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Prameny Vltavy 

Jan Neruda 1871

Po kmenech táhnou se až k zemi chumáče šedých vousů. Některá souš, přímo ještě
stojící, ale již bez listu, bez kůry, vypadá jako kostra bílá.
A po zemi tisíciletá generace na tisícileté! Kde noha může k zemi, jako by stoupala 
po nejměkčích kobercích. Musíš‐li ale přes padlé stromy, zachytneš se za krásnou 
girlandu, pnoucí se ze země k větvím nebo od kmenu ke kmenu. Dole vidíš
práchnivící, zeleně omženou mrtvolu prastarého velikána, přes něj se převalil 
druhý, formy těla jsou ještě zachovány, ale prstem projedeš celým tím tělem 
prohnilým, a přes ten se položil zas třetí; také mu již opadaly všechny větve, leží
jen pouhý dlouhý trup, a z toho vyrůstá padesát veselých stromkůmladých, živících 
se trouchní svého otce. Kořínky jejich objímají jej, běží kolem něho jako obruč k 
zemi nebo se probodají přímo jeho tělem. Budoucnost jich seznáte na vedlejším 
pětisetletém mladíku. Otec pod ním zmizel, kořeny tvoří celé loubí – kapličku v 
chrámě – teprve as sáh od země spojily se v mohutný kmen…



2010



Prameny Vltavy 

K.Klostermann 1890

Kdo přišel v letech 1872 až 1874 do našich hor, tomu musily býti nápadny strašlivé
spousty tohoto hrozného lesního řádění. Zelené a temné stály tu dnes nádherné
smrky: tu počalo jehličí na špičkách červenati, nejprv nahoře, pak ponenáhlu stále 
doleji. Na konec zčervenalo všechno jehličí a počalo opadávati. Pokud oko sahalo, celé
porosty, staré i mladé, všecko dostalo tuto osudnou rezivou barvu, i zelený mech, který 
byl spadlým jehličím doslovně pohřben. Nezvykle smutný pohled! 

Až do roku 1870 se pramen skrýval hluboko v téměř neproniknutelném pralese. Na 
jeho okraji stál obrovský smrk, určitě dvacet sáhů vysoký a s kmenem o průměru čtyř
stop. Trůnil tady u kolébky naší rázovité řeky jako strážce z pradávných dob a 
vzdoroval všem vichřicím a bleskům. Kolem něj stály těsně vedle sebe jeho století
druhové‐všichni podlehli maličkému hmyzu, který tu příšerně řádil. Obrovští velikáni
podlehli nicotným trpaslíčkům:nebylo to osudové znamení? 



Prameny Vltavy 

Zdánlivě jednogenerační les (v rozmezí 50 let tu roste 45% až 65% stromů), v něm ale 
přežívají stromy z předchozích generací (tvoří 20% až 50% porostu), protože jejich 
pomalý růst je po staletí chrání proti vlivům vichřic či lýkožroutů. Ze současné generace 
nakonec také část přežije.



Prameny Vltavy 

Porovnání změny tloušťkové struktury přeživších smrků lesa v oblasti Pramenů Vltavy 
před gradací lýkožrouta (2001) a po ní (2017).
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). 

Odhad věkové struktury zmlazení smrku:
Více jak 50% zmlazení má věk 15 až 35 let, 
zbytek je starší a dosahuje věku až 80 let.



2017



Plešné jezero a Trojmezná

Ačkoli porost tvořily před gradací lýkožrouta  převážně 2 generační vlny smrků
(kolem 1830 a kolem 1910), nejstarší smrky se dožívaly věku 500‐600 let (nejstarší
zjištěný strom starý 623 let odumřel v roce 1994).



Kar Plešného jezera, v němž byly nalezena největší koncentrace stromů starších 500 let (cca 
2%), a kde dosud přežívají smrky z původních generací



Jezerní hora

Věková struktura horské smrčiny, jejíž porost se postupně zapojoval od roku 1800 do 
roku 1890. V současné době podlehl velkoplošné disturbanci.



Boubínský prales

A.Heyduk na konci 19. století praví, že "...každý by se mýlil, kdo by si 
představoval boubínský prales tak, jako by kmen na kmeni stál a pro  houšťku  
do pralesa  přístupu nebylo, takovýchto lesů jest na Šumavě dosud plno. Prales 
je řidší než kterýkoli vysoký les, ale rozklad  a mohutnost velikánů pralesných a 
půda, ze které se prales zrodil, jsou jinaké. V boubínském pralese zdá se, jakoby 
každý jednotlivý kmen byl vladařem nějakého okrsku netrpě soupeřů..."



Boubínský prales

1869                                                             1880



Stále jsou s námi potomci a současníci pralesů.



Kouzlo měnící se věkové struktury:
‐v roce 1864 se stromy v pralese Johnovi jevily jako převážně cca 280 let staré
nezaregistroval kulminaci kolem1730 (byly to příliš malé stromy)
‐v roce 2014  hlavní generaci pralesa tvoří stromy  převážně 280 let staré
‐mimo prales tvoří hlavní generaci lesa stromy vzniklé po disturbanci 1870‐1880



Věková struktura Boubínského pralesa a porostů v okolí pralesa s jinými lesy 
Šumavy (oblast Poledníku a Ptačího potoka u Modravy)

Epizody vichřic s polomy:
1612, 1727,1740, 1834, 1836, 1868,1870,  1929, 1984, 1998, 2007, 2008, 2017



Druhová skladba pralesa je dynamická

J.John (1870) na suchých nebo svěžích humózních půdách, vystupující od 800m  až
k 1138m nadmořské výšky uvádí smíšené porosty, v nichž zpravidla  jsou prostorově
zastoupeny: smrk 50%, jedle 33%, buk15%.
Ve vyšších nadmořských výškách a na plochách ovlivněných vodou smrk 100%.

J.Průša (1972) uvádí na vodou neovlivněných stanovištích (nad 10 cm) smrk 43%, 
buk 52%, jedle 5%

T.Vrška (1996) uvádí na vodou neovlivněných stanovištích smrk 43%, buk 55% a jedle
2,6%

Biomonitorung P.Bečky (2010 nad 7 cm) smrk 33%, buk 65%, jedle 2%

Boubínský prales



Změny v poměru Buk‐Smrk (u stromů vyšších 1,3m) mezi roky 1999‐2016





Odhad změny hustoty zmlazení buku a smrku v Boubínském pralese v ks/ha



Změny v dominanci druhů ve zmlazení mezi roky 1999 a 2016

Mírný pokles 
hustoty buku, 
výrazný u smrku

Výrazný nárůst hustoty u 
smrku

Výrazný nárůst 
hustoty u smrku

Nejvyšší hustota zmlazení
tvořená bukem

Nízká
hustota 
zmlazení s 
převahou 
buku

Střední hustota zmlazení s převahou 
buku

Boubínský prales





Věková struktura smrkového lesa na 
Modravě vedle Hotelu Modrava

Věková struktura smrkového lesa u Tříjezerní slati



1950 2016



OPRL:                                      Skutečnost: SM 100
SM 60 JD 10 BO 2
BK 20 KL 3
(JŘ,BŘ, OS) 5



Věková struktura smrkových lesů v oblasti Ptačího potoka (250 ha)

Věková struktura smrkových lesů
u Filipovy Huti

1950

2016



Rekonstrukce vývoje druhové skladby  hlavních druhů dřevin šumavských lesů v oblasti Prášilské jezero –
Roklanské jezero podle moderních analytických metod pylových záznamů (P.Kuneš,2018)

Bučiny nebo bukové smrčiny?

V šumavských pralesích více jak 9000 let vládne smrk, jeho nejmenší zastoupení
nastalo na přelomu letopočtu, i tak bylo ale dominantní

Rekonstruovaná vegetace představuje model, ve kterém má smrk 51%, buk  
21%, jedle 13%.



Nově vznikající pralesy

Minimálně 6% rozlohy NP pokrývají lesy a lesní mokřady vzniklé spontánním 
zalesněním v posledních cca 80 letech



‐hustota stromů nad 1,3 
klesla od roku 2001 o 6%
‐průměrná tloušťka kmene 
zůstala na úrovni 19 cm, 
mírně klesá podíl stromů s 
podprůměrnou tloušťkou a 
mírně narůstá podíl s 
nadprůměrnou tloušťkou

Sukcese na opuštěné zemědělské
půdě, porovnání stromové struktury a 
zmlazení mezi roky 2001‐2011

‐hustota zmlazení je 3,6x vyšší než v 
roce 2001



Hustoty dřevin v sukcesích 750‐900 m nad mořem – NP a CHKO Šumava





Jak lze charakterizovat současné šumavské pralesy?
‐skutečná věková struktura lesa bývá často utajena malými ročními přírůsty
‐převaha smrku navozuje u řady přírodních nebo přírodě blízkých porostů
dojem kulturních výsadeb
‐chybí typické znaky, které u pralesa očekáváme: velké množství různě
starého rozetlelého dřeva, přítomnost velkých stromových exemplářů a 
etážovitá porostní struktura
Pralesní formace mívají tyto charakteristiky věkové struktury:
‐cca 5% stromů dosahuje věku 300 let a vyššího a více jak 15%  dosahuje 
věku 200 let a více
‐první lesy po pralese mají více jak 5% stromů starších 200 let a ojediněle 
(pod 1%) stromů starších 300 let
‐hlavní kohorta je doplněna stromy staršími o více jak 50 let



‐ Pralesní zbytky přežily dodnes
‐ Mnohé jsou nenápadné nebo jen částečně pozměněné
‐ Stále se přirozeně obnovují
‐ Stále podléhají disturbancím, přírodní síly tedy mají hlavní vliv na jejich vzhled
‐ Na ladem ležících pozemcích a v území ponechaných samovolnému vývoji stále 

vznikají budoucí pralesy (dnes kolem 33% rozlohy Národního parku Šumava)

Děkuji za pozornost


