových polích se 
ISE stává dokonce limitním faktorem pro přežívání rostlin. Různou mírou intenzity introskeletové eroze je v ČR 
ohrožena nejméně jedna desetina výměry horských lesů. Plošně nejvýznamnější riziko ISE bylo popsáno v Kr-
konoších (ohroženo až 30 % výměry lesních pozemků). Také v nižších polohách lze na některých silně 
balvanitých lokalitách očekávat potenciální nepříznivé působení ISE. Celková plošná výměra lesních pozemků 
s různou mírou rizika je na území ČR odhadována na více než 57 tisíc hektarů. 
V části zabývající se historií výzkumu půd v dané oblasti je obsažen i přehled hlavních půdních typů Krkonoš a 
pedologická mapa zachycující současný stav půd. 
V kapitole Materiál a metodika je současný reliéf Krkonoš charakterizován na základě dlouhodobého působení 
geologického a geomorfologického vývoje. Z geologického hlediska zájmové území náleží do krkonošsko-
jizerského krystalinika. Jsou zde zastoupeny zejména krystalické břidlice (svory, fylity, ortoruly o stáří 600–
1000 milionů let), uprostřed nichž se rozkládá žulový masiv tvořící především vrcholové partie pohoří. V souvis-
losti s poměrně jednoduchými petrografickými poměry, značnými výškovými rozdíly na krátkou vzdálenost, 
velmi vlhkým a chladnými klimatem se zde zřetelně vyvinula vertikální půdní stupňovitost od podhorských až 
po vysokohorské půdy. Z hlediska půdní úrodnosti se jedná převážně o půdy mezotrofní až oligotrofní. 
Z hlediska trofie v české části Krkonoš výrazně převažují středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté lesy (38,5 
%), hojně jsou zastoupeny chudé jehličnaté lesy (22,7 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (22,5 %) a porosty kleče 
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a arktoalpínské tundry (11,9 %) a poměrně zřídka se vyskytují bohaté listnaté lesy (4,5 %). V polské části Krko-
noš dominují chudé jehličnaté lesy (38,0 %), hojně jsou zastoupeny porosty arktoalpínské tundry (29,6 %), 
středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté lesy (23,1 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (9,3 %) a ojediněle bohaté 
listnaté lesy (0,6 %). V Krkonoších celkově převažují středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté lesy (36,2 %), 
hojně se vyskytují chudé jehličnaté lesy (24,9 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (20,6 %) a porosty kleče a ark-
toalpínské tundry (14,4 %) a zřídka bohaté listnaté lesy (3,9 %). Následuje detailní popis stanovištních a 
porostních poměrů trvalých výzkumných ploch v bukových, smíšených a smrkových porostech, porostech re-
liktních borů a porostů s borovicí klečí. 
V samotné metodické části je vedle podrobného popisu odběru půdních vzorků, jejich analýzy a metodiky sběru 
fytocenologických dat uveden i přehled všech TVP, na kterých byl prováděn pedologický průzkum se základní-
mi stanovištními, porostními a půdními charakteristikami. Další výzkumné aktivity postupně probíhaly na více 
než 200 dočasných výzkumných (dílčích, zkusných) plochách. Základní data byla vždy vyhodnocena matema-
ticko-statistickými postupy. Po zhodnocení jednotlivých půdních typů a subtypů pomocí GIS byla vytvořena 
půdní mapa národních parků Krkonoš a popsán výskyt a charakteristika půdních typů v úzké vazbě na konkrétní 
stanovištní a porostní poměry výškového gradientu Krkonoš. K tomuto účelu byla využita především data 
ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočky Hradec Králové. Součástí metodické části je i podrobný popis hodnocení 
depozic na vybraných výzkumných plochách, sledování inkrostkeletové eroze a sledování změn vodního režimu 
odvodněním lesních půd.  
Kapitola Výsledky a diskuse přináší souhrn poznatků doložený exaktními výstupy popisující stav a vývoj půd na 
konkrétních TVP. Jelikož převládajícím geologickým podložím Krkonoš je krystalinikum, jež je podložím po-
měrně kyselým, jsou půdy většinou minerálně dosti chudé. Vlhkostně jsou díky srážkovým poměrům naopak 
relativně příznivé. Tyto základní vlastnosti se promítají především do zastoupení pedogenetických jednotek. 
Následuje popis výškového půdního gradientu v Krkonoších, resp. charakteristika půd pro jednotlivé LVS. V 
podkapitole Půdní typy a subtypy v oblasti Krkonoš pak následují podrobné půdní charakteristiky zájmového 
území s výčtem rizikových faktorů a plošného zastoupení pro jednotlivé půdní jednotky. Jedná se o litozem 
(litozem modální), ranker (ranker kambický, ranker podzolový), rendzina (rendzina kambická), regozem (rego-
zem psefitická), kambizem (kambizem modální, kambizem rankerová), kryptopodzol (kryptopodzol modální, 
kryptopodzol rankerový), podzol (podzol modální, podzol histický, podzol rankerový, podzol oglejený, podzol 
glejový), glej (glej modální), organozem (organozem fibrická), fluvizem (fluvizem psefitická).  
Následuje podkapitola s názvem Půdy na TVP v lesních porostech (bukových, smíšených, smrkových a klečo-
vých) v KRNAP, která přináší dlouhodobě sledované půdní charakteristiky konkrétních půdních sond na TVP. Z 
fotografické dokumentace jednotlivých půdních sond, popisu jejich horizontů a z fyzikálních a chemických roz-
borů půdních vzorků podle jednotlivých horizontů v časovém gradientu vyplývá značná variabilita krkonošských 
půd v různých stanovištních a porostních poměrech. Stejným postupem jsou popsány půdy na TVP v lesních 
ekosystémech (bukové a smíšené porosty, reliktní bory) v polské části Krkonoš (Karkonoszki Park Narodowy).  
V závěrečné části publikace následuje rozbor zrnitostního složení půd. Z uvedeného vyplývá, že popsat zrnitost-
ní frakce půdy v lesních porostech i v ekosystémech nad horní hranicí lesa je záležitost velice komplikovaná, 
závisí na mnoha stanovištních faktorech (zejména na mikroklimatu, vegetaci, vodním, tepelném a vzdušném 
režim půd) a antropogenních faktorech (imisní zatížení, způsoby obhospodařování lesů). S tím úzce souvisí i 
další ukazatele fyzikálních vlastností půd, jako je objemová hmotnost a pórovitost půdy, obsah humusu v půdě a 
tvorba půdních agregátů, které velmi ovlivňují úrodnost půdy. Následuje popis půd podle dominantních dřevin 
(bukové porosty, smíšené porosty, smrkové porosty, klečové porosty, reliktní bory), z něhož vyplývá, že relativ-
ně nejpříznivější půdní poměry jsou v bukových a smíšených porostech a značné extrémní půdní poměry jsou 
v reliktních borech. V další podkapitole Vliv depozic na půdní poměry je konstatováno, že i přes významný 
pokles depozice síry je na území Krkonošského národního parku stále významně překročena souhrnná kritická 
zátěž síry a dusíku, a to zejména vlivem depozice dusíku, která stále přesahuje zhruba dvojnásobně kritický 
limit. Vzhledem ke stagnaci či nárůstu depozice sloučenin N nelze v dalších letech očekávat vývoj příznivým 
směrem. Tento fakt je nutno mít na paměti při rekonstrukci lesních ekosystémů a preferovat dřeviny, které jsou 
odolnější ke zvýšenému vstupu dusíku a které současně nezvyšují atmosférickou depozici síry a dusíku. Tako-
vou skupinou dřevin jsou listnáče, které jsou do současných podmínek mnohem vhodnější než smrk ztepilý. 
Výsledkovou část publikace uzavírají statě o úpravě půdního režimu vápněním a hnojením, ohrožení půd intros-
keletovou erozí a změnách vodního režimu odvodněním lesních půd (odvodnění dočasně zamokřených lesních 
půd, odvodnění trvale zamokřených lesních půd, ovlivnění vodního režimu výstavbou lesní dopravní sítě). Veli-
ce závažný problém je introskeletová eroze, která se na lesních půdách iniciuje nejčastěji smýcením lesních 
porostů a bývá obvykle umocněna soustřeďováním dřeva. Na extrémně skeletovitých a slunných lokalitách se 
introskeletová eroze objevuje dokonce již v progresivní fázi odumírání stromového patra následkem působení 
škodlivých činitelů. Při výrazném zvětšování původně malých plošek sutě či povrchové kamenitosti se procesy 
introskeletové eroze stávají dokonce limitujícím faktorem obnovy lesa. Z hlediska půdních typů a subtypů proce-
sy ISE hrozí nejvíce na litozemích a rankerech, méně již na podzolu rankerovém, kryptopodzolu rankerovém a 
nejméně na kambizemi rankerové. Z výsledků experimentů v Krkonoších je známo, že se procesy ISE výrazně 
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zpomalují po dosažení výšky výsadeb kolem 50 cm. V tomto stadiu již dochází ke značnému růstu kořenů, a tím 
i k plnění půdoochranných funkcí kultur. Nemá-li introskeletová eroze a jevy přídatné zůstat na pasekách trva-
lým fenoménem, je třeba věnovat maximální pozornost obnovním postupům a zalesňovacím technologiím se 
speciálními prvky protierozní ochrany.  
Hodnocení dynamiky introskeletové eroze v modelové oblasti Krkonoš v časové řadě 18 let prokázalo na balva-
nitých stanovištích redukci půdní vrstvy (pláště) pokrývající kamennou suť. Pod rozpadajícími se smrkovými 
kmenovinami představovalo zeslabování půdní vrstvy s výchozí průměrnou tloušťkou téměř 19 cm pozvolný, ale 
trvalý proces, zpomalující se k roku 2003, s následným náznakem zlepšování k roku šetření 2007. Na imisních 
holosečích, kde půdní vrstva byla zeslabena již při těžbě a soustřeďování dřeva v průměru na 14 cm, nastala do 
roku 2003 další redukce cca o 7 cm. Na kamenitém přibližovacím koridoru lanového systému, kde výchozí 
tloušťka půdní vrstvy po transportu dřeva představovala v průměru pouhých 7,5 cm, došlo do roku 2003 k další 
redukci průměrně o 6,5 cm s jen málo patrným náznakem revitalizace do roku 2007. 
V závěru autoři konstatují, že stav půd a jejich vývojové změny mají zásadní význam pro formulování zásad 
managementu lesních ekosystémů. Je tedy nezbytné neustále monitorovat vývojové trendy půd a jejich vliv na 
stav lesních i nelesních ekosystémů, zejména pak na jejich dřevinnou a bylinnou složku. Jsou navržena opatření 
čelící současnému vývoji půd v Krkonoších, která mají za cíl optimalizovat management lesních ekosystémů se 
zřetelem i na tuto jejich významnou složku.  
Jako opatření čelící současnému vývoji půd v Krkonoších lze navrhnout soubor lesnických opatření ověřených 
výzkumem i praxí:  
 Co nejrychlejší obnovu silně poškozených porostů na lokalitách s vysokými depozicemi stanovištně i gene-

ticky odpovídajícími (autochtonními) dřevinami a jejich populacemi, které přispějí ke zvýšení ekologické 
stability těchto porostů. 

 Vytváření porostů s vhodnou prostorovou strukturou (vnitřní prostorovou úpravou podobnou přírodním 
lesům), které budou schopné čelit nepříznivým abiotickým (klimatickým) i biotickým činitelům. Jedná se 
zejména o různé způsoby podrostního obhospodařování lesů.  

 Speciálními postupy umělé obnovy i asanačními opatřeními (podsadby, výsadby s donáškou zeminy a její 
stmelení přírodními moučkami s aplikací biotextilií atd.) maximálně eliminovat procesy introskeletové ero-
ze, plošnou erozi a obecně degradaci půd různého charakteru. 

 Pravidelnou údržbou cestní sítě a její odvodňovací soustavy minimalizovat procesy vodní eroze a narušení 
půdního vodního režimu v okolních porostech. 

 Meliorace půdního prostředí, zejména pak výsadbou vhodných melioračních dřevin, tj. dřevin s pionýrskou 
strategií. 

 Úpravu půdního vodního režimu asanací či revitalizací ekosystémů, zejména pak v místech odvodňovacích 
soustav vybudovaných v průběhu imisně ekologické kalamity. 

 Neodvodňovat trvale zamokřené ani dočasně zamokřené půdy ani z důvodů obnovy lesa – raději ponechat 
světliny (přirozená obnova se lokálně dostaví až po dosažení určitých půdních a porostních podmínek 
v dlouhodobém horizontu). 

 Zahradit odvodňovací příkopy v rašeliništích a jejích obvodech (trvající ohrožení prioritního stanoviště 
z hlediska soustavy NATURA 2000). 

 Nezalesňovat vrchoviště. 
 Cílenou péčí s využitím přírodních sil vytvářet zdravé lesy s kvalitní půdou, odpovídající stanovišti, které 

budou optimálně ovlivňovat vodní komponentu i pro níže ležící kulturní krajinu a plnit nezbytné půdo-
ochranné funkce.  

Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš 
(VACEK, VACEK, SCHWARZ ET AL. 2009) 
Tato monografie v plné šíři, a jak z názvu vyplývá i v přeshraničním rozsahu (Krkonošský národní park a Kar-
konoski Park Narodowy), na základě dlouhodobého sledování trvalých výzkumných ploch shrnuje nejnovější 
poznatky této komplexní problematiky. V úvodu autoři zdůrazňují, že v lesích se zvýšeným zájmem ochrany 
přírody v ČR, především pak v maloplošných zvláště chráněných územích (MZCHÚ), v I. zónách ochrany pří-
rody CHKO a v I. i II. zónách ochrany přírody národních parků nestačí uplatňování pouze systémů trvale 
udržitelného obhospodařování lesů, ale posláním těchto území je v první řadě uchování přírodních hodnot nebo 
zlepšování současného stavu jejich antropogenně ovlivněného prostředí pomocí diferencované přírodě blízké 
péče či přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů. Prezentované výsledky se opírají o sledování prová-
děná na 37 trvalých výzkumných plochách a na 3 dočasných výzkumných plochách, kde byla exaktně 
hodnocena obnova lesa, ať již přirozená, kombinovaná či umělá. 
Rozsáhlá kapitola Problematika obnovy lesních porostů je dále členěna na šest tématických celků (podkapitol): 
Obnovní postupy v přírodě blízkém managementu lesů, Přirozená obnova lesa, Obnova horských lesů v chráně-
ných územích, Trendy v obnově lesů v Krkonoších, Zavádění geograficky nepůvodních dřevin a Provenience a 
genetická proměnlivost dřevin ve vztahu k vývoji druhové skladby.  
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Přírodě blízké obhospodařování lesů představuje takový komplex postupů pěstování lesů, v němž nekonvenčním 
způsobem splynuly všechny pěstební koncepce s výjimkou holosečného hospodářství. V podrobnějším rozboru 
se autoři dále věnují konkrétním postupů a principům v takto rámcově vymezeném směru pěstování se zvláštním 
důrazem na těžbu dřeva prováděnou výběrem jednotlivých stromů s celou řadou ekologických a ekonomických 
předností, ale i rizik. Následuje popis přírodě blízkého pěstování lesů podle zásad hnutí „PRO SILVA“, jakožto 
významné organizace hlásící se k celostnímu pojetí a řízení lesních ekosystémů s podporou hospodářských i 
mimoprodukčních cílů.  
V druhém logickém celku navazuje podrobný rozbor problematiky přirozené obnovy lesa s důrazem na předpo-
klady úspěšné obnovy, její specifika a nezbytná pěstební opatření pro podporu hlavních dřevin v horských 
polohách, kde se autoři jednotlivě věnují pěstebním postupům u celkem patnácti dřevin přirozeně se vyskytují-
cích v daných podmínkách. Podkapitolu uzavírá stať Přirozená obnova lesů z pohledu typologie lesů, kde je 
shrnut potenciál přirozené obnovy jednotlivých dřevin na konkrétních souborech lesních typů, a Zhodnocení 
možností přirozené obnovy lesa, kde je zdůrazněn negativní vliv antropogenně vyvolaných změn v prostředí ve 
střední Evropě projevující se především v horských polohách, kde došlo k nejvýznamnější destabilizaci, chřad-
nutí a následnému odumírání lesů. Za těchto podmínek se snížila fruktifikace a zhoršil se stav půdy jako 
prostředí pro klíčení semen a vzcházení semenáčků. 
Je zřejmé, že přirozená obnova, její věková, druhová a výšková struktura, stejně tak i růst a vývoj nárostů v mís-
tech prvních, případně jiných bezzásahových zón, hraje klíčovou roli při obnově stromové složky lesních 
ekosystémů. Výhody přirozené obnovy jsou především v udržení autochtonních nebo osvědčených alochtonních 
populací lesních dřevin s předpokladem uchování vhodných vlastností mateřských porostů, tj. dobře přizpůsobe-
ných jedinců obnovy vyhraněnějším stanovištním odlišnostem, což umožňuje efektivní využití stanovištních 
rozdílů. V podkapitole Obnova horských lesů chráněných území se autoři věnují právě jednotlivým stanovištním 
a ekologickým faktorům se zásadním vlivem na zdar či nezdar obnovy jednotlivých dřevin v horských podmín-
kách. 
Trendy v obnově lesů v Krkonoších lze charakterizovat v první řadě jako zásadní nárůst podílu přirozené obnovy 
porostů na úkor obnovy umělé, a to nejen v nižších polohách, ale i ve vyšších partiích. Zvrat v tomto trendu 
nastal především po semenném roce 1993, kdy po dlouhé době došlo nejen k přirozené obnově smrku ztepilého, 
ale i buku lesního a postupně i dalších dřevin. V roce 2000 přirozená obnova dosáhla dokonce 80 ha, tj. 20 % 
z celkové obnovy, z toho buk lesní 6,4 ha. V posledních 5 letech pak podíl přirozené obnovy z celkové obnovy 
kolísal v rozmezí 17–35 % (v průměru byl 25 %). Rámcově podobný trend v obnově lesů je možno pozorovat i 
na polské straně Krkonoš (v KPN), kde se však klade větší důraz na řízenou přirozenou obnovu a na přestavby 
porostů s využitím podsadeb (zejména buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré). 
Zavádění geograficky nepůvodních dřevin v lesním hospodářství má v Krkonoších, podobně jako v České re-
publice a v Polsku, více než stoletou tradici, což se netýká např. modřínu opadavého, ale i exotů z jiných 
kontinentů. Jistě není bez zajímavosti, že na polské straně Krkonoš je modřín považován za původní (ačkoliv se 
zde naposled vyskytoval v interglaciálech) a je uváděn v zastoupení přirozené druhové skladby. Z celé řady 
vysazovaných introdukovaných dřevin se od 18. století v nižších polohách Krkonoš lokálně uplatnila pouze 
douglaska tisolistá. Od konce 18. století zde byly v plošně omezených výsadbách pokusy s pěstováním borovice 
vejmutovky a od počátku 20. století smrku pichlavého, s. sitky, s. omoriky, s. Engelmanova a s. černého, borovi-
ce Banksovy (banksovky), b. blatky, b. Murrayovy, jedle obrovské, j. kavkazské, modřínu sibiřského a m. 
japonského. K rozsáhlejšímu pokusnému a poloprovoznímu zavádění geograficky nepůvodních dřevin v Krko-
noších došlo ještě v 80. letech 20. století v souvislosti s imisně ekologickou kalamitou, kde byl na mnohé imisní 
holiny, a to zejména v západních a středních Krkonoších, kultivován smrk pichlavý, smrk omorika, smrk černý, 
borovice pokroucená, borovice Murrayova, olše zelená a modřín opadavý. 
Podkapitola Provenience a genetická proměnlivost dřevin ve vztahu k vývoji druhové skladby je dělí na tři sa-
mostatné stati: Vývoj přístupu ke genetické proměnlivosti lesních dřevin při obnově porostů, Provenience podle 
dřevin a Obnova smrkových porostů fenotypové třídy D. V první z nich se autoři podrobně zabývají vývojem 
obnovy porostů Krkonoš od původních lesů, přes počátky hospodaření až po překotný vývoj od konce 19. století 
a z toho plynoucí limity původnosti populací místních dřevin. V následujícím textu je pozornost věnována kon-
krétní situaci u nejdůležitějších dřevin (smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, borovice kleč, buk lesní a 
další domácí dřeviny). Specifickou problematikou je obnova smrkových porostů fenotypové třídy D, pro něž 
jsou kritéria vymezování pro KRNAP ve srovnání s běžnými hospodářskými lesy výrazně přísnější a u nichž se 
od 750 (800) m n. m. opakovaně projevují škody mokrým sněhem, který v kombinaci s námrazou často působí 
zlomy kmenů. Celková zjištěná výměra porostů fenotypové třídy D je v KRNAP 878 ha (PUPFL). V těchto 
porostech je účelné realizovat taková pěstební opatření, která budou minimalizovat přirozenou obnovu fenotypo-
vě nevhodných smrkových populací. 
Samostatná kapitola Matriál a Metodika zahrnuje charakteristiku zájmového území (včetně popisu přírodních 
podmínek, tabulkových přehledů, map a lokalizací výzkumných ploch) a obecný metodický přístup. Na vý-
zkumných plochách se soustavně nebo periodicky, podle účelových metodik, zkoumala dřevinná složka 
ekosystému (zdravotní stav, struktura, růstové poměry), pozornost byla věnována i sledování půdy, fytocenóz, 
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houbových patogenů, hmyzu, zvěře a znečištění ovzduší. Další výzkumné aktivity postupně probíhaly na více 
než 200 dočasných výzkumných (dílčích, zkusných) plochách. Základní data byla vždy vyhodnocena matema-
ticko-statistickými postupy. 
Výsledky a diskuse jsou nejrozsáhlejší kapitolou publikace, která obsahuje čtyři podkapitoly. V úvodu podkapi-
toly Struktura juvenilních stadií obnovovaných porostů je konstatováno, že na extrémních stanovištích po imisně 
ekologické kalamitě se dosud uplatňují prvky velkého vývojového cyklu lesa se značným podílem pionýrských 
dřevin, zatímco ekologicky stabilní autochtonní porosty se obnovují v rámci malého vývojového cyklu, což se 
samozřejmě přímo odráží na struktuře stávajících porostů a představuje i základ struktury budoucí. Dále jsou 
výsledky prezentovány pro jednotlivé porosty (podle hlavní dřeviny a stanovištních podmínek) s detailním roz-
borem pro jednotlivé plochy: Bukové porosty, Smíšené porosty, Smrkové porosty, Porosty v ekotonu horní 
hranice lesa a Reliktní bory. Přírodní porosty buku v Krkonoších se vyznačují velkou různověkostí, malou varia-
bilitou zásoby, struktury a maloplošnou texturou. Počet stromů ve stadiu optima kolísá v rozmezí 350–550 
jedinců na 1 ha (50 %), zásoba pak v rozmezí maximálně 30 %. Ta dosahuje na průměrných bonitách od 400 do 
600 m3.ha-1, na lepších stanovištích pak 550–800 m3.ha-1. Bohatší zmlazení se objevuje v intervalu 100–120 let, 
díky překryvu cyklů to odpovídá počátku stadia rozpadu. Jedná se zejména o přírodní bukové porosty v údolí 
Jizery, na Boberské stráni, na Rýchorách (v ČR), na lokalitě Chojnik, Szklarka, nad Jagnadkówem a v údolí 
říčky Lomniczka (v PL). Smíšené porosty buku, jedle a smrku se vyznačují dlouhou, 350–400 let trvající dobou 
malého vývojového cyklu. Ta je determinována dobou života jedle jako dřeviny s nejdelší životností. Obecně lze 
říci, že se během období jedné generace jedle se vystřídají až 1,5 generace smrku a dvě generace buku. Zastou-
pení dřevin a jejich zásoba tak může během vývojového cyklu podléhat značným změnám. Celková zásoba 
porostů kolísá mezi 500–900 m3.ha-1. Obnova se děje takřka výhradně pod clonou mateřského porostu, jehlična-
ny se zmlazují spíše v hloučcích, buk pak na větších plochách. V posledních desetiletích byl patrný pokles 
zastoupení jedle a je zřetelný expanzivní postup zmlazení buku. Jedná se zejména o přírodní smrkobukové po-
rosty s vtroušenou či přimíšenou jedlí v údolí Jizery, na Boberské stráni, na Rýchorách, V Bažinkách (v ČR), 
nad Jagnadkówem, na lokalitě Szklarka, v údolí říčky Lomniczka a pod Kociołom Szrenickim (v PL). Ve smr-
kových porostech se díky dlouhověkosti této dřeviny vytváří na dlouhé období struktura, která může být citlivá 
na narušení abiotickými (i biotickými) faktory, které se tak významnou měrou podílejí na vývojovém cyklu 
smrkových porostů. Katastrofický rozsah a uplatnění ekologické sukcese je tak častým způsobem obnovy smr-
kových porostů, byť nedosahuje většinou rozloh pozorovaných v boreálních oblastech. Ostatní dřeviny se ve 
vyšších nadmořských výškách 8. LVS uplatňují jen okrajově, větší může být podíl pionýrských dřevin v rámci 
sukcesního vývoje. Jedná se zejména o přírodní smrkové porosty v Labském dole, Modrém dole, Obřím dole, 
v okolí vrchu Koule, na Střední hoře (v ČR) a na lokalitě Kocioł Lomniczki, Mumlawski Wierch, Kamennik i 
v okolí Malého Stawu (v PL). Porosty v ekotonu horní hranice lesa se v Krkonoších nacházejí většinou od nad-
mořské výšky 1 230 – 1 250 m. S přirozeným hřížením smrku se lze setkat víceméně v celém ekotonu horní 
hranice lesa. Nejvíce hříženců smrku se pak nachází v přírodních smrkových porostech v Labském dole, na Liščí 
hoře, Modrém dole, Obřím dole, v okolí vrchu Koule, na Střední hoře (v ČR) a na lokalitě Kocioł Lomniczki, 
Mumlawski Wierch, Kamennik i v okolí Malého Stawu (v PL). Naproti tomu přirozené hřížení buku bylo zjiště-
no pouze na jižním svahu Krkonoše, kde buk lesní v délce cca 1 km tvoří horní hranici lesa a v sevřených 
bioskupinách vystupuje více než o 100 výškových metrů nad ni. Přirozený výskyt borovice lesní a společenstev 
borů je podmíněn edaficky. V Krkonoších se tato azonální společenstva (reliktní bory) vyskytují pouze na Choj-
niku v PL, kde zaujímají plochu 2,25 ha, a to v rozpětí klimatu bukového LVS. Přírodní porosty borovice lesní 
v Krkonoších se vyznačují nepříliš velkou různověkostí (nejstarší jedinci zde dosahují věku kolem 165 let), ma-
lou variabilitou zásoby a výrazně maloplošnou mozaikovitou texturou – nejmenší z našich přirozených 
azonálních lesů. Charakteristické jsou zejména bioskupiny střídající se s volnými ploškami s pomístní poměrně 
sporadickou přirozenou obnovou. Jedná se tedy o porosty značně texturně diferencované.  
Škody zvěří na obnovovaných porostech představují v Krkonoších citelný problém, přičemž klíčové jsou škody 
okusem, protože jsou poměrně rozptýlené a zvěř selektivně vyhledává především dřeviny znovuzaváděné do 
lesních ekosystémů. Podstatně menší rozsah a význam pak mají škody vytloukáním, které jsou v Krkonoších 
relativně nejčetnější na smrku a na modřínu. K velmi silnému poškození dochází u jedle, klenu, jeřábu a lokálně 
i u buku (poškození je většinou nižší než 50 % jedinců, lokálně jsou však škody téměř 100 %). Na závěr podka-
pitoly je konstatováno, že přibližně při 50% snížení stavů spárkaté zvěře by zde bylo možno dosáhnout 
ekologicky únosných škod. 
Rámcovou jednotkou přírodě blízké a stanovištně diferencované péče o lesní ekosystémy jsou typy vývoje lesa 
(TVL). Konstruují se pomocí agregace příbuzných typologických jednotek, a to zpravidla souborů lesních typů 
(SLT), případně stanovištních typů lesa (Typ siedliskowy lasu – TSL). Na území KRNAP je dle různorodosti 
přírodních podmínek předběžně vylišeno 29 typů vývoje lesa. Podle vzdálenosti od cílového stavu, kterým je v 
KRNAP potenciální přirozená vegetace, může být současný TP: TP3 vzdálený, TP2 přechodný nebo TP1 cílový, 
přičemž specifická managementová opatření jsou plánována pro porostní skupiny. Diferencovaný způsob péče 
lze zobecnit na tři základní typy, a to na péči s cílem ponechání samovolnému vývoji v území s nejvýznamněj-
šími přírodními hodnotami, dále péči o lesy přírodě blízké a péči o lesy přírodě vzdálené.  
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Závěrečná podkapitola Možnosti zefektivnění obnovy lesa se zabývá východisky účelné obnovy lesa, strategií 
přirozené obnovy lesa a zásadami umělé obnovy lesa. Hlavním cílem a strategií ochrany přírody v národních 
parcích Krkonoš je zachování a podpora druhové diversity, podpora přírodních procesů a rekonstrukce lesních 
ekosystémů směrem k přírodě blízkému stavu. V současné době jsou tyto úkoly a snahy víceméně v počátečních 
fázích za situace, kdy většina lesů v NP mimo l. zónu je převážně tvořena smrkovými stejnověkými porosty 
umělého původu jen s nízkou účastí buku a dalších dřevin, které byly nejméně od 16. století obhospodařovány 
systémem pasečného, převážně holosečného způsobu hospodaření. Pro zefektivnění obnovy lesních porostů 
v národních parcích Krkonoš je třeba důkladně poznat nejen strukturu a vývoj obnovovaných porostů, ale i dy-
namiku porostů v jejich okolí, jelikož mohou obnovní procesy významně ovlivňovat. Následuje výčet hlavních 
principů managementu, kdy jedním ze základních předpokladů jejich dodržení je přechod od výlučné péče o 
lesní dřeviny a jejich porosty na péči o celé lesní ekosystémy. Pro trvalé plnění funkcí lesů jsou hledány a vytvá-
řeny přírodě blízké způsoby péče, které nepřetržitost a relativní vyrovnanost všech funkcí lesa umožňují. 
V současné době to znamená především rozsáhlou přeměnu bývalého monokulturního hospodaření v lesích na 
diferencované maloplošné obhospodařování s důrazem na přírodě blízké formy. I v případě lesů v chráněných 
územích platí, že má-li být přirozená obnova úspěšná, musí být porosty pro přirozenou obnovu řádně připraveny. 
Příprava porostů k přirozené obnově spočívá především ve vhodné výchově a rozčlenění porostů a musí být 
řešena s ohledem na způsob přirozené obnovy, strukturu porostů a způsob přibližování dřeva. 
V závěru autoři zdůrazňují, že obnova lesa není cílem lesnického managementu, ale je pouze prostředkem, jak 
dosáhnout nepřetržité existence lesa na daném stanovišti, a tím i plnění všech od lesa požadovaných funkcí. 
Zatímco v minulosti po velkoplošného rozpadu porostů vlivem imisně ekologické kalamity většina obnovy byla 
realizována uměle, do budoucna bude umělá obnova tvořit jen doplňkovou metodu k obnově přirozené. Hlavním 
závěrem předkládané publikace je potvrzení značného potenciálu přirozené obnovy prakticky ve všech stano-
vištních podmínkách obou krkonošských národních parků – českého i polského. Při vhodné diferencované péči o 
lesní ekosystémy je možné obnovu krkonošských lesů zvládnout s přednostním využitím přirozené obnovy, ať 
již řízené či spontánní, v nezbytných případech doplněné o kvalitně provedenou obnovu umělou. 
Jak naznačují závěry ze šetření ohledně stavu a vývoje obnovy na výzkumných plochách v Krkonoších, tak umě-
lá obnova bude tvořit skutečně jen doplňkovou metodu k obnově přirozené. Je možné konstatovat, že na většině 
výzkumných ploch, kde byla v minulosti prováděna (nejčastěji se jednalo o vyšší nadmořské výšky), byla umělá 
obnova v podstatě neúspěšná. Do současnosti se mnohde zachovaly jen její zbytky v řádu několika málo procent 
vysázených jedinců. Důvodů může být několik – od nepříznivého klimatu a extrémních imisních poměrů přes 
škody zvěří až po málo kvalitní sazenice, nekvalitní provedení výsadby a zanedbání péče o kultury po výsadbě. 
Zejména pak nekvalitně provedená výsadba, nerespektující vhodná mikrostanoviště, měla statisticky průkazný 
vliv na výši ztrát při zalesňování (v 7. a v 8. LVS nárůst ztrát o 23 až 38 %). Nejspíš se však jednalo o kombinaci 
všech uvedených faktorů, některé z nich však nebylo možno exaktně podchytit a následně i zhodnotit. 
Na druhou stranu předkládané výsledky naznačily významný potenciál přirozené obnovy porostů. Na většině 
níže položených výzkumných ploch (cca do 7. LVS) byl prokázán někdy až masivní výskyt přirozené obnovy 
buku, smrku, výjimečně i dalších dřevin, která ve vhodných podmínkách (snížené zakmenění mateřského poros-
tu) dokonce úspěšně odrůstá. Tam, kde se zatím obnova vyskytuje jen sporadicky, většinou pro ni nebyly dosud 
vytvořeny vhodné podmínky (prosvětlením porostu). Významným zjištěním je také skutečnost, že přirozenou 
obnovou je možné dosáhnout radikální změny v druhovém složení porostu, kdy zejména v případě buku postačí 
relativně velmi malý podíl plodících stromů v porostu k téměř totálnímu vytlačení doposud zcela dominujícího 
smrku. 
Poněkud jiná situace se vyskytuje na výše položených výzkumných plochách (zejména v 8. LVS). Zde sice také 
existují výzkumné plochy s úspěšnou a bohatou přirozenou obnovou, ale na významné části výzkumných ploch 
je přirozená obnova problematická. Příčinu nezdaru obnovy v těchto polohách je možné spatřovat v nepříznivých 
klimatických podmínkách, které mají negativní vliv na fruktifikaci stromů a přežívání semenáčků v nejmladších 
věkových stadiích. Další, neméně významná příčina nezdaru přirozené obnovy v těchto polohách je zřejmě spo-
jena s příliš rychlým prosvětlením (až rozpadem) porostů v minulosti, které nebylo doprovázeno dostatečně 
úspěšnou obnovou. Následné rychlé zabuřenění povrchu půdy zejména třtinou chloupkatou, případně kapradi-
nami se současným nedostatkem fruktifikujících stromů vedlo k přerušení obnovy a standardního vývoje lesního 
ekosystému. Jednou z příčin může být také častá téměř úplná absence pionýrských dřevin (chybí zejména bříza 
pýřitá, bříza karpatská, jeřáb ptačí, jeřáb ptačí olysalý, vrba jíva). Tyto dřeviny se v přirozené skladbě sice vy-
skytují v poměrně malém množství, ale jejich lehká semena (případně semena přenášená ptáky) spolu s obyčejně 
hojnou fruktifikací umožňují, pokud k tomu nastanou vhodné podmínky, rychlé šíření těchto dřevin typicky na 
plochy po větrných kalamitách. Následně vzniklý přípravný porost na jedné straně omezuje vitalitu světlomilné 
travní vegetace, která jinak brání v uchycení a růstu semenáčků klimaxových dřevin, a na druhé straně poskytuje 
právě těmto klimaxovým dřevinám, které obtížně snášejí klima volné plochy, ekologický kryt umožňující jejich 
vývoj. Podmínkou je, aby se obnova pionýrských dřevin objevila dostatečně rychle po rozpadu starého porostu – 
dříve než plochu obsadí travní vegetace (zejména pak konkurenčně velmi silná třtina chloupkatá a papratka 
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alpínská). Pokud tomu tak není, dochází ke vzniku blokovaného sukcesního stadia, jehož překonání je, navíc 
v podmínkách vysokého tlaku zvěře, záležitost dlouhodobá. 
Hlavním závěrem publikace je potvrzení značného potenciálu přirozené obnovy prakticky ve všech stanovištních 
podmínkách obou krkonošských národních parků – českého i polského. Při vhodné diferencované péči o lesní 
ekosystémy, vycházející z důsledné stanovištní a porostní diferenciace s ohledem na zonaci ochrany přírody NP, 
je možné obnovu krkonošských lesů zvládnout s přednostním využitím přirozené obnovy, ať již řízené či spon-
tánní, v nezbytných případech doplněné o kvalitně provedenou obnovu umělou. Na řadě lokalit v NP Krkonoš je 
do porostů potřebné vnášet především chybějící dřeviny přirozené druhové skladby (buk lesní, javor klen, jedli 
bělokorou, náhorní ekotyp borovice lesní atd.). Umělá obnova je v plné míře nutná pouze v porostech geneticky 
nevhodných (fenotypové třídy D). 
Obnova porostů by obecně měla být výchozím bodem pro tvorbu ekologicky stabilních lesních ekosystémů se 
značnou biodiversitou, plnících požadované funkce lesa v souladu s plány péče pro oba národní parky. Jen eko-
logicky stabilní lesní ekosystémy s dostatečnou úrovní fungování autoregulačních procesů bude možné v I. a II. 
zóně ochrany přírody NP bez různých rizik (ekologických i ekonomických) ponechat samovolnému vývoji. 

Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích 
Krkonoš (VACEK, VACEK, SCHWARZ ET AL. 2010) 
Tato monografie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu na trvalých výzkumných plochách v národních 
parcích Krkonoš s cílem zachycení jejich statické i dynamické struktury jakožto nutné vědomostní základny pro 
formování vhodných pěstebních opatření. 
Již v předmluvě je zdůrazněno, že dlouhodobým cílem managementu v lesích zvláště chráněných území je jejich 
ponechání samovolnému vývoji na významné části jejich výměry. Řešení problematiky ekologických kritérií pro 
rozhodování o jejich ponechání spontánním procesům musí vycházet právě z poznání zákonitostí původních či 
přírodních lesů, zejména pak z posouzení jejich základních znaků a vlastností. Pro maximální možnou míru 
objektivizace managementu ve ZCHÚ je potřebné veškerá opatření opírat o co nejširší poznatky založené na 
exaktním výzkumu.  
Ochrana přírody a péče o les ve zvláště chráněných územích se postupně stala společným úkolem lesního hospo-
dářství a orgánů ochrany přírody. V posledním desetiletí v národních parcích Krkonoš (Krkonošský národní park 
a Karkonoski Park Narodowy) byla v důsledku účelné péče o lesní ekosystémy diferencovaně podle stanovišt-
ních a porostních poměrů a zonace ochrany přírody zvýšena ekologická stabilita a posílena biodiversita lesních 
porostů. Stále více se zde při přírodě blízkém managementu v lesních porostech využívá přírodních procesů, a to 
zejména přirozené obnovy, ať již spontánní či řízené zejména v geneticky nejcennějších porostech. Pro posouze-
ní možností optimalizace péče o lesní ekosystémy v národních parcích Krkonoš byla na 38 trvalých výzkumných 
plochách a na 4 dočasných výzkumných plochách exaktně zhodnocena struktura a vývoj lesních porostů, a to 
převážně v průběhu uplynulých tří desetiletí, a provedena predikce vývoje stromové složky ekosystémů na ná-
sledujících 20 let diferencovaně podle konkrétních stanovištních a porostních poměrů.  
V druhé kapitole monografie je věnována pozornost problematice struktury a vývoje lesních porostů. Vedle 
popisů nejdůležitějších strukturních charakteristik lesních porostů je v textu věnována pozornost možnostem 
zvyšování diverzifikace porostů vhodným managementem. Nepravidelnost korunové vrstvy lze například podpo-
řit úrovňovými zásahy, zatímco výraznější vertikální rozrůzněnosti trvalého charakteru lze na vhodných 
stanovištích dosáhnout uplatňováním výběrných principů maloplošným podrostním hospodářstvím či výběrným 
hospodářským způsobem. Porosty vysazované uměle mají převážně pravidelné výchozí rozmístění jedinců, 
zatímco porosty vzniklé přirozenou obnovou (nasemeněním a výmladky) mají obvykle shlukovité či náhodné 
výchozí rozmístění. S ohledem na dynamiku přírodních lesů je zvláštní pozornost věnována přírodním lesům 
s vysokou až výlučnou účastí smrku. Dynamika přírodního lesa boreální zóny (jehličnaté tajgy) je ovládána 
katastrofickým rozpadem s velkým podílem požárů. V přírodních lesích běžných stanovišť v biomu listnatých 
opadavých lesů je smrk včleněn do složité dynamiky smíšených nestejnověkých porostů, a to zpravidla generač-
ními vlnami, svým vznikem vázanými na krátkodobé stadium rozpadu. Dynamika přírodního lesa na extrémních 
stanovištích (sutě, rašeliny, subalpínské polohy – tzv. blokovaná sukcesí stadia), kde jsou trvale řídké porosty se 
stromy dosahujícími malých výšek, je jiná. Zde bývají smrčiny i porosty ostatních dřevin trvale vrstevnaté, při 
volném zápoji mají spádné kmeny a hluboké, nízko nasazené koruny. Jejich porosty jsou ekologicky vysoce 
stabilní i v daných extrémních podmínkách. Díky trvalé vrstevnatosti a extrémní různověkosti se zde uplatňuje 
jiné schéma návaznosti vývojových stadií, v němž je do centra umístěna plošně převažující výběrná fáze.  
V kapitole materiál a metodika následuje vyčerpávající charakteristika zájmového území obou národních parků 
s podrobným popisem přírodních poměrů. Zvýšená pozornost je věnována zastoupení souboru lesních typů v 
české části Krkonoš a stanovištních typů lesa na polské straně Krkonoš. Z hlediska trofie v české části Krkonoš 
výrazně převažují středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté lesy (38,5 %), hojně jsou zastoupeny chudé jehlična-
té lesy (22,7 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (22,5 %) a porosty kleče a arktoalpínské tundry (11,9 %) a 
poměrně zřídka se vyskytují bohaté listnaté lesy (4,5 %). V polské části Krkonoš dominují chudé jehličnaté lesy 
(38,0 %), hojně jsou zastoupeny porosty arktoalpínské tundry (29,6 %), středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté 
lesy (23,1 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (9,3 %) a ojediněle bohaté listnaté lesy (0,6 %). V Krkonoších cel-
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kově převažují středně bohaté smíšené jehličnatolistnaté lesy (36,2 %), hojně se vyskytují chudé jehličnaté lesy 
(24,9 %), chudé smíšené jehličnaté lesy (20,6 %) a porosty kleče a arktoalpínské tundry (14,4 %) a zřídka bohaté 
listnaté lesy (3,9 %). Kapitola je vyčerpávajícím způsobem doplněna o tabulky a přehledové mapy.  
Na území Krkonoš bylo nejprve založeno 32 trvalých výzkumných ploch TVP 1 až TVP 32. Většina těchto 
ploch byla založena v roce 1980, TVP 11 až 15 byly založeny již v roce 1976. TVP reprezentují bukové, smíšené 
(bukosmrkové až smrkobukové) a smrkové porosty v různých stanovištních podmínkách, s různým stupněm 
vlivu imisí a s odlišnou úrovní následné acidifikace. Tyto plochy byly v letech 1981 a 2004 rozšířeny o 2 plochy 
v ekotonu horní hranice lesa, zaměřené na výzkum přirozené vegetativní obnovy lesa – hřížení smrku a buku, 4 
plochy v polské části Krkonoš (na Chojniku a v horní části povodí Lomniczki), kde byly vybrány porostní typy, 
které se v české části Krkonoš nevyskytují (reliktní bory, jedlové bučiny, velmi bohaté květnaté bučiny a nejvýše 
položená acidofilní horská bučina). Dále byl výškový gradient stávajících ploch klimaxových smrčin v Obřím 
dole a v Modrém dole rozšířen celkem o 4 další plochy, které doplnily tento gradient. Velikost ploch je většinou 
50 x 50 m, tedy 0,25 ha (ve vybraných případech je vzhledem k podmínkám prostředí zvolena jiná výměra 
ploch). Pro stanovení struktury horní etáže stromového patra dřevin lesních ekosystémů byly při zakládání vý-
zkumných ploch nejprve použity klasické dendrometrické metody, přičemž při posledních opakovaných 
měřeních a při zakládání nových ploch byla využita technologie FieldMap. U všech jedinců stromového patra 
byla na jednotlivých plochách zhodnocena horizontální struktura. Byly spočítány: Hopkins-Skellamův index, 
Pielou-Mountfordův index, Clark-Evansův index. Rozdíly v horizontální struktuře byly kvantifikovány pomocí 
Ripleyovy K-funkce a vyjádřeny graficky. 
Vizualizace struktury studovaných porostů a simulace jejich vývoje byla provedena pomocí růstového modelu 
SIBYLA. Výstupy růstových simulací mají grafickou a numerickou podobu. První část výstupů tvoří vizualizace 
stavu porostů v jednotlivých periodách a druhou interpretace údajů o naturální produkci, nákladových a výnoso-
vých položkách a o struktuře porostů ve formě tabulek a grafů. Modelování samovolného vývoje bylo provedeno 
pomocí uvedeného růstového simulátoru na 38 trvalých výzkumných plochách v bukových, smíšených (smrko-
bukových, jedlobukových) a smrkových porostech, v porostech v ekotonu horní hranice lesa a v reliktním boru. 
Pro všechny tyto TVP byla provedena vizualizace a zhodnocení stavu porostů od jejich založení až po součas-
nost v kroku 5 let a spočítána predikce vývoje po 20 letech za předpokladu samovolného vývoje v ekologicky 
stabilním prostředí a na TVP ve vybraných smrkových porostech i po pěti letech za předpokladu kůrovcové 
disturbance. Dynamika zdravotního stavu bukových, smrkobukových a smrkových porostů, porostů v ekotonu 
horní hranice lesa a porostu s borovicí lesní v reliktním boru na celkem 38 TVP je dlouhodobě hodnocena podle 
olistění (foliace) a stupňů odlistění (defoliace). Pomocí programu TDM byl vyhodnocen nejen vývoj průměrné 
defoliace všech živých stromů a dynamika odumírání (počet mrtvých stromů), ale byly vypočteny i modely (pre-
dikce) vývoje defoliace.  
Nejobsáhlejší kapitolu představuje čtvrtá kapitola Výsledky a diskuse, která v jednotlivých podkapitolách přináší 
souborné informace o všech sledovaných plochách v pěti tématických celcích: bukové porosty, smíšené porosty, 
smrkové porosty, porosty v ekotonu horní hranice lesa a reliktní bory. Stav každé plochy je charakterizován ve 
čtyřech sekcích: stanovištní a porostní poměry, struktura porostu, růstové vizualizace a simulace porostu a zdra-
votní stav porostu podle olistění.  
Přírodní porosty buku v Krkonoších se vyznačují velkou různověkostí, malou variabilitou zásoby, struktury a 
maloplošnou texturou – nejmenší z našich přirozených zonálních lesů. Tyto vývojové tendence jsou podmíněny 
maximální stínomilností této dřeviny a její relativně kratší dobou života. Délka jednoho vývojového cyklu trvá 
zhruba 230–250 let. Stadium optima je poměrně krátké, trvá maximálně 40 let a vyznačuje se menší tloušťkovou 
diferenciací horní vrstvy a sníženým počtem stromů nižších vrstev. Dobré přežívání buků v zástinu umožňuje 
vznik výrazně různověkých dvou- a trojvrstevných porostů, jejich jednovrstevnost je výjimečná po část trvání 
stadia optima. Vývojová samostatnost se dosahuje díky maloplošné textuře již na 25 – 55 ha. Počet stromů ve 
stadiu optima kolísá v rozmezí 320 – 540 jedinců na 1 ha (50 %), zásoba pak v rozmezí maximálně 30 %. Ta 
dosahuje na průměrných bonitách od 400 do 600 m3.ha-1, na lepších stanovištích pak 550 – 970 m3.ha-1. Bohatší 
zmlazení se objevuje v intervalu 100 – 180 let, díky překryvu cyklů to odpovídá počátku stadia rozpadu. Pro 
přírodní bukové porosty je typický výskyt předrostů, které vznikají díky přežívání jednotlivých jedinců v přízni-
vějších podmínkách. Vyvíjejí se při sporadické přirozené obnově, která předchází převážně bohatému zmlazení 
při větším prosvětlení porostů. Jedná se zejména o přírodní bukové porosty v údolí Jizery, na Boberské stráni, na 
Rýchorách (v ČR), na lokalitě Chojnik, Szklarka, nad Jagnadkówem a v údolí říčky Lomniczka (v PL). 
Smíšené porosty buku, jedle a smrku se vyznačují dlouhou, 350 – 400 let trvající dobou malého vývojového 
cyklu. Ta je determinována dobou života jedle jako dřeviny s nejdelší životností. Doba života smrku dosahuje 
300 – 350 let, buku pak 200 – 250 let. Rozdílné doby vývojových cyklů jednotlivých dřevin tak podmiňují i 
značnou variabilitu a složitost vývoje přírodních lesů v 5. a 6. LVS a složité porostní struktury vznikající v prů-
běhu vývoje porostů. Obecně lze říci, že se během období jedné generace jedle či smrku vystřídají až dvě 
generace buku. Zastoupení dřevin a jejich zásoba tak může během vývojového cyklu podléhat značným změ-
nám. Mohou se vyskytovat porostní části se zastoupením jen jedné dřeviny nebo se zastoupením jehličnanů na 
jedné a buku na druhé straně. Zvýšený podíl buku zkracuje délku stadia optima, větší podíl smrku ji naopak 
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výrazně prodlužuje a umožňuje vznik výrazného horizontálního zápoje. Stadium optima se opakuje po 220 – 260 
letech, převaha jednotlivých dřevin zhruba po 130 letech v souvislosti se střídáním generací buku. Maximálních 
dimenzí v Krkonoších dosahovala jedle až 58 m výšky a 182 cm výčetní tloušťky. Celková zásoba porostů kolísá 
mezi 500 – 900 m3.ha-1. Obnova se děje téměř výhradně pod clonou mateřského porostu, jehličnany se zmlazují 
spíše v hloučcích, buk pak na větších plochách. V posledních desetiletích byl patrný pokles zastoupení jedle a je 
zřetelný expanzivní postup zmlazení buku. Jedná se zejména o přírodní smrkobukové porosty s vtroušenou či 
přimíšenou jedlí v údolí Jizery, na Boberské stráni, na Rýchorách, v Bažinkách (v ČR), nad Jagnadkówem, na 
lokalitě Szklarka, v údolí říčky Lomniczka a pod Kociołom Szrenickim (v PL).  
Výrazná je i dynamika smrkových porostů a porostů s dominantním výskytem smrku ve vyšších horských polo-
hách. Smrk představuje dřevinu, která má ve vyšších nadmořských výškách největší konkurenční schopnost a 
toleruje podmínky na horní hranici lesa, třebaže i jeho optimum z hlediska růstu a dosažených dimenzí leží níž, 
tj. v 5. – 6. LVS. Dynamika smrkových přírodních porostů se pak výrazně liší podle nadmořské výšky a stano-
vištních podmínek. V nižších polohách je ve vyrovnaných terénních a stanovištních podmínkách patrná tendence 
vytvářet homogenní porosty s výrazným horizontálním zápojem. Ty jsou však výrazně různověké. Celková doba 
trvání vývojového cyklu může dosáhnout až 300 – 400 let. Díky dlouhověkosti jedinců smrku se vytváří na 
dlouhé období struktura, která může být citlivá na narušení abiotickými (i biotickými) faktory, které se tak vý-
znamnou měrou podílejí na vývojovém cyklu smrkových porostů. Zásoba porostů je zde značně variabilní a ve 
stadiu optima až v počátečním stadiu rozpadu se pohybuje v rozmezí 130 – 800 m3.ha-1 (nejnižší je v rašelinných 
smrčinách a na lokalitách poblíž horní hranice lesa a nejvyšší je v autochtonních porostech v nejnižších partiích 
smrkového LVS). Počet stromů ve stadiu optima kolísá v rozmezí 190 – 790 jedinců na 1 ha (nejvyšší je v raše-
linných smrčinách a nejnižší na lokalitách poblíž horní hranice lesa). Katastrofický rozsah a uplatnění ekologické 
sukcese je tak častým způsobem obnovy smrkových porostů, byť nedosahuje většinou rozloh pozorovaných 
v boreálních oblastech. Ostatní dřeviny se ve vyšších nadmořských výškách 8. LVS uplatňují jen okrajově, větší 
může být podíl pionýrských dřevin v rámci sukcesního vývoje. Smrk se přednostně zmlazuje na vyvýšených 
místech, zejména na ležícím odumřelém dřevě. Stadium optima je relativně dlouhé, není-li ukončeno například 
kůrovcovou kalamitou. Podobné tendence pak vykazují i uměle zakládané smrkové monokultury (s výjimkou 
různověkosti) mimo oblast přirozeného rozšíření smrku. Tendence katastrofického vývoje je v těchto případech 
ještě více zesílena. Jedná se zejména o přírodní smrkové porosty v Labském dole, Modrém dole, Obřím dole, 
v okolí vrchu Koule, na Střední hoře (v ČR) a na lokalitě Kocioł Lomniczki, Mumlawski Wierch, Kamennik i 
v okolí Malého Stawu (v PL). 
Ve vyšších nadmořských výškách 8. LVS a hlavně v ekotonu horní hranice lesa jsou porosty smrku poměrně 
heterogenní, ať už se jedná o počty jedinců na jednotce plochy nebo o zásobu a variabilitu struktury. Porosty 
jsou řidší, mezernaté, koruny se postupně prodlužují až k zemi. Roste význam vzájemného bočního ekologické-
ho krytu a stromy jsou výrazně koncentrovány do hloučků. To je zesíleno i významným uplatněním hřížení – 
autovegetativního způsobu rozmnožování. Zakořeňování spodních větví, přitisknutých tlakem sněhu k zemi a 
zarostlých přízemní vegetací, umožňuje přežití smrku v polohách, kde nepříznivé extrémní podmínky již omezu-
jí vitalitu a schopnost generativního množení. Ostatní dřeviny – jeřáb, vrby, bříza – se uplatňují více na volných 
plochách, postupně roste i podíl borovice kleče. Ve specifických podmínkách prostředí zde výjimečně dochází i 
ke hřížení větví buku, které bylo zjištěno na jižním svahu Krkonoše. Stadium optima těchto dřevin je zde krátké 
a nevýrazné. Vývojový cyklus se zde vzhledem k výrazně extrémním podmínkám prostředí pohybuje v rozpětí 
120 – 200 let. Obnova neprobíhá ve vlnách, ale jednotlivě na vhodných mikrostanovištích. Porosty v ekotonu 
horní hranice lesa se v Krkonoších nacházejí většinou od nadmořské výšky 1 230 – 1 250 m. S přirozeným hří-
žením smrku se lze setkat víceméně v celém ekotonu horní hranice lesa. Nejvíce hříženců smrku se pak nachází 
v přírodních smrkových porostech v Labském dole, na Liščí hoře, Modrém dole, Obřím dole, v okolí vrchu Kou-
le, na Střední hoře (v ČR) a na lokalitě Kocioł Lomniczki, Mumlawski Wierch, Kamennik i v okolí Malého 
Stawu (v PL). Naproti tomu přirozené hřížení buku bylo zjištěno pouze na jižním svahu Krkonoše, kde buk lesní 
v délce cca 1 km tvoří horní hranici lesa a v sevřených bioskupinách vystupuje více než o 100 výškových metrů 
nad ni. 
Přírodní porosty borovice lesní v Krkonoších se vyznačují nepříliš velkou různověkostí (nejstarší jedinci zde 
dosahují věku kolem 165 let), malou variabilitou zásoby a výrazně maloplošnou mozaikovitou texturou – nej-
menší z našich přirozených azonálních lesů. Charakteristické jsou zejména bioskupiny střídající se s volnými 
ploškami s pomístní poměrně sporadickou přirozenou obnovou. Jedná se tedy o porosty značně texturně diferen-
cované. Tyto strukturní a vývojové tendence jsou podmíněny mozaikou extrémních edafických podmínek, kde 
ostatní dřeviny nejsou schopny zdárně odrůstat. Délka jednoho vývojového cyklu trvá zhruba 150 – 240 let. 
Stadium optima je poměrně krátké, trvá maximálně 50 let a vyznačuje se nevýraznou tloušťkovou diferenciací 
horní vrstvy. Vývojové samostatnosti se dosahuje díky maloplošné textuře již na několika málo hektarech, a to 
pravděpodobně díky značné porostotvorné funkci okolních porostů. Zmlazení borovice se zde objevuje spora-
dicky a v průběhu prvního roku semenáčky přežívají jen za relativně příznivých vlhkostních poměrů. Pro tyto 
porosty je z hlediska jejich obnovy typický výskyt jednotlivých juvenilních jedinců nebo malých hloučků, které 
po semenných letech vznikají díky jejich přežívání pro borovici v poměrně příznivých podmínkách, kde však již 
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ostatní dřeviny nejsou schopny z hlediska nároku na půdu a vodu odrůstat. Přirozený výskyt borovice lesní a 
společenstev borů je podmíněn edaficky. V Krkonoších se tato azonální společenstva (reliktní bory) vyskytují 
pouze na Chojniku v PL, kde zaujímají plochu 2,25 ha, a to v rozpětí klimatu bukového LVS. 
V závěru publikace autoři ještě jednou podtrhují, že vývoj porostů s výrazněji ovlivněnou strukturou je v mnoha 
ohledech odlišný od porostů relativně přirozených, a proto je stanovení stupňů přirozenosti klíčovým momentem 
pro tvorbu managementu lesních ekosystémů a jejich ochranu. Struktura a vývoj porostů přitom byly zkoumány 
v úzké vazbě na vegetační a půdní poměry, které porostní dynamika značně ovlivňuje. Řešená problematika 
výzkumu struktury a vývoje lesních ekosystémů v národních parcích Krkonoš postihuje stav lesů ještě před po-
čátkem imisně ekologické kalamity a zahrnuje prakticky celý její průběh včetně následných regeneračních 
procesů, což z publikace činí jedinečný zdroj informací v celoevropském kontextu. Na extrémních stanovištích 
po imisně ekologické kalamitě se dosud uplatňují prvky velkého vývojového cyklu lesa se značným podílem 
pionýrských či uměle kultivovaných geograficky nepůvodních dřevin. Ekologicky stabilní autochtonní porosty 
se obnovují v rámci malého vývojového cyklu. Poznatky plynoucí z provedených sledování a analýz byly 
vesměs využity pro tvorbu managementu lesních ekosystémů na exaktních základech. Důraz byl přitom kladen 
na ekosystémový přístup k lesu, na přestavbu imisně ekologickým stresem poškozených lesů, za použití autoch-
tonních dřevin a záchranu jejich genofondu, vytvoření přírodě blízké druhové, věkové a prostorové skladby, 
skupinový až individuální způsob managementu a na maximální využívání spontánních procesů, zejména pak 
přirozené obnovy. 
V celkovém závěru lze konstatovat, že v průběhu více než 30 let studia struktury, vývoje a managementu hor-
ských lesů Krkonoš byla získána řada stěžejních poznatků směřujících k posílení jejich ekologické stability. Je 
však nutné si uvědomit, že je to sice značný časový úsek v životě člověka, ale velmi krátký úsek ve vývojovém 
cyklu horského lesa (cca 1/10). Výzkum a celková přestavba hospodářskou činností po staletí měněných a imis-
ně ekologickým stresem silně poškozených lesních ekosystémů Krkonoš je velmi dlouhodobou záležitostí. 
Z tohoto hlediska je možno uvedený přístup k managementu považovat za vstřícný krok ke splnění výše specifi-
kovaných cílů přírodě blízkého obhospodařování či péče o lesní ekosystémy v horských polohách nejen 
v Krkonoších, ale i v obdobných imisně ekologických podmínkách střední Evropy. 
Ekologicky opodstatněný management lesních ekosystémů je základní podmínkou pro tvorbu ekologicky stabil-
ních lesních ekosystémů se značnou biodiversitou, plnících požadované funkce lesa v souladu s plány péče pro 
oba národní parky. A jen ekologicky stabilní lesní ekosystémy s dostatečnou úrovní fungování autoregulačních 
procesů bude možné ponechat samovolnému vývoji bez neúměrných rizik.  
Dlouhodobým cílem managementu v obou národních parcích Krkonoš je dosažení přirozené dřevinné skladby. 
Oproti současné dřevinné skladbě se zde jedná zejména o zvýšení podílu jedle bělokoré o 9 %, buku lesního o 20 
% a o snížení zastoupení smrku ztepilého o 25 %. Ta zajisté přispěje k posílení ekologické stability a biodiversi-
ty lesních ekosystémů. Přitom bude potřebné značnou pozornost věnovat i časové a prostorové úpravě 
obnovovaných či zakládaných porostů, což zajisté přispěje ke zvýšení bezpečnosti produkce v částech národních 
parků a ochranného pásma s dlouhodobým managementem. 
Přírodní lesní ekosystémy jsou v současnosti oprávněně považovány za základní zdroj poznatků pro přírodě 
blízké obhospodařování lesů. Poznatky mají sloužit především jako východisko pro tvorbu a objektivizaci kon-
krétní péče o lesní ekosystémy, která bezpečně vede k vytčenému cíli, tj. k tvorbě ekologicky stabilních 
ekosystémů se značnou biodiversitou. Toto platí obecně a v národních parcích Krkonoš by to mělo být téměř 
samozřejmostí. Respektování zákonitosti struktury a vývoje přirozených lesů při tvorbě a realizaci lesnického 
managementu totiž umožňuje vyhnout se závažným chybám, s nimiž se často můžeme v provozní praxi setkat.  
Záměrem této monografie, pojednávající o struktuře a vývoji lesních ekosystémů v národních parcích Krkonoš, 
bylo poukázat na nejdůležitější aspekty této velmi složité problematiky s použitím bohatého obrazového dopro-
vodu, který umožňuje čtenářům si udělat i vlastní představu o stavu a dynamice porostu v zachyceném časovém 
úseku více než 30 let.  

Lesy a péče o lesní ekosystémy v Národním parku Šumava 
Poznatky o lesích v NP Šumava a jejich managementu byly shrnuty ve 2 samostatných monografiích a v dalších 
3 knihách, kde jsou této problematice věnovány jen určité kapitoly nebo jejich části. Výsledky řešení byly dále 
zveřejněny ve 30 vědeckých a odborných článcích. 

Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence Národního Parku 
Šumava (VACEK ET PODRÁZSKÝ 2008) 
První dílčí výsledky řešení z problematiky lesních ekosystémů a jejich managementu byly pro širší veřejnost 
shrnuty v monografii VACEK ET PODRÁZSKÝ (2008). 
Specifika péče o lesní ekosystémy v Národním parku Šumava vyplývají z mnoha skutečností. Vznikem NPŠ na 
40 % plochy přírodní lesní oblasti 13 – Šumava v r. 1991 se zásadně změnilo poslání lesů a cíle lesnického ma-
nagementu oproti hospodaření v minulosti, zaměřeného převážně na produkci dřeva. Nyní je na území NPŠ 
aplikován přírodě blízký management lesních ekosystémů, vycházející z Plánu péče Národního parku Šumava 
(naposledy schválený v r. 2000). Péče o lesní ekosystémy je diferencovaná, vycházející především ze zonace 

 - 16 -



ochrany přírody, přírodních podmínek representovaných SLT a současného stavu porostů. Především pak 
v I. zónách jsou porosty ponechány samovolnému vývoji. 
Značný je podíl stanovištně nevhodných a ekologicky labilních smrkových porostů (ovlivněných kůrovcem, 
imisemi, větrem), které vyžadují postupnou přeměnu. Týká se to i cca 3 000 ha porostů, které byly v průběhu 
kulminace kůrovcové kalamity (od přelomu 80. a 90. let minulého století) zalesněny převážně smrkem. V po-
sledních letech je proto rozpadu smrkových porostů využíváno k obnově přirozené druhové skladby. Četné 
odumřelé porosty se ještě v nedávné minulosti podsazovaly a kalamitní holiny se zalesňují autochtonními dřevi-
nami. Podíl smrku na obnově v NP Šumava tak klesl ze 76,7 % na 32,2 % a naopak se zvýšil podíl jedle z 5,4 % 
na 17,5 %, buku z 8,2 % na 26,5 % a jeřábu z 0,6 % na 19,0 %. Stále ve větším rozsahu se pracuje s přirozenou 
obnovu nejen cílových, ale i přípravných autochtonních dřevin. Druhová skladba lesů v průběhu existence NPŠ 
se v podstatě nezměnila. Z hlediska věkové skladby se mírně snížil rozsah nejstarších věkových stupňů (od 15 
výše) a úměrně tomu narostl podíl zejména prvního věkového stupně. 
Dlouhodobě je zde velmi vysoký podíl nahodilých těžeb a z toho vyplývající rozsah holin, zejména jsou zde 
jasně patrné důsledky velké větrné a sněhové kalamity z roku 1989, po níž následovala obrovská kalamita 
kůrovcová, která do současné doby úplně neodezněla. V letech 1984–2005 zde vzniklo 5 701 ha holin v důsled-
ku působení větru a kůrovce a na ploše 1 230 ha porostů dominuje odumřelé stromové patro s přirozenou 
obnovou zejména smrku a s jeho odrůstajícími podsadbami. Z hlediska plnění ekologických, environmentálních 
i produkčních funkcí lesa došlo tedy v letech 1984 – 2005 k výrazným disturbancím na celkové ploše 6 931 ha, 
tj. 12,8 % plochy lesů NPŠ. Především se jedná o narušení plnění vodohospodářských a půdoochranných funkcí 
lesů. Velmi markantní je zejména nárůst ohrožení půd introskeletovou erozí (ohroženo je 11 049 ha, tj. 8,2 % 
plochy lesů PLO Šumava). 
Klíčovým problémem péče o lesní ekosystémy v NPŠ je zpracovaní nového plánu péče o lesní ekosystémy, 
který by vycházel z nové zonace postavené na exaktních základech a důsledné diferenciace stanovištních a po-
rostních poměrů. Prioritním úkolem lesnického managementu lesů NPŠ bude nyní obnova přírodního lesa na 
místech kůrovcové kalamity. Jsou to v podstatě úkoly stabilizačního a revitalizačního managementu v lesích, 
charakterizované jako opatření orientovaná na odstranění primárních příčin kůrovcových kalamit: 
 obnova přírodě blízkých druhových skladeb, 
 soustavná péče o genofond, 
 postupná náprava narušené věkové a prostorové výstavby a textury lesa (přiblížení se malému vývojovému 

cyklu lesa za podmínek maximální diferenciace struktury porostů), 
 postupná náprava narušeného půdního režimu biologickou meliorací, 
 náprava narušeného vodního režimu, 
 postupná náprava narušených vazeb mezi základními složkami lesních ekosystémů (např. lesní porost – zvěř 

– predátor). 
Nezbytná jsou diferencovaná opatření ke zvládnutí v současné době hrozící nové vlny kůrovcové kalamity.  
Opatření ke zmírnění následků v současné době hrozící kůrovcové kalamity s cílem zmírnit rizika opakovaných 
kalamit na postižených plochách v budoucnu prostředky ke zvýšení rozrůzněnosti (vnášení pionýrských dřevin – 
jeřábu, břízy, osiky aj. na vytěžené kalamitní plochy, podsadby cílových dřevin – buku, klenu, jedle aj., hloučky, 
ponechávání ploch sukcesi apod.) jsou jedním ze základních předpokladů pro diferencované řešení primární 
nestability šumavských lesních ekosystémů dle konkrétních stanovištních a porostních podmínek prostředí. Sou-
časně jsou i podmínkou pro přerušení dosavadního řetězu příčin a následků. 
Z hlediska vypracování reálného plánu péče a jeho postupné realizace se jeví jako účelné uskutečnit revizi typo-
logického mapování na celém území NPŠ tak, aby odpovídalo skutečné výškové diferenciaci lesních ekosystémů 
a tak došlo k posílení péče o přirozenou biodiversitu, zejména podíl nyní minimálně zastoupených dřevin (např. 
buk, klen, jilm, lípa, ale i jedle a borovice). Z hlediska lesnického managementu je v současné době prioritní 
zachovat poslední zbytky původního genofondu smrku ztepilého a minimalizovat procesy introskeletové eroze 
na kůrovcem postižených lokalitách. Při tvorbě nové zonace je nutno vycházet z exaktního posouzení míry fun-
gování či neexistence autoregulačních procesů diferencovaně podle jednotlivých porostů s důrazem na 
minimální areál jednotlivých vegetačních formací. Území ponechané samovolnému vývoji zásadně nevylišovat 
v území, kde dosud alespoň nedošlo k nastartování autoregulačních procesů. 

Lesní ekosystémy v národním parku Šumava (VACEK, KREJČÍ ET AL. 2008, 2009) 
Podrobný rozbor stavu lesů na příkladu četných trvalých výzkumných ploch, dílčích ploch a typologických ploch 
včetně rámcových zásad jejich managementu je uveden v monografii VACEK, KREJČÍ ET AL. (2008, 2009). Tato 
monografie a přináší rámcový přehled o stavu a vývoji lesních ekosystémů Šumavy a jejich managementu 
s hlavním akcentem na území Národního parku Šumava. Cílem této publikace bylo poukázat na nejdůležitější 
aspekty této velmi složité a často v odborných i laických kruzích velmi diskutované problematiky, a to v relativ-
ně širokém názorovém spektru jednotlivých členů autorského kolektivu. 
V charakteristice přírodní lesní oblasti Šumava je popsáno vymezení zájmového území, jsou zhodnoceny přírod-
ní poměry (geologické a geomorfologické podmínky, klimatické a hydrologické poměry, půdy, rostlinstvo, 

 - 17 -



vegetační poměry a soubory lesních typů), porostní poměry (druhová a věková skladba, růstové a produkční 
poměry a zdravotní stav porostů), jsou analyzovány zvláštnosti oblasti, specifika managementu a aspekty ochra-
ny. Bylo zde zdůrazněno, že Šumava jako celek vyniká relativně nejméně narušenými a nejlépe zachovanými 
horskými ekosystémy. I přes relativně malou narušenost je zde výskyt lesních ekosystémů, do kterých v minu-
losti zasáhl člověk jen nevýznamně, záležitostí jen velmi malých a nepočetných fragmentů, tj. člověkem 
nedotčené pralesy zde téměř neexistují. Navzdory různým lidským aktivitám, zvláště sklářství a dřevařství, datu-
jícím se od středověku, zůstal tento horský systém územím s nejsouvislejšími lesy a rašeliništi ve střední Evropě. 
Ani periodicky se opakující větrné a následné kůrovcové kalamity ve smrkových porostech nikterak nesnižují 
unikátnost tohoto území. 
V kapitole o obecném metodickém přístupu se zdůrazňuje, že základním problémem našich horských lesů je 
zajištění jejich ekologické stability a biodiversity jako kategorického požadavku uplatňování principů trvalé 
udržitelnosti. Ekologickou analýzou v základních typech horských lesních ekosystémů Šumavy byly nejprve 
získávány poznatky především o tom, jak jsou v posledních letech narušovány nebo měněny vztahy uvnitř dře-
vinné složky ekosystémů tvořící jejich podstatu. Výzkum se odehrával převážně na 20 trvalých výzkumných 
plochách na LHC Stožec a LHC Modrava i na řadě dalších trvalých či dočasných výzkumných (dílčích, zkus-
ných) ploch v Národním parku Šumava. Tyto plochy, na nichž byla prováděna různá hodnocení a měření, byly 
založeny v roce 1996 a 1997. V porostech se soustavně nebo periodicky, podle účelových metodik, zkoumala 
dřevinná složka ekosystému. Pozornost však byla věnována i sledování půdy, fytocenóz, hub, hmyzu i zvěře. 
Z kapitoly o půdách vyplývá, že na Šumavě je vyvinuta výrazná výšková půdní stupňovitost od podhorských až 
po horské půdy. Jednotlivé půdní typy se však vyznačují značnou variabilitou. Půdy na TVP v oblasti Modravy 
jsou charakterizovány poměrně extrémním stavem, nízkými hodnotami půdní reakce, obsahu bází i nasycení 
sorpčního komplexu bázemi. Také obsahy živin jsou dosti nízké, s výjimkou dusíku. Toto nebezpečí se zvyšuje 
při rozpadu nebo vytěžení porostů, které představuje značné ohrožení trvalého vývoje lesních ekosystémů dané 
oblasti. Půdy v rámci transektu Plechý jeví výraznou dynamiku sledující nadmořskou výšku, pozici v rámci 
svahu a z nich vyplývající změny stanovištních podmínek. Na jejich stavu je rovněž patrný vliv stromové složky 
a dominance jednotlivých dřevin – edifikátorů lesních ekosystémů. S rostoucí nadmořskou výškou a expozicí 
stanoviště roste i extremita půd. Roste jejich acidita, klesá obsah bází a živin obecně. Pro zachování vitálních a 
stabilních lesních ekosystémů je nutná maximální možná konzervace a protekce půd půdoochranným vlivem 
lesních dřevin. Dosud se zde i přes negativní antropogenní vlivy a nepříznivý vývoj lesních porostů projevuje 
značný regenerační potenciál lesních půd. 
Získané výsledky o ohrožení lesních půd zde potvrdily hypotézu o postupující introskeletové erozi na kameni-
tých i balvanitých stanovištích. Na Šumavě je introskeletovou erozí potenciálně ohroženo 11 049 ha, tj. 8,2 % 
plochy lesů PLO a v Předhoří Šumavy a Novohradských hor je to 5 086 ha, tj. 5,3 % plochy lesů PLO. Projevy 
introskeletové eroze se přirozeně objevují především v pasečném stadiu lesních typů na kamenitých stanovištích 
zejména v horských polohách. Toto stadium je v posledních desetiletích na Šumavě značně rozšířené v důsledku 
působení kůrovcových disturbancí. Pouze úspěšnou obnovou porostů se zde projevy introskeletové eroze podaří 
eliminovat. 
Další část knihy analyzuje lesní fytocenózy, a to jak v celé přírodní lesní oblasti Šumava, tak i na studovaných 
TVP. Ze získaných poznatků je zřejmé, že rostlinná lesní společenstva jsou zde velmi variabilní, jejich druhová 
struktura je ovlivňována několika různými environmentálními faktory i managementem. Mezi významné vlivy, 
které určují složení bylinné etáže lesů, patří především změna druhové skladby stromového patra daná dlouho-
dobým hospodářským využíváním tohoto území, nadmořská výška, hladina spodní vody společně s drenovaností 
půdy, bohatost a acidita stanoviště. 
Pro 5. a 6. LVS jsou typické asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, Arunco-Aceretum, Betulo carpaticae-
Pinetum, ale rovněž Alnetum incanae. Do 6. LVS se soustřeďují zejména asociace Deschampsio flexuosae-
Abietetum a Luzulo-Fagetum. Větší počet asociací je typických pro 7. LVS: Aceri-Fagetum, Calamagrostio 
villosae-Fagetum, Dryopterido dilatatae-Fagetum, Luzulo pilosae-Abietetum a Soldanello-Piceetum, některé 
jednotky přesahují až do 8. LVS (Dryopterido dilatatae-Piceetum). V 8. LVS je dominující asociace Calamag-
rostio villosae-Piceetum.  
Dominantní dřevinou v lesích Šumavy je v současné době smrk, který zde byl velkoplošně pěstován i v nižších 
nadmořských výškách. Jeho vlivem se změnila struktura rostlinných společenstev lesů, ale přesto lze odlišit 
podle složení bylinného patra stanoviště, kde je smrk původní ve srovnání s jeho nepůvodním výskytem. Pro 
hranicí původního výskytu smrku je limitní nadmořská výška, od které dochází k výraznému snížení druhové 
diversity bylinného patra. Touto výškou je pro území Šumavy minimálně výška 1150 m. Až na extrémní mrazo-
vé polohy nelze považovat lokality s nadmořskou výškou pod 1150 m za území 8. LVS. 
Podle dynamiky přízemní vegetace se ekosystémy smrkové a smíšené výrazněji nelišily. Jejich dynamika byla 
velmi výrazně závislá na dynamice stromového patra v rámci vývojového cyklu lesa. Pokud v porostech nedošlo 
k rozpadu stromového patra, tak k větším změnám ve složení bylinného patra (z hlediska jeho početnosti a po-
kryvnosti) došlo ve smíšených (případně v bukových) porostech ve srovnání s přirozenými porosty smrkovými. 
Je to dáno především směnou hlavních edifikátorů, které výrazně ovlivňují početnost a pokryvnost bylinného 
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patra. K největším změnám (k nejvýraznějšímu poklesu počtu druhů) však došlo ve smrkových porostech ve 
stadiu rozpadu po kůrovcové disturbanci. 
Kůrovcová disturbance má za výsledek náhlé prosvětlování porostů. Plochy kamenitější a svažitější jeví tendenci 
k výskytu nitrofilních druhů, což je nepříznivé pro stav humusové vrstvy s následnou možností introskeletové 
eroze. Na druhé straně však tyto druhy nevytváří tak nepropustnou stařinu, která by významně ztěžovala dlouho-
dobější možnost přirozeného zmlazení dřevin. Plochy rovinatější rychleji pokrývají traviny, které mají 
kompaktní drn a zkracují tak dobu možnosti ujmutí přirozeného zmlazení.  
Kapitola struktura a vývoj porostů o této problematice v různých stanovištních a porostních podmínkách prostře-
dí pojednává jako o nezbytném základu pro tvorbu polyfunkčního managementu postaveného na exaktních 
základech. Z výsledků vyplývá, že smíšené porosty na modelových plochách (TVP 12–17) se vyvíjí plně autore-
gulačně v rámci limitů malého vývojového cyklu lesa. Naproti tomu vývoj ve smrkových porostech se 
v důsledku gradací kůrovce a následných výrazných kůrovcových disturbancí od malého vývojového cyklu lesa 
značně liší. Kalamitní výskyt lýkožrouta smrkového tak téměř nebo totálně v letech 2007 – 2008 destruoval 
porosty na TVP 18–20 a značně ovlivňuje i vývoj porostů i na ostatních plochách, a to zejména na TVP 3 a 1. 
Z celkem 14 TVP ve smrčinách, které byly vybrány a lokalizovány na jaře r. 1996, jich na 9 stromové patro 
odumřelo v důsledku kůrovcové disturbance v letech 1996 – 1998, jejíž vrchol byl na LHC Modrava v r. 1997. 
Druhá výrazná vlna kůrovcové disturbance nastala po orkánu Kyrill v letech 2007 a 2008, kdy bylo silně nebo 
totálně destruováno stromové patro smrčin na zbývajících 5 TVP.  
Kůrovcové disturbance výrazně ovlivňují druhovou skladbu i v bukových smrčinách a ve smrkových bučinách, 
kde ve stromovém patře předčasně odumírají jedinci smrku, a tím jsou eliminováni z jejich přirozené druhové 
skladby, reprodukce, prostorové struktury, cyklů živin atd., čímž je narušována přirozená směna druhů a její 
vzájemné vazby v rámci malého vývojového cyklu lesa. 
Získané poznatky o struktuře a vývoji lesních porostů lze využít jednak pro parametrizaci ploch ponechaných 
samovolnému vývoji a jednak pro tvorbu managementu pro II. zónu NP, která by měla být především ekologic-
ky stabilní pufrační zónou, aby nedocházelo k šíření různých negativních vlivů z I. zóny NP, a to i do oblastí, 
které leží mimo NP Šumava. 
Získané výsledky o vazbě strukturálních a vývojových typů lesa a managementových opatření, zejména pak 
strukturující probírky potvrdily správnost směřování těchto porostů II. zóny NPŠ k přírodě blízkému stavu a k 
posílení autoregulačních procesů jako základu pro jejich ponechání samovolnému vývoji v dlouhodobém výhle-
du.  
Velká pozornost byla v rámci této monografie věnována problematice přirozené i kombinované obnovy. Přiro-
zená obnova se na většině ploch objevuje především na vhodných mikrostanovištích, kde není tak vysoký 
kompetiční tlak bylinné vegetace, zejména Calamagrostis villosa, která se vyskytuje v souvislosti s vyšší aku-
mulací organické hmoty a vyšším světelným požitkem na prosvětlených plochách a představuje tak jeden 
z limitujících faktorů úspěšnosti obnovy.  
Variabilita výskytu přirozené obnovy je značná, i v rámci poměrně stejnorodé lokality se počty jedinců na hektar 
mohou výrazně měnit v rámci několika metrů vzdálenosti a celkově se počty pohybují řádově v desítkách tisíc 
jedinců na hektar. Hlavní roli zde hraje blízkost a dostatečný počet plodných mateřských stromů, a proto na 
plochách s živým mateřským porostem počty obnovy zejména v nejmladší věkové kategorii mohou až desetiná-
sobně přesahovat množství obnovy v suchých porostech s nedostatkem plodných dospělých stromů v blízkém 
okolí.  
Prostorová struktura přirozené obnovy v živých porostech a v porostech s odumřelým stromovým patrem se 
výrazněji neliší, což je dáno výskytem vhodných mikrostanovišť na dané lokalitě. V obou případech zde v juve-
nilní fázi obnovy vzniká výrazně shlukovitá horizontální struktura. Při plošné umělé obnově (výsadbách či 
podsadbách) je však horizontální struktura obnovy výrazně odlišná (náhodná až mírně pravidelná). 
Druhová struktura se na mnoha plochách liší od potenciální přirozené druhové struktury, což je dáno zejména 
chybějícím podílem listnatých dřevin a jedle, způsobeným nejen absencí plodných dospělých stromů, ale i vý-
razným tlakem zvěře. Celkem 95 % obnovy tvoří smrk ztepilý a dalších 5 % doplňuje jeřáb ptačí, javor klen, buk 
lesní, jedle bělokorá, bříza pýřitá a druhy vrb. Podsadby jsou vhodným řešením a vnáší do bukových smrčin a 
klimaxových smrčin (7. a 8. LVS) potřebné listnaté dřeviny. 
Velká pozornost je dále věnována významu, struktuře a managementu tlejícího dřeva v lesních ekosystémech. 
Objem tlejícího dřeva je specifický jak pro určitý lesní ekosystém, tak především pro jeho vývojové stadium i 
fázi. Objem tlejícího dřeva se v porostech druhé zóny pohybuje od cca 4 do 10 % porostní zásoby a v porostech 
první zóny je objem tlejícího dřeva v rozmezí cca 20 – 40 % porostní zásoby a v porostech silně postižených 
kůrovcovou disturbancí je to i 100 %. Za minimální množství tlejícího dřeva je možno v prvních zónách NP 
považovat cca 20 % porostní zásoby. Optimální podíl tlejícího dřeva se zde ve stadiu optima pohybuje mezi 30 – 
40 % porostní zásoby. 
Obecně platí, že v první zóně NP je nezbytné ponechávat veškerou odumřelou dřevní hmotu a v druhé a třetí 
zóně NP alespoň určitý počet doupných kmenů, které pak budou ponechány rozkladným procesům. Přednostně 
je třeba samovolnému vývoji ponechávat stromy infikované dřevními houbami a stromy různě mechanicky po-
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škozené. Objem tlejícího dřeva má vliv zejména na biodiversitu dřevních hub a hmyzu. Při odstraňování tlejícího 
dřeva z lesních ekosystémů totiž dochází ke snižování jejich biodiversity, jelikož jejich existence je těsně spjata s 
tlejícím dřevem. Tím nedochází jen ke snižování biodiversity dřevních hub, ale i k poklesu genetické variability 
uvnitř houbových populací. Z hlediska biodiversity dřevního hmyzu jsou významné především kmeny velkých 
dimenzí, které se rozkládají přirozeným způsobem. Tyto kmeny mají zejména v horských smrčinách velký vý-
znam pro přirozenou obnovu smrku, a to zejména, když se dlouhodobě rozkládají v kůře. Životní prostor pro 
dřevní hmyz, dřevní houby i další, na dřevo vázané organismy představuje dostatečný počet tlejících kmenů. 
Z výsledku výzkumu zdravotního stavu porostů vyplývá, že při posuzování poškození porostů je nutné brát 
v úvahu variabilitu klimatických podmínek jednotlivých let (především výskyt extrémních situací, jmenovitě 
nedostatek srážek) a specifikace jednotlivých vývojových stadií či růstových fází. Imisně ekologický stres je zde 
zpravidla provázen zvýšenou citlivostí vůči některým biotickým a abiotickým činitelům, což se mnohdy výrazně 
projevuje v urychlení dynamiky rozpadu těchto porostů. Podstatně větší toleranci vůči imisně ekologickému 
stresu prostředí jevily přirozené či přírodní porosty na LS Plešný ve srovnání s druhotnými smrkovými monokul-
turami na LS Modrava, které jsou silně poškozovány žírem kůrovce. Od roku 2007 však i v oblasti Plechého 
dochází k silnému poškození autochtonních smrkových porostů v důsledku silné gradace lýkožrouta smrkového. 
V rámci výše uvedených přirozených a přírodních porostů ve výškovém gradientu masívu Plechého celkově 
největší odolnost či ekologickou stabilitu jevily smíšené porosty, ve srovnání s porosty smrkovými. Ty jsou však 
stále více, především pak ve vrcholových partiích Plechého atakovány lýkožroutem smrkovým. 
Ze studia dynamiky kůrovcové disturbance na území LHC Modrava s výskytem horských smrčin je zřejmé, že 
nejintensivnější projevy rozpadu proběhly v krátkém období mezi lety 1994 až 1997, kdy odumřelo cca 61 % 
plochy stromového patra smrčin, přičemž v letech 1991 až 2000 to bylo cca 80 %. Podařilo se prokázat, že prů-
běh rozpadu byl mírně odlišný podle stanovištních podmínek reprezentovaných různými soubory lesních typů. 
Nejrychlejší rozpad proběhl v porostech na extrémních (suchých, skeletovitých) stanovištích, ale rovněž na kyse-
lých oglejených stanovištích, kde půda je periodicky podmáčena a opětovně (někdy i výrazněji) vysychá. Tato 
gradace kůrovce kromě ohnisek v NP Bavorský les mohla být podmíněna i výjimečným průběhem počasí v zimě 
1993, kdy pravděpodobně došlo k výraznému poškození asimilačního aparátu smrku zimním vysycháním. 
Ve vybraných smrkových porostech II. zóny s výraznými projevy žloutnutí a defoliace byla snaha eliminovat 
tyto negativní projevy tzv. novodobého poškození lesů. Výsledky tohoto experimentu prokázaly, že sedm let po 
aplikaci pomalu rozpustného N, P, K a Mg hnojiva (SILVAMIX Mg NPK) vykazovala hnojená varianta zvýšený 
roční tloušťkový přírůst, sníženou defoliaci, optimální koncentraci Mg v asimilačních orgánech, zvýšenou kon-
centraci přístupného Mg a P v půdě a nepřítomnost žloutnutí asimilačního aparátu stromů smrku. Je velice 
pravděpodobné, že žloutnutí je spojeno se dvěma aspekty, a to s poruchou v postavení jemných kořenů podpoře-
nou nepříznivými chemickými vlastnostmi půdy pod stromy se symptomy žloutnutí asimilačního aparátu na 
nehnojené ploše a v jejich sousedství. Ačkoli byla korelace mezi koncentrací Mg v půdě a žloutnutím záporná, 
ukazuje se, že i tato relativně slabá korelace naznačuje existenci složitého vztahu mezi půdou a koncentrací Mg 
v asimilačních orgánech. V podobných stanovištích může být aplikace Mg až 100 kg.ha-1 obecně doporučena 
jako krátkodobé opatření s dlouhodobými pozitivními účinky, však jen výjimečně na území národního parku.  
Ve stati vlivu kůrovce na lesní ekosystémy je analyzován průběh nejdůležitějších kůrovcových kalamit v minu-
losti i v současnosti, a to včetně situace po orkánu Kyrill v lednu 2007. V současné době je totiž velmi aktuálním 
problémem zdravotního stavu porostů na Šumavě kůrovcová kalamita, která výrazně postihla zejména klimaxo-
vé a podmáčené smrčiny. Celkově byl v polovině roku 2008 objem stromů napadených kůrovcem a 
zpracovaných lesním provozem odhadován na přibližně 100 tisíc m3 a ve speciálních managementech NP je 
dalších přibližně 30 – 40 tisíc m3 napadených stromů. Tyto objemy dávají předpoklad dalšího výrazného nárůstu 
počtu napadených stromů a při klasickém průběhu kalamity je možné očekávat její kulminaci v letech 2009 – 
2010 s dozníváním do roku 2012 – 2013. Tyto časové horizonty jsou jenom orientační, protože na populační 
dynamiku kůrovce působí mnoho faktorů, které je velmi obtížné predikovat. Další vývoj zdravotního stavu smr-
kových porostů na Šumavě tak bude v příštích letech ovlivňován hlavně působením kůrovce, který se v těchto 
podmínkách stává jakýmsi „ekosystémovým architektem“. Na nepříznivou situaci ukazují i výsledky terénního 
průzkumu parazitace z vegetační sezony 2008, kdy se zjistila nízká přítomnost parazitoidů kůrovců na 6 lokali-
tách mimo bezzásahové zóny, i když mortalita lokálně dosahovala i vysokých hodnot. 
Pro biodiversitu Šumavy je významná nejen různorodost environmentálních podmínek (vedle výškové členitosti 
též například různý geologický podklad, různorodé geomorfologické utváření terénu, odlišná zásoba a dostup-
nost vody v ekosystémech), ale též různorodost vytvářená historickými vlivy lidské činnosti. Z tohoto pohledu 
jsou v kapitole o biodiversitě v lesních ekosystémech uvedeny příklady analýzy dvou významných skupin orga-
nismů - půdních pancířníků a makromycet, které ukazují další aspekty struktury, funkce a dynamiky lesních 
ekosystémů. Pozornost je zde věnována i genetické struktuře populací jehličnatých dřevin. 
Při studiu pancířníků v rámci horských smrčin je možno pozorovat dva faktory, které se odrážejí ve změně dru-
hového složení jejich společenstev. Výrazně se liší společenstvo pancířníků v lesním typu s dominancí Luzula 
sylvatica oproti typům s Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa. 

 - 20 -



Výsledky mykologického průzkumu přinesly seznam 210 druhů makromycetů všech funkčních skupin. Z nich 
69 % druhů jich bylo vázáno na dřevo. Hnědé hniloby představovaly v průměru 13 % druhů ze všech zjištěných 
lignikolních druhů. Z 59 druhů na dřevě smrku ztepilého bylo 13 druhů hub hnědé hniloby (22 %), na dřevě 
buku lesního jen 5 druhů (6,5 %) ze 77 druhů.  
Mezi druhy lignikolních hub, které dominovaly na smrku, jsou většinou právě houby hnědé hniloby, troudnatec 
pásovaný, outkovka řadová, druhy bělochorošů, trámovky a poprašky (po řadě: Fomitopsis pinicola, Antrodia 
serialis, a druhy rodu Oligoporus, Gloeophyllum a Coniophora). Z hub bílé hniloby na smrku vyskytovaly druhy 
rodu václavka (Armillaria sp.), kořenovník vrstevnatý (Fomes annosum) a lupenaté houby (řád Agaricales). Na 
dřevě buku dominují druhy bílé hniloby: troudnatec korytovitý (Fomes fomentarius), lesklokorka ploská (Gano-
derma applanatum), lupenaté houby rodu třepenitka, šupinovka, hlíva, pařezník, plaménka a helmovka 
(Hypholoma, Pholiota, Pleurotus, Panellus, Gymnopilus a Mycena). Na buku se také poměrně hojně vyskytuje 
troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), který způsobuje hnědou hnilobu dřeva. 
Pro rozklad dřeva smrku ztepilého mají větší význam lignikolní druhy hub hnědé hniloby. Naopak pro rozklad 
dřeva buku lesního jsou důležitější druhy bílé hniloby. Produkty rozkladu dominantních dřevin jsou odlišné, je 
pravděpodobné, že mají i odlišnou funkci v půdotvorném procesu a pro přirozenou obnovu. 
Zhodnocení genetické struktury populací 5 jehličnatých dřevin (smrku ztepilého, jedle bělokoré, borovice kleče, 
tisu červeného, modřínu opadavého) z oblasti Šumavy vytváří rámcový přehled o stavu poznání jejich genetické 
variability. Tyto poznatky jsou velmi cenné jednak při záchraně genových zdrojů těchto dřevin a jednak při vyti-
pování původních populací dřevin na základě znaků morfologické proměnlivosti. 
V další kapitole této monografie je pak analyzována problematika diferencovaného managementu. Na území NP 
Šumava je aplikován přírodě blízký management lesních ekosystémů, vycházející z Plánu péče Národního parku 
Šumava (naposledy schválený v r. 2000). Péče o lesní ekosystémy je zde diferencovaná, vycházející především 
ze zonace, přírodních podmínek reprezentovaných SLT a ze současného stavu porostů. Nástrojem pro uplatnění 
diferencované péče o ekosystémy je především rozdělení území národního parku do zón ochrany přírody s od-
stupňovaným režimem ochrany podle přírodních hodnot daného území. V NP Šumava jsou vymezeny tři zóny 
ochrany přírody. Do první zóny jsou zahrnuta území s nejcennějšími přírodními hodnotami, například nejcitli-
vější biotopy nebo území s kriticky ohroženými druhy, které jsou snadno zranitelné a hrozí jim zánik v důsledku 
činností realizovaných člověkem. Proto je zde uplatňován nejpřísnější režim ochrany a nejsou prováděna ta opat-
ření, která by vedla k poškození nebo zániku předmětu ochrany. Do druhé zóny (řízená přírodní) jsou zařazena 
území s významnými přírodními hodnotami, člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy. Do 
třetí zóny (okrajová) se zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů. 
V Národním parku Šumava je management lesních ekosystémů rozdělen na dva základní typy, a to na péči o lesy 
přírodě blízké a péči o lesy přírodě vzdálené. Oba typy managementu se dále diferencují například na destruktiv-
ní a nedestruktivní opatření v ochraně lesa. Dále se zásadně liší i v pojetí obnovy lesních ekosystémů; zatímco 
v prvním případě se využívá spontánní přirozená obnova, tak ve druhém případě i řízená přirozená obnova a 
obnova umělá. 
V závěru knihy je především zdůrazněno, že klíčovým problémem péče o lesní ekosystémy v NPŠ je zpracovaní 
nového plánu péče o lesní ekosystémy, který by vycházel z nové zonace postavené na exaktních základech, tj. na 
důsledné diferenciaci stanovištních a porostních poměrů. Prioritním úkolem lesnického managementu lesů NPŠ 
bude nyní obnova lesa na místech kůrovcové kalamity. Jsou to v podstatě úkoly stabilizačního a revitalizačního 
managementu v lesích, charakterizované jako opatření orientovaná na odstranění primárních příčin kůrovcových 
kalamit: obnova přírodě blízkých druhových skladeb, soustavná péče o genofond, postupná náprava narušené 
věkové a prostorové výstavby a textury lesa (přiblížení se k malému vývojovému cyklu lesa za podmínek maxi-
mální diferenciace struktury porostů), postupná náprava narušeného půdního režimu biologickou meliorací, 
náprava narušeného vodního režimu, postupná náprava narušených vazeb mezi základními složkami lesních 
ekosystémů (např. lesní porost – zvěř – predátor). Nezbytná jsou i diferencovaná opatření ke zvládnutí v součas-
né době hrozící nové vlny kůrovcové kalamity. 
Jako podklad pro vypracování nového plánu péče o NP Šumava a jeho postupnou realizaci se jeví nezbytné 
uskutečnit revizi typologického mapování na celém území NPŠ tak, aby odpovídalo skutečné výškové diferenci-
aci lesních ekosystémů, a byla tak posílena péče o přirozenou biodiversitu zaměřená především na zvýšení 
podílu nyní minimálně zastoupených dřevin (např. buku, klenu, jilmu, lípy, ale i jedle a borovice). Z hlediska 
lesnického managementu je v současné době prioritní zachovat poslední zbytky původního genofondu smrku 
ztepilého a minimalizovat procesy introskeletové eroze na kůrovcem postižených lokalitách. Při tvorbě nové 
zonace je nutno vycházet z exaktního posouzení míry fungování autoregulačních procesů diferencovaně podle 
jednotlivých porostů s důrazem na minimální areál jednotlivých vegetačních formací. 
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Management lesních ekosystémů obecně se zřetelem na lesy zvláště 
chráněných území, a to včetně Krkonošského národního parku a NP Šumava 
Poznatky o managementu lesních ekosystémů, tj. pěstování či obhospodařování lesů či péči o lesní porosty 
obecně se zřetelem na lesy zvláště chráněných území, a to včetně Krkonošského národního parku a NP Šumava 
byly shrnuty v 2 samostatných monografiích a v dalších 8 knihách, kde jsou této problematice věnovány jen 
určité kapitoly nebo jejich části. Výsledky řešení byly dále zveřejněny ve 13 vědeckých a odborných článcích. 

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů (VACEK, SIMON, 
REMEŠ ET AL. 2007) 
Tato monografie je syntézou dosavadních literárních a vlastních výzkumných poznatků o obhospodařování bo-
hatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů převážně ve zvláště chráněných územích, a to včetně Krkonoš a 
Šumavy. 
V první části knihy je rozebrán dopad mezinárodních aktivit na trvale udržitelné obhospodařování lesů v Evropě 
a současné pojetí polyfunkčního obhospodařování lesů. Následuje rozbor struktury a vývoje přírodních lesů, a to 
včetně typů vývojových cyklů a jejich dynamiky. Značná pozornost je dále věnována hospodářském způsobům 
trvale udržitelného obhospodařování lesů (podrostnímu, holosečnému, násečnému a výběrnému) i speciálním 
způsobům hospodaření (dvoumýtnému lesu vysokokmennému, péči o porostní zásobu, přírodu sledujícímu les-
nímu hospodářství, trvale udržitelnému obhospodařování lesů a přírodě blízkému pěstování lesů). 
Dále se jedná o rozbor hospodářsko-úpravnických soustav s akcentem na soustavu lesů přírodě blízkých, nové 
metody tvorby lesních hospodářských plánů, metodiku tvorby LHP na podkladě provozní inventarizace, metodu 
zpracování LHP založenou na využití počítačové analýzy obrazu. 
Největší pozornost je v monografii věnována přírodním modelům tvorby bohatě strukturovaných lesů (chudým 
dubovým borům, borovým doubravám, reliktním borům, úvalovým luhům, habrovým doubravám, acidofilním 
doubravám, suťovým lesům, květnatým bučinám, acidofilním bučinám, smíšeným jedlobukovým porostům na 
kyselých a svěžích stanovištích, horským a podmáčeným smrčinám). Následně jsou rozebírány principy tvorby 
bohatě strukturovaných lesů a principy trvale udržitelné péče o lesní ekosystémy, a to včetně kritérií hodnocení 
přírodě blízkého lesa a cílů managementu v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody, směrů přiblížení 
k přírodě blízkému lesu, obnovy a výchovy lesních porostů, záchrany a obnovy biodiversity lesních ekosystémů, 
plánování a realizace pěstebních opatření v lesích MZCHÚ, možných přístupů k tvorbě přírodě blízkého lesa, 
zásad výběru dřevin přirozené druhové skladby při obhospodařování lesů a plánů péče o lesy v MZCHÚ. Dále 
jsou analyzovány bohatě strukturované lesy na LÚ Klokočná a je zhodnocena přestavba lesních porostů na úze-
mí ŠLP Kostelec nad Černými lesy. 
Z monografie vyplývá, že lesní prostředí, obecně lesní ekosystémy a samozřejmě v rámci nich i lesní porosty, 
jsou v České republice velmi diferencované a různorodé. Na jejich formování do aktuálního stavu se podílela, 
mimo jiné, i celá řada vlivů a cílených zásahů vycházejících často z protichůdných společensko-ekonomických 
vztahů. Dopad zmíněných vlivů i cílených strategií se díky dlouhodobé produkční době lesa často projevil až 
v delším časovém horizontu a zpravidla v jedné generaci lesa měl nevratný charakter. Aktuální stav lesa je lo-
gicky ovlivněn zejména dlouhodobě zcela dominantním využíváním hospodářsko-úpravnické sousty lesa 
pasečného, které jednoznačně mělo vliv na snížení zajištěnosti produkce, snížení ekologické i statické stability 
porostů a snížení biodiversity ekosystémů. Uvedené aspekty jsou aktuálně v profesních diskusích akcentovány a 
často je vznášen požadavek na plošné nahrazení zmíněné hospodářko-úpravnické soustavy soustavou lesa 
s bohatou strukturou. Na uvedený požadavek je možné nahlížet z několika rovin. Prvním aspektem je oblast 
lesopolitická. Zde jde o naplnění produkční funkce lesů, ve vztahu k zvýšení využití dřevní suroviny jako obno-
vitelného zdroje a zároveň i k naplnění společenských požadavků na plnění ostatních funkcí lesa daných i 
strategickým plánem evropského společenství. Dalším aspektem je právo vlastníků uplatňovat autonomní strate-
gie hospodaření při zachování podstaty a kontinuity lesa, v legislativním kontextu. Oba aspekty, které 
samozřejmě nejsou jediné, jasně naznačují, že paušální řešení určení hospodářských strategií není optimální, a že 
výhodné je řešení kompromisní, což ostatně platí i v mnoha jiných oblastech. 
V praktické úrovni naznačené znamená, že v souvislosti s diferenciací přírodního prostředí a stavu lesa je vhodné 
a výhodné a účelné využití obou hospodářsko-úpravnických soustav, tedy převod na lesy s bohatou strukturou 
realizovat zcela cíleně, v dlouhodobém časovém horizontu a v podstatě tam, kde se jedná o záležitost účelnou. 
Aspekt účelnosti je však nutno podpořit a posuzovat na úrovni provedení speciální regionalizace území, kde 
základními atributy musí být jednoznačně zhodnocení lesních ekosystémů, i s ohledem na jejich pozměněný stav 
oproti stavu přirozenému a aktuální stav lesních porostů. Pouze na úrovni takto provedené speciální regionaliza-
ce je možné rozhodnout o změně hospodářsko-úpravnické soustavy, zmíněných převodech stanovit odpovídající 
strategie managementu, z nichž některé byly rámcové naznačeny. 

Péče o lesy ve zvláště chráněných územích ČR (VACEK, MOUCHA ET AL. 2011) 
Tato monografie představuje komplexní dílo v oboru ochrany přírody se zaměřením na péči o lesní porosty ve 
zvláště chráněných územích. Jedná se o jisté završení snah v rámci finalizace projektu a jednak snah vyplývají-
cích z vývoje za posledních padesát let, kdy měnící se podmínky životního prostředí a zvyšující se nároky na 
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lesy a lesní hospodářství vyústily v daleko větší požadavky na mimoprodukční funkce lesa. V souladu s tímto 
vývojem dochází k postupné gradaci požadavků ochrany přírody na lesní hospodářství (MÍCHAL ET PETŘÍČEK 
1999). Mezi ty hlavní patří: existence reprezentativní sítě chráněných přírodních lesů ponechaných v kulturní 
krajině spontánnímu vývoji bez zásahů; minimální postačující zastoupení přirozených a přírodních ekosystémů, 
vytvářejících v krajině propojený systém, zaručující komunikaci veškeré bioty (ÚSES); celoplošné přírodě blízké 
hospodaření v lesích a péče o biodiversitu (viz konference OSN v Rio de Janeiro 1992, ministerské konference o 
ochraně lesů v Evropě – Helsinky 1993, Vídeň 2003). 
V úvodních kapitolách publikace se věnuje pozornost základním cílům a předmětům ochrany přírody v lesních 
porostech chráněných území, požadavkům na lesy I. zón velkoplošných území a přírodních rezervací, základním 
principům managementu a přehledu strategií pro zachování biodiversity lesů. Následuje obsáhlý rozbor proble-
matiky pěstování lesů v chráněných územích. Základní strategií při obhospodařování převážně kulturních lesů 
v České republice jsou principy trvale udržitelného hospodaření. Stěžejní prvky trvale udržitelného obhospoda-
řování lesů platí pro lesy ČR obecně a lze je vnímat jako nezbytné minimum. Naproti tomu tzv. přírodě blízké 
pěstování lesů je jeden z názvů pro vyšší úroveň hospodaření, než je běžné trvale udržitelné obhospodařování či 
hospodářské minimum. Tento nadstandardní systém hospodaření si volí z vlastní iniciativy vlastníci lesů a lesní 
hospodáři za účelem dosažení lepších výsledků hospodaření (ekonomických i mimoekonomických), jeho zá-
kladní rysy a cíle se však v čím dál tím větší míře ukazují jako vhodné i pro management lesů v ZCHÚ. Výběrný 
hospodářský způsob je velmi často uváděn jako optimální postup pěstební péče ve zvláště chráněných územích. 
V současnosti se stáváme svědky opětovného mimořádného zájmu o výběrné hospodaření zejména proto, že 
výběrný hospodářský způsob a jeho produkt výběrný les představuje vrchol přírodě blízkého hospodaření. Často 
však dochází k nepochopení významu tohoto pojmu i samotné podstaty výběrného lesa a následným nepřiměře-
ným či dokonce nereálným požadavkům na lesní hospodaření v daných lokalitách. 
Z pohledu historického vývoje má své nezastupitelné místo tzv. Dauerwald – les trvale tvořivý. Velice silný 
impuls k odklonu od holosečného hospodaření v lesích vyvolal profesor lesnické akademie v Eberswalde 
MÖLLER (1921, 1922) svou myšlenkou trvalého lesa a novým pojetím životaschopného přirozeného lesa jako 
organismu. Tento trvalý (neustále tvořivý) les měl být určitou obdobou výběrného lesa v borových porostech 
severoněmecké nížiny. Po druhé světové válce, kdy byly lesní hospodářství a německé lesy postiženy válečnými 
událostmi, vysokými přetěžbami během války i po válce (reparace, nová výstavba) a řadou hmyzích kalamit 
došlo v obou částech již rozděleného Německa k oživení myšlenek přírodu sledujícího lesního hospodářství, 
koncipovaných již před válkou. Směr v lesním hospodářství označovaný jako hospodaření s porostní zásobou 
(Vorratswirtschaft) nebo pěstování porostní zásoby (Vorratspflege) teoreticky zformuloval RUBNER (1931, 1939) 
a spočíval v trvalém uplatňování výběru v lesních porostech (bez ohledu na jejich věk). Tyto snahy měly již svou 
odezvu i na území České republiky. Přes nesporně pozitivní praktické dopady tohoto způsobu hospodaření došlo 
v dalších letech k odmítnutí a později i k zapomenutí tohoto způsobu hospodaření. Podle POLENA (2001) bylo 
hlavním důvodem negativního ohlasu péče o porostní zásobu u nás uplatňování tohoto způsobu hospodaření 
v období 2. světové války, kdy se tento způsob vinou přetěžeb projevil spíše negativně – velkoplošným prořeďo-
váním porostů bez dostatečného zajišťování obnovy. Na popis historického vývoje přírodě blízkého pěstování 
lesů navazuje rozbor problematiky v kontextu českých zemí. Mezi nejvýznamnější představitele prosazující tyto 
snahy patřil první docent lesnických nauk na pražské Vysoké škole technické Liebich, který již v první polovině 
19. století upozorňoval na škodlivé následky nadměrného zakládání lesních monokultur (POLENO 1996). Prvním 
praktickým realizátorem přírodě blízkého lesního hospodářství byl na našem území Konias, ředitel velkostatku 
Opočno. Kromě něj se u nás hlavním zastáncem výběrného lesa jako plnohodnotného hospodářského způsobu 
stal POLANSKÝ (1959, 1960, 1961), který byl přesvědčen, že způsoby výběrného hospodářství nejsou vázány na 
stanoviště a dřevinu, ale že pro každé stanoviště a dřevinu lze či je třeba nalézt odpovídající výběrný způsob, 
tedy i výběrný les, který bude produktivnější než les pasečný. V poválečném období u nás došlo ke značnému 
rozvoji jemnějších forem hospodaření, souhrnně označovaných jako podrostní hospodářství. Hlavní předností 
tohoto způsobu hospodaření je dosažení přirozené obnovy lesních porostů a všech výhod, které z ní vyplývají. 
Dvouetážovost porostů je většinou pouze dočasná (po dobu trvání obnovní doby) a tento hospodářský způsob je 
využitelný i pro dřeviny s většími světelnými nároky. V 70. a 80. letech 20. století u nás došlo k výraznému 
poklesu praktické realizace jemných způsobů hospodaření ve prospěch hospodářství holosečného z důvodů, 
které mají své hluboké kořeny v politickém vývoji. V současné době opět dochází k renesanci myšlenek přírodě 
blízkého hospodaření a k výraznému oživení zájmu praktické lesnické veřejnosti o jemnější pěstební postupy. 
V důsledku rozšíření myšlenek přírodě blízkého lesního hospodářství do řady zemí Evropy, došlo v roce 1989 ve 
Slovinsku k založení Svazu evropských lesníků praktikujících přírodě blízké hospodaření – PRO SILVA 
EUROPA; na základě koncepce trvalé udržitelnosti PRO SILVA předkládá svá stanoviska k důležitým aspektům 
lesního hospodářství a k odpovědnosti vlastníků lesa a lesníků.  
Péče o genofond lesních dřevin je jedním ze zásadních úkolů ochrany přírody v ZCHÚ. Samovolné přírodní 
procesy není možno vždy považovat za optimální cestu k uchování původních genových zdrojů všech druhů 
organismů. Současně není možno předpokládat, že nepůvodní populace lesních dřevin se tzv. adaptují na místní 
podmínky během několika málo generací, či jen za jednu generaci. Ve velkoplošných chráněných územích vý-
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razně převažují geneticky nepůvodní lesní porosty, které byly zakládány od zhruba druhé poloviny 18. století. 
Prakticky žádné z velkoplošných chráněných území totiž nebylo vyhlašováno výhradně z důvodu záchrany míst-
ních populací lesních dřevin. V těchto zvláště chráněných územích je však věnovaná péče zbytkům původních 
populací lesních dřevin výrazně kvalitnější než na většině území státu.  
V navazující kapitole management ochrany lesa v lesích chráněných území se autoři věnují podrobnému popisu 
takových aspektů, jako jsou cíle a rámcové zásady diferencovaného managementu podle zonace a stanovištních 
poměrů, ochrana proti hmyzím a houbovým chorobám, škody zvěří a abiotické a antropogenní škody a ochrana 
proti nim.  
V souvislosti s přírodě blízkým hospodařením v lese nabývá na významu pojem struktury lesa. Strukturní bohat-
ství je sice do značné míry důsledkem pěstování lesů, není však v hospodářských porostech a priory jeho cílem. 
Nicméně právě v ZCHÚ se jedním z cílů pěstování lesa může stát právě úprava porostní struktury. V posledních 
letech se v národních parcích ČR při tvorbě lesních hospodářských plánů využívá stále více metodika na podkla-
dě provozní inventarizace (ÚSTAV PRO VÝZKUM LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ 2004), která reaguje na požadavky 
přírodě blízkého hospodaření a vytváření lesů s bohatou strukturou. Vedle problematiky hospodářské úpravy lesa 
v chráněných územích se autoři zabývají právě strukturními znaky, které jsou typické či žádoucí pro dané typy 
vývoje lesa či typy porostu.  
Nesporné jsou ekologické a environmentální přínosy přírodě blízkých způsobů hospodaření. Z těchto hledisek se 
za největší výhody přírodě blízkých směrů pěstování lesů považuje vyšší stabilita (ekologická i statická) a adap-
tabilita lesních ekosystémů na změny vnějšího prostředí (např. klimatické změny). Pěstování smíšených porostů 
umožňuje rozložení rizik, uplatňuje se princip prevence. Zvláštní pozornost je věnována přeměnám, převodům a 
přestavbám porostů, tedy postupům, které mají vést k větší produkční a ekologické funkčnosti lesa. Obecnou 
část monografie uzavírají kapitoly shrnující rámcové zásady péče o lesní ekosystémy využitelné při tvorbě plánů 
péče o chráněná území a kapitola Plány péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich 
zpracování. 
V následující části je věnována pozornost popisu lesů ve velkoplošných chráněných územích, nejdříve v národ-
ních parcích a posléze v chráněných krajinných oblastech. Jednotlivé kapitoly jsou strukturovány od vymezení 
území, přes přírodní a porostní poměry až po specifika a zvláštnosti hospodaření společně s rozborem ochrany 
přírody v daných lokalitách. Pro jednotlivé CHKO je doplněn i přehled a charakteristika ploch ponechaných 
samovolnému vývoji. Každá oblast je rovněž charakterizována přehledovou mapou uvádějící stupně přirozenosti 
lesních porostů. Celá tato kapitola o velkoplošných zvláště chráněných územích je koncipována tak, aby na zá-
kladě uvedeného zhodnocení stanovištních a porostních poměrů s důrazem na stanovištní diferenciaci v úzké 
vazbě na stupně přirozenosti lesních porostů, zonaci ochrany přírody a specifika jednotlivých území bylo možno 
exaktně koncipovat rámcově zásady péče o lesní ekosystémy. 
Čtrnáctá kapitola přináší popis lesů v soustavě NATURA 2000. Příslušná legislativa, vymezení soustavy a ma-
nagement soustavy NATURA 2000 v Krkonoších jsou stěžejními body této kapitoly. V další části publikace je 
věnována pozornost lesům v síti maloplošných chráněných území. Není bez zajímavosti, že ke zřízení první lesní 
rezervace v Čechách došlo 28. 9. 1838, když Jiří Augustin Langueval Buquoy nařídil uchovat určité části pralesů 
svého panství Nové Hrady. Tak začal být chráněn Žofínský prales a ještě v r. 1938 prales Hojná Voda na katast-
rálním území Staré Hutě. V roce 1858 byl z iniciativy vimperského lesmistra Josefa Johna rozhodnutím Johanna 
Adolfa Schwarzenberga chráněn prales Boubín. V r. 1884 byla v Čechách zřízena další pralesovitá lesní rezerva-
ce Buky u Vysokého Chvojna na Pardubicku. V současné době podle naší platné legislativy nejvýznačnější 
kategorií ochrany maloplošných území je národní přírodní rezervace (NPR). Poskytuje ochranu v mezinárodním 
nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganický-
mi fenomény. Přírodní rezervace (PR) je pak obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním 
významem. Přírodní rezervace v ČR byly vyhlašovány primárně pro ochranu menších území, v nichž jde o 
ochranu vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), případně o ochranu většího počtu vzác-
ných druhů rostlin nebo živočichů. Národní přírodní památka (NPP) je území obvykle menší rozlohy zřízené k 
ochraně určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty. V místním měřítku je její obdobou přírodní 
památka. Přírodní park (PřP) je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny. Podle tohoto zákona se zřizují „k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a 
přírodními hodnotami“. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hod-
notná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. V další části je věnována 
pozornost spontánnímu vývoji lesních porostů. Ponechání lesních ekosystémů samovolnému vývoji je strategic-
ké rozhodnutí dané úmyslným trvalým vyloučením přímých lidských zásahů do lesních porostů a jejich 
vystavení spontánním procesům v rámci jednotlivých složek ekosystému lesa. Míra autoregulačních schopností 
porostů by v tomto ohledu měla být jedním ze zásadních kritérií pro rozhodnutí o zásahovosti či nezásahovosti 
daného území. Řešení problematiky ekologických kritérií pro rozhodování o ponechání lesů ve zvláště chráně-
ných územích spontánním procesům vychází rovněž z poznání zákonitostí původních či přírodních lesů, zejména 
pak z posouzení jejich základních znaků a vlastností. Jedná se především o relativní stálost druhového složení 
společenstev, relativní různověkost, relativní vyrovnanost dřevní zásoby a relativní maloplošnost jednotlivých 
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vývojových fází a stadií. V souvislosti se sledováním stálosti společenstev, porostního mezoklimatu i mikrokli-
matu a půdních poměrů bylo zjištěno, že výměra a tvar přírodního lesa je rozhodujícím fenoménem pro jeho 
další vývoj. Alespoň hraniční hodnoty jeho minimální výměry zaručují ekologickou a vývojovou samostatnost 
lesního ekosystému včetně plnění funkcí lesa. Základním východiskem pro management lesních ekosystémů 
v ZCHÚ (především pak v maloplošných zvláště chráněných územích, v I. zónách CHKO a v I. i II. zónách 
národních parků) musí být respektování skutečnosti, že uplatňování systémů trvale udržitelného obhospodařová-
ní lesů nestačí. Na rozdíl od trvale udržitelného obhospodařování lesů přírodě blízké způsoby péče kladou 
značný důraz na autochtonnost porostů, tj. nejen na druhovou, ale i ekotypovou skladbu, dále i na přirozenou 
věkovou a prostorovou strukturu při plnění celého spektra mimoprodukčních funkcí. Z hlediska pěstebního ma-
nagementu se jedná zejména o účelné využívání světla a stínu diferencovaně podle dřevin, porostních a 
stanovištních poměrů. Je však potřeba si uvědomit, že směry přiblížení k přírodnímu či k přírodě blízkému lesu 
nejsou vázány na žádné hospodářské schéma, na žádný úzce vymezený postup. V zásadě je možný clonný, sku-
pinovitý, do určité míry i násečný a výběrný postup. Jde tedy o pružný způsob hospodaření na ekologických 
základech, vyhovující daným růstovým podmínkám a sledující dodržování základních principů, zajišťujících 
ekologickou stabilitu a biodiversitu, tj. ekologickou trvalost a vývojovou vyrovnanost lesních ekosystémů.  
V závěru publikace čtenář nalezne modelové praktické ukázky plánů péče o lesní ekosystémy ve vybraných 
velkoplošných a maloplošných ZCHÚ reprezentující všechny kategorie a stupně ochrany v ČR společně s evrop-
sky významnými lokalitami. V příloze jsou jednak uvedeny stanovištní a pěstební charakteristiky jednotlivých 
souborů lesních typů v ČR podle typologického systému Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem a jednak vegetační charakteristiky lesů v ČR podle curyšsko-montpellierské fytocenologické školy a 
katalogu biotopů soustavy NATURA 2000. Ty jsou důležitou pomůckou pro objektivizaci stanovištní diferenci-
ace a směřování managementu, a to především z hlediska přirozené druhové skladby v rámci přírodě blízkých 
způsobů péče o lesní ekosystémy. 
 
Z dalších managementových monografií se jedná zejména o MIKESKA, VACEK ET AL. (2008), POLENO, VACEK ET 

AL. (2007a, b, 2009), SIMON, BUČEK, VACEK ET AL. (2008), VACEK ET PODRÁZSKÝ (2006), VACEK, SIMON ET 

AL. (2009) a VACEK, SLÁVIK ET AL. (2006). 
 

Využití poznatků z řešení projektu v praxi ochrany přírody v Krkonoších a na 
Šumavě 
V Krkonošském národním parku byly získané poznatky dosud využity především při zpracování Plánu péče o 
Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (KOLEKTIV 2010) a při koncipování nového přístupu Správy 
KRNAP k obnově lesních porostů s maximálním využitím přirozené obnovy. Bezprostředně budou tyto po-
znatky využity při diferenciaci lesních porostů podle typů vývoje lesa a typů porostů a pro návrh rámcových 
směrnic obhospodařování lesních porostů (cf. VACEK, MOUCHA ET AL. 2011) v souvislosti s přípravou LHP pro 
LHC Harrachov s platností od 1. 1. 2012, pro LHC Vrchlabí od 1. 1. 2013 a LHP pro LHC Maršov (včetně LHC 
Šimková) s platností od 1. 1. 2014. 
V Národním parku Šumava byly získané poznatky dosud využity především při přípravě nového Plánu péče o 
Národní park Šumava a při koncipování některých managementových rozhodnutí v průběhu kůrovcové distur-
bance v letech 2008 až 2010. V r. 2011 mapa stupňů přirozenosti lesních porostů v NP Šumava byla jako jeden 
z podkladů využita při koncipování nové zonace ochrany přírody. Přehled poznatků o stanovištních a porostních 
poměrech v lesních ekosystémech v NP Šumava byl dále poskytnut členům pracovní skupiny pro přípravu záko-
na o NP Šumava. 
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Souhrn výsledků sledování dynamiky obnovy lesa po velkoplošném 
rozpadu porostů v NP Šumava 
Jiří Remeš, Václav Štícha, Iva Ulbrichová, Karel Malík 
 

Úvod 
Rozsáhlé plochy smrkových porostů v Národním parku Šumava jsou v posledních letech postižené gradací 
kůrovců (zejména Ips typographus L.). V důsledku žíru tohoto druhu dochází k odumírání převážně stejnově-
kých smrkových porostů, které ve velké míře vznikly umělou kultivací po větrných a následně kůrovcových 
kalamitách, které postihly Šumavu v letech 1860-1870 (JELÍNEK 1988). Výsledkem výše uvedených faktů a také 
díky změnám v managementu ve vztahu ke kůrovcové gradaci (aktivní a pasivní přístup) dnes můžeme v této 
oblasti nalézt plochy v různém stadiu rozpadu horního stromového patra a s různými podmínkami pro obnovu 
lesa. Od uměle zalesněných holin vzniklých asanací kůrovcem napadených stromů, přes plochy s téměř kom-
pletně odumřelým mateřským porostem, který zůstal stát na stanovišti bez zásahu a kde se v současnosti vyvíjí 
přirozená obnova spolu s provedenými podsadbami, přes plochy, kde byly napadené stromy odkorněny a pone-
chány na povrchu půdy až po porosty kůrovcem slabě napadené, nebo nenapadané, kde k přirozené obnově 
dochází pod clonou mateřského porostu. 
V rámci projektu Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě byla dlouhodobě hodnocena obnova lesa 
ve vybraných lokalitách Národního parku Šumava, kde došlo v minulosti k souvislému plošnému rozpadu stro-
mové složky lesních ekosystémů. Jde zejména o oblast takzvaného bezzásahového území mezi Luzným a 
Roklanem, kde na české a německé straně odumřelo několik tisíc hektarů souvislé plochy lesa a také o smrkové 
porosty v blízkosti vrcholu hory Plechý. Jedná se o pokračující monitoring, který navazuje na již publikované 
práce (ULBRICHOVÁ ET PODRÁZSKÝ 2000, ZATLOUKAL 2000, ULBRICHOVÁ ET AL. 2006, ULBRICHOVÁ ET REMEŠ 
2007). 
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.  
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, zejména se jedná o světelné poměry, vnitrodruhovou 
kompetici a konkurenci ostatních nízkých rostlin, které vedou k vysoké úmrtnosti nejmladších stadií smrku do 4 
až 5 let (JONÁŠOVÁ ET PRACH 2004, ZATLOUKAL 2000, CANHAM ET AL. 1990, GRASSI ET BAGNARESI 2001, 
VÁVROVÁ ET AL. 2004). Charakter a úspěšnost přirozené obnovy v podmínkách horských a podmáčených smrčin 
jsou podmíněny mnoha faktory, které se vzájemně ovlivňují. Vliv mikroreliéfu na výskyt zmlazení hodnotí např. 
VACEK 1981, VACEK ET AL. 1995, VACEK ET SOUČEK 2001,  KUULUVAINEN ET KALMARI 2003, DIACI 2002. 
Z těchto výzkumů plyne, že výskyt přirozené obnovy smrku je velmi významně vázán na místa se speciálním 
mikroreliéfem, a to zejména na vyvýšeninách. Kromě toho se zde ukazuje podstatný vliv ostatních faktorů, 
zejména pak dostatečné vlhkosti, která je pro semenáčky velmi důležitá (KOZLOWSKI 2002). Limitujícím fakto-
rem v klimaxových smrčinách často bývá světlo a teplo, a to i v souvislosti s konkurenčním bojem ostatních 
rostlin (cf. VACEK ET SOUČEK 2001, JONÁŠOVÁ ET PRACH 2004, ULBRICHOVÁ ET AL. 2006). Z dalších faktorů lze 
uvést zápoj mateřského porostu, mráz, pohyb sněhu atd. Nejúspěšněji se semenáčky zmlazují na mrtvém dřevě a 
nejhůře v hustých kapradinách (Athyrium distentifolium, A. filix-femina) a v travinách (Calamagrostis villosa) a 
na vlhčích lokalitách i ve Vaccinium myrtillus.  

Metodika 
Monitoring a výzkum obnovy lesa je dlouhodobě prováděn na výzkumných plochách založených v oblasti LS 
Modravy a LS Plešný. Nadmořská výška ploch se pohybuje mezi 900-1360 m.n.m, průměrná roční teplota 2,9–
4,7 ºC, průměrná vegetační doba 98-120 dní, matečná hornina je biotitický granit a částečně svory, a půdy typu 
podzolů, rankerů a organozemí. Jedná se především o vybrané plochy ze seznamu MATĚJKA (2008) a o některé 
ad hoc šetřené plochy. 
Stav obnovy byl hodnocen především na třech typech ploch:  
1. plochy M9 (Lu1), M10 (Lu2) a M11 (Lu3) na kterých došlo k úplnému odumření stromové složky porostu, 

bez asanace – stojící suchý les s přirozenou obnovou v kombinaci s podsadbami,  
2. plochy Lu4, Lu5 a Lu6 v blízkosti Luzného na Modravsku, kde proběhla v minulosti úplná asanace kůrov-

cem napadených stromů – holiny s umělou obnovou,  
3. plochy s relativně nedotčeným mateřským porostem se vyskytovaly jak na Modravsku (M3), tak v oblasti 

Plechý-Trojmezná (P20 a 2 další plochy šetřené I. Ulbrichovou). 
Výsledky z prvních dvou sérií popisují REMEŠ ET AL. (2008). Výzkumné plochy (o velikosti 50 x 50 m) byly 
založeny v létě roku 1997 a v doplněny novými plochami v roce 2007. Na každé ploše byly vždy vylišeny dva 
transekty (o velikosti 25 x 5 m) ve směru spádnice. Tyto transekty na sebe navazovaly a tak obsáhly celou délku 
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plochy. Na ploše transektu byli zaznamenáni všichni jedinci obnovy, byla zjištěna jejich poloha (lokální souřad-
nice), pozice v mikroreliéfu, určen druh dřeviny, změřena jejich výška a výškové přírůsty za poslední 3 roky. 
Pozornost byla věnována také původu jedinců, z důvodu v minulosti prováděných podsadeb. Cílem šetření bylo 
zachytit frekvenci přirozeného zmlazení, jeho výškovou a přibližnou věkovou strukturu a na základě těchto sle-
dování pak popsat průběh a charakteristiku přirozené obnovy sledovaných lokalit. Hodnocena byla i prostorová 
struktura obnovy, k čemuž byla použita  Ripleyova K funkce (RIPLEY 1981, PENTINEN ET AL. 1992, OHSER 
1983). 

Výsledky 
Z hlediska četnosti přirozené obnovy byl mezi porovnávanými typy ploch hlavní rozdíl v počtech jedinců 
v nejmladší věkové třídě, která je závislá především na blízkosti a dostatečném počtu plodných mateřských 
stromů. Proto na plochách s živým mateřským porostem hodnoty v této kategorii zpravidla významně přesahují 
množství obnovy v suchých porostech a na holinách (Obr. 1).  
Kromě kvantitativních rozdílů existují mezi těmito dvěma typy stanovišť i rozdíly ve výškové struktuře obnovy. 
Ty závisí nejen na doplňování jedinců do nejmladší věkové kategorie, ale i na světelném režimu, který je naopak 
na plochách s menší clonou příznivější a umožňuje vyšší přírůst. Průměrná výška smrkové obnovy na sledova-
ných plochách se pohybovala od 20 cm (na plochách se živým mateřským porostem), přes 65 cm na plochách 
s porostem odumřelým, až po více než 130 cm na holinách. Tento rozdíl je způsoben nejen vyšším přírůstem na 
méně cloněných plochách, ale i vyšším podílem nejmladší obnovy na plochách s porostem živým, což výsledný 
průměr významně posouvá směrem k nižším výškám. 
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Obr. 1. Počet jedinců v obnově lesa podle výškových tříd 
 
Křivka četnosti výškových tříd jedinců přirozené obnovy má na stanovištích s odumřelým mateřským porostem 
zatím spíše tvar Gaussovy křivky, zatímco v lesích s živým mateřským porostem má tvar negativní exponenciá-
ly. Na holině je vzhledem k rychlejšímu růstu mlazin nejpočetnější výšková třída nad 100 cm, naopak nejnižší 
výšková třída (0-20 cm) zastoupena vůbec není.  
Celkově bylo nejvíce jedinců obnovy dřevin zjištěno v živých porostech a naopak nejméně na holinách. Zde je 
však situace velmi závislá na vzdálenosti od porostní stěny. V těsné blízkosti porostní stěny se výrazně uplatnila 
přirozená obnova, která ovlivnila celkové počty i výškovou a prostorovou strukturu obnovy. To je patrné i 
z Tabulky 1, kde je provedeno porovnání vývoje obnovy pod suchým porostem (plochy 1-3) a na holině (plochy 
4-6) na svahu Velké Mokrůvky. Právě plocha 6 se nachází v relativně malé vzdálenosti od porostní stěny (dnes 
již suchého porostu) a počet zde rostoucích jedinců je více než čtyřnásobný v porovnání plochami uprostřed 
holiny.  
Umělá obnova na holině se v současnosti projevuje vyšší výškovou vyspělostí porostů, větším rozptylem výšek a 
nižším celkovým počtem jedinců v porovnání s plochami pod suchým porostem. To je především důsledek rych-
lejšího růstu smrku na holé ploše, kde dochází k plné saturaci sluneční radiací. V poslední době se projevuje 
výrazné poškozování jednotlivých stromů sněhem, které je spojené s ohýbáním stromů, se zlomy a deformacemi 
kmínků. To je na holé ploše mnohem častější než na plochách pod suchým porostem. Tyto škody způsobené 
sněhem jsou hlavní příčinou klesajícího ročního výškového přírůstu mlazin na holinách (Tab. 1). 
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Prostorová struktura přirozené obnovy v živých a v suchých stojících mateřských porostech se výrazněji neliší, 
což je dáno preferencí vhodných mikrostanovišť při převážně přirozené obnově a následným diferencovaným 
přežíváním semenáčků. Výsledkem je agregace semenáčků a vznik shlukovité struktury přirozené obnovy. 
V tomto ohledu je jasně patrná odlišnost obnovy umělé, u které bylo na holinách zjištěno výrazněji náhodné 
rozmístění stromů (Obr. 2).  
 
Tabulka 1. Vývoj výškového růstu obnovy na plochách pod stojícím suchým porostem a na holině. 

Počet jedinců (ks.ha-1) Průměrný roční výškový přírůst (cm)     Plocha 
Celkový   Vykázaná umělá obno-

va (průměr) 

Průměrná 
výška  (cm) 2006 2005 2004 

M9 6080 1574 93,2 18 13,4 12,3 
M10 4080 1574 56,5 12,9 9,0 7,6 
M11 21040 1574 48,8 11,7 7,8 8,0 
Lu4 2700 1574 249,2 19,4 23,3 27,5 
Lu5 2080 1574 207,2 24,1 22,1 26,5 
Lu6 9280 1574 108,2 13,4 10,4 14,9 
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Obr. 2. Prostorová struktura obnovy a) na holině; b), c) v suchém stojícím porostu; d) v živém porostu.  
Tenká čára zachycuje průběh K-funkce pro skutečné vzdálenosti stromů na stanovišti, modré křivky vymezují 
interval pro náhodné rozmístění stromů v 95 % intervalu spolehlivosti (případ a). Pokud se K-funkce pohybuje 
nad tímto intervalem (případy b, c, d) jedná se o agregaci. 
 

Vliv mikrostanoviště na výskyt a charakter přirozené obnovy 
Na všech plochách byl zaznamenán vždy vyšší podíl zmlazení na vyvýšeninách. V prohlubních byl naopak podíl 
zmlazení nižší. Většina semenáčků se však vyskytovala na speciálních typech mikrostanoviště (vzhledem 
k jejich plošnému zastoupení), což dokládá mnoho jiných autorů. Na TVP M1, M3, P19 a P20 (lokalizace ploch 
viz MATĚJKA 2008) byl podíl zmlazení smrku na rozloženém odumřelém dřevě výrazně vyšší, než na zbývají-
cích částech těchto ploch (otázka fáze rozkladu a dekompozičního typu). Na holé půdě (na hrabance) byl podíl 
zmlazení vždy nižší, nejmladší jedinci se vyskytují na odumřelém dřevě a na vyvýšeninách. 
Průměrné mocnosti celkového humusového profilu (hodnoceného ve vztahu k mikroreliéfu) se pohybují v roz-
mezí od 9,4 cm (TVP P18, elevace) do 37,7 cm (TVP M1, deprese), jsou tedy velmi variabilní, není patrný vliv 
struktury mateřského porostu.  
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Mocnosti humusových horizontů (hodnoceného ve vztahu k bylinnému druhu) kolísají od 11,5 cm (TVP M4, 
traviny) do 26,7 cm (TVP M1, borůvka). Nejvyšších hodnot dosahují nejčastěji v depresích a na ploškách 
s dominancí kapradin, nejmenších naopak na vyvýšeninách a na ploškách s dominancí trav.  

Diskuse a závěr 
Zjištěné množství obnovy smrku (převažuje přirozená obnova, ale na některých stanovištích mají značný vý-
znam i provedené podsadby) je na všech sledovaných plochách dostatečné pro zajištění existence nové generace 
lesa. Například KORPEĽ ET AL. (1991) odhaduje potřebný minimální počet 50-130 cm vysokých jedinců přiroze-
né obnovy na 150-200 ks.ha-1, tento počet je na všech sledovaných plochách mnohonásobně překročen. Nicméně 
pro posouzení životaschopnosti náletu je třeba brát v úvahu i chronotopický vliv zvěře a jiných faktorů (GUBKA 
2006). V našem případě jde především o opakované poškozování vtroušených listnatých dřevin okusem zvěře 
(přirozeně obnovený jeřáb a uměle vysázený klen), kromě vlivu zvěře bylo v posledních letech pozorováno i 
pomístné poškození obnovy pádem kůrovcových souší. 
V horizontální struktuře byla potvrzena vysoká sociabilita přirozené obnovy, která indikuje shlukování obnovy 
na mikrostanovištích s přijatelnými nebo optimálními podmínkami pro klíčení semen a vývoj semenáčků (vyvý-
šená místa – kořenové náběhy, pařezy, mrtvé dřevo). Tento trend je pro obnovu horských smrkových lesů 
typický (VACEK ET AL. 1996, SVOBODA 2005).  
Současná situace obnovy sledovaných porostů je významně ovlivněná jejich charakterem – ve většině případů se 
jednalo o stejnověké uměle kultivované smrkové monokultury, které dosáhly před zmíněnou kůrovcovou gradací 
dospělosti a byly převážně plně zakmeněné a zapojené. V takovýchto dospělých porostech je vznik a vývoj se-
menáčků zcela závislý na porušení korunového zápoje a dynamice dalšího vývoje těchto mezer. V průběhu času  
v závislosti na semenných letech vznikají jakési „generace“ semenáčků, jejichž vznik a hlavně další vývoj je 
zcela závislý na disturbancích mateřského porostu, ať už úmyslných nebo nahodilých. Semenáčky, které klíčí na 
konci této „generace“, jsou rozhodujícími v tvorbě banky semenáčků - pokud ovšem přežijí období světelné 
deprivace (GRASSI ET AL. 2004).  
Na zkoumaných lokalitách, kde došlo k rychlému odumření stávající generace lesa na značné souvislé ploše, 
byla proto zde v té době existující banka semenáčků a semen základem nové generace lesa. Její další doplňování 
bude dále již spíše sporadické (i když možné). Proto lze přepokládat, že také další vývoj obnovy se zde bude 
výrazně odlišovat od míst, kde k velkoplošnému rozpadu porostů 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 porostu rozhodujícím způsobem reguluje množství a charakter světla, které proniká 
do jeho nitra a posléze na porostní půdu. V místech plošného rozpadu porostů se stanovištní podmínky výrazně 
mění směrech k poměrům na volné ploše, což na souvislejších plochách vytváří předpoklady pro opětovné vy-
tváření věkově poměrně málo diferencovaných porostů, což spíše odpovídá vzniku nové generace lesa v rámci 
velkého ontogenetického vývojového cyklu. Ve sledovaných porostech ovšem chybí stádium přípravného lesa, 
ba naopak obnova vtroušených a přimíšených dřevin je zatím účinně blokována zvěří i jejich nedostatečným 
zastoupením v předchozí porostní generaci. Otázkou zůstává, zda bude nově vzniklá generace smrku suplovat 
roli tohoto přípravného porostu s postupným maloplošným a mozaikovitým zvyšování strukturní diferenciace 
v následných generacích, nebo se bude vývoj velkoplošného rozpadu a následné obnovy cyklicky opakovat. 
V místech, kde je to v souladu s plánem péče je vhodné doplnit přirozenou obnovu (dominantně smrk) obnovou 
umělou a přispět ke zvýšení biodiversity dřevin. Nezbytností je však výsadba těchto dřevin (buk, klen, jedle, 
jeřáb) do vhodných mikrostanovišť (vyvýšeniny, mezi kořenové náběhy souší) spolu s důslednou ochranou před 
zvěří.  
Oproti tomu situace, kdy dochází k plošně relativně malým disturbancím v původně rozsáhlejších stejnověkých a 
většinou i stejnorodých porostech, je naopak příležitostí k tvorbě mozaikovitě diferencované struktury porostů 
(ZUKRIGL 1991) a tím i šancí na bezprostřední uplatnění principů malého vývojového cyklu. Při aktivním ma-
nagementu mimo bezzásahová území je možné s těmito strukturálními zásahy spojit i řešení úpravy druhové 
skladby porostů, což je v NP Šumava důležité zejména v nižších polohách pod pásmem klimaxových smrčin.   
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Dílčí cíl 7. Návrh nových metod managementu ekosystémů 
v souvislosti s ochranou biodiversity 
Probíhající aktivity: 
 Nové prvky managementu lesů z hlediska ochrany přírody (další podstatná část je uvedena ve zprávě za 

spoluřešitele IDS). 
 Nové prvky managementu bezlesí z hlediska ochrany přírody (viz zpráva za spoluřešitele IDS) 
 

Využití typů vývoje lesa a stupňů přirozenosti lesních porostů pro management 
lesních ekosystémů ve velkoplošných zvláště chráněných územích na příkladu 
NP Krkonoš 
Stanislav Vacek, Miroslav Mikeska 
 
Péče o lesní ekosystémy je nástroj ovlivňování lesních ekosystémů s předem stanoveným cílem uvedených 
v plánech péče o daná zvláště chráněná území (ZCHÚ). Dosažení vyššího zastoupení pozdně vývojových stadií 
vývoje lesů je nový legitimní požadavek, který se od běžně chápaných užitků z lesa liší zejména tím, že vlastní-
kovi lesa nepřináší přímé výhody, ale přináší určitou hodnotu spíše společnosti jako celku, a to především 
z hlediska plnění ekologických a environmentálních funkcí lesa. Přesto lesní hospodáři mají k dispozici celou 
řadu nástrojů, jak ovlivňovat strukturu porostů a aktivním managementem je přibližovat k danému cíli. Nejedná 
se o vlastní hospodářský způsob, ale spíše o širokou škálu opatření, kterými lze vybraný hospodářský způsob 
vhodný pro péči o vybrané ZCHÚ, ochranné pásmo anebo i hospodářský les vhodně doplnit či rozšířit. Důraz je 
přitom nutné klást na vhodnost daných opatření, která se budou lišit ve vztahu k celé řadě faktorů, jako jsou 
především soubor lesních typů, stupeň přirozenosti lesního porostu a dlouhodobý cíl ochrany přírody. Z tohoto 
předpokladu vychází diferenciace lesních porostů ve ZCHÚ podle typů vývoje lesa (TVL), které jsou rámcovou 
jednotkou přírodě blízké a stanovištně diferencované péče o lesní ekosystémy (cf. VACEK, MOUCHA ET AL. 
2011).  
Typy vývoje lesa jsou souborem stanovišť s podobnou potenciální přirozenou vegetací a s velmi podobným 
vývojovým cyklem přírodního lesa závěrečného typu. Konstruují se pomocí agregace příbuzných typologických 
jednotek, a to zpravidla souborů lesních typů (SLT), případně stanovištních typů lesa (Typ siedliskowy lasu – 
TSL) – (cf. VACEK ET AL. 2006). Typ vývoje lesa je jednotka trvalá; je základní jednotkou provozní inventariza-
ce lesů a rámcem lesnického plánování v lesích zvláště chráněných území, případně i v dalších kategoriích 
přírodě blízkých a bohatě strukturovaných lesů (cf. VACEK, SIMON, REMEŠ ET AL. 2007). Pro TVL se zpracová-
vají rámcové směrnice managementu (péče či hospodaření) a jsou výchozí jednotkou pro stanovení těžebních 
možností v rámci lesního hospodářského celku. V rámci rozdělení lesa pak slouží pro vylišení porostů. Typy 
vývoje lesa, jejichž hranice kopírují vnější hranice agregátů typologických jednotek, lze mnohdy v lese jen ob-
tížně identifikovat. Proto se při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) touto metodou vytvářejí nové 
jednotky rozdělení lesa – porosty, kdy se hranice porostů kladou na zřetelné linie přimykající se co nejlépe 
k hranicím TVL, přičemž dochází k arondacím (VACEK, KREJČÍ ET AL. 2009). Teprve na takto vytvořené jednot-
ky rozdělení lesa lze v praxi aplikovat rámcová doporučení pro TVL (VACEK, VACEK, SCHWARZ ET AL. 2009). 
Jako modelové území pro tvorbu managementu na základě typů vývoje lesa podle typů vývoje lesa bylo vybráno 
území národních parků Krkonoš, tj. podstatná část Bilaterální biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze, a to 
pouze bez přechodové zóny v Polsku (Obr. 1). Na území národních parků Krkonoš bylo podle různorodosti pří-
rodních podmínek vylišeno 15 typů vývoje lesa a 35 podtypů vývoje lesa (Obr. 2 a Tab. 1). 
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Obr. 1. Bilaterální Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze (KOLEKTIV 2010). 
 

 
Obr. 2. Typy vývoje lesa v národních parcích Krkonoš. 
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Obr. 3. Stupně přirozenosti lesních porostů v Krkonošském národním parku. 
 
Součástí obnov lesních hospodářských plánů, které budou zhotovovány pro jednotlivé lesní správy (územní 
pracoviště), bude na daném území prováděno mapování a hodnocení typů porostů (TP). Typ porostu je typizační 
jednotka lesních porostů, charakterizovaná znaky vztahujícími se k jejich dřevinné skladbě, prostorovému roz-
místění porostních složek (vertikální a horizontální struktuře, respektive textuře), fenotypové hodnotě porostu, 
jeho kontextu s okolními porosty apod., které se odrážejí ve způsobu jejich managementu.  
Pro tento účel byly v rámci řešení tohoto projektu pro všechna VZCHÚ zpracovávany mapy stupňů přirozenosti 
lesních porostů. Ke každé porostní skupině byl na základě porovnání současné a přirozené druhové a prostorové 
skladby a posouzení původnosti či geografické nepůvodnosti porostů přiřazen 1 až 5 stupeň přirozenosti lesních 
porostů: 
 1. les přírodě blízký – porosty nad 50let věku, kde dřeviny přirozené skladby dominují a zároveň nejsou 

přítomny dřeviny nepůvodní a geograficky nepůvodní. 
 2. les kulturní s přírodě blízkou skladbou – porosty, kde dřeviny přirozené skladby zpravidla dominují, ale 

zároveň jsou přítomny dřeviny SM, BO (přípustný podíl přiřazován podle stanoviště a LVS) a geograficky 
nepůvodní do 10 %, (zároveň jsou zde porosty do 50 let, kde dřeviny přirozené skladby dominují a zároveň 
nejsou přítomny dřeviny nepůvodní a geograficky nepůvodní – příp. do 1 %). 

 3. les kulturní s přírodě vzdálenou skladbou – porosty, kde dřeviny přirozené skladby zpravidla nedominují, 
a zároveň jsou významněji přítomny dřeviny SM, BO (přípustný podíl přiřazován podle stanoviště a LVS) a 
geograficky nepůvodní do 15 %. 

 4. les kulturní s dominancí alochtonního SM a BO – porosty, kde dominují dřeviny SM, BO (přípustný podíl 
přiřazován podle stanoviště a LVS) a geograficky nepůvodní dřeviny činí do 20 %. 

 5. les kulturní s geograficky nepůvodní skladbou – všechny porosty, kde zastoupení geograficky nepůvod-
ních dřevin je nad 30 % bez ohledu na ostatní dřeviny v porostu (cf. Vacek, Moucha et al. 2011). Toto 
členění nejen terminologicky, ale i věcně podstatně lépe charakterizuje potřeby managementu lesních eko-
systémů diferencovaně podle typů a podtypů vývoje lesa a typů porostů. 
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Stupně přirozenosti lesních porostů v Krkonošském národním parku jsou uvedeny na Obr. 3. Ve stupni přiroze-
nosti 1 se nachází 6,52 % plochy lesů NP, ve stupni 2 16,71 %, ve stupni 3 16,34 %, ve stupni 4 54,21 % a ve 
stupni 5 6,22 % plochy lesů NP. 
Podle vzdálenosti od cílového stavu, kterým je v národních parcích a národních přírodních rezervacích potenci-
ální přirozená vegetace, může být současný TP: TP3 vzdálený (stupeň přirozenosti lesních porostů 4 a 5), TP2 
přechodný (stupeň 2 a 3) nebo TP1 cílový (stupeň 1). Cílový typ porostu slouží k základní orientaci managemen-
tu, nezavazuje však k tomu, aby byl managementem zcela dosažen. Typ porostu v rámci rozdělení lesa, spolu se 
segmentem typu porostu, slouží k vylišení porostní skupiny. 
Usměrňující, tj. specifická managementová opatření jsou plánována pro porostní skupiny: 
 Péče o lesní ekosystémy je postavena na zákonitostech přirozených vývojových cyklů lesů. Opouštějí se zde 

metody managementu, vycházející z modelu lesa věkových tříd a pasečného způsobu hospodaření. 
 Usměrňující zásahy managementu se soustřeďují přednostně do typů porostů (TP): TP3 vzdálený a TP2 

přechodný. V rámci TP1 cílový jsou usměrňující zásahy aplikovány jen výjimečně.  
 Usměrňující zásahy (účelové výběry) se zaměřují na zvyšování druhové, věkové a prostorové diverzity 

stromového patra lesních ekosystémů. 
 Prostřednictvím podpory nedostatkových dřevin přirozené druhové skladby, zejména jedle, buku, klenu, 

jilmu apod., se přispívá ke zvýšení biodiverzity lesních ekosystémů. 
 Pečuje se o genofond se zvláštním zřetelem na podporu méně zastoupených druhů (případně populací) les-

ních dřevin. Důsledně se využívají místní reprodukční zdroje při dodržování zásad přenosu osiva mezi 
lesními vegetačními stupni. 

 Upouští se od celoplošně uplatňovaných úmyslných zásahů vedoucích ke snižování prostorové diverzity 
lesa. Aktivity managementu se zaměřují především do míst ekologické nestability. Jedná se přitom o silně 
prosvětlená (prolomená) místa v porostech, místa s probíhajícím maloplošným rozpadem apod. 

 Upouští se od usměrňujících zásahů v porostních skupinách s věkem nad 140 let. V nestejnověkých poros-
tech s průměrným věkem do 140 let se ze zásahů vylučují jedinci a skupiny starší než 140 let. 

 Při účelových výběrech se v porostech ponechává dostatek stromů s výskytem chorošovitých hub a s duti-
nami pro zvýšení hnízdních příležitostí a biodiverzity, tj. neuplatňují se tradiční hospodářská hlediska 
zdravotního výběru. 

 Z úmyslných usměrňujících zásahů se ponechává k zetlení dřevo, jehož přiblížení by vedlo k poškození 
lesního ekosystému, popřípadě dřevo znehodnocené nebo málo kvalitní (nahnilé, tenké, křivé apod.), jehož 
transport je nerentabilní. Pokud hrozí riziko rozvoje kůrovce, musí být takto ponechané dřevo odkorněné. 

 V I. zóně ochrany přírody a v bezzásadových územích se ponechává k zetlení veškeré dřevo (hroubí i ne-
hroubí). 

 Při opatřeních zaměřených na tlumení gradace kůrovců se postupuje diferencovaně, tj. uplatňují se zde šetr-
né technologie. 

 Počty spárkaté zvěře se udržují na ekologicky únosných stavech lovem. Před škodami zvěří se chrání přede-
vším jedle a listnáče, a to zejména na lokalitách s jejich velmi nízkým zastoupením. Smrk se obvykle před 
škodami zvěří nechrání a pokud na jeho kulturách vzniknou neúnosné škody, tak se to v dané lokalitě řeší 
především redukcí stavu zvěře. 

Diferencovaný způsob péče lze zobecnit na tři základní typy, a to na péči s cílem ponechání samovolnému vývo-
ji v území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, dále péči o lesy kulturní s přírodě blížší skladbou a na péči 
o lesy přírodě značně vzdálené (Tab. 2). 
Obecně platné zásady péče o lesy odstupňovaně podle managementového režimu: 
 režim bezzásahový – území ponechané samovolnému vývoji,  
 režim specifických diferencovaných opatření, kterými se usměrňuje lesní ekosystém k cílovému, tj. přírodě 

blízkému stavu Cvětšinou jde o opatření jednorázová a časově omezená, směřující k posílení autoregulač-
ních procesů – např. vnášení chybějících hlavních dřevin přirozené druhové skladby tvorbou východisek 
obnovy), 

 režim běžného přírodě blízkého managementu, uplatňující se po delší přechodné období.  
Tyto základní typy managementu se dále diferencují, a to zejména v přístupu k obnově, dále ve druzích a způso-
bech opatření ochrany lesa a v množství ponechání dřeva k zetlení a budou předmětem dalšího výzkumu, a to 
v úzké vazbě na růstové či vývojové fáze lesních porostů, zdravotní stav či vitalitu lesních porostů, a to včetně 
dalších specifik jako je introskeletová eroze, překročení kritických imisních zátěží atd. (cf. VACEK ET AL. 2007, 
PODRÁZSKÝ, VACEK ET AL. 2010, VACEK, MOUCHA ET AL. 2011). 
Nejcennější části území národního parku (všechny I. zóny ochrany přírody a cenné části II. zón ochrany přírody) 
jsou převážně ponechány samovolnému vývoji. Jedná se o nejcennější porosty jádrových území obou národních 
parků Krkonoš. 
S uvedeným členěním pak souvisí i přístup k přirozené obnově a celková koncepce podpory přirozené obnovy 
versus umělá obnova, respektive umělá dosadba (tj. obnova kombinovaná; cf. VACEK, VACEK, SCHWARZ ET AL. 
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2009). Základem rozvahy strategie obnovy musí být vždy linie: zóna ochrany – typ managementu – typ vývoje 
lesa – stupeň přirozenosti lesních porostů, resp. typ porostu – konkrétní stav porostu – chybějící základní dřevina 
přirozené skladby – schopnost a možnosti přirozené obnovy této dřeviny – nezbytnost umělé dosadby. Už i 
s ohledem na omezenost prostředků a kapacit v určitém čase je třeba se vždy soustředit v prvé řadě na podporu 
přirozené obnovy, a to s nadějnými vyhlídkami především u porostů geneticky a stanovištně původních, které by 
měly přispívat ke zvyšování biodiverzity a ekologické stability jádrových území a k jejich postupnému rozšiřo-
vání (cf. VACEK, VACEK, SCHWARZ ET AL. 2010). 
Management lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku vytvořený na základě TVL a TP ve svém 
základu musí vycházet z platného plánu péče o Krkonošský nádorní prk a jeho ochranné pásmo z r. 2010 (cf. 
KOLEKTIV 2010), kde jsou lesy přírodě blízké, kulturní a nepůvodní diferencovány do 5 variant managementu, 
vztažených k návrhu zonace (Obr. 3), které vycházejí ze stupňů přirozenosti lesních porostů podle vyhlášky 
MŽP 60/2008 Sb. (Obr. 4).  
Bezzásahový režim byl navržen v lesích původních (1 790 ha) a přírodních (909 ha) – Obr. 5. V ostatních lesích 
budou podle plánu péče realizovány diferencované zásahy z hlediska obnovy a ochrany lesa. Jejich hlavním 
účelem je posílení ekologické stability a zvýšení biodiverzity kulturních lesů. Hlavním důvodem pro uvedený 
režim je existence asi 10 000 ha uměle zalesněných poimisních ploch, na nichž odrůstají lesní porosty, které jsou 
labilní vůči působení biotických a abiotických vlivů. Jedná se o stejnověké lesní porosty bez vyhovující prosto-
rové struktury, často navazující na zbytky nejcennějších genových zdrojů smrku. Při jiném režimu by tak mohlo 
v budoucnu dojít k velkoplošnému rozpadu uměle zalesněných ploch a k ohrožení navazujících lesních porostů.  
Zásady přírodě blízké péče byly zpracovány pro příslušné porosty v lesích přírodě blízkých, kulturních (Obr. 6) 
a nepůvodních (Obr. 7), výjimečně i přírodních; v lesích původních se nezasahuje. 
 

 
Obr. 4. Návrh zonace ochrany přírody v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu (KOLEKTIV 
2010). 
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Obr. 5. Stupně přirozenosti lesních porostů podle vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb. (KOLEKTIV 2010).  
 

 
Obr. 6. Návrh nové zonace ve vztahu k lesům původním a přírodním (KOLEKTIV 2010). 
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Obr. 7. Management lesů kulturních diferencovaný podle variant managementu (KOLEKTIV 2010). 
 

 
Obr. 8. Management lesů geograficky nepůvodních diferencovaný podle variant managementu (KOLEKTIV 
2010). 
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Varianty managementu 

Varianta 1: Lesy ponechané samovolnému vývoji 
Tuto variantu podle plánu péče z r. 2010 lze označit jako typ porostu cílový a bude takto posuzována i při tvorbě 
nového LHP. Pro její objektivizaci však budou použity výše uvedéné postupy. 

Charakteristika území 
Současná 1. zóna NP. Všechny lesy původní. V komplexu těchto porostů je arondováno 0,04 ha lesů nepůvod-
ních.  

Dlouhodobý a střednědobý cíl 
Komplex lesních porostů bezzásahového území, kde v současné době existují autoregulační procesy v dostatečné 
míře, je navržen jako 1. zóna NP.  

Zásadní biotické a abiotické vlivy  
Kůrovci – Proti kůrovcům se nezasahuje. 
Zvěř – Nejsou budována myslivecká zařízení. 
Vítr – Větrné kalamity nejsou zpracovávány.  
Imise – Lokálně jsou současnou depozicí překračovány kritické zátěže síry pro smrkové ekosystémy, na celém 
území NP jsou však dlouhodobě překročeny kritické zátěže nutričního dusíku pro smrkové lesy. Tato varianta 
bude ponechána samovolnému vývoji, který zřejmě povede k nižšímu zastoupení smrku. 
Sníh – Mladé lesní porosty nadměrně přirůstají (vysoká atmosférická depozice sloučenin dusíku překračující 
kritické zátěže, pravděpodobně nevhodný genetický původ) a následně jsou poškozovány sněhem.  
Laviny – Jsou považovány za přírodní vlivy. Protilavinová opatření nebudou prováděna. 

Zásady péče 
Výjimečně se mohou být těženy jednotlivé stromy v konkrétních případech ohrožení bezpečnosti lidí (např. 
v blízkosti cestní sítě). Veškerá dřevní hmota bude ponechávána na místě. Předpokládá se výrazný nárůst odum-
řelé dřevní hmoty (v současnosti asi 6,1 m3.ha–1) vlivem působení přirozených procesů. Je důležitým prvkem 
biodiverzity a jedním ze základních předpokladů přirozené obnovy lesních porostů v 8. LVS. Nebudou zde bu-
dována myslivecká zařízení a nebude přikrmována zvěř. 

Varianta 2: Lesy vyžadující aktivní management kratší než 10 let a následně ponechané 
samovolnému vývoji 
Tuto variantu uplatňovanou podle plánu péče z r. 2010 lze dočasně označit jako typ porostu přechodný a nejpoz-
ději po 10 letech již jako cílový. Takto bude postupováno i při tvorbě nového LHP. 

Charakteristika území 
Navrhovaná 1. zóna NP. Lesy přírodní a geneticky vhodné porosty lesů přírodě blízkých a lesů kulturních 
s přírodě blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. Výjimečně jsou sem zařazeny i lesní porosty se 
stanovištně nepůvodními dřevinami, tvořící fragmenty uvnitř komplexu geneticky vhodných porostů s přírodě 
blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. 

Dlouhodobý cíl 
Podpora přírodních procesů. Lesní porosty vyžadující aktivní management v časovém horizontu do 10 let, vytvo-
ří spolu s komplexem lesů bezzásahového území dostatečnou rozlohu ekosystémů pro dostatečnou míru 
působení autoregulačních procesů, jsou navrženy jako 1. zóna NP.  

Střednědobý cíl 
Záchrana a zvyšování biodiverzity. V horizontu do 10 let úprava druhové skladby a prostorové struktury lesních 
porostů a následné ponechání samovolnému vývoji. 

Zásadní biotické a abiotické vlivy 
Kůrovci – Je možné přistoupit k asanaci napadených stromů odkorněním (neplatí pro lesy přírodní). Dřevní 
hmota bude ponechávána na místě (s výjimkou rekonstruovaných nepůvodních porostů). 
Převážně se jedná se o fragmenty lesů, které (v souvislosti s imisně ekologickou katastrofou z minulých let) tvoří 
poslední zbytky starších lesních porostů, často geneticky unikátních a nenahraditelných. Tyto plochy bezpro-
středně navazují na porosty, založené v minulosti jako velmi labilní stejnověké smrkové monokultury. Jejich 
postupná, časově náročná přeměna je nezbytným základem pro dosažení odpovídající věkové a prostorové struk-
tury lesa. Velkoplošný rozpad těchto ploch (asi 10 000 ha) by znamenal ztrátu možnosti vytvořit plošně 
významný komplex stabilních lesních porostů a ztrátu kontinuity téměř 30 let managementu v rámci projektu 
Nadace FACE. 
Zvěř – Je možné budovat dočasná myslivecká zařízení. 
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Vítr – Lesy kulturní jsou více náchylné k poškozování větrem než porosty původní, přirozené a přírodě blízké. 
Vývraty a zlomy budou ponechány přírodním procesům. 
Imise – Lokálně jsou současnou depozicí překračovány kritické zátěže síry pro smrkové ekosystémy, na celém 
území NP jsou však dlouhodobě překročeny kritické zátěže nutričního dusíku pro smrkové lesy. Bude ponecháno 
přírodnímu vývoji, který zřejmě povede k nižšímu zastoupení smrku. 
Sníh – Mladé lesní porosty nadměrně přirůstají (vysoká atmosférická depozice sloučenin dusíku překračující 
kritické zátěže, pravděpodobně nevhodný genetický původ) a následně jsou poškozovány sněhem. Bude pone-
cháno přírodnímu vývoji. 
Laviny – Jsou považovány za přírodní vlivy. Protilavinová opatření nebudou prováděna. 

Zásady péče 
Vzhledem k současnému stavu porostů je lesnický management nevyhnutelný. V lokalitách s překročenými 
kritickými zátěžemi pro lesní ekosystémy je nutné zvýšit zastoupení listnatých dřevin oproti potenciálnímu kli-
maxu. 

Obnova lesa 
Prioritou je odpovídající genetická kvalita a použití stanovištně vhodných druhů dřevin. Přednostní využívání 
přirozené a kombinované obnovy stanovištně a geneticky vhodných dřevin. Cílová dřevinná skladba nebude 
prosazována na úkor sukcesních stádií. Tam, kde je dostatečná životaschopná přirozená obnova z původních 
populací smrku, není důvodem k zásahům proti kůrovcům ochrana dospělých jedinců původních populací. 
Jednotlivým výběrem bude podporována přirozená obnova, v nutných případech kombinovaná s podsadbami. Při 
obnově lesa jsou možné i jiné varianty podrostního způsobu. Úprava druhové skladby porostů bude v nutných 
případech realizována zalesněním, podsadbami, prosadbami a následně výchovnými zásahy.  
Při rekonstrukci nepůvodních porostů může být část dřevní hmoty vyklizena (min. 20 % dřevní hmoty bude 
ponecháno přirozenému rozpadu). 

Výchova lesních porostů 
Účelové pěstební zásahy ve vybraných porostech 1. a 2. věkového stupně nebo jejich výchova, vedoucí k obnově 
přirozené dřevinné skladby a prostorové struktury lesních porostů a k zásadnímu uvolnění jejich zápoje, popř. 
k podpoře významných druhů rostlin a rostlinných společenstev nebo živočišných druhů (např. tetřívek obecný). 
Pěstební zásahy v porostech 3. věkového stupně a starších budou uskutečňovány s uplatněním principu individu-
álního selektivního výběru. Cílem pěstebních zásahů je úprava dřevinné skladby a maximální prodloužení 
životnosti stávajících porostů. Je doporučena např. realizace postupného výběru založeného na cílových stro-
mech, které zůstanou v porostu až do doby jejich odumření. 

Odumřelá dřevní hmota 
Veškeré souše, doupné stromy, vývraty a zlomy budou ponechávány přirozenému rozpadu.  

Geograficky a geneticky nepůvodní dřeviny  
Budou postupně redukovány, ne však celoplošnou holosečí, ale skupinovitě nebo v kombinaci s podsadbami. 
Přirozená obnova těchto porostů nebude podporována. Speciální pozornost bude věnována geograficky nevhod-
ným druhům smrku a borovic (prioritní redukce). 

Varianta 3: Lesy vyžadující aktivní management delší než 10 let a následně ponechané 
samovolnému vývoji 
Tuto variantu uplatňovanou podle plánu péče z r. 2010 lze označit jako typ porostu přechodný a výhledově cca 
za 20 let až za jednu generaci lesa bude pravděpodobně dosaženo cílového stavu. 

Charakteristika území 
Navrhovaná 2. zóna NP. Lesní porosty v průběhu staletí více nebo značně pozměněné lesním hospodařením, 
často geneticky nevhodné. Obnova přirozené dřevinné, věkové a prostorové skladby předpokládá delší časové 
období. Z provozních důvodů sem byla zařazena i část porostů přírodě blízkých. 

Dlouhodobý cíl 
Podpora přírodních procesů. Tyto porosty spolu s komplexy lesů bezzásahového území a s porosty vyžadujícími 
aktivní management v časovém horizontu do 10 let postupně vytvoří dostatečnou rozlohu nejen pro posilování 
autoregulačních procesů, ale i dostatečný areál pro velké živočichy. Tyto porosty jsou navrženy jako 2. zóna NP.  

Střednědobý cíl 
Záchrana biodiverzity. V horizontu delším než 10 let úprava druhové skladby a prostorové struktury lesních 
porostů a následné ponechání samovolnému vývoji. 

Zásadní biotické vlivy a abiotické vlivy 
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Kůrovci – Je možné přistoupit k asanaci napadených stromů odkorněním. Dřevní hmota bude ponechávána 
na místě (s výjimkou rekonstruovaných nepůvodních porostů). 
Zvěř –  Je možné budovat dočasná myslivecká zařízení. 
Vítr – Lesy kulturní jsou více náchylné k poškozování větrem než porosty původní, přirozené a přírodě blízké. 
Vývraty a zlomy zůstanou nezpracovány ponechané přírodním procesům.  
Imise – Lokálně jsou současnou depozicí překračovány kritické zátěže síry pro smrkové ekosystémy, na celém 
území NP jsou však dlouhodobě překročeny kritické zátěže nutričního dusíku pro smrkové lesy. To zřejmě po-
vede k nižšímu zastoupení smrku. 
Sníh – Mladé lesní porosty nadměrně přirůstají (vysoká atmosférická depozice sloučenin dusíku překračující 
kritické zátěže, pravděpodobně nevhodný genetický původ) a následně jsou poškozovány sněhem. 
Laviny – Jsou považovány za přírodní vlivy. Protilavinová opatření nebudou prováděna. 

Zásady péče 
Vzhledem k současnému stavu porostů je lesnicko-ochranářský management nevyhnutelný. V lokalitách 
s překročenými kritickými zátěžemi pro lesní ekosystémy je nutné zvýšit zastoupení listnatých dřevin oproti 
potenciálnímu klimaxu. 

Obnova lesa 
Prioritou je odpovídající genetická kvalita a použití stanovištně vhodných druhů dřevin. Přednostní využívání 
přirozené a kombinované obnovy stanovištně a geneticky vhodných dřevin. Cílová dřevinná skladba nebude 
prosazována na úkor sukcesních stadií. 
Jednotlivým výběrem bude podporována přirozená obnova, v nutných případech kombinovaná s podsadbami. Při 
obnově lesa jsou možné i jiné varianty podrostního způsobu.  
Doporučené formy hospodářských způsobů: 
 podrostní – okrajová seč clonná, 
 podrostní – pruhová seč clonná, 
 podrostní – skupinovitá seč clonná, 
 podrostní – pomístná seč clonná, 
 výběrný – jednotlivě výběrná seč, 
 výběrný – skupinovitě výběrná seč, 
 různě kombinované způsoby, 
 metoda cílových stromů. 
Při uplatnění clonných sečí nebude realizována domýtná fáze. Nejkvalitnější stromy budou ponechávány 
k přirozenému rozpadu (asi 50–80 stromů na 1 ha). V porostech se zastoupením listnatých dřevin menším než 
20 % nebudou listnáče těženy. 
Úprava druhové skladby porostů bude v nutných případech realizována zalesněním, podsadbami, prosadbami a 
následně výchovnými zásahy. 
Při rekonstrukci nepůvodních porostů může být část dřevní hmoty vyklizena (min. 10 % dřevní hmoty bude 
ponecháno přirozenému rozpadu). 
Budou realizovány účelové zásahy k podpoře významných druhů rostlin a rostlinných společenstev nebo živo-
čišných druhů. 

Výchova porostů 
Účelové pěstební zásahy ve vybraných porostech  1. a 2. věkového stupně nebo jejich výchova, vedoucí 
k obnově přirozené dřevinné skladby a prostorové struktury lesních porostů a k zásadnímu uvolnění jejich zápo-
je, popř. k podpoře významných druhů rostlin a rostlinných společenstev nebo živočišných druhů. 
Pěstební zásahy v porostech 3. věkového stupně a starších budou uskutečňovány s uplatněním principu individu-
álního selektivního výběru. Cílem pěstebních zásahů je úprava dřevinné skladby a maximální prodloužení 
životnosti stávajících porostů. Je doporučena např. realizace postupného výběru založeného na cílových stro-
mech, které zůstanou v porostu až do doby jejich odumření. 

Odumřelá dřevní hmota 
Veškeré souše, doupné stromy, vývraty a zlomy budou ponechávány přírodnímu rozpadu. Množství odumřelé 
dřevní hmoty bude zvyšováno nedotěžováním lesních porostů v rámci jejich obnovy, ponecháváním souší, 
doupných stromů, vývratů a zlomů.  

Geograficky a geneticky nepůvodní dřeviny  
Budou postupně redukovány, ne však celoplošnou holosečí, ale skupinovitě nebo v kombinaci s podsadbami. 
Přirozená obnova těchto porostů nebude podporována. Speciální pozornost bude věnována geograficky nevhod-
ným druhům smrku a borovic (jejich redukce je prioritní). 

Varianta 4: Lesy vyžadující trvalý management v NP 
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Tuto variantu uplatňovanou podle plánu péče z r. 2010 lze označit převážně jako typ porostu vzdálený. 

Charakteristika území 
Navrhovaná 3. zóna NP. Lesní porosty v minulosti silně pozměněné lesním hospodařením. V současnosti je toto 
území intenzívně využívané pro rekreaci a turistiku. 

Dlouhodobý cíl 
Trvale udržitelné obhospodařování lesních ekosystémů, podpora biodiverzity.  

Střednědobý cíl 
Záchrana a obnova biodiverzity. Přiblížení současné dřevinné, věkové a prostorové skladby lesních porostů 
skladbám přirozeným a podpora sukcesích stadií. 

Zásadní biotické a abiotické vlivy 
Kůrovec – Proti kůrovcům se zasahuje. Dřevní hmota je asanována a vyvážena. Chemickou asanaci je možno 
provádět pouze výjimečně. 
Zvěř – Je možné budovat myslivecká zařízení. 
Vítr – Lesy kulturní jsou více náchylné k poškozování větrem než porosty původní, přirozené a přírodě blízké. 
Část dřevní hmoty může být zpracována. Stojící části zlomů budou ponechány přírodním procesům. 
Imise – Lokálně jsou současnou depozicí překračovány kritické zátěže síry pro smrkové ekosystémy, na celém 
území NP jsou však dlouhodobě překročeny kritické zátěže nutričního dusíku pro smrkové lesy. To zřejmě po-
vede k nižšímu zastoupení smrku. V lokalitách s překročenými kritickými zátěžemi bude navyšováno zastoupení 
listnatých dřevin. 
Sníh – Mladé lesní porosty nadměrně přirůstají (vysoká atmosférická depozice sloučenin dusíku překračující 
kritické zátěže, pravděpodobně nevhodný genetický původ) a následně jsou poškozovány sněhem. Nejvíce po-
škozované exempláře budou výchovnými zásahy odstraňovány. 

Zásady péče 
Vzhledem k současnému stavu porostů je lesnický management nevyhnutelný. V lokalitách s překročenými 
kritickými zátěžemi pro lesní ekosystémy je nutné zvýšit zastoupení listnatých dřevin oproti potenciálnímu kli-
maxu. Budou zohledňovány nároky významných druhů rostlin a rostlinných společenstev, živočišných druhů 
a výskyt geomorfologických útvarů. 

Obnova lesa 
Prioritou je odpovídající genetická kvalita a použití stanovištně vhodných druhů dřevin. Přednostní využívání 
přirozené a kombinované obnovy stanovištně a geneticky vhodných dřevin. Zajištěná kultura bude pojímána 
v souladu s definicí schválenou v platném LHP. Cílová dřevinná skladba nebude prosazována na úkor sukces-
ních stadií. Možnost dočasného využití modřínu evropského jako přípravné a podpůrné dřeviny při zlepšování 
stavu lesních ekosystémů jednotlivě nebo skupinovitě do 10 % zastoupení.  
Bude prosazována přirozená obnova geneticky vhodných dřevin s důslednou individuální, skupinovitou 
i plošnou podporou jedle a listnatých dřevin. 
Doporučené formy hospodářských způsobů: 
 podrostní – okrajová seč clonná 
 podrostní – pruhová seč clonná 
 podrostní – skupinovitá seč clonná 
 podrostní – pomístná seč clonná 
 výběrný – jednotlivě výběrná seč 
 výběrný – skupinovitě výběrná seč 
 různě kombinované způsoby 
 metoda cílových stromů. 
Při uplatnění clonných sečí nebude realizována domýtná fáze. Nejkvalitnější stromy budou ponechávány 
k přirozenému rozpadu (asi 50–80 stromů na 1 ha). V porostech se zastoupením listnatých dřevin menším než 
20 % nebudou listnáče těženy. 
Úprava druhové skladby porostů bude v nutných případech realizována zalesněním, podsadbami, prosadbami a 
následně výchovnými zásahy. 
Budou realizovány účelové zásahy k podpoře významných druhů rostlin a rostlinných společenstev 
a živočišných druhů. 

Výchova porostů  
Při výchově porostů již v 1. a 2. věkovém stupni snaha o přiblížení dřevinné, věkové a prostorové skladby les-
ních porostů skladbám přirozeným. Podpora méně zastoupených druhů dřevin. U smrku budou formovány 
hluboce nasazené koruny. U listnatých dřevin rostoucích ve skupinách budou podporovány fyziologické parame-
try jednotlivých dřevin. 
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Při výchově porostů již ve 3. věkovém stupni Pěstební zásahy budou směřovány do úrovně vychovávaných po-
rostů. Životaschopná podúroveň nebude likvidována. Doporučenou formou je např. probírka založená na 
vyznačení tzv. cílových stromů. Bude podporována co nejpestřejší dřevinná skladba, odpovídající stanovištním 
podmínkám.  

Odumřelá dřevní hmota 
Veškeré doupné stromy a jednotlivé vývraty a zlomy budou ponechávány přírodnímu rozpadu. V případě, 
že v porostu nebudou doupné stromy, budou vyhledány, vyznačeny a evidovány potenciální doupné stromy 
v počtu min. 7 jedinců/1 ha (upřednostňovány budou druhy nejméně zastoupené). Množství odumřelé dřevní 
hmoty bude zvyšováno nedotěžováním lesních porostů v rámci jejich obnovy, doupnými stromy, vývraty 
a zlomy. Úklid klestu po vyklizené dřevní hmotě nebude prováděn plošně. 

Geograficky a geneticky nepůvodní dřeviny  
Budou postupně redukovány, ne však celoplošnou holosečí, ale skupinovitě nebo v kombinaci s podsadbami.  
Přirozená obnova těchto porostů nebude podporována. Speciální pozornost bude věnována geograficky nevhod-
ným druhům smrku a borovic (jejich redukce je prioritní). 

Bezpečnost turistů 
Stromy, které ohrožují bezpečnost a životy návštěvníků, je možné těžit. 

Varianta 5: Lesy vyžadující trvalý management v OP 
Tuto variantu uplatňovanou podle plánu péče z r. 2010 lze označit převážně jako typ porostu vzdálený. 

Charakteristika území 
Lesní porosty v minulosti silně pozměněné lesním hospodařením (vč. tzv. lázeňských lesů). V současnosti je toto 
území intenzívně využívané pro rekreaci a turistiku. 

Dlouhodobý  cíl 
Účelové obhospodařování lesních ekosystémů, podpora biodiverzity.  

Střednědobý cíl 
Záchrana biodiverzity. Zvýšení stability (zejména statické) lesních ekosystémů.  

Zásadní biotické a abiotické vlivy 
Kůrovec – Proti kůrovcům se zasahuje. Dřevní hmota je asanována a vyvážena. Chemickou asanaci je možno 
provádět pouze výjimečně. 
Zvěř – Je možné budovat myslivecká zařízení. 
Vítr – Lesy kulturní jsou více náchylné k poškozování větrem než porosty původní, přirozené a přírodě blízké. 
Kalamity budou zpracovávány. Stojící části zlomů a jednotlivé vývraty a zlomy listnatých dřevin budou pone-
chány přírodním procesům. 
Imise – Kritické zátěže síry pro smrkové ekosystémy nejsou aktuální depozicí překračovány. Jsou však překra-
čovány kritické zátěže nutričního dusíku, což vede k horším podmínkám pro smrk. 
Sníh – Mladé lesní porosty nadměrně přirůstají (vysoká atmosférická depozice sloučenin dusíku překračující 
kritické zátěže, pravděpodobně nevhodný genetický původ) a následně jsou poškozovány sněhem. Poškozovaní 
jedinci budou odstraňováni výchovnými zásahy. 

Zásady péče 
Vzhledem k současnému stavu porostů je lesnický management nevyhnutelný. Budou zohledňovány nároky 
významných druhů rostlin a rostlinných společenstev a živočišných druhů. 

Obnova lesa 
Prioritou je odpovídající genetická kvalita a použití stanovištně vhodných druhů dřevin. Přednostní využívání 
přirozené a kombinované obnovy stanovištně a geneticky vhodných dřevin.  
Bude prosazována přirozená obnova geneticky vhodných dřevin s důslednou individuální, skupinovitou 
i plošnou podporou jedle a listnatých dřevin. 

Výchova porostů  
V 1. a 2. věkovém stupni je prioritní podpora méně zastoupených druhů dřevin. U dřevin rostoucích ve skupi-
nách budou podporovány fyziologické parametry jednotlivých dřevin. 
Od 3. věkového stupně budou pěstební zásahy směřovány do úrovně vychovávaných porostů. Životaschopná 
podúroveň nebude likvidována. Bude podporována dřevinná skladba odpovídající stanovištním podmínkám.  

Odumřelá dřevní hmota 
Veškeré doupné stromy budou ponechávány přirozenému rozpadu. V případě, že v porostu nebudou doupné 
stromy, budou vyhledány, vyznačeny a evidovány potenciální doupné stromy v počtu min. 2 jedinci/1 ha (upřed-
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nostňovány budou druhy nejméně zastoupené). Množství odumřelé dřevní hmoty bude zvyšováno nedotěžová-
ním lesních porostů v rámci jejich obnovy (zejména na botanicky významných lokalitách), doupnými stromy a 
jednotlivými vývraty a zlomy listnatých dřevin. Přednostně budou ponechávány přírodnímu rozpadu jedinci 
méně zastoupených druhů dřevin. Úklid klestu po vyklizené dřevní hmotě nebude prováděn plošně. 

Bezpečnost turistů 
Stromy, které ohrožují bezpečnost a životy návštěvníků, je možné těžit. 

Závěr 
Uvedené poznatky budou Správou Krkonošského národního parku využity při diferenciaci lesních porostů podle 
typů vývoje lesa a typů porostů a pro návrh rámcových směrnic obhospodařování lesních porostů (cf. VACEK, 
MOUCHA 2011) v souvislosti s přípravou LHP pro LHC Harrachov s platností od 1. 1. 2012, pro LHC Vrchlabí 
od 1. 1. 2013 a LHP pro LHC Maršov (včetně LHC Šimková) s platností od 1. 1. 2014. 
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Tabulka 1. Návrh typů vývoje lesa pro národní parky Krkonoš. 
TVL  kód Název TVL PTVL Název podtypu  Soubory lesních typů ha Přirozená dřevinná skladba LT Dřeviny Typ siedliskowy lasu 
010 a ochranné lesy 0101 Extrémní bučiny s DB 4Y skeletová bučina 1,52 BK 6, DB 2, JD 1, BR 1, BO, TS BK, DB Las mieszany wyżynny suchy 
          (4Z zakrslá bučina) PL 4,42 BK 6, DB 2, (BR, BO) 2     
          (0Z zakrslý reliktní bor) PL 2,25 BO 7,5, BK 1,5, BR 1, DBZ BO, BK Bór suchy 
      0102 Extrémní jedlové bučiny 5Y skeletová jedl. bučina 62,41 BK 6, JD 2, BR 1, (BO, SM) 1, KL, 

TS   
BK, JD Las mieszany górski suchy 

                    
      0103 Extrémní smrkové bučiny 7Y skeletová buk. smrčina 161,65 SM 6, BK 2, JD 1, JR 0,5, BR 0,5     Bór mieszany górski suchy 
          7Z zakrslá buková smrčina  .      59,66 SM 7, BK 2, JD 0,5, JR 0,5, BR       
          6Y skeletová smrk. bučina 345,25 BK 4, SM 4, JD 1, BR 1, JR        
          6Z zakrslá smrková bučina 27,74 SM 4, BK 4, JD 1, BR 1, JR        
            594,30 SM 5, BK 4, JD 0,5 , BR 0,5, JR  BK, SM   
      0104 Suťové javořiny 5J suťová jl-js javořina 71,96 BK 4, JD 3, KL 2, JL 1, JS, LP, SM, 

TS 
  Las gorski świeży  

          3J suťová lipová javořina 2,98 BK 4, DB 1, JV/KL 3, LP 2, JL, JD, 
HB, JS  

    

          6J suťová sm-jl javořina 2,71 BK 3, KL 3, SM 3, JD 1, JL     
            77,65 BK 4; JD 2; KL 3; JS, JL 1; SM, LP, 

TS     
KL, BK, (JD)   

031 b kleč 0311 Klečové smrčiny 9K klečová smrčina 580,78 SM 7, KOS 3, JR, BRP  SM, KOS Bór wysokogórski świeży  
      0312 Kosodřevina 9Z kleč  2614,66 KOS 9, SM 1, JR, VR slezská, BRP    Pinetum mugo sudeticum 
          9Y skeletovitá tundra 326,01  - - -   Carici (rigidae)-Festucetum 

airoidis 
            2940,67 KOS 9, SM 1, JR, VR slezská, BRP  KOS, SM   
032 c vrchoviště 0320 Vrchoviště s klečí 9R vrchovištní kleč 236,05 KOS 9, SM 1  KOS, SM Zbr. z klasy Oxycocco-

Sphagnetea 
033 d vysokohorské SM 0330 Jeřábové a skeletové smrčiny 8Z jeřábová smrčina 1813,40 SM 10, JR   Bór wysokogórski świeży  
          8Y skeletová smrčina 224,91 SM 10, JR, BRP   Bór wysokogórski suchy  
            2038,31 SM 10, JR SM, JR   
280 e olšiny a jaseniny 2801 Jasanové olšiny s KL 3L jasanová olšina 28,71 OL 7, JS 3, SM, OLS, OS   Las legovy gorski 
          3U vlhká javorová jasenina 0,64 JS 4, JV 2, BK 2, JD 1, JL 1, OL, DB     
          5U vlhká jasanová javořina 170,40 JS 3, KL 2, BK 3, JD 2, JL, OL, SM, 

LP 
    

          5L montánní js olšina  55,04 OL 6, OLS 1, JS 1, SM 2, OS      
            254,79 OL 3, JS 3, (BK, KL) 2, SM 1, JD, OS     
          (1T březová olšina) PL 1,52 OL 7, BR 2, SM 1, DB, OS OL, JS, (KL)   
      2802 Luh olše šedé 6L luh olše šedé 15,60 OLS 8, SM 2, KL, JD, JS, OS OLS, SM Las legovy gorski 
420 f kyselé BK s DB 4201 Kyselé a chudé bučiny s DB 4K kyselá bučina  13,17 BK 7, JD 2, DB 1   BK, DB Las mieszany wyżynny 

świeży 
          (4M chudá bučina) PL 8,09 BK 6, DB 2, JD 1, (BO, BR) 1, JR   Las mieszany wyżynny suchy 
      4202 Kamenité a svahové kyselé bučiny s DB 4Ke kyselá bučina svahová 1,78 BK 7, JD 2, DB 1  BK, DB Las mieszany wyżynny 

świeży 
          (4N kamenitá kyselá bučina) PL 9,20 BK 7, JD 2, (DB, SM) 1, BR, KL     
440 g živné BK s DB, 

KL a LP 
4401 Svěží bučiny s DB 4S svěží bučina  100,78 BK 8 (10), JD 2 (+), KL BK, DB Las mieszany wyżynny 

świeży 
      4402 Bohaté bučiny s DB, KL, LP 4B  bohatá bučina  69,97 BK 8 (10), JD 2 (+), DB, LP, KL   Las wyżynny świeży 
          4W vápencová bučina 22,38 BK 9, JD 1, DB, LP, KL     
          4D obohacená bučina 28,55 BK 6, JV a KL 1, LP 2, JD 1, JL, JS,     
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TS  

            120,90 BK 8, JD 2 (KL, LP, HB) 1, JS, DB BK, DB, (KL)   
      4403 Svahové klenové bučiny s DB a LP 3A lipodubová bučina 1,34 BK 5, LP 2, JV 1, DB 1, JD 1, JS, JL    Las wyżynny świeży 
          4A lipová bučina 9,96 BK 6, JV/ KL 1, LP 1, JD 1, JL, DB, 

TS 
    

          4Be bohatá bučina svahová 7,29 BK 8 (10), JD 2 (+), DB, KL, LP     
          4F svěží kamenitá bučina    6,14 BK 7, JD 2, LP 1,  KL, JV, TS          Las mieszany wyżynny 

świeży 
          4Se svěží bučina svahová 3,50 BK 8 (10), JD 2 (+), DB, LP, KL     
          3C vysychavá dubová bučina 7,89 BK 5, DB 5, LP, HB, BO     
          4C vysychavá bučina   3,45 BK 7, JD 1, DB 2, LP     
            39,57 BK 6, JV/ KL 1, LP 1, JD 1, JL, DB, 

TS 
BK, DB, (KL)   

      4404 Vhké bučiny a jedliny s DB  5O svěží buková jedlina 0,62 JD 7, BK 2, (DBL, SM, LP) 1, OS    Las górski wilgotny 
          (4V vlhká bučina) PL 0,45 BK 5, JD 3, DBL 1, (KL, JS, OL) 1 BK, JD, (DB) Las wyżynny  wilgotny 
520 h kyselé JD-BK 5201 Kyselé a chudé jedlové bučiny 5I  uléhavá kyselá jedl. bučina   12,57 BK 5, JD 4, SM 1     Las mieszany górski świeży 
          5K kyselá jedlová bučina 1411,37 BK 6, JD 3, SM 1      
          5M chudá jedlová bučina            3,09 BK 7, JD 1, SM 1, BR 1, (BO náhorní 

ekot.?)    
    

            1427,03 BK 7, JD 2, SM 1, BR,  (BO náhorní 
ekot.?) 

BK, JD   

      5202 Kamenité a svahové kyselé jd bučiny 5N kamenitá kys.jd bučina    247,61 BK 5, JD 4, SM 1, KL, BR, BO    Las mieszany górski świeży 
          5Ke kyselá jedl. bučina svah. 118,76 BK 6, JD 3, SM 1, KL       
            366,37 BK 7, JD 2, SM 1, KL, BR BK, JD   
540 i živné JD-BK s KL 5401 Svěží jedlové bučiny 5S svěží jedlová bučina        .      2061,84 BK 5, JD 5,  KL, SM BK, JD Las mieszany górski świeży 
      5402 Bohaté jedlové bučiny 5D obohacená jd-bučina    384,44 BK 6, JD 3, KL 1, JS, JL, LP, TS, SM   Las górski świeży 
          5B  bohatá jedlová bučina  343,87 BK 6, JD 4, KL, SM, JL         
          5H hlinitá jedlová bučina 28,23 BK 6, JD 4, SM, JL, LP         
          5W vápencová jd bučina 40,00 BK 7, JD 3, KL     
            796,54 BK 6; JD 3.5; KL, JL, LP 0.5; SM, JS, 

DB, JV, TS   
BK, JD, (KL)   

      5403 Svahové klenové bučiny 5A klenová bučina 276,65 BK 5, JD 3, KL 2, JL, JS, LP, SM, TS   Las górski świeży 
          5V vlhká jedlová bučina 300,30 BK 4, JD 4, SM 1, KL 1, JS    Las górski wilgotny 
          5Be bohatá jd bučina svahová 104,72 BK 6, JD 4, KL, SM, JL     Las górski świeży 
            681,67 BK 6; JD 3; (KL, JS) 1; JL, SM, OL, 

TS  
BK, JD, (KL)   

      5404 Kamenité a svahové svěží jd bučiny 5C vysychavá jedlová bučina   1,09 BK 6, JD 4,  KL, LP   Las mieszany górski świeży 
          5F svěží kamenitá jedl. bučina  187,14 BK 6, JD 4, KL, SM, JL, TS, LP       
          5Se svěží jd bučina svahová   131,86 BK 5, JD 5,  KL     
            320,09 BK 6, JD 4, KL, SM, TS, LP     BK, JD   
720 j kyselé SM-BK 7201 Kyselé a chudé smrkové bučiny 6K kyselá smrková bučina 6454,79 SM 5, BK 4, JD 1, JR     Bór mieszany górski świeży 
          6M chudá smrk. bučina    135,27 SM 5, BK 4, JD 1, BR, JR   Bór mieszany górski suchy 
            6590,06 SM 5, BK 4, JD 1, JR, BR             BK, SM   
      7202 Kyselé a chudé bukové smrčiny 7K kyselá buková smrčina 3303,23 SM 7, BK 2, JD 1, JR    Bór mieszany górski świeży 
          7M chudá buková smrčina  132,47 SM 7, BK 2, JD 0,5, JR 0,5, BRP    Bór mieszany górski suchy 
            3435,70 SM 7; BK 2,5; JD 0,5; JR; BRP           SM, BK   
      7203 Kamenité a svahové kyselé sm bučiny 6N kamenitá kys. sm.buč.  2875,31 SM 6, BK 3, JD 1, KL, JR    Bór mieszany górski świeży 
          6Ke kyselá sm bučina svahová 423,04 SM 5, BK 4, JD 1, JR       
          6Me chudá sm bučina svahová 24,54 SM 5, BK 4, JD 1, BR, JR   Bór mieszany górski suchy 
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            3322,89 SM 5; BK 4, JD 1, JR, BR, KL BK, SM   
      7204 Kamenité a svahové kyselé bk smrčiny 7N kamenitá kyselá bk smrčina 1445,14 SM7, BK 2, JD 1, KL, JR, BRP     Bór mieszany górski świeży 
          7Ke kyselá bk smrčina svahová 283,38 SM 7, BK 2, JD 1, JR, BRP      
          7Me chudá bk smrčina svahová 5,03 SM 7, BK 2, JD 0,5, JR 0,5, BRP    Bór mieszany górski suchy 
            1733,55 SM 7; BK 2; JD 0,5; JR, BRP 0,5; KL   SM, BK   
740 k živné SM-BK s 

KL 
7401 Svěží smrkové bučiny 6S svěží smrková bučina 2314,49 BK 4, JD 3, SM 3, KL     Las mieszany górski świeży 

          7S svěží buková smrčina 154,31 SM 7, BK 2, JD 1, KL    Bór mieszany górski świeży 
            2468,80 SM 5, BK 4, JD 1, KL  BK, SM   
      7402 Bohaté smrkové bučiny 6B bohatá smrková bučina 21,56 BK 6, JD 2, SM 2, KL, JL   Las górski świeży 
          6D obohacená sm-bučina       200,90 BK 5, JD 3, SM 2, KL, JL,TS      
            222,46 BK 5;  JD 3, SM 2, KL, TS  BK, SM, (KL)   
      7403 Svahové klenové smrkové bučiny 6F svěží kamenitá sm. bučina 333,20 BK 5 , SM 3,  JD 2, KL, TS     Las mieszany górski świeży 
          7F svěží kamenitá bk smrčina 238,58 SM 7, BK 2, JD 1, KL     Bór mieszany górski świeży 
          6Se svěží sm. bučina svahová 96,67 BK 5 , SM 3,  JD 2, KL, TS     Las mieszany górski świeży 
          6A klenosmrková bučina  446,64 BK 6, JD 2, SM 1, KL1, JL, TS   Las mieszany górski wilgotny 
          6V vlhká smrková bučina  1062,54 BK 4, SM 3, JD 3, KL 1, JS            
          7V vlhká buková smrčina 444,83 SM 7, BK 1, JD 1, KL 1    Bór mieszany górski wilgotny 
            2622,46 SM 4, BK 4, KL 1, JD 1, JS, OL  BK, SM, (KL)   
701 l kyselé SM 7010 Kyselé, kamenité a chudé smrčiny 8K kyselá smrčina  2222,69 SM 10, JR, BK, JD, KL     Bór wysokogórski świeży  
          8N kamen. kyselá smrčina 852,72 SM 10, JR, BK, KL, BRP       
          8M chudá smrčina   38,67 SM 9, JR 1, BRP         
            3114,08 SM 10, JR, BK, KL, JD, BRP SM, JR   
702 m svěží SM 7020 Horské smrčiny s klenem  8A klenová smrčina  7,65 SM 9, KL 1, BK, JD   Bór wysokogórski wilgotny 
          8F svěží kamenitá smrčina 236,43 SM 10, KL, BK, JD, JR      
          8S svěží smrčina    81,27 SM 10, KL, BK, JD, JR       
          8V vlhká klen. smrčina     278,05 SM 9, KL 1, BK, JD        
            603,40 SM 9,5, KL 0,5, BK, JD, JR SM, KL   
760 n zamokřené JD-SM 7600 Oglejené a podmáčené jedlové smrčiny 6G podmáčená sm. jedlina 4,17 JD 5, SM 4, OL 1, BK, KL   Bór mieszany górski bagienny  
          5G podmáčená jedlina 1,39 JD 6, OL 2, SM 2, BK, OS    Las mieszany górski bagienny  
          6P kyselá smrková jedlina 6,60 JD 5, SM 4, BK 1, BR, OS, JR         Bór mieszany górski wilgotny 
          7P kyselá jedlová smrčina 173,60 SM 8, JD 2, BRP, BK, JR                   
          7G podmáč. jedl. smrčina 153,69 SM 7, JD 2, OLS 1, BRP, JR, OS   Bór mieszany górski bagienny  
            339,45 SM 7, JD 2, OLS 1, BRP, OL, JR, BK  SM, JD, (OLS)   
          (7T podm. chudá jedl. smrčina) PL 2,29 SM 8, JD 1, BRP 1, BK, JR, OLS     
780 o zamokřené SM 7801 Rašelinné smrčiny 6R svěží rašelinná smrčina 16,90 SM 10, BRP, JD, OL   Bór górski bagienny 
          7R kyselá rašel. smrčina  55,09 SM 9, BRP 1, JR     
            71,99 SM 9, BRP 1, JD, OLS, JR SM, BRP   
      7802 Vrchovištní smrčiny 8R vrchovištní smrčina 306,65 SM 9, BRP 0,5, KOS 0,5 SM, BRP Bór wysokogórski bagienny 
      7803 Oglejené a podmáčené smrčiny 8P kys. oglejená smrčina 293,20 SM 9, BRP 1, JR    Bór wysokogórski bagienny 
          8G podmáčená smrčina 411,99 SM 9, (BRP, OLS, JR) 1      
          8T podmáč. zakrs. smrčina   387,47 SM 8, BRP 2, JR          
            1092,66 SM 9, BRP 1, JR, OLS     
          (8Q podm. chudá smrčina) PL 41,91 SM 9, BRP 1      
 Celkem  38 649,28    

 
 



Tabulka 2. Směřování managementu lesů v Krkonošském národním parku. 

Typ porostu (TP) TP 3. Vzdálený 

Lokálně pěstební zásahy v 1. a 2. věkovém strupni k podpoře  významných druhů rostlin a rostlinných společenstev nebo 
živočišných druhů (např. tetřívek obecný).

Veškerá dřevní hmota ponechána k zetlení pro podporu přirozené obnovy smrku a zvýšení biodiverzity. Pouze při rekonstrukci 
nepůvodních porostů může být část dřevní hmoty vyklizena.

Bránění šíření geograficky nepůvodních druhů dřevin, časově omezená mechanická ochrana dříve vysazených listnatých 
dřevin.

Obnova převážně přirozená, popřípadě kombinovaná s použitím stanovištně a geneticky vhodných dřevin (zejména podsadby).

Lov vybraných druhů zvěře, nelze budovat myslivecká zařízení.

Revitalizace vodního režimu.

Tvorba LHP metodou TVL, trvalý monitoring stavu lesních ekosystémů. 

Stromy, které ohrožují bezpečnost a životy návštěvníků je nutné těžit.
Veškeré doupné stromy  a jednotlivé vývraty budou ponechány přírodnímu rozpadu. V případě, že v porostu nebudou 

evidovány doupné stromy, tak budou vyhledány, vyznačeny a evidovány potenciální doupné stromy v počtu minimálně 2 
jedinců na 1 ha.

Při uplatnění clonných sečí nebude realizována domýtná fáze. Nejkvalitnější stromy budou ponechány přirozenému rozpadu 
(50 až 80 stromů na 1 ha). V porostech se zastoupením listnatých dřevin menším než 20 % nebudou těženy listnáče.

Veškeré doupné stromy  a jednotlivé vývraty budou pomechány přírodnímu rozpadu. V případě, že v porostu nebudou 
evidovány doupné stromy, tak budou vyhledány, vyznačeny a evidovány potenciální doupné stromy v počtu minimálně 7 

jedinců na 1 ha.

Tvorba LHP metodou TVL, periodický monitoring stavu lesních ekosystémů.

ponechání samovolnému vývoji

Cílem všech usměrňujících opatření je dosažení přirozené druhové, ekotypové, věkové a prostorové skladby  porostů  
odpovídající danému stanovišti

Typ managementových opatření

Tvorba LHP metodou TVL, trvalý monitoring stavu lesních ekosystémů a ekosystémů nad horní hranicí lesa. 

dočasné zásahy k cílovému stavudlouhodobé  zásahy k dosažení cílového stavu

Obnova porostů pouze sponntánní přirozenou obnovou, specifický management v porostech borovice kleče. 
Pouze nedestruktivní výzkum – včetně opakovaného monitoringu.

Protipožární ochrana, údržba základní cestní sítě, stezek pro pěší, údržba staveb.

Postupná skupinovitá redukce geograficky a geneticky nepůvodních  dřevin a jejich podsadba chybějícími autochtonními 
dřevinami přirozené dřevinné skladby.

Selektivní pěstební zásahy zaměřené na úpravu přírodě bližší druhové skladby a zvýšení ekologické stability porostů.
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Kontrolní a destruktivní obranná opatření (kácet aktivní kůrovcové stromy), liniová obranná opatření a ochrana porostních 
stěn, asanace vývratů a zlomů, důsledná ochrana majetku okolních vlastníků.

Postupná skupinovitá redukce geograficky a geneticky nepůvodních  dřevin a jejich podsadba chybějícími autochtonními 
dřevinami přirozené dřevinné skladby. Speciální pozornost věnovat geograficky nepůvodním druhům borovic a smrku.

Maximálně zohledňovat nároky významných druhů rostlin, rostlinných společenstev a živočišních druhů zde se vyskytujících a 
výskyt geomorfologických útvarů.

Při výchově porostů v 1. a v 2. věkovém stupni snaha o přiblížení se přirozené druhové, věkové a prostorové skladbě. 
Maximální preference méně zatoupených druhů dřevin.

Na lokalitách s překročenými kritickými imisními zátěžemi zvýšit podíl stanovištně vhodných tolerantních listnáčů.

Kontrolní a destruktivní obranná opatření (kácet aktivní kůrovcové stromy), liniová obranná opatření a ochrana porostních 
stěn, asanace vývratů a zlomů.
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Realizace přírodě blízkých (ekologicky orientovaných) způsobů managementu lesních ekosystémů, s akcentem na použití 
autochtonních dřevin, směřující k posílení biodiverzity a zvýšení ekologické stability porostů.
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Realizace trvale udržitelných způsobů managementu lesních ekosystémů směřující k posílení biodiverzity a zvýšení ekologické 
stability porostů.

Tvorba LHP metodou TVL, periodický monitoring stavu lesních ekosystémů.

Postupná skupinovitá redukce geograficky a geneticky nepůvodních  dřevin a jejich podsadba chybějícími autochtonními 
dřevinami přirozené dřevinné skladby. Speciální pozornost věnovat geograficky nepůvodním druhům borovic a smrku.

Maximálně zohledňovat nároky významných druhů rostlin, rostlinných společenstev a živočišních druhů zde se vyskytujících i 
výskyt geomorfologických útvarů.
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Pěstební zásahy v porostech 3. věkového stupně a starších uplatňovat pomocí individulního sekektivního výběru s preferencí 
cílových stromů.

Při výchově porostů v 1. a v 2. věkovém stupni snaha o přiblížení se přirozené druhové, věkové a prostorové skladbě. 
Maximální preference méně zatoupených druhů dřevin.
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Pomístní realizace účelových zásahů k podpoře významných druhů rostlin, rotlinných a živočišných společenstev. 

Postupná skupinovitá redukce geograficky a geneticky nepůvodních  dřevin a jejich podsadba chybějícími autochtonními 
dřevinami přirozené dřevinné skladby.

Tvorba LHP metodou TVL, periodický monitoring stavu lesních ekosystémů.
Přednostní využívání přirozené a kombinované obnovy geneticky a stanovištně vhodných dřevin; cílová druhová skladba není 

prosazována na úkor sukcesních stadií. Preference přírodě blízkých forem podrostních způsobů obhospodařování.

Selektivní pěstební zásahy zaměřené na úpravu přírodě bližší druhové skladby, posílení biodiverzity a zvýšení ekologické 
stability porostů.

Je možné budovat dočasná myslivecká zařízení.

Nedestruktivní monitoring kůrovců,  (asanace zlomů a vývratů po nalétnutí možná), liniová obrana (lapače). V místech 
dostatečné přirozené obnovy autochtonních smrkových populací se nezasahuje proti jednotlivému výskytu kůrovce. 

Na lokalitách s překročenými kritickými imisními zátěžemi zvýšit podíl stanovištně vhodných tolerantních listnáčů.
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Úprava druhové skladby porostů v nutných případech realizována zalesněním, podsadbami, prosadbami a následně 
výchovnými zásahy směřujícími k posílení biodiverzity a ekologické stability porostů.

V porostu ponecháno minimálně 10 % hmoty hroubí k zetlení z každé nahodilé těžby,  v 8. LVS ponechávat minimálně 30 % 
hmoty hroubí z každého zásahu, podpora biodiverzity.
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Při rekonstrukci nepůvodních porostů může být část dřevní hmoty vyklizena (minimálně 10 % dřeva bude ponecháno 
přirozenému rozpadu).
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Na lokalitách s překročenými kritickými imisními zátěžemi zvýšit podíl stanovištně vhodných tolerantních listnáčů.

Pěstební zásahy v  porostech 3. věkového stupně a starších uplatňovat zejména pomocí metody cílových stromů.
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