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ÚVOD
Smrk ztepilý (Picea abies) je považován za druh schopný růstu v ši-
rokém spektru fyzikálních a  chemických vlastností půdy, jestliže je 
zajištěno její dostatečné provzdušnění (Puhe 2003). Smrky mohou 
v různém prostředí vykazovat velmi rozdílné růstové křivky, a to již 
od  nejranějších fází vývoje (Leugner et al. 2011). Nejen informace 
o  průběhu radiálního růstu dospělých jedinců, snadno zjistitelného 
z odebraných vývrtů v prsní výšce (Svoboda et al. 2010; Fraver et al. 
2011), ale i informace o rychlosti růstu zmlazení jsou často využívány 
při objasňování celkové dynamiky lesa (např. Antos et al. 2000; Pa-
rent et al. 2003). Věk zmlazení je obvykle zjišťován pomocí počítání 
letokruhů z disku odebraného v úrovni povrchu (Telewski 1993; An-
tos et al. 2000), v místě před začátkem prvního postranního kořene. 
U některých jehličnanů je pak další možností zjišťovat věk podle počtu 
přeslenů spolu s počtem jizev po přeslenech na spodní části kmínku 
(Parent et al. 2000; Doi et al. 2008). Metoda počítání jizev a uzlíků 
dřeně po  terminálních pupenech je spolehlivější (Niklasson 2002). 
Ale i  tento přístup může výrazně podhodnotit skutečný věk jedin-
ce, jestliže se oblast hypokotylu neshoduje s místem uříznutí jedince 
a první kořen od shora je kořenem adventivním, vyrostlým z oblasti 
kmínku nad hypokotylem (Parent et al. 2000). 
Adventivní kořeny jsou post-embryonální kořeny, které vyrůstají ze 
stonku, listů nebo nepericyklické tkáně ve  starých kořenech. Jejich 
tvorba může být vyvolána přirozenou cestou ze stonku, stresujícími 
podmínkami prostředí, mechanickým poškozením nebo uměle v  in 
vitro kultuře (Ragonezi et al. 2010). Přirozená tvorba adventivních 
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kořenů dřevin z kmínku je známa u stínomilných druhů dřevin, pře-
devším u rodu Abies (Parent et al. 2006; Doi et al. 2008). Jedle vytvá-
řejí adventivní kořeny z části kmínku zakrytého humusovou vrstvou. 
Tato schopnost jim pravděpodobně umožňuje dlouhodobě přežívat 
pod hustým zápojem horní korunové vrstvy. Míra tolerance k zástinu 
je limitována velikostí jedince a současně jeho radiálním růstem při 
bázi kmene (Parent et al. 2006). Zapadávání omezuje radiální rozši-
řování kmínku v úrovni povrchu země a také výšku jedince zmlaze-
ní. Proto postupný přesun kmínku pod vrstvu opadu může zvyšovat 
schopnost přetrvávat v zastíněném místě tím, že snižuje respirační ná-
klady jedince omezením množství tkáně, která neslouží přímo k asi-
milaci (Givnish 1988; Parent et al. 2006). 
Schopnost smrku ztepilého vytvářet adventivní kořeny je známa pře-
devším z  výsadeb, při kterých dojde k  překrytí bazální části kmene 
přesazovaného jedince substrátem (Mauer, Palátová 1992, 1996). 
Otázkou zůstává, v jaké míře se tento jev vyskytuje i u jedinců smrku 
z přirozené obnovy. Výrazné přirozené vytváření adventivních kořenů 
bylo popsáno v jehličnatých lesích Japonska a Severní Ameriky u dru-
hů jedle Abies balsamea (Parent et al. 2000), Abies mariesii (Doi et al. 
2008), Abies veitchii (Doi et al. 2008), u smrků Picea mariana (DesRo-
chers, Gagnon 1997) a na severu boreální zóny Skandinávie u smrku 
ztepilého Picea abies (Niklasson 2002). Všechny tyto dřeviny mají 
schopnost setrvávat v podobě nízkého zmlazení po desítky let, často 
přesahující i 100 let (Antos et al. 2000). 
Cílem naší práce bylo zjistit, zda tuto strategii vytváření adventivních 
kořenů využívá také smrk P.  abies v  našich podmínkách horského 
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smrkového lesa a  zda je vytváření adventivních kořenů ovlivněno 
dvěma základními mikrostanovišti smrku v horách: (1) půdou a (2) 
ležícím mrtvým dřevem.

METODIKA

Lokalita
Výzkum byl proveden v  jihovýchodní části NP Šumava, v  masivu 
Trojmezenské hornatiny ve  II. zóně ochrany přírody (48°46‘46“N 
13°49‘2“E) v nadmořské výšce 1210 m, v porostu horské smrčiny. Ex-
pozice plochy je severovýchodní (64°) a sklon je střední (31°). Celko-
vý roční úhrn srážek se pohybuje kolem 1400 mm a roční průměrná 
teplota je přibližně 4 °C. Podloží na ploše tvoří světlá dvojslídná hru-
bozrnná žula. Půdním typem je humuso-železitý podzol, půdy jsou 
hlinitopísčité, skeletovité, s  ostrůvky žulových monolitů. Převažující 
humusová forma je hemimor (Svoboda et al. 2010). Rostlinné spole-
čenstvo je klasifikováno do asociace Athyrio alpestris-Piceetum paprat-
ková smrčina montánních poloh.

Sběr dat
Ke  sběru jedinců přirozeného zmlazení smrku byla vybrána horská 
smrčina v NP Šumava s plně zapojeným horním stromovým patrem, 
protože v podobných podmínkách prostředí subalpínského lesa bylo 
přirozené vytváření adventivních kořenů pozorováno (Parent et al. 
2006; Doi et al. 2008). V roce 2010 byl v lokalitě zvolen bod a posléze 
byl vybrán každý pátý jedinec smrku, rostoucí na ležícím mrtvém dře-
vě a každý pátý jedinec rostoucí mimo mrtvé dřevo na mikrostanovišti 
půda, vždy z rozmezí výšek 15 až 30 cm, s postupně se zvyšující vzdá-
leností od zvoleného bodu. Celkem bylo vybráno 30 jedinců. Všichni 
vybraní jedinci byli po změření výšky a označení místa na kmínku, 
představující úroveň okolního povrchu, opatrně pomocí prstů vyjmutí 
ze substrátu tak, aby se zachoval celý kořenový systém. V laboratoři 
byla změřena tloušťka jedince v úrovni povrchu a byl zjištěn počet ji-
zev po terminálních pupenech na nadzemní a podzemní části kmín-
ku. Následně byl každý jedinec pomocí skalpelu podélně rozříznut 
v místě dřeně v celé délce od terminálního vrcholu po hlavní kořen. 
Identifikace jizev byla poté potvrzována pomocí rozšíření dřeně uvnitř 
kmínku v  místě tvorby terminálního pupenu za  pomocí binolupy. 
Dále byla změřena délka nadzemní a podzemní části kmínku a zjištěn 
počet adventivních kořenů prvního řádu. Rozpoznání konce primár-
ního kořene a začátku původního kmínku bylo určeno prvním rozší-
řením dřeně v místě prvního terminálního pupenu nad hypokotylem. 

Pozice hypokotylu byla také identifikována podle začátku hladší kůry 
bez jizviček po jehlicích, v místě začátku primárních kořenů (Parent 
et al. 2000; Kneeshaw, Claveau 2001). 

Zpracování dat
Pro testování rozdílu dvou skupin zmlazení (na  půdě a  na  mrtvém 
dřevě) v  jejich výšce, průměru kmínku v úrovni povrchu, počtu ad-
ventivních kořenů prvního řádu, počtu jizev po  terminálních pupe-
nech na nadzemní části a na celkové části a pro testování poměru dél-
ky podzemní části kmínku k celkové délce byl použit neparametrický 
Mann-Whitney U  test. Celková délka kmínku byla definována jako 
součet podzemní a nadzemní části kmínku.

VÝSLEDKY
Mnoho vyjmutých jedinců bylo ve spodním úseku kmínku překryto 
vrstvou opadu. Spodní úseky kmínků byly často ohnuté až do vodo-
rovné polohy. V tomto úseku se vytvořily adventivní kořeny. Kořeno-
vý bal některých jedinců byl z větší části tvořen adventivními koře-
ny, s ustupujícím krnícím úsekem v místě pod hypokotylem (obr. 1). 
Počet adventivních kořenů prvního řádu byl průkazně větší u zmlaze-
ní na půdě než u zmlazení na mrtvém dřevě (p < 0,001, tab. 1). Poměr 
podzemní k celkové délce kmínku byl průkazně větší u jedinců ros-
toucích na půdě oproti jedincům na mrtvém dřevě (p < 0,001). Mezi 
dvěma skupinami zmlazení nebyl nalezen průkazný rozdíl ve výšce je-
dinců (p = 0,176). Také rozdíl v celkovém počtu jizev po terminálních 
pupenech nebyl mezi mikrostanovišti zjištěn (p = 0,516). Skupiny se 
ovšem lišily v tloušťce kmínku jedince v úrovni povrchu (p = 0,011) 
a  počtu jizev po  terminálních pupenech na  nadzemní část kmínku 
(p < 0,001, tab. 1). Jedinci na půdě byli silnější a v nadzemní části měli 
méně jizev. Průměrný počet jizev pod zemí byl 5,0 u jedinců na půdě 
a 1,7 u jedinců na dřevě. Podíl výšky zmlazení k počtu jizev po termi-
nálních pupenech u jedinců na půdě byl průkazně větší než u jedinců 
na  ležícím mrtvém dřevě (p < 0,001). Jinými slovy, jedinci na dřevě 
mají v průměru kratší vzdálenost mezi jizvami po  terminálních pu-
penech.

DISKUSE

Jak a proč k vytváření adventivních kořenů dochází?
Velká část námi analyzovaných jedinců měla překrytou spodní část 
kmínku vrstvou opadu. V  tomto úseku překrytí se vyvíjí adventivní 

Tab. 1.
Počet adventivních kořenů prvního řádu, výška zmlazení, tloušťka kmínku v úrovni povrchu, počet jizev po terminálních pupenech na nadzem-
ní části kmínku a na celé délce kmínku u zmlazení smrku ztepilého; čísla představují průměr ± směrodatná odchylka
Number of basic branches of adventitious roots, seedling height, stem diameter at ground level (DGL), number of terminal bud scar on the 
aboveground stem and on the whole stem of Picea abies seedlings (mean ± SD)

Půda/Soil Mrtvé dřevo/ 
Deadwood

p hodnota/
p value

Počet adventivních kořenů prvního řádu/
Number of basic branches of adventitious roots 8.7 ± 4.9 2.1 ± 1.6 ***

Výška zmlazení/Seedling height (cm) 20.7 ± 3.2 23.0 ± 4.8 n.s.
Tloušťka kmínku v úrovni povrchu/Stem diameter at ground level (mm) 4.5 ± 0.8 3.6 ± 1.1 *
Počet jizev po terminálních pupenech na nadzemní části kmínku/
Number of terminal bud scars on the aboveground stem 8.5 ± 1.8 12.4 ± 2.8 ***

Počet jizev po terminálních pupenech na celém kmínku/
Number of terminal bud scars on the whole stem 13.5 ± 2.6 14.1 ± 2.7 n.s.

Počet hvězdiček představuje hladinu významnosti rozdílu mezi mikrostanovišti (Mann–Whitney U test)/
The number of asterisks represents the significant difference between the microsite types (Mann–Whitney U test). n.s. p ≥ 0.05,
* 0.01 ≤ p < 0.05, *** p < 0.001
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kořeny a část kmínku se tak stává součástí kořenového systému. Ko-
řenové systémy některých jedinců byly z větší části již tvořeny kořeny 
adventivními, s ustupujícím významem původních kořenů pod hypo-
kotylem. Přirozené vytváření adventivních kořenů bylo zjištěno u smr-
ku ztepilého také na  severu boreální zóny Skandinávie (Niklasson 
2002), dále u  smrku Picea mariana (DesRochers, Gagnon 1997) 
a u více druhů jedlí, kde je míra vytváření adventivních kořenů zřejmě 
nejsilnější (Parent et al. 2000; Parent et al. 2006; Doi et al. 2008).
Polehávání kmínku a následná tvorba adventivních kořenů pravděpo-
dobně souvisí s množstvím záření v místě, kde jedinec roste. Ve ztíže-
ných podmínkách zavřeného zápoje horního stromového patra zmla-
zení smrku vykazuje neduživý růst (DesRochers, Gagnon 1997). 
Dlouhodobé vystavení slabého jedince s tenkým, ohebným kmínkem 
vnějším vlivům může usnadňovat mechanizmus zapadávání. Mecha-
nizmus zapadávání kmínku není však zcela objasněn. Nabízejí se kro-
mě malého množství dopadajícího světla i další faktory, jako navyšo-
vání vrstvy opadu a kombinace mechanické odolnosti kmínku spolu 
s mechanickým působením vysoké sněhové pokrývky (Parent et al. 
2006; Doi et al. 2008; Höller et al. 2009). Pod mateřským porostem 
rostoucí jedinci dokáží využít ohýbání kmínku směrem k zemi k tvor-
bě adventivních kořenů, které jim umožňují dále se „omlazovat“. Je to 
jedna z adaptací zmlazení smrku k úspěšnému přežívání. Prodlužuje 
čas vyčkávání jedince na uvolnění horního stromového patra (Bače 
et al. 2009).
Díky zkoumání jedinců pouze do 30 cm výšky však nevíme, do jaké 
míry u starších a vyšších jedinců dále dochází k polehávání a zakoře-
ňování. Při analýze věku starších jedinců zmlazení (Bače et al. 2011) 
byli nalezeni jedinci rostoucí na mrtvém dřevě se zakořeněným kmín-
kem s tloušťkou přes 2 cm, v místě kořenění skrývající již desítky leto-
kruhů (obr. 1a).

Vliv mikrostanoviště
Naše výsledky ukazují, že míra vytváření adventivních kořenů u zmla-
zení smrku je ovlivněna mikrostanovištěm, na  němž jedinec roste. 
Jedinci rostoucí na  půdě častěji vyvářejí adventivní kořeny, proto-
že spodní část jejich kmínku se častěji přesouvá pod povrch půdy. 
To může souviset s  rozdílným ukládáním lesního opadu. Ukládání 
opadu se může mezi jednotlivými mikrostanovišti lišit. Ve  srovnání 
s  plochým povrchem půdy zachycují nad povrch vyčnívající ležící 
kmeny menší množství opadu (Simard et al. 2003). Výrazný vliv mi-
krostanoviště na tvorbu adventivních kořenů však nezjistili Parent et 
al. (2003). Přítomnost adventivních kořenů u jedle A. balsamea v le-
sích severovýchodního Quebecku měla větší vztah k  věku zmlazení 
než k hloubce organické vrstvy půdy a typu mikrostanoviště či mikro-
topografie (Parent et al. 2003).
U  jedinců rostoucích na  dřevě se efekt polehávání a  tvorby adven-
tivních kořenů neprojevuje v takové míře. Může to souviset s tím, že 
úroveň povrchu jejich substrátu se s postupujícím časem spíše snižuje. 
Mrtvé dřevo také vytváří bariéru před pohybem stahujícího se sněhu, 
který může být iniciujícím faktorem polehávání (Höller et al. 2009). 
Z  našich prostorově velice omezených výsledků vyplývá, že jedinci 
na dřevě sice méně polehávají, ale na druhou stranu vytvářejí kratší 
terminální výhony. Protože smrkové zmlazení velmi výrazně preferuje 
mrtvé dřevo (Svoboda et al. 2010; Bače et al. 2011), jedinci na dřevě 
jsou podrobeni větší asymetrické vnitrodruhové konkurenci. Proto 
většina náhodně vybraných jedinců může mít v průměru kratší ter-
minální výhony oproti jedincům rostoucím mimo mrtvé dřevo s nižší 
prostorovou agregací výskytu. Jako nejpříznivější pro růst zmlazení 
smrku se jeví pahýly, které mohou spojovat výhody ležícího mrtvého 
dřeva i půdy (Bače et al. 2011).

Obr. 1.
Ukázka „jevu obráceného kužele“ – kmen odrostlejšího jedince zmlazení smrku se po tvorbě adventivních kořenů rozšiřuje ve směru k vr-
cholu (a) a ukázka polohy hypokotylu menšího jedince rostoucího na půdě (b); spojené šipky indikují pozice jizev po terminálních pupenech 
(foto R. Bače)
Fig. 1.
An example of reverse tapper phenomenon: a) the stem of spruce sampling extending upwards following the adventitious root formation; and 
b) an example of hypocotyl position of seedling established on soil; arrows indicate terminal bud scars positions (photo R. Bače)
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Důsledky pro odhadování věku
Počítání jizev po terminálních pupenech na nadzemní části kmínku 
nebo počítání letokruhů v  úrovni povrchu vede k  podhodnocování 
skutečného věku zmlazení smrku, především roste-li na půdě. Zmla-
zení smrku na  půdě mělo podobnou výšku jako zmlazení na  dřevě 
a  rovněž jejich věk se nelišil. Kdyby však byl věk zmlazení určován 
tradiční metodou počítání letokruhů z disku u země (Telewski 1993; 
Antos et al. 2000), nebyl by určen správně a jedinci by se jevili jako 
do výšky rychleji rostoucí. Skutečný věk uchycení dospělého jedince 
se často odhaduje z odebraných vývrtů podle výšky odebrání a podle 
rychlosti růstu v nebližších letokruzích u dřeně (Fraver et al. 2011). 
Chyby v určování věku jsou nežádoucí především v těch studiích, kde 
doba uchycení zmlazení je vztahována k dataci disturbanční události.

ZÁVĚR
Příspěvek upozorňuje na jev spontánního vytváření adventivních ko-
řenů v úseku nad hypokotylem u jedinců přirozeného zmlazení smrku 
v horské smrčině. Přirozené zmlazení smrku rostoucí na půdě vytváří 
více adventivních kořenů ve srovnání s jedinci, vyrůstajícími na mrt-
vém dřevě. U  zmlazení na  dřevě dochází v  menší míře k  zapadnutí 
kmínku pod úroveň povrchu. Jedinci rostoucí na půdě mají proto vět-
ší počet pod povrchem skrytých přírůstů kmínku. Zjištěné výsledky 
mají důsledky pro určování věku jedinců zmlazení smrku v dendro-
ekologických studiích: jestliže je věk určován na základě odebraných 
disků/vývrtů v úrovni povrchu, může být výrazně podhodnocen.
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NATURAL ADVENTITIOUS ROOT FORMATION OF PICEA ABIES SEEDLINGS IN MOUNTAIN FORESTS: 
SHORT COMMUNICATION

SUMMARY

The aim of this study was to find out if natural regeneration of Norway spruce is naturally buried under ground and if its adventitious roots 
formation is influenced by the two microsites: (1) soil and (2) lying dead wood. Thirty seedlings of height between 15 and 30 cm (15 on soil 
and 15 on deadwood) were randomly chosen and excavated to address the aim of the study. The number of terminal bud scars was counted 
on the aboveground and belowground parts of the stem. Results suggest that substrate type has an impact on the stem burial and adventitious 
root formation. The number of basic branches of adventitious roots was significantly higher for seedlings regenerating on soil as opposed to 
seedlings regenerating on deadwood (Tab. 1). The belowground stem/total stem length ratio was significantly higher for seedlings regenerating 
on soil when compared to the seedlings regenerating on deadwood. The number of bud scars on the aboveground stem was significantly 
different between the two microsite types. The height/aboveground terminal bud scars ratio for seedlings regenerating on soil was significantly 
greater than for those seedlings regenerating on deadwood. The creation of adventitious roots leads to reduction in the proportion of non-
photosynthetic tissue (Fig. 1). Therefore, the adventitious roots formation can be considered for adaptation to surviving under dense canopy, 
and prolong the potential life-span of seedlings. The discovered phenomenon is supporting the hypothesis that spruce is competitively strong 
mainly due to shade-tolerance of its regeneration.


