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ÚVOD 
Původní druhová skladba porostů Národního parku České Švýcar-
sko (NPČŠ) se značně lišila od stávající druhové skladby lesa (obr. 1). 
Kuneš et al. (2005) např. předpokládají, že na  počátku vrcholného 
středověku (mladšího subatlantiku) zde dominovaly jedlobukové po-
rosty. Ostatní dřeviny jako dub, bříza, smrk a borovice byly přimíšené 
podle typu stanovištních podmínek. Jen na exponovaných skalnatých 
výchozech výrazně dominovala borovice lesní a ve stinných a vlhkých 
roklích rostl smrk ztepilý společně s olší lepkavou a vrbami. 
Na  území České republiky došlo k  prvním významným změnám 
ve vývoji lesa přibližně již před 6 tisíci lety, kdy se zde usadili první 
zemědělci, kteří získávali půdu ždářením a  klučením lesních porostů 
(Mackovčin 1999). Konkrétně v regionu Národního parku České Švý-
carsko se datuje přítomnost člověka podle pylových analýz až v obdo-
bí pozdní doby kamenné. Do této doby zůstal les ve zcela přirozeném 
stavu. Zvýšený výskyt pylových zrn obilovin v době železné dokazu-
je významnější vliv člověka na  složení vegetace. Ten byl mimo jiné 
způsoben pastvou dobytka v  lese a výrobou dřevěného uhlí. Většina 
lidských aktivit se však odehrávala nadále mimo území parku. Proto 
se druhová skladba lesů s dominancí jedle bělokoré (Abies alba Mill.) 
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a buku lesního (Fagus sylvatica L.) v tomto období nijak zásadně ne-
změnila (Kuneš et al. 2005) a zůstala bez výraznějších změn zacho-
vána až do období novověku. Výjimkou se stal pouze dub, který byl 
od  13. století intenzivně těžen pro stavbu lodí. K  udržení druhové 
skladby porostů, i přes sílící tlak využití lesa člověkem, přispěl geo-
morfologický charakter krajiny, který nedovolil zakládání tradičních 
zemědělských osad na území dnešního NPČŠ kvůli nedostatku půdy 
vhodné k obhospodařování (NPČŠ 2007b). 
K významným změnám v druhové skladbě lesa NPČŠ dochází až v no-
vověku (Kuneš et al. 2005). Z historických pramenů Českokamenického 
panství lze konstatovat, že těžba dříví byla ještě v období let 1614–1697 
bezvýznamná. Zásoby v roce 1698 byly odhadnuty na 6 500 000 m3. 
Ovšem kvůli intenzivnímu hospodaření, které bylo zavedeno s novým 
těžebním obdobím, se zásoba dříví snížila za necelých 100 let o 45 %. 
V roce 1791 jsou tak zásoby dříví odhadnuty pouze na 3 600 000 m3. 
Důvodem bylo zavedení holosečného hospodaření a  umělé obnovy 
(Abrahám 2006). Smrk ztepilý (Picea abies /L./ Karsten) se postupem 
času stal dominantou celého území NP, kromě exponovaných stano-
višť, kde nadále převažovala borovice lesní (Pinus sylvestris L.) (Abra-
hám 2006). Koncem 19. století již měly lesy NPČŠ zcela pozměněnou 
druhovou skladbu lesů (NPČŠ 2007b). Stejné změny ve  vegetačním 
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vývoji potvrzují pylové analýzy, které byly zaznamenány v období mezi 
koncem 17. a začátkem 19. století (Kuneš et al. 2005). 
Dnes se již s dřevinami převažujícími v původní druhové skladbě se-
tkáme sporadicky. Dub se v NP vyskytuje ve velmi malém množství 
(0,44 %; Lesprojekt 2006). Jeho původnost není ověřena, ale předpo-
kládá se, že vtroušení jedinci, nacházející se na  nepřístupných mís-
tech, jsou zbytky původní populace. Dle  ekologických nároků lze 
usuzovat, že zde rostl dub letní (Quercus robur L.) i zimní (Quercus 
petraea [Matt.] Liebl.). Za původní jsou také považovány staré bukové 
porosty, které byly dlouhou dobu obnovovány přirozeně a u kterých 
není v historických dokumentech uvedeno, že by zde byla prováděna 
umělá obnova za použití cizího, nakupovaného osiva. Jedle se vysky-
tuje také velmi sporadicky. Na celém území NPČŠ bylo zaevidováno 
pouze cca  800 stromů jedle bělokoré s  obvodem kmene minimálně 
40 cm (NPČŠ 2007b).
Současným cílem managementu lesních ekosystémů NPČŠ je pře-
stavba smrkových monokultur, odstranění geograficky nepůvodních 
druhů dřevin a zvýšení zastoupení původních druhů dřevin, hlavně 
buku lesního, jedle bělokoré a dubu. Tím dojde k přiblížení struktury 
lesů jejich přirozenému stavu a i ke zvýšení schopnosti autoregulace 
lesních ekosystémů. V praxi to mimo jiné znamená vyhledávat a loka-
lizovat reliktní výskyty původních druhů dřevin ve smrkových mono-
kulturách, a následně aplikovat vhodné pěstební postupy, které zajistí 
a  podpoří přirozenou obnovu těchto jedinců. S  umělou obnovou je 
uvažováno jen v případech, kdy nelze využít obnovu přirozenou, popř. 
budou obě metody kombinovány (NPČŠ 2007a). 
Tato práce se tematicky zaměřuje na  lokalizaci buku lesního a dubu 
letního na území revíru Zadní Jetřichovice. Jedná se o první detailní 

evidenci těchto dřevin v NPČŠ, na rozdíl od jedle bělokoré, která již 
v minulosti inventarizována byla (viz výše). 
Cílem práce je vyhodnocení potenciálu přirozené obnovy vtroušených 
dospívajících a dospělých jedinců buku a dubu při přeměně smrko-
vých monokultur ve  smyslu postupné přeměny smrkových porostů 
blíže k  původní druhové skladbě lesů. Dalším cílem je vytvořit ná-
vrhy obnovních opatření směřujících k přeměnám smrkových poros-
tů s využitím lokalizovaných stromů. Realizace navržených opatření 
by měla ekologicky a ekonomicky šetrnou cestou přiblížit současnou 
druhovou skladbu lesů skladbě původní.

MATERIÁL A METODIKA 
Jako modelový objekt byl vybrán revír Zadní Jetřichovice, který vhod-
ně reprezentuje území NPČŠ. Nachází se ve střední části NPČŠ a jeho 
horní hranice je totožná se státní hranicí s Německem. Zadní Jetřicho-
vice mají charakteristický, výrazně členitý terén s inverzními roklemi 
a skalními útvary, na které je vázána specifická biota. Roční srážkový 
úhrn odpovídá 800 mm a  průměrná roční teplota 7–8  °C. Území je 
zařazeno do 3. až 5. lesního vegetačního stupně. Plocha lesa v  reví-
ru Zadní Jetřichovice zabírá 716,16 ha. Z toho smrk ztepilý zaujímá 
77,77 %, buk lesní 5,57 % a dub 0,26 % (Lesprojekt 2006). Výraznější 
zastoupení má ještě borovice lesní a bříza bělokorá. Tyto dvě dřeviny 
se vyskytují zejména na exponovaných stanovištích. 
Z podkladů LHP (Lesprojekt 2006) byly vybrány porosty nacházející 
se ve věkovém stupni osm a výše, s minimálně 50% zastoupením smr-
ku ztepilého a maximálně 10% zastoupením buku lesního nebo dubu 
letního či obou těchto dřevin dohromady. Minimální věk byl zvolen 

Obr. 1.
Přirozená a současná druhová skladba lesa NPČŠ
Fig. 1.
Natural and current species composition of forests in the Bohemian Switzerland National Park
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podle stáří, od  kterého jsou stromy zpravidla schopny fruktifikace 
(Svoboda, Pokorný 1953; Slavík, Hejný 1990). V  důsledku bylo 
z LHP vybráno 19 porostů, zbylých 8 až v terénu (tab. 1). Do studie 
byly zařazeny také dva porosty mladší 80 let. Důvodem jejich výběru 
byl výskyt alespoň jednoho fyziologicky zralého stromu (buku nebo 
dubu) schopného fruktifikace, nacházejícího se zpravidla na  okraji 
mladšího smrkového porostu. 
Jednotlivé stromy byly v  porostu vyhledány a  lokalizovány pomocí 
GPS přístroje typu Trimble GeoExplorer GeoXH 2005 s  jednofrek-
venční externí geodetickou anténou Hurricane, která je uzpůsobena 
k zachycení signálu v  lese či zástavbě díky schopnosti filtrace signá-
lu z vícenásobného odrazu (skály, stromy aj.). Sběr dat byl proveden 
za pomoci polního software Trimble TerraSync, přičemž byl zároveň 
evidován stav celého porostu, jednotlivých zaměřovaných stromů (za-
kmenění porostu, stáří, fyziologická zralost – vzrůst stromu, schop-
nost fruktifikace, kvalita, místo výskytu a posouzení zdravotního sta-
vu) a přítomnost zmlazení pod korunami. Výšky stromů byly měřeny 
výškoměrem Vertex a výčetní tloušťky pomocí obvodového pásma.
Z hlediska kvality byly stromy dle tvaru a  stavu kmene (přítomnost 
točitosti, křivosti a dvojení kmene), vlastností koruny (výška nasazení, 
velikost) a známek odumírání rozděleny do pěti skupin. Stromy, které 

měly točitý nebo křivý kmen, byly řazeny mezi stromy netvárné, stro-
my s rozdvojeným kmenem mezi vícekmenné. Jednotlivci vykazující 
známky odumírání (rozpadající se koruna nebo kmen) byli označe-
ny jako odumírající a  jedinci s dobrým tvarem kmene jako kvalitní. 
Ostatní jedinci (i s níže nasazenou korunou) byli přiřazeni mezi stro-
my průměrné hodnoty. 
Zmlazení bylo rozděleno dle hustoty zastoupení do tří kategorií: jed-
notlivě zastoupené (pouze malé množství jedinců – počítáno na jed-
notlivce), hloučkovitě zastoupené (menší hloučky, nedosahuje větší 
plochy – počítáno na desítky stromků pod korunou stromu), plošně 
zastoupené (větší plocha hustého zmlazení – stovky jedinců). 
Stromy rostoucí blízko u sebe byly lokalizovány jako skupina, protože 
lokace jednotlivců na mapě by v takovém případě byla příliš detailní 
a nepřehledná. Jako skupina byly označeny stromy dotýkající se ko-
runami jejichž vzájemná vzdálenost od sebe nepřesahovala 10 m. 
Naměřená data byla pro zajištění kompatibility se systémem ArcGIS 
zpracována na oddělení Geografického informačního systému NPČŠ 
metodou diferenčních korekcí pomocí kancelářského software Trim-
ble GPS Pathfinder Office. Upravená data byla exportována do formá-
tu ESRI Shapefile s využitím modulu pro transformaci souřadnic mezi 
systémy WGS 84 a  S-JTSK. Ze statistického vyhodnocení přesnosti 

Označení 
porostu/Stand 
identification 

Plocha porostní 
skupiny/Stand 

area (ha)

Lesní typ/
Ecosite

Obmýtí/
Rotation 
period

Doba obnovní/
Regeneration 

period
Věk/Age Zakmenění/

Stocking Dřevina/Tree species

701C12a/1p 0,60 4(1) I(2) 1(3) 150 50 113 8 SM 95, DBL 5
702A12a 0,65 5Y21 110 30 112 8 SM 99, BK 1 
702A12c 1,15 4K6 110 30 112 9 SM 94, BK 5, MD 1
702B12a/1a 4,37 4I1 110 30 112 8 SM 97, BK 2, JD 1
703C9a 3,41 5N6 120 40 83 9 SM 90, BŘ 9, BK 1
703C9b 1,39 5N6 120 40 83 9 SM 88, BŘ 5, MD 3, BK 2, DBL 2
705A12 0,44 4K6 110 30 113 7 SM 94, MD 5, BK 1
707A9a/1p 0,41 4K3 110 30 87 9 SM 99, BK 1
707A9b 10,65 5Y2 110 30 87 9 SM 90, BO 6, BK 2, BŘ 2
707B10b/1s 0,21 4K1 150 50 99 8 SM 90, BO 8, BK 2
707B10d 1,19 4K1 150 50 99 9 SM 80, DBČ 8, BŘ 8, BK 4
708A12b 0,60 5N1 120 40 116 8 SM 90, BO 5, BK 3, DB 2
708C9 3,91 4K6 110 30 90 9 SM 99, BK 1
709B9 1,69 4K6 110 30 84 9 SM 76, BO 20, BŘ 2, MD 1, BK 1
709C11 1,77 4K6 110 30 102 9 SM 99, DB 1
713B7a 2,78 5Y2 150 50 70 8 SM 80, BO 20
714A9 1,62 5N4 150 50 87 9 SM 98, BO 1
715A9a 9,86 4Y2 150 50 81 9 SM 79, BO 10, BŘ 5, MD 5, BK 1 
715A9b 0,89 4Y2 150 50 81 8 SM 86, BŘ 5, BO 3, BK 3, MD 3
702B10a 1,01 5Y2 110 30 93 9 SM 98, BO 1, BŔ1
702B12d 1,91 5Y2 110 30 112 9 SM 99, BO 1
703C11f 1,69 5Y2 110 30 107 9 SM 97, MD 2, BO 1
715A9/1v 4,61 5N1 120 40 81 9 SM 76, BO 8, BŘ 8, MD 8
708A5d 2,41 4K6 110 30 42 9 SM 60, BO 35, BŘ 4, BK 1
709C9b 0,29 4K6 110 30 89 10 SM 100
708C7 3,92 5Y2 110 30 70 9 SM 100

Tab. 1.
Vybrané charakteristiky lokalizovaných porostů
Selected characteristics of the localized stands

SM – smrk ztepilý/Norway spruce; BO – borovice lesní/Scots pine; BŘ – bříza bělokorá/European birch; MD – modřín opadavý/European larch;
BK – buk lesní/European beech; DB – dub letní/English oak; DBČ – dub červený/Red oak (Danihelka et al. 2012). 
(1) forest vegetation type; (2) edaphic category (I – ilimeritic, K – acid, N – stony, Y – skeletal); (3) synusia of forest



ZLV, 59, 2014 (2): 109-116112

KUČERAVÁ B. – REMEŠ J.

zaměření, získaného během zpracování diferenčních korekcí, vyplývá 
odhad, že 97 % všech zaměření odpovídá intervalu 0,5–5 m. 
V ArcGIS byla vyhodnocena přesnost zaměření v terénu (zda stromy 
opravdu patří do zkoumaných porostů). 3 % měření GPS, kde přesnost 
nedosahovala hranice 5 m, což by se již mohlo na mapě projevit v ne-
přesném zobrazení bodů, bylo odstraněno. 
Z  naměřených hodnot byla zjištěna průměrná výčetní tloušťka dře-
vin pro jednotlivé porosty i pro celé měření, dále byl vyhodnocen stav 
stromů, charakterizováno stanoviště, zhodnoceno zastoupení zmlaze-
ní a vliv věku porostu na vznik zmlazení.
U jednotlivých lokalizovaných stromů byla z jejich pozic v digitálním 
modelu terénu zjištěna nadmořská výška stanoviště a sklon svahu. Sta-
novištní rozdílnost výskytu dubu a buku (z hlediska nadmořské výš-
ky a sklonu svahu) byla testována neparametrickým Mann-Whitney 
U testem na hladině významnosti α = 0,05 (obr. 2 a 3), protože data 
neměla normální rozdělení. 
Vliv věku porostu na intenzitu výskytu přirozené obnovy byl posou-
zen jednofaktorovou analýzou rozptylu pro všechny zastoupené buky 
a jednotlivé stupně zmlazení (0 – bez zmlazení až 3 – plošné zastoupe-
ní). Nejprve byla testována hypotéza, zda střední věk porostů je stejný 
v  jednotlivých stupních zmlazení. Poté se provedlo mnohonásobné 
porovnání Tukeyovou metodou na hladině významnosti α = 0,05. Pro 
všechna statistická hodnocení byl použit software Statistica (Statsoft, 
verze 9).
Pro přehlednost a orientaci v terénu byly vytvořeny v programu Arc- 
GIS mapy, kde jsou lokalizované stromy znázorněny na podkladu ob-
rysové mapy porostů a digitálního modelu terénu, který při obnově 
porostu hraje značnou roli. Všechny sledované stromy jsou očíslované 
dvěma čísly. První číslo značí pořadí a druhé počet stromů lokalizova-
ných pod tímto bodem. Tyto mapy by měly sloužit ke správné orien-
taci a rychlému nalezení jednotlivých vtroušených stromů v členitém 
terénu NP. Mapy lze také využít jako podklad pro návrhy obnovních 
opatření listnatých dřevin v revíru Zadní Jetřichovice. Na závěr byly 
vytvořeny návrhy obnovních opatření směřující k  zajištění a využití 
přirozené obnovy buku a dubu ve zkoumaných porostech. Tyto ob-
novní postupy odpovídají principům přírodě blízkého pěstování lesa 
s významnými ekologickými i ekonomickými přínosy. 

VÝSLEDKY 
Při terénních pracích bylo zaměřeno a popsáno 315 lokálních stano-
višť ve 27 porostech. Po následné selekci (terénní šetření, zda stromy 
opravdu patří do definovaných porostů) bylo použito 259 bodů – 213 
pro buk a  46 pro dub, což odpovídá 372 stromům (289 buků a  83 
dubů). 
Zjištěná průměrná výčetní tloušťka pro lokalizované buky odpovídá 
44 cm (minimum d1,3 = 13 cm, maximum d1,3 = 160 cm – velká varia-
bilita se směrodatnou odchylkou s = 22). Často se u stromů vyskytuje 
rozdvojení kmenů, které však v důsledku nemělo vliv na hodnoty prů-
měru výčetní tloušťky vybraných kmenů podle Spearmanova korelač-
ního koeficientu (R= (-0,38713), p < 0,05). Tento neparametrický test 
byl použit z důvodu porušení normality dat. Hodnoty výčetní tloušť-
ky u evidovaných dubů jsou naproti tomu značně vyrovnané. Větši-
na z nich se nachází v intervalu 25–45 cm. V důsledku pak průměrná 
hodnota všech vybraných dubů odpovídá 35,3 cm a směrodatná od-
chylka s = 10,6. Výjimku tvoří slabší netvární jedinci (minimum d1,3 = 
17,5 cm) a jeden jedinec, který dosáhl výčetní tloušťky 91 cm. 
Z hlediska kvality se u obou druhů lokalizovaných jedinců vyskyto-
valy průměrné hodnoty. Přesto lze konstatovat, že v porovnání buku 
s dubem se u buku více vyskytovalo rozdvojení kmene (11 %), což lze 
vysvětlit genetickou dispozicí buku k vidličnatosti. Naopak netvárnost 
kmenů byla častější u dubu (19 %). To je možné vysvětlit genetickou 
dispozicí dubu k fototropismu (obr. 4). Všechny evidované stromy ná-
leží do porostů fenotypové třídy C (Lesprojekt 2006).

U některých evidovaných buků lze dle dosaženého vzrůstu a rozpětí 
koruny předpokládat, že je jejich věk značně vyšší než stáří okolního 
porostu. Některé stromy se již díky stáří a dřevokazným houbám roz-
padají. Vzhledem k tomu, že se tato dřevina dožívá v našich podmín-
kách v průměru pouze do 250 let (Assmann 1968; Korpeľ et al. 1991), 
mohly by být některé z evidovaných stromů starší než 170 let, jak je to 
uvedeno v LHP (Lesprojekt 2006). S ohledem na fyziologickou zralost 
(Svoboda, Pokorný 1953; Slavík, Hejný 1990) bylo 84 % sledova-
ných buků a 93 % dubů klasifikováno jako dospělé stromy, 12 % buků 
bylo zařazeno do kategorie přestárlých jedinců, ovšem stále se schop-
ností fruktifikovat.
I přes velmi členitý terén NP byla převážná část dubů (83 %) zazna-
menána na rovině nebo na velmi mírném svahu (do 5°). Na prudkých 
svazích o  sklonu 45° a více nebo skalních výchozech byla nalezena 
pouze 4 % jedinců. Na  těchto místech vykazují duby zakrslý růst. 
Ze statistického hodnocení (obr. 2 a 3) je zřejmý signifikantní roz-
díl mezi preferovanou nadmořskou výškou (p < 0,000; U = 5491,5) 
a svahem (p < 0,001; U = 8520) dubu a buku, vyjádřený neparamet-
rickým Mann-Withey U testem. Duby se oproti buku více vyskytují 
v méně svažitém terénu a také rostou v nižší nadmořské výšce. Na ro-
vině bylo lokalizováno pouze 43 % buků. Značná část buků (21 %) 
se nalézá na svazích do 45° a 8 % buků bylo nalezeno na prudkých 
svazích se sklonem nad 45°. Zvláště přestárlé jedince lze nalézt na ne-
přístupných místech jako pozůstatky minulých generací lesa. Prefe-
rence stanoviště však mohou být ovlivněny nedostupností stromů 
v  členitém terénu, kde by jejich těžba byla problematická, i  když 
faktem zůstává, že většina zkoumaných stromů roste v těsné blízkos-
ti (duby ve většině případů na  rovině, popř. mírně členitém terénu 
a buky vedle ve svahu – nikdy to není naopak). Nyní tyto zachovalé 
zbytky původních dřevin slouží jako zdroj reprodukčního materiálu 
(Šindelář et al. 2005).
Po  klasifikaci fyziologické zralosti a  posouzení zdravotního stavu 
jednotlivých dřevin lze předpokládat, že většina stromů by měla 
být schopna fruktifikace a mohla by zajistit vznik přirozené obnovy. 
Při terénním šetření bylo bukové zmlazení nalezeno pod korunami 
9 % mateřských stromů tohoto druhu (26 jedinců). Přirozená obno-
va dubu však nalezena nebyla. Naopak nejlépe se zmlazuje smrk. 
Byl nalezen pod korunami 67 lokalizovaných stromů dubu i  buku 
(18 %). Toto zjištění je zohledněno v Plánu péče, kde se v CHS 50, 
do kterého patří velká část zkoumaných porostů, doporučuje zmla-
zení smrku tlumit a naopak usilovat o zvýšení podílu buku a  jedle 
(NPČŠ 2007a). U  přirozené obnovy buku bylo nejvíce zastoupeno 
hloučkovité (pod korunami 12 stromů) a nejméně jednotlivé zmla-
zení (pod 6 stromy). 
Při určování vlivu věku porostu na vznik přirozené obnovy byla za-
mítnuta hypotéza na hladině významnosti α = 0,05, že jsou střední 
hodnoty věku porostů v  jednotlivých stupních intenzity zmlazení 
stejné. Při mnohonásobném porovnání Tukeyovou metodou bylo 
statisticky potvrzeno, že plošné zastoupení přirozené obnovy se nej-
častěji vyskytuje pod korunami buků s  nejvyšším středním věkem 
(110 let), zatímco větší množství hloučkovitého uskupení zmlazení 
se nachází pod mladšími porosty (s hodnotou středního věku 91 let) 
a jednotlivé zmlazení roste pod porosty s hodnotou středního věku 
98 let. 
Vzorovým příkladem pro všechny zkoumané objekty je skupina poros-
tů 702B12a/1a, 702B10a, 702B12b a 702B12d (tab. 1), patřící do CHS 
42 a 40. Kolem porostů je vybudována velká oplocenka, kde vzniká 
hojná přirozená obnova buku, smrku a  vzácně se vyskytuje i  jedle. 
Na vnější straně oplocenky je výskyt bukového zmlazení velmi spora-
dický a jedle se nevyskytuje vůbec. Tím lze dobře demonstrovat velký 
tlak zvěře na zmlazení nechráněné oplocením. Nelze však opomenout 
vliv kvalitní přípravy a  rozpracování jednotlivých porostů, které vy-
tvořily vhodné podmínky pro vznik obnovy. Tyto porosty v pozitiv-
ním smyslu významně ovlivnily výsledky evidovaného zmlazení. 
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Obr. 3.
Porovnání svažitosti terénu v místě růstu buku a dubu neparametrickým Mann-Witney U testem s pravděpodobností p < 0,05
Fig. 3.
Comparison of the terrain slope of beech and oak by nonparametric Mann-Witney U test with significance level of a test p < 0.05

Obr. 2.
Porovnání nadmořské výšky růstu buku a dubu neparametrickým Mann-Witney U testem s pravděpodobností p < 0,05
Fig. 2.
Comparison of the altitude of beech and oak by nonparametric Mann-Witney U test with significance level of a test p < 0.05
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DISKUSE
Práce tohoto typu byla na území NPČŠ prováděna poprvé, ale tento 
postup byl v minulosti již několikrát použit. Například Ostrovský et 
al. (2006) s využitím technologií GPS a GIS takto zhodnotili katastrál-
ní území obce Haluzice na Slovensku. Výsledkem byl kompletní mo-
nitoring a inventarizace ovocných stromů vhodných jako potenciální 
genetický zdroj. Sebraná data byla zpracována do  digitální mapové 
soustavy pro praktické využití při orientaci rozvoje obce. 
Na základě porovnání stavu zkoumaných porostů (zjištěného terén-
ním šetřením, viz metodika) s požadavky definovanými a uvedenými 
v LHP (konkrétně doba obmýtí a doba obnovní) můžeme konstatovat, 
že z 27 hodnocených porostů by se 11 (41 %) nemělo začít obnovovat 
dříve než za 15 let (tab. 1), 3 porosty by se měly začít obnovovat v ob-
dobí platnosti LHP, 7 porostů se nyní již obnovuje a u 6 porostů (22 %) 
měla obnova začít již před deseti lety nebo i dříve (Lesprojekt 2006). 
Z toho lze soudit, že obnova je v těchto 22 % porostů opožděná, resp. 
nebyla aktivním managementem rozvíjena, a  že výše zmíněná fakta 
do jisté míry vysvětlují nedostatečný výskyt přirozené obnovy zkou-
maných druhů dřevin.
Důvodem nedostatečného nebo dokonce žádného výskytu zmlazení 
buku a dubu jsou často nevhodné stanovištně-ekologické podmínky 
pro vznik přirozené obnovy. Např. dub letní je dřevina, která potřebuje 
dostatek světla již od útlého mládí (Úradníček, Chmelař 1995; Bře-
zina, Dobrovolný 2011). Limitujícím faktorem zde bývá také zvěř, 
která se bukvicemi a žaludy živí a intenzivně poškozuje mladé jedin-
ce těchto dřevin (Plíva 2000), což bylo v hodnocené části národního 
parku pozorováno – uvnitř oplocenek se buk vitálně zmlazoval bez 
známek okusu, a naopak v místech bez jakékoliv ochrany proti zvěři 
byla hustota listnatého zmlazení nižší, popřípadě byly alespoň ve velké 
míře okousané terminály (Kučeravá 2011). 
Jednou z  dalších příčin nedostatečné přirozené obnovy buku může 
být také poměrně dlouhý interval semenných roků a  celkově nízká 

plodnost související s nedostatečnou přípravou korun k  fruktifikaci. 
Šindelář (1993) upozorňuje na dnešní stav bukových a buko-smr-
kových lesů. Výchova porostů je často zanedbaná, porosty jsou ve fázi 
obnovy přehoustlé a nepřipravené pro fruktifikaci. Proto je nutné stro-
my uvolnit. Dostatečné množství semen zajistí převážně nadúrovňoví 
a úrovňoví jedinci. 
Výše zmíněná fakta poukazují na možnost úpravy mikroklimatických 
podmínek v porostu pomocí těžebních zásahů, kdy lze docílit změny 
např. množství světla dopadajícího do  porostu, což může pozitivně 
ovlivnit vznik přirozené obnovy (Šindelář 1993). Světlo je důležité 
nejen pro mladé jedince buku (Minotta, Pinzauti 1996; Moudrý 
et al. 2004), ale i pro stromy dospělé. Buk nevyžaduje tolik světla jako 
jiné světlostnější dřeviny, stačí mu jen určité množství. Proto je světlo 
pro přirozenou obnovu buku významný faktor a jeho přístup do po-
rostu je tedy nutné citlivě regulovat. Z tohoto hlediska je jeho pěstová-
ní v porovnání s jinými dřevinami považováno za pěstebně náročnější 
(Gálhidy et al. 2006). Např. Poleno et al. (2007) upozorňují na vliv 
výchovných zásahů, které mohou významně ovlivnit podmínky pro 
vznik a vývoj přirozené obnovy porostu. Podobně Březina, Dobro-
volný (2011) dokládají vliv osvětlení na růst přirozené obnovy dubu. 
Jako vhodné se jim jeví asi 0,3 ha velké „kotlíky“.
Veškeré návrhy obnovních postupů v NPČŠ by se měly opírat o zása-
dy přírodě blízkého hospodaření, k  jehož zásadním atributům patří 
přirozená obnova lesa, aby splnily cíle uvedené v NPČŠ (2007a) . Ta 
je sice časově náročnější oproti umělé obnově, ale má výhodu men-
ší ekonomické zátěže (Šindelář 2000). Přirozená obnova je ostatně 
i v Plánu péče považována za vhodnější postup pro dosažení zadaných 
cílů hospodaření v  lesích NPČŠ, i když má dlouhodobější charakter 
(NPČŠ 2007a). Preference přirozené obnovy je logická také proto, že 
jde o maximální využití reprodukčního potenciálu jednotlivě vtrouše-
ných stromů buku a dubu, které pravděpodobně představují původní 
genofond těchto dřevin. 

Obr. 4.
Kvalita lokalizovaných stromů
Fig. 4.
Quality of the located trees
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Při návrzích obnovních postupů je třeba vycházet z toho, že je nutné do-
sáhnout obnovy listnatých dřevin v předstihu. A to zvláště na stanovi-
štích, kde hrozí potlačení veškerého zmlazení smrkem (např. CHS 50), 
(Lesprojekt 2006). Dlouhodobým cílem je přitom postupná eliminace 
všech alochtonních dřevin a jejich nahrazení původními druhy. Klíčo-
vým parametrem obnovy bude intenzita prosvětlení porostů a ochrana 
před zvěří, která obnově cílových dřevin v NP výrazně škodí (Kučera-
vá 2011). V okolí vtroušených buků a dubů je třeba nejprve snížit za-
kmenění porostů pro dostatečné uvolnění korun, které podpoří jejich 
fruktifikaci. Buk nevyžaduje tolik světla jako jiné světlostnější dřeviny 
(jako např. dub) a stačí mu proto jen poměrně malá intenzita v rozmezí 
10–40 % plné ozářenosti (Nicolini et al. 2001; Wagner et al. 2010). 
Přístup světla je nutné citlivě regulovat těžebními zásahy do porostu 
zejména v  iniciální fázi obnovy. Bílek et al. (2009) např. doporučují 
redukci korunového zápoje pouze o 20 %, což zajistí dostatek světla pro 
vznik a přežití jedinců obnovy a navíc omezuje konkurenci ostatních 
na světlo náročnějších dřevin (např. smrku). V případě dubu je třeba 
postupovat razantněji, např. Březina, Dobrovolný (2011) doporu-
čují upravit zápoj porostu tak, aby bylo dosaženo minimálně 50% re-
lativní ozářenosti. Tento postup se vyplatí použít dva až tři semenné 
roky, které přichází jednou za 4–8 let (Svoboda 1955). Je přitom žá-
doucí, aby umístění obnovních sečí zajistilo plánovanou změnu druho-
vé skladby porostu tím, že bude vyhovovat biologii dřevin, přírodním 
i hospodářským podmínkám (Čížek et al. 1959). Ve zkoumané oblasti 
je také zásadní rozčlenění obnovovaného porostu v náročném terénu, 
které umožní šetrnou těžbu a přibližování dřeva (tzn. vést přibližovací 
linky na rozhraní terénu – gravitační hranice v úžlabinách). Důležité je 
také neopomíjet vzácnější listnaté dřeviny, jako jsou jilm, jasan či lípa, 
a na vhodných místech je do obnovy doplňovat. 

ZÁVĚR 
Bylo provedeno vyhodnocení potenciálu přirozené obnovy vtrouše-
ných dospívajících a dospělých jedinců buku a dubu pro možnost po-
stupné přeměny smrkových monokultur směrem k původní druhové 
skladbě lesů. 
Pomocí GPS bylo lokalizováno celkem 372 stromů. Zároveň byl vy-
hodnocen jejich zdravotní a kvalitativní stav a výskyt přirozené obno-
vy pod jejich korunami. Z naměřených dat byly vytvořeny v programu 
ArcGIS mapy, které jsou určeny k snazší orientaci v členitém terénu 
NPČŠ, rychlejšímu nalezení těchto dřevin a jako podklad pro návrhy 
obnovních postupů. 
Na základě posouzení kvalitativního i zdravotního stavu sledovaných 
stromů lze konstatovat, že většina z nich již dosáhla fyziologické zra-
losti, má průměrnou kvalitu a dobrý zdravotní stav. Tyto dřeviny by 
mohly v budoucnosti zajistit vznik přirozené obnovy, a  tím pomoci 
v požadované přeměně druhové skladby lesa. 
Z inventarizace přirozené obnovy pod korunami lokalizovaných stro-
mů je zřejmé, že potenciál vtroušených dřevin pro přirozenou obno-
vu je u dubu dosud zcela nevyužit a u buku je využit pouze okrajově 
a  nedostatečně (obnova byla lokalizována pouze pod korunami 9 % 
buků). Při hodnocení stavu zmlazení byl sice statisticky potvrzen ur-
čitý vliv věku porostu na obnovu, ten však není zásadní, protože vět-
šina porostů je starší 80 let, a proto by měly být všechny lokalizované 
stromy schopné fruktifikace. Významnější vliv lze přikládat přírodním 
podmínkám stanoviště a jako limitující faktor je jednoznačně identifi-
kován tlak zvěře, což dokládá analyzovaná skupina porostů chráněná 
oplocenkou, kde se hojně zmlazuje buk, smrk a dokonce i jedle. Na-
proti tomu mimo oplocenku, kde jsou totožné přírodní podmínky, se 
zmlazení jedle nevyskytuje vůbec a zmlazení buku pouze výjimečně.
Na základě porovnání stavu zájmových porostů s požadavky LHP lze 
konstatovat, že 41 % porostů by se nemělo začít obnovovat dříve než 
za 15 let a u 22 % porostů měla obnova začít již před deseti lety nebo 
i dříve. Tato výše zmíněná fakta do jisté míry vysvětlují nedostatečný 

výskyt přirozené obnovy zkoumaných druhů dřevin. Proto je nejdříve 
nutné lokalizované stromy oplotit, tím odstranit tlak zvěře, a zároveň 
pak upravit světelné podmínky v porostu tak, aby se koruny zájmo-
vých stromů připravily k fruktifikaci. 
Výše navržené obnovní postupy naznačují, jakým způsobem je možné 
šetrně využít přirozeného zmlazení a ekologicky i ekonomicky výhod-
ně pozměnit nežádoucí druhovou skladbu porostů. 
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INVENTORY AND POTENTIAL UTILIZATION OF SCATTERED INDIVIDUALS OF EUROPEAN BEECH AND 
PEDUNCULATE OAK IN CONVERSION OF SPECIES COMPOSITION OF SPRUCE MONOCULTURE IN THE 
BOHEMIAN SWITZERLAND NATIONAL PARK

SUMMARY

The topic of the study is the restoration of allochthonous spruce monocultures to natural species composition forests in the Bohemian Switzerland 
National Park, Czech Republic (Fig. 1). The method of the study was the inventory of scattered beeches and oaks in spruce monocultures. 
The aim of the research was the assessment of their potential creating natural regeneration, which is desirable for the adjustment of species 
composition of spruce monocultures. A further aim was the development of reproduction procedures for a  gradual species conversion of 
the spruce stands using localized trees. These procedures should adjust the current species composition to natural species composition by an 
environmental-friendly and economical restoration.

Totally, 372 trees were located by GPS (Trimble GeoExplorer GeoXH 2005) in 27 stands (Tab. 1). The quality, health and occurrence of natural 
regeneration were assessed simultaneously. Maps were created based on the obtained data in the program ArcGIS in order to facilitate orientation 
in the complex terrain of the Bohemian Switzerland National Park, to enable quick location of these species and as a basis for the development 
of reproduction procedures. 

The state of the investigated trees shows that the majority of them constitute an appropriate potential source of natural regeneration. Most of the 
trees have reached physiological maturity and they are of average quality and health. Only a small amount of beech tended to produce forked 
stem and oak created low-grade stems (Fig. 4). By analysing their spatial occurrence, beech was found to grow in more inclined terrain and at 
higher altitude than oak (Fig. 2 and 3). 

The inventory of natural regeneration under the crowns of the located beeches and oaks showed that it is necessary to focus on the regeneration 
of oak, which was completely absent in the studied stands, and to promote beech natural regeneration, which was found only under 9% of 
the researched trees. Natural regeneration was significantly influenced by the natural conditions of the stands and by browsing, which was 
constituted as the limiting factor. This was proven by a  group of stands, which was protected by an exclusion fence. Under the protected 
conditions, beech, spruce and even fir natural regeneration widely occurred while under the same natural conditions outside the fence, beech 
natural regeneration appeared rarely and fir regeneration was completely absent. According to the forest management plan of the national park 
administration, 22% of the stands should have already been regenerated, but this has not been reached until the time of the research. 41% of the 
stands have not achieved yet the appropriate age for regeneration. This has significant impact on the formation of natural regeneration. 

In conclusion, regeneration procedures were developed for the researched individual stands. These proposals outline how the Bohemian 
Switzerland National Park administration can use natural regeneration and by this way desirably modify the species composition of spruce 
forests in an environment-friendly and economical manner. 
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