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Známé a neznámé pralesy Šumavy 
 
Pavel Hubený 
Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk 
 
 
 
 
 

Na území současného národního parku tvořily pralesy na počátku 19. století 60-70% 
porostní půdy. Ta se smrskla na konci 19. století na asi 2% porostní půdy. Přesto, když byla 
vymezována zonace národního parku v roce 1995, bylo hlavním kritériem pro zařazení lesů 
do 1. zóny právě prokázání jistého pralesního kontinua. Buďto šlo o pralesy, nebo o lesy 
vzniklé spontánním odrůstáním přirozené obnovy po vytěžení původního pralesa. A navíc 
plocha jednoho segmentu měla být rozhodně větší, než 3 ha. A ačkoli se do tohoto výběru 
nedostaly všechny lesy splňující onu podmínku, podíl takto chráněných lesů dosáhl na území 
národního parku kolem 10%. 

Na Šumavě nenajdeme typické panenské pralesy, o kterých bychom mohli tvrdit, že 
jsou prosty vlivu člověka. Poloha ve střední Evropě v dlouhodobě lidmi kolonizovaném 
prostoru, způsobila, že jsou to lesy, do kterých člověk nepřímo i přímo zasahuje, jen je toto 
působení málo patrné – s malým vlivem na strukturu a funkce ekosystémů. 

Přesto tu nějaké vlivy existují – a ty se týkají hlavních strukturálních charakteristik a 
dynamických projevů. Zajímavé je, že tyto dynamické jevy se snaží člověk potlačovat v první 
řadě. Pravděpodobně tak z přirozené dynamiky našich přírodních lesů vymizely požáry. Stále 
hlavními faktory dynamiky jsou polomy, maloplošné a velkoplošné, a díky tisíciletí trvající 
převaze smrku ztepilého i gradace podkorního hmyzu. I tyto procesy se snažíme kontrolovat a 
blokovat, přičemž často umělým blokováním jednoho disturbančního fenoménu zvyšujeme 
citlivost ekosystému na jiný. 

Představme si některá místa, některá známější, jiná skrytá, která spojuje to, že jsou 
pralesními zbytky. 
 

Prameny Vltavy 

Byly jako prales popsány už na počátku 19. století, na jeho konci i v druhé polovině 20. 
století. Pralesní struktury potvrdila i dendrochronologická měření provedená v posledním 
desetiletí. Jde o smrkový prales, který za poslední dvě století prošel prokazatelně dvěma 
disturbancemi spojenými s velkou gradací lýkožrouta smrkového spojenou s odumřením 
většiny korunové úrovně. Přesto tyto gradace umožnily přežívání jednotlivých starých 
exemplářů smrku, díky malým přírůstovým charakteristikám některých jedinců a absenci 
těžby. 
 

Boubínský prales 

Velmi známý a velmi dobře prozkoumaný prales především díky týmu Modré kočky 
z VÚKOZ. Smíšený porost smrku, buku a jedle považoval už lesmistr J. John za příklad 
stabilního lesního komplexu, ve kterém probíhají jen maloplošné rozpady. Současné 
dendrochronologické analýzy ale ukazují na opakované velké disturbance v periodě více jak 
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250 let. Je pravděpodobné, že v jedné z hlavních období výměny generací se prales nachází 
právě v současné době. 
 

Plešné jezero a Trojmezná 

Nejrozsáhlejší smrkový prales na Šumavě rovněž periodiky podléhá velkému střídání 
generací, které ale zároveň umožňuje přežívání jednotlivců či skupin velmi starých smrků. 
Nejstarší smrk na Šumavě (623 let) rostl v karu Plešného jezera. 
 

Tříjezerní slať a les na Modravě 

V těsném kontaktu s civilizací ale dodnes přežívají smrkové lesní porosty, v nichž 
rostou velmi staré stromy, jejichž věk překračuje 300 let. Zastoupení stromů starších 200 let 
zde překračuje 15%. Jde o porosty typické pomalým růstem jednotlivých exemplářů smrku 
způsobeného mikroklimatickými podmínkami nebo zamokřením. Takové porosty vyhlížejí 
jako okolní původně hospodářské smrčiny, jejich původ a struktura jsou však zcela odlišné. 
Jde buď o první lesy po pralese, zbytky pralesů dotčené jen jednotlivou těžbou, nebo velmi 
staré sukcese. 
 

Jak lze asi charakterizovat šumavské pralesovité porosty? Není to snadné, neboť 
skutečná věková struktura lesa bývá často utajena malými ročními přírůsty. Obecná převaha 
smrku navozuje u řady přírodních nebo přírodě blízkých porostů dojem kulturních výsadeb. 
Často chybí typické znaky, které u pralesa očekáváme: velké množství různě starého 
rozetlelého dřeva, přítomnost velkých stromových exemplářů a etážovitá porostní struktura. 
Absence některých takových znaků jsou způsobeny kombinací periodicky se opakujících 
disturbancí, pomalého odrůstání starších jedinců stromů společně s rychlým odrůstáním nově 
nastupující osluněné generace a obecně malými dimenzemi i velmi starých stromů. Při 
porovnání věkové struktury lze zjednodušit, že za pralesní formace lze považovat porosty, ve 
kterých cca 5% stromů dosahuje věku 300 let a vyššího a více jak 15%  dosahuje věku 200 let 
a více. Lesy, které jsou porosty vzniklými jako první lesy po pralese, většinou charakterizuje 
přítomnost více jak 5% stromů starších 200 let a ojedinělé (pod 1%) stromů starších 300 let. 
Přitom průměrně na celé Šumavě dosahuje zastoupení stromů starších 200 let 1,9%. 

Příklady věkové struktury přirozených lesů na Šumavě 

Les v oblasti Pramenů Vltavy 

Většina pro smrk atraktivních smrků odumřela (tloušťky nad 20 cm, průměrný věk 89 
let, rozpětí 31 až 140 let), přežilo asi jen 10%. Zřetelně se vytvořila nastupující generace 
smrku, většinu této generace tvoří smrky, které pod porostem v době gradace už existovaly 
(dnes představuje tato generace 80% živých smrků a její věk se pohybuje od 10 do 80 let). 
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Obr.1: Porovnání změny tloušťkové struktury přeživších smrků lesa v oblasti Pramenů Vltavy před gradací lýkožrouta (2001) 

a po ní (2017). Osa x: tloušťky živých smrků osa po 10 cm, osa y:podíl živých smrků z celkové populace živých smrků. 
 

Smrkový les na Modravě 

Struktura tohoto smrkového lesa rostoucího v těsném kontaktu s intravilánem obce 
Modrava poukazuje na spíše přirozený vznik porostu. Jen čtvrtina stromů využila disturbance 
(nebo těžby) kolem roku 1860, více jak třetina stromů v porostu je starší a vznikala postupně 
převážně v zástinu předchozího lesa. 

 

 
Obr.2: Věková struktura smrkového lesa na Modravě vedle Hotelu Modrava, osa x: časová osa po 10 letech, osa y: podíl 

zastoupení desetileté generační skupiny na celkové populaci smrkového porostu. 
 

Smrkový les u Filipovy Huti na Březové hoře 

Většina současného smrkového porostu vznikla před, nebo současně se založením 
sklárny na Filipově Huti (1785). Jde o přírodní smrčinu, ve kterém lze najít jen minimum stop 
po lidských zásazích. 
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Obr.3: Věková struktura smrkového lesa u Filipovy Huti na Březové hoře, osa x: časová osa po 10 letech, osa y: podíl 

zastoupení desetileté generační skupiny na celkové populaci smrkového porostu. 
 

A na závěr 

Ale přírodními lesy nejsou jenom „staré zbytky lesních porostů“. Jsou to i lesy, které 
samovolně vznikly na opuštěných zemědělských půdách. Pokrývají dnes minimálně 6% 
plochy Národního parku Šumava. Už dnes je charakterizuje členitá věková struktura 
s rozptýlenými jedinci starými až 200 let, dynamicky se měnící druhová skladba ukazující na 
rychlý vývoj směrem ke smíšeným porostům tvořeným převážně smrkem, borovicí, bukem a 
zejména javorem klenem. 
 
 


