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Anotace 

Tato diplomová práce je založena na spolupráci s Národním lesnickým centrem ze 

Zvolena, které realizuje výzkum dynamiky regenerace odumírajících smrkových 

monokultur a způsobů hospodaření na těchto plochách. Výzkumná plocha pro účely této 

diplomové práce byla vymezena v oblasti Velký Polom v Moravskoslezských Beskydech 

ve Slovenské republice.  

Práce je prakticky členěna na kapitoly, které spadají do dvou hlavních částí. První, 

teoretická část komplexně popisuje přírodní poměry výzkumní plochy a vlastní metodiku 

práce. Tato část také vymezuje problematiku dynamiky regeneračních procesů 

odumírajících smrkových monokultur a charakterizuje aktivní a pasivní způsoby 

obhospodařování těchto území. V druhé, praktické části je na základě konkrétních dat 

z terénu vyhodnocena dynamika regeneračních procesů na území VDO Velký Polom. 

Následuje závěr, hodnotící, k jakým výsledkům tato diplomová práce dospěla. 

 

Klíčová slova: dynamika regeneračních procesů, aktivní management, pasivní 

management 



 

 

 Summary 

 

The Diploma thesis is based on cooperation with Národní lesnické centrum from 

Zvolen city, which realizes the experimental work on dying Norway spruce plantations. It 

deals with regeneration dynamics and forest management on these areas. The research area 

was located in the Moravskoslezské Beskydy Mnts., on the Velký Polom hill. 

The literature recherche and field research data analysis constitute the whole thesis.  

This thesis is operatively divided into several chapters that are included in two main 

sections. The natural stances of the research area and own work methodics  are described 

comprehensively in the theoretical part of the work. It also deals with the topic of  dying 

Norway spruce plantations, active and passive forest management. The practical part deals 

with concrete numbers and evaluates regeneration dynamics on particular areas, using 

active and passive management. The conclusion judges the acquired results and the 

accomplishment of all points. 

 

Key words: regeneration dynamics, active forest management, passive forest management 
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Seznam použitých zkratek 

 

VDO Polom – výzkumně-demonstrační objekt Polom 

LHP - lesní hospodářský plán 

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav 

SR - Slovenská republika 
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1 ÚVOD 

 
„Čas- to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou. “  

                                                                                                           Isaac Newton 

 

Správné poznání vlastností lesa, jeho životních projevů a zákonitostí jeho vývoje a 

růstu je nevyhnutelné pro úspěšné usměrňování produkce v hospodářských lesech a 

funkčních účinků v lesech osobitého určení. Lesů nenarušených lidskou činností je 

v našem světě už jen velice málo. Ve snaze uchovat zbytky přírodních lesů jako zdroje 

informací o nenarušeném vývoji přírodních ekosystémů, jako přírodní laboratoře a 

kulturně- přírodní památky, byly zřízeny přírodní rezervace.  

Smrk je jednou z našich nejvýznamnějších, značně rozšířených hospodářských 

dřevin přesto máme jen málo poznatků o struktuře a dynamice vývoje smrkových lesů. 

Poznání jeho biologických vlastností a dynamiky vývoje porostů v jeho optimálních i 

extrémních podmínkách je pro vhodné lesní hospodářství velice naléhavé.  
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Cíle práce:  

1. Vytvoření odborné literární rešerše na téma: odumírání a regenerace smrkových 

lesních porostů s ohledem na aktivní a pasivní management. 

2. Sestavení komplexní analýzy přírodních podmínek sledovaného území. 

3. Hodnocení změn v dynamice lesa při využití aktivního a pasivního managementu 

na základě zpracování dat sledovaného území.  
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2 VLASTNÍ METODIKA 

 

Vlastní pracovní postup spočíval v následujících krocích: 

 

Získání dat 

Součástí přípravných prací bylo shromáždění veškeré dostupné literatury týkající se 

řešeného území a dané problematiky. Naměřena data byla poskytnuta Národním lesnickým 

centrem ve Zvoleně, vědecko-výzkumním ústavem, za spolupráci při řešení výzkumu na 

VDO Husárik a Velký Polom.  

 

Zpracování  

 

Na základě získaných dat a dostupné literatury byly zpracovány komplexní přírodní 

podmínky řešeného území. Dále byla řešena problematika odumírajících smrčin, dynamika 

jejich regenerace v závislosti na využití různých přístupů v hospodaření- užití aktivního a 

pasivního managementu.  

Dále byly zpracovány data do přehledných grafů a tabulek, na základě kterých byla 

zhodnocena dynamika regeneračních procesů na zájmovém území.  
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3 Úvod do problematiky 

 

3.1 Odumíraní smrkových lesů 

3.1.1 Stabilita lesních ekosystémů 

 

Ekologická stabilita lesa je schopnost lesních ekosystémů uchovávat se 

v podmínkách působení vnějších faktorů vnitřními autoregulačními mechanizmy 

(rezistence) anebo se vracet po narušení k původnímu stavu. (Košulič, 2010) 

 

S ohledem na stabilitu současných lesů lze rozeznávat dva základní typy – les 

přirozený a les umělý.  

 

Přirozené lesy:  

Jsou to lesy bez lidských zásahů, kde probíhá sukcese k vyzrálejším stadiím (bučiny 

a smíšené lesy s bukem, horské jehličnato-listnaté horské lesy, klimaxové smrčiny). Lesní 

porosty přirozené skladby se vyznačují relativně vysokou stabilitou a odolností vůči 

vnějším vlivům, které v nich mají katastrofální důsledky jen zřídka. Bohužel, přirozených 

lesů existuje na našem území už jen velice málo. (Kulhavý, 2009) 

 

Umělé lesy:   

Jsou to lesy převážně stejnověké jehličnaté monokultury, mimo původní areál 

rozšíření vůdčí dřeviny. Vykazují velkou labilitu vůči vnějším vlivům. Za absence lidských 

zásahů by se dříve nebo později rozpadli a byly by nahrazeny lesy s druhovou skladbou 

přirozenou pro daný ekotop, ale v dlouhých časových intervalech. (Poleno, 2011) 

 

Hlavní faktory narušení stability:    

 Abiotické: vítr, sníh, sucho, zamokření 

 Biotické: kořenové hniloby, dřevokazné houby, hmyz, býložravá zvěř 

 Antropogenní faktory: imise, poškození porostů přibližováním vytěžené hmoty, 

pěstební chyby 
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3.1.2 Příčiny odumíraní smrčin 

Velkoplošné odumíraní smrčin nabírá na intenzitě zejména poslední desetiletí a je 

jedním z nejzávažnějších problémů současného lesnictví. Postihuje hlavně nepůvodní 

smrčiny. Projevuje se žloutnutím a rychlým odumíráním jednotlivých stromů, skupin 

stromů až celých porostů, s vizuálními příznaky poškození houbami rodu Armillaria a 

podkůrním hmyzem. (Kulla and Sitková, 2010) 

  

Možné příčiny odumírání  

 Vícegenerační pěstování smrků na nepůvodních stanovištích  

 Pěstování na půdě degradované dlouhodobým pasením  

 Změna vlastnosti půdy obráběním a přihnojováním 

 

 

3.2 Dynamika přírodních lesů 

 

V přírodních lesích existují dva vývojové generační cykly.  

 

Velký vývojový cyklus vzniká na zcela odlesněné ploše- holině- jako sekundární 

sukcese. Vyznačuje se lesem přípravním z pionýrských dřevin, lesem přechodným 

z vrstevnaté kombinace dřevin pionýrských a klimaxových a lesem závěrečným 

(klimaxem) s převládajícími klimaxovými dřevinami. (Klimo, 2001)  

Malý vývojový cyklus je „klidným“ vývojem klimaxového lesa s vlastními stadii 

dorůstání a zralosti- optima a rozpadu. (Klimo, 2001)  

Růstový cyklus charakterizuje odlišnost růstu a vývoje populací dřevin během 

jednotlivých vývojových cyklů. Pionýrské dřeviny (r- stratégové) se vyznačují rychlým 

růstem v mládí za plného oslunění, časnou kulminací růstu a plodnosti, rychlejším 

stárnutím a kratším fyzickým věkem. Klimaxové dřeviny (K- stratégové) se vyznačují 

pomalým růstem v mládí v zástinu, pozdní kulminací růstu, pomalým stárnutím, vyšším 

fyzickým věkem. (Klimo, 2001) 
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3.3 Aktivní a pasivní management 

 

Rozhodování o uplatňovaném managementu má význam v oblastech se zájmem o 

ochranu přírody. Není vhodné pro hospodářské lesy, kde hlavní prioritou je ekonomický 

zisk. V případě volby pasivního managementu by měla být tato volba provedena na značně 

rozsáhlé souvislé ploše. Délka hranice s okolními ekosystémy by měla být co nejmenší, 

proto by území mělo mít ovální nebo kruhový tvar (Matějka, 2010). 

  

Aktivní management (aktivní asanace) (Matějka, 2010) 

 Postižené stromy jsou vykáceny a získaná dřevní hmota je odvezena 

 Přítomnost škůdců, zejména lýkožroutů je nežádoucí a tlumí se jeho výskyt  

 Početnost lýkožroutů je monitorována různými prostředky (lapáky z kůry čerstvě 

pokácených stromů, feromonové lapače) 

 Případná chemická ochrana (nepřípustná v místech zájmu ochrany přírody) 

 Uplatňování v hospodářských lesích smrkových monokultur, ve kterých se smrk 

nevyskytuje přirozeně 

 Půdní povrch je narušován těžbou a erozní procesy jsou tím urychlovány, tím 

dochází k degradaci stanoviště  

 Bylinná vegetace a stávající přirozená obnova dřevin je narušována  

 Lokální hydrologické poměry se mění 

 Teplotní a vlhkostní poměry se dostávají do extrémů (silné výkyvy) 

 Pro další obnovu je nutno použít umělou výsadbu, která je finančně velmi náročná 

a často neúspěšná 

 Druhové složení společenstev hmyzu je silně ovlivněno 

 Složení vegetačního krytu se výrazně mění 

 Nedostatek tlejícího dřeva v nově vzniklém ekosystému- dřevo bylo odtěženo a 

odvezeno 

 Vysoká ekonomická náročnost  

 Významné ekologické škody v ekosystému způsobeny těžbou, přibližováním a 

odvozem dřeva 

 Nutné zajištění porostních stěn, které jsou ohrožovány větrem z holiny 
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Pasivní management (ponechání samovolnému vývoji) (Matějka, 2010) 

 Lesní ekosystém se ponechává bez zásahu 

 Půda ani bylinná vegetace nejsou narušeny a mají plynulý vývoj 

 Teplotní a vlhkostní poměry se mění pozvolna s rozpadem stromového patra 

 Druhové zastoupení vegetačního krytu se mění pozvolna, druhy si vytvářejí vhodné 

mikrostanoviště 

 Přirozená obnova je dostatečná až velmi silná, již cca 500 jedinců na 1 ha vytváří 

dostatečný počet pro vznik následného porostu 

  Společenstva hmyzu v rozpadajícím se stromovém patru jsou podobná 

společenstvům v nenarušených stromových patrech 

 Je zde dostatek tlejícího dřeva, na kterém přežívá většina druhů lignikolních hub 

 Ekonomická náročnost je nulová 
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4  POPIS LOKALITY 

 

Následující kapitola popisuje přírodní podmínky charakteristické pro zájmové území 

výzkumně- demonstračního objektu Velký Polom (dále VDO Velký Polom). 

4.1 Prostorová identifikace 

 

VDO Velký Polom se nachází v katastrálním území obce Raková, okresního města 

Čadca, v žilinském kraji, v severozápadní části Slovenské republiky. Ze slovenské části 

patří k CHKO Kysuce. Součástí objektu je přírodní rezervace Velký Polom.  

Studovaná lokalita se nachází v nadmořské výšce 1067 m n. m. Ze severu je 

ohraničená státní hranicí s Českou republikou, za kterou plynule prochází v CHKO 

Beskydy.  Patří do pohoří Moravsko-slezské Beskydy, které jsou součástí flyšového pásma 

Karpat. 

 

Obrázek 1: Lokalita projektu VDO Velký Polom, měřítko 1:33000  (Kulla and Sitková, 2010) 

4.1.1 PR Velký Polom 

 

Přírodní rezervaci Velký Polom tvoří zachovalé lesní společenstva bukovo-jedlových 

smrčin 5. (jedlovo-bukový se smrkem) a 6. (smrkovo-jedlovo bukový) vegetačního stupně 

se zachovalým přirozeným složením fytocenóz v podmínkách zvýšeného podílu smrku ve 



Bc. Turčová Barbora: Studie dynamiky regeneračních procesů  

 

2014 9 

složení těchto společenstev. Chráněné území zabírá jižní svah hory Velký Polom (1067 m 

n.m.). 

Tato přírodní rezervace byla vyhlášená v roce 1993 a má rozlohu 47,6 ha.  

 

 
 

Obrázek 2: Přírodní rezervace Velký Polom  
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4.2 Přírodní podmínky 

4.2.1 Geomorfologické členění 

 

Systém: Alpsko-himalajský 

Subsystém: Karpaty 

Provincie: Západní Karpaty 

Sub-provincie: Vnější Západní Karpaty 

Oblast: Západní Beskydy 

Celek: Moravsko-slezské Beskydy (Demek, 1987) 

4.2.2 Geologické charakteristiky 

 

Podle geomorfologického členění Slovenska patří sledované území do podsoustavy 

Karpaty. Toto pohoří je součástí evropského alpínského orogenu, který se dělí na dvě 

větvy. Územím Slovenska prochází severní větva, kterou tvoří pohoří Pyreneje, Alpy, 

Karpaty, Kaukaz a táhne se po celém východě až k Himalájím. (Demek, 1987)  

Téměř celé území Slovenska leží v provinci Západních Karpat. Západní Karpaty jsou 

horským řetězcem vyznačujícím se příkrovovou stavbou. Z hlediska horninové náplně, 

věku tektonické individualizace jednotek a jejich vzájemných vztahů se Západní Karpaty 

dělí na Vnější a Vnitřní Západní Karpaty. Sledované území patří do sub-province Vnější 

Západní Karpaty a do oblasti Západní Beskydy.  

Celá oblast je tvořená flyšovým pásmem, které je budováno souvrstvími křídy a 

paleogénu ve flyšovém vývoji. Flyšové pásmo tvoří mohutný oblouk Karpat, který na 

západě plynule přechází do flyše Alp, pokračuje přes Českou republiku, Slovensko, 

Polsko, Ukrajinu až do Rumunska.  

Území je budováno horninami slezského příkrovu, jižně od obce Raková začíná 

příkrov magurský. Hlavní rys sedimentace území charakterizují rytmické sedimenty 

střídajících se jílovců a pískovců tzv. istebianských vrstev. Flyšový profil lze pozorovat 

v zářezech cest a říčních dolin, v odkryvech po sesuvech a podobně. Pevné podloží 
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pokrývá většinou vrstva flyšových zvětralin, která dosahuje na úpatí vrchů tloušťku i 

několika metrů. (Rezervačná kniha, 1993) 

 

4.2.3 Geomorfologické charakteristiky 

 

Geomorfologická tvárnost území odráží petrografické složení jednotlivých struktur, 

tektonickou stavbu a erozně-denudační procesy, které se v této oblasti uplatňovali po 

ukončení alpínského vrásnění až po současnost. Intenzivní modelace zemského povrchu 

probíhala v starších štvrťohorách (pleistocén). Tehdy se území Kysúc nacházelo v 

periglaciální zóně a mělo tundrové podnebí. Vegetační kryt byl slabě vyvinutý, obnažené 

horniny se účinkem mrazu rozpadávali, gravitací a soliflukcí se hromadili na svazích a 

dnech říčních dolin. Vznikl tzv. periglaciální reliéf. Důležitým exogenním činitelem, který 

se na formování reliéfu podílel, je voda, povrchové toky a jejich erozní a akumulační 

činnost, které vytváří fluviální typ reliéfu.  

V současnosti je reliéf rozdělený na jednotlivé geomorfologické celky, hřbety, svahy, 

doliny, plošiny a jiné geomorfologické tvary. Oblast má horninový až vrchovinový 

georeliéf. V údolí řeky Kysuca je vytvořený reliéf erozních brázd.  

Zájmové území je modelováno hlavním hřebenem Moravsko-slezských Beskyd, 

který současně tvoří přírodní i politickou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V 

důsledku mocnějších vrstvev pískovce dosahují některé vrchy, ku příkladu Malý Polom 

(1061 m n.m.), Burkov vrch (1032 m n.m.), Velký Polom (1067 m n.m.), nadmorské výšky 

nad 1000 metrů. Sklonitost území je v rozmezí 30 – 40 %, převládají jihovýchodní 

expozice svahů. Nejvyšším bodem je Velký Polom (1067 m n.m.). (Rezervačná kniha, 

1993) 

4.2.4 Klimatické charakteristiky 

 

 Jedním ze základních činitelů určujících ráz přírodního prostředí je podnebí. Obec 

Raková, do katastru které zájmové území Velkého Polomu spadá, patří do mírně teplé 

oblasti (B) a do oblasti chladné (C). 
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Nejchladnejším měsícem v roce je leden s průměrnými teplotami vzduchu -7 až -9 

°C. V zimě často dochází k tzv. inverzi teploty, kdy se v kotlinách a údolích hromadí těžší 

studený vzduch s teplotami nižšími než v hřebenových partiích. Nejteplejší roční měsíc 

červenec má průměrné teploty vzduchu kolem 16 °C. (Rezervačná kniha, 1993) 

4.2.5 Srážkové charakteristiky 

 

Zájmové území Velkého Polomu je bohaté na srážky, je to způsobeno okrajovým 

postavením Západních Beskyd k srážkonosním atlantickým proudem. Vzhledem na 

členitost povrchu jsou srážkové poměry složité.  

Úhrn srážek je vyšší se stoupající  nadmořskou výškou. Nejméně prší/sněží v měsíci 

prosinec a leden, nejvíc opět v létě- v červnu a v červenci. V této oblasti prší s vydatností 

větší jako 10 mm 40 dní v roce a 140 dní v roce mrholí. (Rezervačná kniha, 1993)  

4.2.6 Hydrologické charakteristiky 

 

Stav vodnosti území je daný především klimatickými poměry- nižší teploty, 

množství srážek a geologicko-geomorfologických charakteristikami značná členitost 

reliéfu, slabá propustnost hornin.  

Zájmová oblast leží v rámci hydrologického členění v povodí řeky Kysuce, která je 

součástí základního povodí řeky Dolní Váh, v rámci kterého patří do povodí řeky Váh. 

Člení se na 102 drobných povodí. Nepatrná část těchto povodí patří do povodí řeky Olše, 

která patří do pomoří Baltského moře. Povodí Váhu patří do pomoří Černého moře. Území 

je bohaté na stálé i periodické (v jarním období) prameny. (Rezervačná kniha, 1993)  

 

4.2.7 Geobiocenologické poměry  

 

Na základě spolupůsobení výše uvedených faktorů je výzkumná plocha Velký Polom 

řazena do 5. jedlo-bukového vegetačního stupně (Buček and Lacina, 1999). 
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Charakteristika 5. jedlobukového vegetačního pásma 

 

Jedlo-bukový stupeň je charakterizován přítomností celé řady submontanních až 

montanních druhů. Vyskytuje se převážně v nadmořských výškách 600-800 m. Značná 

část jedlo-bukového vegetačního stupně je řazena do fytogeografické oblasti oreofytika a 

zasahuje i do nejchladnějších poloh mezofytika. Z půd převládají kambizemě na horninách 

karpatského flyše. Hlavní porostotvorní dřeviny jsou zastoupeny bukem lesním (Fagus 

sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba), zřídka s příměsí smrku ztepilého (Picea 

abies)(Buček and Lacina, 1999).  

 

 

Obrázek 3: Brusnice borůvka (Turčová, 2013) 
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5 Monitoring 

5.1 Cíl monitoringu  

 

Následující kapitoly čerpají data z Metodiky terestrického monitoringu od NLC 

Zvolen.  

Cílem monitorovacích prací na výzkumně-demonstračním objektu rekonstrukcí 

smrčin- VDO Polom bylo monitorování změn stavu lesa v důsledku uplatňování různých 

způsobů obhospodařování- použití aktivního a pasivního managementu. Různé způsoby 

obhospodařování se uplatňují na předem vymezených částech VDO: výzkumní a 

demonstrační. Na demonstrační části se hospodaří podle platného LHP, tedy za použití 

aktivního managementu. Na výzkumné části území Polom se bude sledovat bezzásahový 

režim v přírodní rezervaci- pasivní management.  

V rámci účelů diplomové práce byly sledovány parametry přirozené a umělé obnovy 

lesa a mladých porostů.  

Pro vymezené části se požadují průměrné hodnoty sledovaných parametrů zjištěné 

s takovou přesností, aby bylo možné v poměrně krátkém časovém intervalu 4 let 

vyhodnotit rozdíly v trendu vývoje mezi různými způsoby obhospodařování.  

5.2 Vymezení monitorovaného území 

 

Území Polom leží přibližně 10 km severozápadně pod hlavním hřebenem 

Moravskoslezských Beskyd. Představuje komplex zatím rozpadem méně postižených 

nepůvodních smrkových lesů na kyselých stanovištích na rozhraní 5. a 6. výškového 

stupně. Předmětem monitoringu bylo 635,4 ha včetně maloplošného chráněného území PR 

Veľký Polom, kde je sledován vývoj při bezzásahovém režimu.  

5.3 Výběrový dizajn a založení monitorovací sítě  

 

Předmětem sledování byly kvantitativní a kvalitativní znaky obnovy lesa. Aby byla 

zabezpečená co nejvyšší přesnost a spolehlivost naměřených dat, byla navrhnuta 

pravidelná monitorovací síť 100 x 100 m (1 MP.ha
-1

). Tato hustota sítě byla prakticky 
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zvládnutelná, ekonomicky únosná a pravděpodobně naplní cíle monitoringu. Síť byla 

odvozena od sítě NIML SR. Naměřená data se posuzovali v rámci vymezených území 

mezi roky 2009 a 2013, kdy proběhly měření dat.  

5.4 Vyhledávání a stabilizace MP v terénu 

 

Středy P byly určeny GPS souřadnicemi podle bodů navržených podle monitorovací 

sítě. Navigace na MP se uskutečnila kombinovanou technologií GPS – ortofotosnímek – 

mapa. Středy MP byly trvale a neviditelně stabilizované železným kolíkem s délkou 20 cm 

umístěným pod povrchem půdy tak, aby byly zjistitelné detektorem kovů.   

Číslo MP je pořadové číslo skládající se z kódu území (P- Polom) a pořadového 

čísla.  

5.5 Materiální a technické vybavení  

 

Data byla měřena dvojčlennými skupinami s následovním technickým vybavením.  

 

 Ortofotomapa překrytá porostovou mapou 209 s umístěním MP 

 Metodická příručka 

 Terénní zápisník 

 GPS se souřadnicemi MP 

 Výškoměr 

 Buzola 

 Výtyčka 

 Pásmo 

 Železné kolíky (20 cm) 

 Sekyrka 

 Lopatka 
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Obrázek 4: Měřičské náčiní (Kulla, 2009) 
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6 Výběrové prvky a znaky monitoringu  

6.1 Výběrové prvky  

 

Zájmové území se sledovalo pomocí terestrického monitoringu. Byly použity 

následující výběrové prvky, používající se pro inventarizaci lesů:  

 

A- Základní konstantní kruh 

B- Obnovní konstantní kruh 

C- Obnovní variabilní kruh 

 

 

Obrázek 5: Výběrové prvky pro inventarizaci lesů 

 

V rámci jednotlivých výběrových prvků se měřili kvalitativní a kvantitativní znaky 

obnovy lesa. Stejné znaky byly sledovány jak na ploše v bezzásahovém režimu tak na 

ploše s klasickým obhospodařováním podle platného LHP.  
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6.1.1 Základní konstantní kruh A 

 

Základní konstantní kruh byl určen odhadem. Od středu MP byl naměřen poloměr 

12,6 m, který odpovídá ploše 5 arů (500 m
2
). Pro lepší orientaci byl střed MP vytýčen 

výtyčkou. Všechny znaky na kruhu A byly určeny odhadem. Blíže popsané znaky byly 

použity pro tuto diplomovou práci.  

 

Vertikální výstavba porostu 

Je základním znakem pro hodnocení struktury porostů. Rozlišuje se jedno- , dvou- a 

více- vrstvová vertikální výstavba porostu (VYS). Byly měřeny pouze jedinci s tloušťkou 

kmene nad 7 cm. Holiny, nárosty a mladiny se nepovažují za porostní vrstvy a byly 

hodnoceny samostatně jako obnova.  

 

Tabulka 1: Vertikální výstavba 

 

Stupeň VYS Hodnocení 

0 Nehodnotí se jedince s tloušťkou nad 7 cm nedosáhli dostatečné zakmenění 

1 Jednovrstvová porost má jen jednu výraznou korunovou etáž/ úroveň 

2 Dvouvrstvová porost má dvě výrazné a vývojeschopné horizontální korunové úrovně 

3 Vícevrstvová porost má více korunových úrovní a je výrazně různověký 

 

 

Pokryvnost přirozené obnovy pionýrských dřevin 

Celková pokryvnost přirozené obnovy pionýrských dřevin byla určena odhadem. 

Byly hodnoceny dřeviny v rozpětí růstového stupně nálet až mladina (d <7 cm) v % 

z plochy MP a výškou nad 0,1 m; byla použita metoda zaujetí plochy.  

0 – 1 – 5 – 10 – 20 – 30 - ….   … - 100 % 

 

Pokryvnost přirozené obnovy hlavních dřevin  

Celková pokryvnost přirozené obnovy hlavních klimaxových dřevin byla určena 

odhadem. 

Byly hodnoceny dřeviny v rozpětí růstového stupně nálet až mladina (d <7 cm) v % 

z plochy MP a výškou nad 0,1 m; byla použita metoda zaujetí plochy.  

0 – 1 – 5 – 10 – 20 – 30 - ….   … - 100 % 
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Pokryvnost nežádoucí vegetace 

Celková pokryvnost vysokých trav, vysokých bylin a keřů s výškou nad 0,5 m byla 

určena odhadem v % z plochy MP. Byla použita metoda zaujetí plochy.  

0 – 1 – 5 – 10 – 20 – 30 - ….   … - 100 % 

 

Níže vyjmenované znaky byly součástí monitoringu pro VDO Polom, ale nejsou 

hodnoceny v rámci diplomové práce:  

 Zakmenění porostu 

 Poškození porostu 

 Typ poškození porostu 

 Narušení povrchu těžbou a přibližováním 

 Výskyt povrchového skeletu 

 Humusová forma 

 Tloušťka nadložního humusu 

 Výskyt fytoindikátorů 

6.1.2 Obnovní konstantní kruh B (umělá obnova) 

 

Konstantní obnovní kruh B byl vytýčen pomocí pásma. Od středu MP byl naměřen 

poloměr 4 m. Postupně, od severu a ve směru hodinových ručiček, byly zinventarizovány 

všechny jedinci umělé obnovy v rozpětí od výšky 0,1 m po tloušťku kmenu d < 7 cm.  

 

Druh dřeviny  

 

Druh dřeviny byl určen podle běžně používaných znaků a zaznamenán zkratkou.    

 

Růstový stupeň  

 

Pomocí výtyčky byla odměřena výška a jedinec byl zařazen k příslušnému 

růstovému stupni. 
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Tabulka 2: Třídy růstového stupně 

 

Stupeň Výška (m) třída 

1 0,1 – 0,5 m kultura 

2 0,5 – 1,3 m odrostená  kultura 

3 >1,3 m mladina 

  

 

Níže vyjmenované znaky byly součástí sledovaných znaků pro konstantní obnovní 

kruh B, ale nebyly hodnoceny v diplomové práci.  

 Poškození těžbou a přibližováním 

 Poškození sněhem 

 Poškození zvěří 

 Ostatní poškození  

 Ochrana proti buřině 

 Ochrana proti zvěři 

6.1.3 Obnovní variabilní kruh C (přirozená obnova) 

 

Variabilní obnovní kruh byl vytýčen pásmem. Poloměr byl určen podle hustoty 

přirozené obnovy tak, aby zachytil alespoň 15 jedinců v rozpětí od výšky 0,1 m po 

tloušťku d < 7 cm.  

 

Druh dřeviny  

 

Druh dřeviny byl určen podle běžně používaných znaků a zaznamenán zkratkou.    

 

Růstový stupeň  

 

Pomocí výtyčky byla odměřena výška a jedinec byl zařazen k příslušnému růstovému stupni (viz.  

Tabulka 2) 

 

Níže vyjmenované znaky byly součástí sledovaných znaků pro variabilní obnovní 

kruh C, ale nebyly hodnoceny v diplomové práci. 

 Poškození těžbou a přibližováním 
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 Poškození sněhem 

 Poškození zvěří 

 Ostatní poškození  

 Ochrana proti buřině 

 Ochrana proti zvěři 
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7 Hodnocení dynamiky regenerace  

 

Dynamika regenerace zájmových smrčin byla zhodnocena podle následujících kroků: 

 

1. Výběr znaků pro zhodnocení dynamiky 

2. Rozdělení dat podle pasivního a aktivního managementu 

3. Rozdělení dat podle roku měření (2009, 2013) 

4. Zhotovení přehledných tabulek s naměřenými daty 

5. Zhotovení přehledných grafů  

6. Porovnání ploch podle způsobu obhospodařování a podle roku měření 

7. Zhodnocení dynamiky na sledovaných plochách  

 

 

7.1 Hodnocení dynamiky na základním konstantním kruhu A 

 

7.1.1 Hodnocení dynamiky podle vertikální výstavby porostu  

 
Tabulka 3: Vertikální struktura porostu 

 

  
Pasivní management Aktivní management 

VYS 2009 2013 2009 2013 

0 1 - 52 73 

1 44 45 457 420 

2 2 2 19 35 

3 - - 1 1 

Celkový počet ploch 47 47 529 529 

 

 

Jak již bylo uvedeno výše, vertikální výstavba porostu patří mezi klíčové znaky pro 

hodnocení porostů. Z Tabulka 1: Vertikální výstavba a z Graf 1: Vertikální výstavba 

porostu pro pasivní management a Graf 2: Vertikální výstavba porostu pro aktivní 

management lze vyhodnotit vývoj porostu na sledovaném území následovně: 
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Graf 1: Vertikální výstavba porostu pro pasivní management 

 

 
Graf 2: Vertikální výstavba porostu pro aktivní management  

 

Pro pasivní management: 
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Na ploše v bezzásahovém režimu nebyly naměřeny výrazné změny co do vertikální 

výstavby porostu. V roce 2009 byla naměřena pouze jedna plocha, která se nehodnotila, 

protože přítomné jedince nesplňovali předem stanovené kritéria pro měření a to- průměr 

kmenu byl menší než 7 cm. Tato plocha už v roce 2013 nebyla zjištěna, tudíž lze 

předpokládat, že jedinci dorostli do požadované tloušťky kmenu. K žádné výrazné změně 

na území pasivního managementu nedošlo.  

 

 

Pro aktivní management:  

Na ploše s aktivním managementem lze sledovat tyto změny. V roce 2009 bylo zjištěno 52 

ploch jedinců s nedostatečnou tloušťkou kmenu. V roce 2013 jejich počet narostl na 73. 

V roce 2009 bylo naměřeno 457 ploch s VYS 1. V roce 2013 jich ubylo na 420 a následně 

přibylo ploch s VYS 2, v porovnání s rokem 2009. Z toho lze usoudit, že na 37 plochách 

došlo k přechodu jedinců z jedné výrazné korunové etáže na dvě horizontální korunové 

etáže.  Počet ploch s VYS 3 zůstal stejný. 

 

Závěr:  

K žádným výrazným změnám nedošlo ani na území s pasivním managementem ani 

s využitím aktivního managementu. Na území s aktivním managementem bylo 

zaznamenáno více změn, to ale lze přičíst většímu počtu hodnocených ploch. 

Z naměřených dat lze usoudit, že 4 roky jsou pro stromy velmi krátkou dobou na to, aby 

vyrostli z jedné korunové etáže do vyšší kategorie.  
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7.1.2 Hodnocení dynamiky podle pokryvnosti přirozené obnovy 

pionýrských dřevin (POP) 

 
Tabulka 4: Pokryvnost přirozené obnovy pionýrských dřevin (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Pasivní management  Aktivní management 

Pokryvnost  POP  (%) 2009 2013 2009 2013 

0 - 4 135 313 

1 21 22 283 121 

5 9 9 62 40 

10 10 6 27 20 

20 3 3 9 15 

30 1 1 5 12 

40 - - 5 4 

50 1 2 1 - 

60 2 - 1 1 

70 - - 1 1 

80 - - - 1 

90 - - - 1 

100 - - - - 

Celkový počet ploch 47 47 529 529 
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Graf 3: Pokryvnost POP pro pasivní management 

 

 
Graf 4: Pokryvnost POP pro aktivní management 
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Pro pasivní management:  

Z naměřených dat lze vyčíst, že pokryvnost pionýrských dřevin se na sledovaných 

plochách výrazně nezměnila. V roce 2013 se vyskytli 4 plochy s nulovou pokryvností POP 

a současně ubyly všechny plochy s 60% pokryvností pionýrských dřevin.  

 

Pro aktivní management:  

V roce 2013 se téměř zdvojnásobil počet ploch s nulovou pokryvností a o polovinu klesl 

počet ploch s 1% pokryvností POP.  

 

Závěr:  

Z naměřených dat lze vyhodnotit, že většina ploch vykazuje nízké procento pokrytí 

pionýrskými dřevinami. Nejvíc ploch má 1-5% pokrytí. To, že na určitých plochách došlo 

k pokrytí 60-90 % lze přisoudit tomu, že se plochy nacházejí na kontaktním území 

s okolními ekosystémy louk a lesů, které nejsou součástí zalesňování.  

Výraznější změny na ploše s aktivním managementem lze přisoudit hospodářskému zásahu 

v podobě aplikace ochrany proti buřině a vyžínání.   
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7.1.3 Hodnocení dynamiky podle pokryvnosti přirozené obnovy hlavních 

dřevin POH 

 
Tabulka 5: Pokryvnost přirozené obnovy hlavních dřevin (%) 

 

 
Pasivní management Aktivní management 

Pokryvnost (%) 2009 2013 2009 2013 

0 - - 58 89 

1 18 15 156 127 

5 15 12 111 67 

10 7 7 59 57 

20 3 5 54 62 

30 1 7 43 49 

40 2 1 10 22 

50 1 - 15 11 

60 - - 6 15 

70 - - 6 13 

80 - - 8 9 

90 - - 3 8 

100 - - - - 

Celkový počet ploch 47 47 529 529 
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Graf 5: Pokryvnost POH pro pasivní management 

 

 
Graf 6: Pokryvnost POH pro aktivní management  
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Pro pasivní management:  

Z naměřených dat lze zhodnotit, že pokryvnost hlavních dřevin pozvolna narůstá. V roce 

2013 ubylo ploch s pokryvností POH 1-5 % a přibylo ploch s pokryvností 30-40 %. Žádná 

z ploch ale nevykazuje pokryvnost vyšší než 50 %.  

 

Pro aktivní management:  

Z naměřených dat lze zhodnotit, že pokryvnost přirozených dřevin značně vzrostla. 

Pokryvnost přirozených dřevin u některých ploch dosáhla až 70- 90 %.  

 

Závěr:  

Dynamičtější narůst pokryvnosti hlavních dřevin je patrný na plochách s aktivním 

managementem. Důvodem může být cílený zásah člověka v podobě přihnojování, vyžínaní 

manažovaných ploch, dále ochrana proti zvěři či ochrana proti buřině.   

7.1.4 Hodnocení dynamiky podle pokryvnosti nežádoucí vegetace (PNV) 

 

 
Tabulka 6: Pokryvnost plochy nežádoucí vegetací (%) 

 

 
Pasivní management Aktivní management 

Pokryvnost (%) 2009 2013 2009 2013 

0 18 5 347 352 

1 11 - 101 19 

5 8 2 23 31 

10 4 11 17 33 

20 3 11 15 24 

30 2 8 12 19 

40 - 2 3 9 

50 - 5 6 15 

60 1 1 3 6 

70 - 2 1 6 

80 - - 1 9 

90 - - - 6 

100 - - - - 

Celkový počet ploch 47 47 529 529 
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Graf 7: Pokryvnost PNV pro pasivní management  

 

 
Graf 8: Pokryvnost PNV pro aktivní management 
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Pro pasivní management:  

 

Pokryvnost nežádoucí vegetací (NV) na plochách využívajících pasivní management má 

stoupající tendenci. Zatím co v roce 2009 bylo 18 ploch s nulovou pokryvností NV, v roce 

2013 jich už bylo jen 5. Na dvou plochách pokryvnost dosáhla 70 %. Průměrná pokryvnost 

NV byla v roce 2009 na hodnotách 0-5 %, zatím co v roce 2013 se průměrné hodnoty 

pokryvnosti vyšplhali na 10-30 %.  

 

Pro aktivní management:  

 

Pokryvnost NV měla na území aktivního managementu zcela jiný charakter, než je možné 

vidět u pasivního managementu. Nadpoloviční většina měřených ploch měla nulovou 

pokryvnost NV. To je výsledek aktivního zásahu člověka do managementu plochy, kdy 

byly použity prostředky na ochranu proti buřině, vyžínaní a obšlapávání. I při použití 

ochranných opatření je zde možno sledovat plochy z roku 2013, kde pokryvnost NV 

dosáhla 60-90 %.   

 

Závěr:  

 

Z naměřených dat pokryvnosti NV je patrný značný rozdíl mezi aktivním a pasivním 

managementem na sledovaném území. Plochy pro pasivní management vykazují pozvolně 

stoupající tendenci pokryvnosti NV rozloženou na všechny plochy. 66 % ploch s aktivním 

managementem vykazuje nulovou přítomnost nežádoucí vegetace. 5 % ploch vykazuje 60-

90% pokryvnost NV. Tento stav lze přisoudit tomu, že tyto plochy hraničí s okolními 

ekosystémy louk a lesů, tedy i po ochranném opatření proti buřině je zde její přítomnost 

značně vysoká.  
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7.1.5 Hodnocení dynamiky podle počtu jedinců umělé obnovy a jejich 

růstového stupně 

 

V této podkapitole jsou vyhodnoceny změny dynamiky umělé obnovy na různě 

manažovaných plochách z hlediska počtu stromů a jejich růstového stupně. Byli měřeni 

nejmladší jedinci umělé obnovy od výšky 0,1 m po přůměr kmenu d < 7 cm. Růstový 

stupeň třídí jedince podle výšky do tří kategorií, viz  

Tabulka 2.   

 
Tabulka 7: Počet jedinců umělé obnovy podle druhů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pasivní management:  

 

Na ploše pro pasivní management bylo naměřeno pouze 74 ks buku lesního (Fagus 

sylvatica) v roce 2009. Protože vývoj plochy je ponechán ryze na přírodu, v roce 2013 

nebyli na ploše naměřeny žádní další jedinci umělé obnovy. Důvodem je možné požíraní 

jedinců lesnou zvěří, silné poškození sněhem nebo těžbou při hospodaření v okolních 

lesích.  

 

Pro aktivní management:  

Počet jedinců umělé obnovy na plochách s aktivním zasahováním člověka má 

podle naměřených dat stoupající tendenci. To lze přisoudit ochranným opatřením jako 

oplocení proti lesní zvěři, ochrana proti buřině formou vyžínání apod. V roce 2009 

na ploše převládali druhy buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk 

 Pasivní management Aktivní management 

Druh 2009 2013 2009 2013 

BK 74 - 410 402 

BO - - - 20 

DG - - - 3 

DZ - - - 15 

JD - - 112 145 

JH - - - 2 

SC - - 7 14 

SM - - 18 39 

Celkový počet stromů 74  547 640 
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ztepilý (Picea abies). V roce 2013 se přidali borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní 

(Quercus petraea) a modřín opadavý (Larix decidua).  

 

Tabulka 8: Růstový stupeň jedinců pro umělou obnovu 

 

 Pasivní management Aktivní management 

RS 2009 2013 2009 2013 

1 9 - 257 345 

2 42 - 172 237 

3 23 - 118 58 

Celkový počet stromů 74 - 547 640 

 

Pro pasivní management:  

Jelikož jedinci umělé obnovy pro pasivní management nebyli v roce 2013 na sledovaných 

plochách nalezeni, je možné pouze konstatovat, že 9 jedinců se nacházelo v kategorii RS 1, 

42 jedinců bylo v kategorii RS 2 a 23 jedinců bylo v kategorii RS 3.  

 

Pro aktivní management:  

Z naměřených dat lze zjistit, že počet jedinců s RS 1 a RS 2 v roce 2013 stoupl v porovnání 

s rokem 2009. Pouze v kategorii RS 3 byl naměřený 50% úbytek jedinců.  

 

Závěr:  

Z naměřených dat je zřejmé, že aktivní management umožňuje přežití a lepší růstové 

podmínky pro vysazené jedince umělé obnovy. Ztrátám způsobeným okusem zvěří, 

sněhovým kalamitám či poškození těžbou lze zabránit i při aktivním managementu jen 

do určité míry.  
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7.1.6 Hodnocení dynamiky podle počtu jedinců přirozené obnovy a jejich 

růstového stupně 

 

V této podkapitole jsou vyhodnoceny změny dynamiky přirozené obnovy na různě 

manažovaných plochách z hlediska počtu stromů a jejich růstového stupně. 

 

Tabulka 9: Počet jedinců přirozené obnovy podle druhů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pasivní management:  

Počet jedinců přirozené obnovy, podobně jako při umělé obnově, klesl v roku 2013 

z původních 988 ks jedinců na 855 ks jedinců. Z druhů převládají jeřáb ptačí (Sorbus 

aucuparia) a smrk ztepilý (Picea abies).  

 

Pro aktivní management:  

Počet jedinců mírně vzrostl, což lze přisoudit lepším růstovým podmínkám na aktivně 

manažovaných plochách. Ze zastoupených druhů převládají buk lesní (Fagus sylvatica), 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies).  

  

 Pasivní management Aktivní management 

Druh 2009 2013 2009 2013 

BK 27 51 306 347 

BO - - 1 2 

BR - - 31 92 

JB 521 425 1707 1134 

JD 11 15 155 249 

JH - - 17 36 

MK 1 25 1 2 

OS - - 15 19 

SC - 2 1 3 

SM 428 337 5400 5151 

VR - - 77 153 

JL - - - 4 

VF - - - 4 

Celkový počet stromů 988 855 7711 7196 
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Tabulka 10: Růstový stupeň jedinců pro přirozenou obnovu 

 

 Pasivní management Aktivní management 

RS 2009 2013 2009 2013 

1 739 586 5333 4379 

2 217 226 1820 1940 

3 32 43 558 877 

Celkový počet stromů 988 855 7711 7196 

 

Pro pasivní management:  

I když počet jedinců přirozené obnovy s pasivním managementem klesl z počtu 988 ks 

z roku 2009 na 855 ks v roce 2013, můžeme sledovat nárůst počtu jedinců ve vyšších 

růstových stupních.  

 

Pro aktivní management:  

U jedinců přirozené obnovy s aktivním managementem můžeme sledovat, stejně jako 

u pasivního managementu, že i při celkové ztrátě 515 ks jedinců, se počet jedinců s vyšším 

růstovým stupněm zvyšuje. Počet jedinců s RS 2 stoupl od roku 2009 o 120 ks jedinců. 

Počet jedinců s RS 3 stoupl od roku 2009 o 319 ks jedinců.  

 

Závěr:   

Z výsledků měření přirozené obnovy lze usoudit, že plochy s pasivním i aktivním 

managementem se vyvíjejí velice podobně. Měřený prvek „růstový stupeň“ je 

pro sledování vývoje lesního společenstva vhodnou volbou, protože je možné sledovat 

značné změny ve vývoji i po velmi krátkém časovém úseku měření.  
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8 Diskuze 

 

V diplomové práci byla hodnocena dynamika regeneračních procesů na plochách 

smrkových monokultur napadených lýkožroutovou kalamitou za použití aktivního a 

pasivního managementu.  

 

Aktivní management byl uplatněn na ploše hospodářského lesa podle platného LHP 

pro danou oblast. Pasivní management byl uplatněn na maloplošném chráněném území PR 

Veľký Polom, v těsné blízkosti lesa hospodářského. 

 

Dle dosažených výsledků lze konstatovat, že období mezi měřeními v roce 2003 a 

v roce 2013 je poměrně krátkým časovým úsekem na zhodnocení vývoje dynamiky lesního 

společenstva a na porovnání výhod a nevýhod dvou různých způsobů hospodaření. 

  

Bylo zjištěno, že pouze dva sledované znaky vykazují značnou dynamiku 

regeneračních procesů a to pokryvnost ploch nežádoucí vegetací a růstový stupeň. 

Důvodem je, že sledované prvky se oproti zbylým měřeným prvkům vyvíjejí rychle v čase. 

Nežádoucí vegetace ve formě buřiny, vysokých trav a jiných bylin je schopná pokrýt 

značnou část území už během jednoho vegetačního období.  

 

Lze potvrdit dosavadní zjištění, že aktivní management je finančně náročný a 

do stability lesních ekosystémů negativně zasahující způsob hospodaření v naších lesech. 

Pasivní management, tzv. bezzásahový režim, je na přírodě ponechaná cesta uzdravení 

postiženého lesního společenstva a snadný způsob jak obnovit přirozené složení druhů lesa 

v oblastech nepřirozených smrkových monokultur.  
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9 Závěr  

 

Tato diplomová práce je rozdělená na dvě hlavní části. První část, na základě literární 

rešerše, objasňuje tematiku odumíraní a regeneraci smrkových monokultur a vysvětluje 

pojmy aktivní a pasivní management. Obsahuje také podrobnou analýzu přírodních 

podmínek sledovaného území VDO Polom. Druhá část se věnuje aplikaci výše uvedených 

témat na praktická data, kdy je na základě zpracování dat z konkrétních měření 

zhodnocena dynamika vývoje regeneračních procesů na výzkumném objektu VDO Polom, 

který založilo Národní lesnické centrum ze Zvolena. Tento projekt byl založen na 

sledování a následné porovnání výsledků různých způsobů hospodaření v lesních 

společenstvech smrkových monokultur na Slovensku.  

 

Pro výsledky této práce byly na hodnocení dynamiky vybrány tyto znaky hodnocení: 

 Vertikální výstavba porostu (VYS) 

 Pokryvnost přirozené obnovy pionýrských dřevin (POP) 

 Pokryvnost přirozené obnovy hlavních dřevin (POH) 

 Pokryvnost nežádoucí vegetace (PNV) 

 Počet jedinců umělé a přirozené obnovy s ohledem na druh 

 Růstový stupeň jedinců umělé a přirozené obnovy (RS) 

 

Všechny znaky byly měřeny na ploše jak pro pasivní tak pro aktivní management.  

 

Bylo zjištěno, že znaky VYS, POP, POH vykazují za období čtyř let jen velmi malé 

změny. Tudíž lze konstatovat, že dynamika regeneračních procesů je dlouhodobý proces, 

který je za krátkou dobu těžce změřitelný. Pouze dva znaky, PNV a RS, vykazovali 

viditelné změny, tj. dynamiku,  i za tak krátký časový interval.  

  

Závěrem je nutno zkonstatovat, že období čtyř let je poměrně krátkou dobou 

na zhodnocení dynamiky regeneračních procesu lesního společenstva a proto zatím nelze 

zhodnotit, který ze způsobů hospodaření v sobě skýtá větší výhody hospodaření. Proto 

navrhuji opakovat měření na území VDO Polom za delší časový interval. Ten by měl být 

nastaven tak, aby se pomocí zvolených znaků měření podařilo zachytit změnu, dynamiku 
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jednotlivých ploch. Bylo by vhodné připojit krátkou studii o délce života a růstu 

jednotlivých druhů stromů, které na území byly zjištěni a měřeni. Popřípadě by bylo 

vhodné přidat nové znaky pro hodnocení dynamiky, díky kterým by bylo možné zachytit i 

jemné a malé změny vývoje a dynamiky lesního společenstva.  
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