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Čím nás přírodní procesy obohatily?

- šokovaly nás! Prověřily naše schopnosti sledovat a vyhodnocovat chování 
přírodních procesů 

- ukázaly, že gradace kůrovce ustupují bez vlivu člověka

- nastartovaly nečekanou explozi biodiverzity

- odhalily  principy kontinuity věkové struktury lesa i při velkoplošné disturbanci

- poukázaly na principy kontinuity druhové skladby

- předvedly nečekané schopnosti samovolné regenerace stromového patra

- nastartovaly regenerační procesy půd

- pozitivně ovlivnily chemické vlastnosti povrchových vod



Managementové plochy
od roku 2014

Přírodní bez lovu

Přírodní
Jen posuzované zásahy

Příprava na samovolný vývoj

Lesnický management

Management bezlesí

Sídla

O jak velkém území je řeč?

13% přírodních procesů

24% přírodních procesů
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Vývoj těžeb a odumírání smrků na území Národního parku Šumava mezi roky 1995-2019

Všechny těžby a souše: 
- Gradace kůrovce a následné těžby otevřely porostní 

stěny, na nichž došlo v letech 1998 a 2003 k polomům
- Rozčleněné porosty těžbami zasáhl v roce 2007 Kyrill, 

část hmoty (170 000m3) byla ponechána
- Ekosystém reagoval očekávatelně gradací kůrovce 2009-

2012

Jen souše v bezzásahovém území a těžby kůrovcem 
napadených smrků:
- Gradace v roce 1996 byla nastartována 

nejspíše imisemi, těžba:souším cca 1:1
- Gradace 2009-2012 nastartována Kyrillem, v 

bezzásahovém odezněla rychleji než v 
zásahovém, těžba :souším 1:1,4

Kůrovec se zastaví „sám“!
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Ptáci?
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Návrat ztracených brouků?

Kornatec velký, naposled zaznamenaný v první 
dekádě 20. století se v roce 2018 znovuobjevil v 
lesích NP Šumava.
V NP Bavorský les zaznamenali návrat 17 druhů 
brouků po ponechání lesa přírodním procesům.



Druhová skladba lesa – existují nějaké jistoty?

Lesnická typologie pracuje s hlavními vlivy: půdou, vlhkostí, klimatem. Předpokládá, 
že jsou-li splněny stejné charakteristiky těchto složek, bude lesní ekosystém vypadat 
v zásadě podobně. Takže jde o podobnost.
Podle lesnické typologie by v NP Šumava měl mít smrk zastoupení 51 %, buk 25% a 
jedle 16 %. 

Ale realita je jiná:

V NPR Boubínský prales by měl mít smrk  cca 35 %, má 55 %

V Milešickém pralese by měl mít smrk by měl mít smrk 35 % a má 70 %

Při aplikaci výpočtu podle J. Johna z roku 1869 by měly mít porosty v NP Šumava 
minimálně 72 % smrku. Dnes máme 71 % smrku, v obnově je 78 % smrku.

Že by to změnily sklárny?



Kdy vznikly šumavské lesy?

- na konci doby ledové před 
11000 lety
- byly jiné než dnes
- dnešním se začaly podobat 
až před 5000 lety (byl tu už 
smrk, buk a přišla jedle)

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

Vývoj druhové skladby:

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

Současný podíl dřevin na území Národního parku Šumava



Bezzásahové území
druhové složení stromového patra (%)

- živé stromy - živé stromy a souše

...zatím žádný signál změny druhové skladby
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Bezzásahové území - porovnání druhové skladby stromového patra a zmlazení

dominantní dřevina

stromové patro

podíl ploch (%)

zmlazení

podíl ploch (%)

SM 50,1–75 % 7,4 10,5

SM 75,1–100 % 74,5 69,9

do 1200 m n. m. (71,9) (75,1)

nad 1200 m n. m. (28,1) (24,9)

BK 50,1–75 % 3,6 2,9

BK 75,1–100 % 3,8 4,4

jiná dominantní dřevina 10,6 12,4

Čížková a kol. 2017



To potvrzuje i sledování vývoje druhové skladby za posledních 20 let
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Stručně řečeno: V původních pralesích měl smrk kolem 75%, tento podíl měl v době vzniku národního parku a 
má jej i dnes v nastupující generaci lesa

V současné době roste na území NP Šumava cca 490 mil. smrků a cca 65 mil. buků v obnově. Zatímco početnost 
smrků výrazně roste, početnost buků si zachovává rámcově stejnou hustotu. Zvýšit podíl buku na cca 40% 
zastoupení by znamenalo vysázení cca 200 mil. buků při vyřezání minimálně stejného množství smrků.  Správa za 
existenci NP Šumava vysadila cca 4 mil. buků. Takto ale nelze nastavit ani udržovat přírodní proces.



Umíme změnit druhovou skladbu?
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SM 58 14
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Věková struktura šumavských lesů – zakopaný pes!
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- maximálně 30 % lesů splňuje 
charakteristiky  stejnověké  
uměle vysázené smrkové 
monokultury, 70% je tvořeno 
převážněpřírodními silami

- ve více jak 9 % lesů rostou 
stromy starší 200 let

- ve více jak 36 % lesů rostou 
stromy starší 150 let

- průměrný věkový rozdíl mezi 
nejmladším a nejstarším 
pokáceným stromem v jednom 
porostu je 67 let

- u 9 % smrků jsme zjistili 
dlouhodobý počáteční potlačený 
růst pod porostem



Smrk rostoucí prvních 60 let pod porostem

Zásadní roli v životě šumavského lesa hraje různá rychlost růstu stromů, omezovaná:
- Klimaticky a mikroklimaticky
- Kvalitou a úživností stanoviště
- Potlačením růstu konkurujícími stromy nebo objekty



Smrk rostoucí prvních 60 let pod porostem

Zásadní roli v životě šumavského lesa hraje různá rychlost růstu stromů, omezovaná:
- Klimaticky a mikroklimaticky
- Kvalitou a úživností stanoviště
- Potlačením růstu konkurujícími stromy nebo objekty

60 let

4 cm



Čekající potlačené smrky, většinu života živořící –
budoucí staletí starci



Les se obnovuje přirozeně, ale jinak, než bychom to udělali my!
- podíl ploch v předdefinovaných třídách podle počtu jedinců zmlazení (ks/ha)

3,7 3,4

8,7 9,9

24,1

14,4
17,8

7,6
10,4

100,0 96,3 92,9
84,2

74,2

50,1

35,8

18,0
10,4

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

25

30

0 1-
100

101-
500

501-
1000

1001-
3000

3001-
5000

5001-
10000

10001-
15000

15001-
106760

četnost (%) kumulativní četnost (%)

Proměnná Průměr Variance Medián Minimum Maximum

smrk 10-20cm 1 226 9 209 296 180 0 42 660

smrk 20cm+ 3 728 44 613 586 1 460 0 82 120

smrk celkem 4 954 77 035 043 1 880 0 88 480

ostatní 10-20cm 287 759 199 20 0 11 780

ostatní 20cm+ 1 082 10 471 257 160 0 35 000

ostatní celkem 1 369 14 585 264 220 0 46 780

zmlazení celkem 6 323 96 961 231 3 060 0 106 760

vypočteno z 1079 ploch (a‘ 500 m2)



Přírodní procesy vracejí lesu jeho přirozenou strukturu

18 let po gradaci kůrovce v horské smrčině tvořilo nový les:
- 3000 mladých stromů/ha, z toho 90 % smrk
- 149 smrků/ha o průměru kmene 7-15 cm
- 36 smrků/ha o průměru kmene 15-30 cm
- 5 smrků/ha s kmenem silnějším než 30 cm 



Nálet dřevin na ladem ležící zemědělský pozemek – 10 let po posledním zásahu

Les vzniká sám…



Nálet dřevin na ladem ležící zemědělský pozemek – 20 let po posledním zásahu



Nálet dřevin na ladem ležící zemědělský pozemek – více jak 100 let po posledním 
zásahu



přítomnost druhů dřevin podle doby od počátku sukcese

do 800 m n. m. 800-1200 m n. m.

dřevina 10 20 65 120 prales 10 20 65 120 prales

borovice x x x x x x x x

bříza x x x x x x x x x x

dub x x x x x

hloh x x x x x

olše x x x x x x x x x

osika x x x x x x x

smrk x x x x x x x x x x

třešeň x x x x

vrba x x x x x x x x x

jasan x x x x x x x

jilm x x x x x

jeřáb x x x x x x x x x

střemcha x x

líska x x x x

buk x x x x x

klen x x x x x

lípa x

jedle x x x x

mleč x
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Ladem ležící zemědělská půda:
hustota všech dřevin nad 10 cm (ks/ha)
podle doby od počátku sukcese
(10 let, 20 let,65 let a 130 let od 
posledního zásahu)



Hodnocené biomechanické vlivy stromů působily celkem na 322 m3 půdy ha‐1. To
ukazuje na překvapivě významný vliv jednotlivých stromů pro svahové procesy.
Nejvýznamnějším procesem z hlediska objemu atakované půdy byla vývratová 
dynamika.
Významné bylo rovněž vytlačování půdy růstem kořenů, a naopak vyplňování
prostoru po dekompozici kořenů okolní půdou. Silné stromy vykazovaly výrazně 
vyšší objemy ovlivněné půdy (P.Šamonil)

Nečekaná dynamika půd



Vývraty „přeorávají půdu „ a stojí za 
její vysokou rozmanitostí a 
mozaikovým pohybem živin, vody i 
toxických látek v půdním prostředí.
Bez vývratů je půda staletí stále 
stejná a stává se homogenní se 
stabilizovanými vrstvami bez živin 
nebo s toxickými látkami.



Pokryvnost 
území 
vývratovými 
strukturami
(2017)



J.Kopáček, 2019

Jak se mění 
chemické 
vlastnosti 
povrchových vod?



Otevřená kniha poznání?

- stále měříme na trvalých monitorovacích plochách, doufáme v
- pochopení mechanizmů, jakými lesní ekosystém reaguje na disturbance
- pochopení fungování středoevropských smrkových lesů
- znovuobnovení (znovuobjevení) zaniklých nebo vymírajících druhů 



Děkuji za pozornost


