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Předložená práce o rozsahu 85 stran textu je studií charakterizující vztah mezi 
klečí a travinnou vegetací v subalpínském stupni Krkonoš. Práce se sestává z krátkého 
úvodu následovaného třemi kapitolami koncipovanými ve formě publikovatelných 
(publikovaných?) článků. Následují mé dotazy a dílčí připomínky: 

1. Obecně lze práci vytknout sporou koncepci, která jde snad až na úkor některých 
zajímavých informací. I když je práce sestavena formou článků vhodných pro 
odborné časopisy, lze i tak uveřejnit rozsáhlejší materiály - řada periodik publikuje 
na svých internetových stránkách elektronické přílohy, které v tištěné podobě 
nevycházejí. V kapitole 3 mohl být ukázán například časový sled fotografií 
z některé lokality s detailní obrazovou analýzou změn hustoty klečových porostů 
nebo v kapitole 4 mohl být ilustračně připojen soubor obrazů vytvořených různým 
nastavením parametrů modelu.   

Ke kapitole 2: 

2. Projevuje se nějak rozdíl ve druhovém složení bylinného patra v porostech 40-
tiletých a 80-tiletých kultur kleče? Jak asi vypadaly porosty před výsadbou? Jaké 
jsou nejstarší známé výsadby v Krkonoších? 

3. Byly do analýz započteny i lišejníky a mechy rostoucí na tlejícím dřevě? Proč? 

4. Appendix 1: Jaký je systém uspořádání druhů v tabulce? Co je to DU, SS, SM, 
NM a OS? 

5. Bude se s klečí dále pokračovat v zalesňování? Jaký management lze tedy 
doporučit pro stávající nebo i nové výsadby?  

Ke kapitole 3: 

6. Proč dochází ke zjištěnému časovému přírůstku populace kleče na přirozených 
stanovištích, kde by měla být hustota populace ustálená? 

7. Vzhledem k tomu, že nebylo možno často přesně zaměřit pozici a úhel projekce 
fotografií podle pevných bodů, zajímalo by mne, jak jsou polykormony borovice 
stabilní v prostorové struktuře. Jaké jsou změny v charakteristikách porostních 
děr – jak se mění jejich obvod a plocha v čase a jak se tyto díry rychle stěhují. 

Ke kapitole 4: 

8. Jaká je průměrná velikost jedince kleče a jaká je jeho průměrná plocha? 
Vzhledem k občasnému zakořeňování větví by mohlo být stáří jedinců snad i 
podstatně větší než uváděná maximální délka života 250 let? Jak byla tato délka 
života jedince zjišťována? 

9. Str. 59 – popis uvádí plochu 0,25 ha (50x50 m), ale počet buněk je 400x400 (1 
buňka = 12,5x12,5 cm). Plocha buňky je však uvedena jako 0,0625 m

2
 (tedy 

25x25 cm). kde je pravda? 

10. Vliv kleče na okolní vegetaci bývá alespoň zčásti realizován v zástinu (zkrácení 
vegetační doby, zvýšení vlhkosti, snížení intenzity fotosynteticky aktivního 
záření), který nepůsobí homogenně ve všech směrech. Byl tento faktor 
zohledněn? Proč je na obrázku 2 (str. 61) menší kruh (jedinec) nadřazen 



většímu? V přechodné zóně by měl vliv jedinců kleče na okolní vegetaci působit 
synergicky!? Jak byla testována a určena vzdálenost, která určuje kompetiční 
působení jedince kleče na okolní travinnou vegetaci (FON)?  

11. Na základě čeho byla určena efektivní vzdálenost šíření semen od jedince? Jak 
byla odhadována úspěšnost klíčení jedinců a jak velký je rozdíl v klíčení uvnitř 
porostních děr a v travinných porostech? 

12. Jak se liší denzita populace kleče v různých modelech? Existují modely, kdy 
denzita kleče nedovoluje koexistenci trávníků? Za jakých podmínek? 

13. Jaké je průměrné trvání porostních děr? Jak se mění? Existuje trvalé propojení 
(či jak je časově omezené) mezi porostními děrami? Jaký je migrační potenciál 
vyskytujících se ostatních druhů? Jaké konfigurace parametrů populace kleče 
jsou pro ostatní vegetaci nevýhodné?  

14. Chová se jinak kleč na severních a jižních svazích? reaguje jinak na různou 
vlhkost půdy? Jak se projevuje vliv nadmořské výšky na prostorové uspořádání 
kleče? 

15. Jak dlouho trvá přechod vegetace z podoby porostní díry do trávníku? 

16. Lze u kulturních výsadeb předpokládat (stejně jako se tomu děje u modelu), že 
v první fázi zcela zahustí porost a zničí všechny porostní díry? Lze tomu předejít 
cíleným managementem (vyřezáním) části vysazené kultury? 

 17. Jaká část porostních děr a trávníků je bezprostředně ovlivněna porostem 
kleče? 

 

Disertace rozpracovává zajímavé téma, které tímto ani zdaleka není vyčerpáno. 
Svědčí o tom řada v práci se objevujících odkazů na ústní sdělení či články 
připravované k tisku. Přes několik drobných připomínek si myslím, že práce 
představuje kvalitní přístup ke zvolené problematice a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

V Brně dne 12. 6. 2006    Mgr. Lubomír Tichý, Ph. D. 

 

 

 

 


