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JakJakéé jsou zjsou záákladnkladníí ototáázky tohoto zky tohoto 
ppřřííspspěěvku?vku?
• Co je prales, divočina a přirozenost lesů
• Členění lesů podle zón vegetačních 

stupňů
• Specifika dynamiky lesů v jednotlivých 

zónách



JakJakéé mmáá prales charakteristikyprales charakteristiky

• Rostlinné společenstvo odpovídá stanovištním 
poměrům => jedná se potenciální vegetaci

• Existuje problém definice klimaxu

• Ekosystém vykazuje znaky známé pro pralesy 
(vysoká diversita, prostorová struktura, zásoba 
rozkládajícího se dřeva, ...), což však nemusí
platit ve všech typech lesů!

• V porostu se již dlouho aktivně nehospodaří / 
nezasahuje

Julius Mařák (1891-1892), Šumavský prales za bouře



ŠŠumava: Mapa pumava: Mapa přřirozenosti lesirozenosti lesůů

Těžby 2010-2013

Modifikovaná metodika 
Adam et al. (2011)



ZZóóny lesnny lesníích vegetach vegetaččnníích ch stustuňůňů

• Zóna A: 1. – 3. LVS
• Zóna B: 4. – 6. (– 7) LVS
• Zóna C: (7. –) 8. LVS
• Zóna D: 9. LVS

Leugner et al. (2016), https://www.infodatasys.cz/BiodivLes/



ZZóóna A: 1. na A: 1. –– 3. LVS3. LVS

• Lesy s dominancí dubů
• Historické ovlivnění člověkem
• Ekosystémy podmíněné prosvětlováním
• Gap dynamics / malý vývojový cyklus
• Lze zde očekávat pralesy?



Archeologické nálezy podle Semotanová & 
Cajthaml 2014, potenciální vegetace dle 

Neuhäuslová et al. 1998 (zjednodušeno): 
doubravy žlutě, acidofilní doubravy do 3. LVS 

okrově, bučiny zeleně

ArcheologickArcheologickéé nnáálezy na podkladlezy na podkladěě mapy potencimapy potenciáálnlníí
vegetace vegetace -- Neolit (5 500 Neolit (5 500 –– 4 300 BC)4 300 BC)



ArcheologickArcheologickéé nnáálezy na podkladlezy na podkladěě mapy potencimapy potenciáálnlníí
vegetace vegetace -- Doba Doba žželezneleznáá (750 BC (750 BC –– 0)0)

Archeologické nálezy podle Semotanová & 
Cajthaml 2014, potenciální vegetace dle 

Neuhäuslová et al. 1998 (zjednodušeno): 
doubravy žlutě, acidofilní doubravy do 3. LVS 

okrově, bučiny zeleně



ZZóóna A: typy ekosystna A: typy ekosystéémmůů

• Svěží až suché polohy: prakticky 
všechny lesy byly přeměněny/změněny

• Luhy v nivách řek: ovlivnění regulací řek
• Lesy na podmáčených půdách: velmi 

málo zbytků v rezervacích (přirozenost?)



ZZóóna A: luhyna A: luhy

Polabí: díky stavbě hrází kolem regulovaného toku došlo k vysušení celé nivy, 
lužní niva se změnila v dubohabrové háje



Diversita
- věková, druhová
- mikrostanovišť

Tlející dřevo

ZZóóna A: na A: BiaBiałłowieowieżżskýský pralesprales
Smíšený les s dubem na 
podmáčených půdách

Průměrná teplota 6,8 °C ~ 3. LVS



ZZóóna B: 4. na B: 4. –– 6. (6. (–– 7) LVS7) LVS

• Smíšené porosty s Fagus sylvatica
• Typické ekosystémy s dynamikou podle 

„gap model“ (malý vývojový cyklus)
• Významné je střídání fází s různými 

světelnými podmínkami v interiéru porostu
• Pralesy jsou zastoupeny v řadě přírodních 

rezervací
• Pralesy lesy s přírodě blízkým 

hospodařením se mohou podobat



ZZóóna C: (7. na C: (7. ––) 8. LVS) 8. LVS

• Dominantní Picea abies, druh plnící roli 
pionýrské i klimaxové dřeviny

• Ips typographus – klíčový druh pro 
dynamiku ekosystému

• iniciační význam disturbancí – vítr, 
klimatické extrémy, požáry, ...

• => velkoplošně synchronizovaná
dynamika

• => potřeba ochrany rozsáhlých území



ZZóóna D: 9. LVSna D: 9. LVS

• Rozptýlené skupiny dřevin (Pinus mugo, 
Picea abies)

• Dynamika závislá na individuálním vývoji 
těchto dřevin

• Rozrůstání dřevin v závislosti na 
zvyšování průměrné teploty vzduchu 
(např. Krkonoše, Labská bouda: +0,05°C 
za rok, více ve vegetačním období)



ZZáávvěěrr

• Pralesy jsou důležité pro poznání dynamiky 
lesů, tyto poznatky lze využít pro správné
nastavení managementu v hospodářských 
lesích

• Neexistuje lepší „laboratoř“ pro šetření vlivu 
měnícího se klimatu na ekosystémy

• Jedná se o prostředí umožňující přežití řady 
ochranářsky významných druhů

• Prales je kulturní fenomén důležitý pro 
formování estetických kategorií


