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1. ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

Synergické působení dlouhotrvajícího znečištění ovzduší, zejména oxidem siřičitým, 

spolu s extrémními klimatickými podmínkami vedlo k extenzivnímu rozpadu a odumírání 

horských smrčin v Krkonoších. Ve východní části pohoří se zvýšení imisně ekologické zátěže 

předpokládá od roku 1959, kdy byla do provozu uvedena elektrárna EPO II u Trutnova, 

v západních Krkonoších pak až od roku 1972 v souvislosti s provozem velkých tepelných 

elektráren v okolí Žitavy spalujících nekvalitní hnědé uhlí s vysokým obsahem síry (Vacek 

et al. 2007). V období od roku 1980 do roku 1991 se průměrné roční koncentrace SO2 

pohybovaly v rozmezí od 10 do 35 µg/m3, maximální měsíční koncentrace mezi 15 a 

53 µg/m3 a maximální 24hodinové koncentrace kolísaly v rozmezí od 60 do 200 µg/m3 (Drda 

1994). 

První výrazné poškození smrkových porostů se projevilo po extrémních výkyvech počasí 

v březnu 1977 a na začátku roku 1979. Masivní odumírání lesů pak vyvrcholilo v první 

polovině 80. let (Vacek et al. 1999). V polovině 90. let bylo výrazně poškozeno téměř 80 % 

porostů smrku ztepilého v nadmořských výškách nad 900 m n. m., přičemž přežívající stromy 

se vyznačovaly výraznou defoliací (Vacek & Vašina 1991, Vacek & Matějka 1999, Polák 

et al. 2007), sníženým tloušťkovým přírůstem (Sander et al. 1995), sníženou fruktifikací a 

klíčivostí semen (Vacek 1981), ústupem ektomykorhizních hub (Cudlín & Chmelíková 1996) 

a rozsáhlým napadením hmyzem (Grodzki et al. 2004). Rozpad smrkových porostů byl 

doprovázen též narušením a změnami půdního prostředí (Hruška & Cienciala 2003), změnami 

v hladině podzemních vod a vodního režimu půd (Vacek et al. 2007), posuny látkových cyklů 

a změnami dostupnosti živin (Hruška & Cienciala 2003), což se projevilo též změnami 
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v abundanci mnoha rostlinných druhů a druhovém složení přízemní vegetace. Zaznamenáno 

bylo zejména šíření trav a nitrofilních druhů (Pyšek 1992, Soukupová & Rauch 1999; Vacek 

et al. 1999). Návrat k původnímu stavu v případě půdního prostředí přitom může trvat desítky 

až stovky let (Hruška & Cienciala 2003). 

Začátek 90.let je považován za přelomový ve vývoji znečištění ovzduší v Krkonoších 

(Drda 1994). Od té doby začaly imise (zejména SO2) pozvolna klesat. Na konci 20. století se 

průměrné koncentrace SO2 v ovzduší pohybovaly v rozmezí od 5 do 20 µg/m3 (Schwarz 

2001). Tyto změny se následně promítly i do vývoje stavu lesních porostů (Vacek et al. 2006). 

Přežívající stromy začaly postupně regenerovat a v letech 1992 a 1995 byly po velmi dlouhé 

době u smrku ztepilého zaznamenány dva bohaté semenné roky, z nichž vzešly silné kohorty 

semenáčků (Šerá et al. 2000, Falta 2002). Období rozpadu horských smrkových ekosystémů 

postupně přešlo do přechodového a následně regeneračního období (Vacek et al. 2007). 

Proces přirozené obnovy horských smrkových ekosystémů však může být kromě 

nedostatečné fruktifikace a špatné kvality semen limitován též nízkým zastoupením 

mikrostanovišť poskytujících příznivé podmínky pro vzcházení a následné přežívání 

semenáčků (Harper 1977). To by mohlo být mimo jiné způsobeno předchozími změnami 

souvisejícími s rozpadem stromového patra, změnami půdního prostředí a vegetace 

v podrostu. Takováto limitace by mohla nakonec vést k narušení či změně vnitřní dynamiky a 

budoucího vývoje těchto velmi cenných lesních ekosystémů (Vacek et al. 1999). 

V této souvislosti tak vyvstává řada důležitých otázek týkajících se dalšího vývoje 

horských smrkových ekosystémů Krkonoš i jiných obdobně narušených oblastí a vzájemných 

vztahů mezi jejich jednotlivými složkami. Konkrétní otázky, na které se v této práci zaměřím, 

jsou následující: (1) Jak se vyvíjela přízemní vegetace v narušených horských smrčinách 

Krkonoš od poloviny 90. let 20. století, tj. po výrazném snížení imisí SO2, a zda se v jejím 

vývoji nějakým způsobem odrazilo zastavení rozpadu smrkových porostů na konci 20. století 

a následná částečná regenerace přežívajících stromů. (2) Jaký vliv měly mikrostanovištní 

podmínky na vývoj přízemní vegetace a zda lze odvodit nějaké obecnější principy 

probíhajících změn, případně přímo popsat průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti 

na stavu a vývoji stromového patra. (3) Jaký je vztah mezi přízemní vegetací a semenáčky 

smrku ztepilého, tj. které z dominantních druhů přízemní vegetace poskytují příznivé 

mikrostanovištní podmínky pro přirozenou obnovu této dřeviny a které ji naopak mohou 

zásadně potlačovat. (4) Jaké další mikrostanovištní podmínky mohou mít vliv na vzcházení a 

následné přežívání semenáčků smrku ztepilého v podmínkách narušených horských 

smrkových ekosystémů Krkonoš a (5) Jaký je současný stav přirozené obnovy smrku 
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ztepilého v závislosti na stádiu rozpadu smrkových porostů a zda je nynější množství 

semenáčků dostatečné z hlediska vývoje sledovaných ekosystémů do stavu před jejich 

narušením či úplným rozpadem vlivem nepříznivých imisně-ekologických podmínek.
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2. CÍLE PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Odvodit obecný trend ve vývoji přízemní vegetace v průběhu masivního rozpadu 

horských smrkových ekosystémů Krkonoš v 80. letech a na začátku 90. let 20. století.  

• Zhodnotit trend ve vývoji přízemní vegetace po roce 1995 a její možnou reakci na výrazné 

snížení imisí SO2 na začátku 90. let 20. století.  

• Zjistit vztah mezi přízemní vegetací a mikrostanovištními podmínkami v horských 

smrčinách Krkonoš narušených vlivem synergického působení dlouhotrvajícího znečištění 

ovzduší a extrémních klimatických podmínek. 

• Zhodnotit prostorovou dynamiku přízemní vegetace v rámci narušených smrkových 

porostů. 

• Popsat průběh dynamiky přízemní vegetace, tj. sled jednotlivých změn, v průběhu 

rozpadu, případně následné regenerace, horských smrkových ekosystémů Krkonoš.  

• Zhodnotit vliv mikrostanovištních podmínek na vzcházení a přežívání semenáčků smrku 

ztepilého v horských smrčinách Krkonoš narušených vlivem nepříznivých imisně-

ekologických podmínek. 

• Zhodnotit výšku a výškový přírůst semenáčků smrku ztepilého v takto narušených 

ekosystémech. 
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• Porovnat příznivost základních typů mikrostanovišť, definovaných na základě různého 

pokryvu povrchu půdy, pro přirozenou obnovu smrku ztepilého. 

• Zhodnotit současný stav přirozené obnovy smrku ztepilého v horských smrčinách 

Krkonoš v různém stádiu rozpadu. 

• Pokusit se odpovědět na otázku, zda je současná přirozená obnova smrku ztepilého 

v narušených horských smrkových ekosystémech Krkonoš dostatečná pro jejich další 

kontinuální vývoj, případně v jak moc narušených či jiným způsobem specifikovaných 

smrkových porostech se současný stav přirozené obnovy smrku ztepilého zdá být zatím 

nedostatečný pro jejich obnovu v původní struktuře.  
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3. LITERÁRNÍ P ŘEHLED 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Dynamika přízemní vegetace v jehličnatých lesních 

ekosystémech 

 

Výzkum dlouhodobých změn ve složení přízemní vegetace a její dynamiky během 

pozvolného rozpadu lesních porostů nebo po jejich náhlých různě intenzivních přírodních 

disturbancích či holosečích se začal významněji rozvíjet až v několika posledních desetiletích. 

Studie na toto téma vznikaly jak ve středoevropských horských lesních ekosystémech 

s dominancí smrku ztepilého (např. Pyšek 1990, 1993, 1994a, 1994b, Fischer 1992, 

Soukupová & Rauch 1999, Vacek et al. 1999, Kooijman et al. 2000, śołnierz et al. 2000, 

Wild et al. 2004, Kupferschmid & Bugmann 2005, Jonášová & Prach 2008), tak také 

v boreálních lesích ve Skandinávii (např. Økland & Eilertsen 1996, Segerstrom 1997, 

Hannerz & Hånell 1997, Nygaard & Ødegaard 1999, Økland et al. 2004, Palviainen et al. 

2005, Uotila & Kouki 2005, Olsson & Kellner 2006). Obecně jsou změny v druhovém složení 

přízemní vegetace často připisovány vlivu znečištění ovzduší, zejména zvýšené depozici síry 

a dusíku (Falkengren-Grerup 1989, Hallbäcken & Zhang 1998, Mäkipää 1998, Vacek et al. 

1999, Olsson & Kellner 2002), dále změnám v lesním hospodaření a vlivu změněných 

klimatických podmínek (Grabherr et al. 1994, Brzeziecki et al. 1995, Økland et al. 2004). 
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3.1.1. Vliv zvýšené depozice okyselujících látek 

Znečištění ovzduší často vede ke zvýšené depozici okyselujících látek do lesních 

ekosystémů, což může negativně ovlivnit přízemní vegetaci jak přímo akutním toxickým 

působením vysokých koncentrací těchto látek na asimilační orgány rostlin (Nygaard 1994), 

tak i nepřímo přes změny chemických vlastností půd (Pyšek 1994a), změny dostupnosti živin 

(Hallbäcken & Zhang 1998) nebo změny světelných podmínek ve spodních patrech 

rozpadajících se smrkových porostů (Soukupová 1996; Vacek et al. 1999). Nepřímé vlivy 

jsou přitom pravděpodobně důležitější a závažnější. Depozice silných kyselin se 

v podmínkách horských smrkových ekosystémů často projeví snížením půdního pH, 

vymýváním bazických kationtů (Ca2+, Mg2+, K+ atd.) a následnou toxicitou hliníku. Rozpad 

stromového patra má za následek zvýšené množství světla pronikajícího do podrostu, což 

může znamenat změnu podmínek pro mezidruhovou kompetici v přízemní vrstvě vegetace a 

ovlivnit tak populační dynamiku přítomných druhů (Smith 1990).  

Vacek et al. (1999) ukázali, že tyto procesy vedly v krkonošských smrkových a bukových 

lesích vystavených intenzivnímu stresovému působení znečištění ovzduší k nárůstu 

pokryvnosti bylinného patra a k dalšímu šíření již dříve dominantních druhů, jako jsou 

Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmelin, Avenella flexuosa (L.) Drejer, Vaccinium 

myrtillus L. a Athyrium distentifolium Opiz, doprovázenému úbytkem mechů. Snížení 

pokryvnosti bylo naopak zaznamenáno např. u druhů Blechnum spicant (L.) Roth, Dryopteris 

dilatata (Hoffm.) A. Gray, Viola biflora L. a Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) 

Arcang. Na mnoha místech byl pozorován též pokles v druhové diverzitě přízemní vegetace 

(Vacek & Lepš 1999, Vacek et al. 1999). Zvyšování abundance druhů A. flexuosa a C. villosa 

bylo úměrné imisnímu zatížení a s ním spojenému prosvětlování smrkových porostů (Vosátka 

et al. 1995). Obdobný vývoj byl pozorován i v jiných imisně postižených oblastech, jako byly 

např. Orlické hory (Vacek & Lepš 1993).  

 

3.1.2. Vliv zvýšené depozice dusíku 

Za další důležitý faktor ovlivňující složení přízemní vegetace a jeho změny je považována 

zvýšená depozice dusíku (Tyler 1987, Kellner & Mårshagen 1991, Kellner 1993, Mäkipää 

1994, 1998, Kellner & Redbo-Torstensson 1995, Olsson & Kellner 2006). Jako obzvláště 

citlivé na depozici dusíkatých látek bývá často uváděno mechové patro. Pokusy 

ve Skandinávii prokázaly negativní vliv přídavku dusíku na mechy projevující se snížením 
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jejich abundance (Mäkipää 1998). Cévnaté rostliny většinou reagují na zvýšenou dostupnost 

dusíku zlepšením růstu, pokud nejsou v mezidruhové kompetici potlačovány kompetičně 

silnějšími druhy. Kompetiční síla rostlin obecně závisí na maximální rychlosti produkce 

sušiny, maximální výšce (Grime 1979), struktuře porostu a na stádiu vývoje zápoje porostu 

(Eissenstat & Caldwell 1987). Nordin et al. (1998) prezentovali hypotézu, že potenciál druhu 

k nárůstu abundance v podmínkách zvýšené dostupnosti dusíku závisí nejen na schopnosti 

tohoto druhu soupeřit o dusík a využít ho pro produkci biomasy, ale též na náchylnosti tohoto 

druhu k ataku ze strany herbivorů a parazitických hub. V podmínkách zvýšeného množství 

dusíku totiž může dojít k ovlivnění vztahu mezi rostlinným druhem a jeho herbivory či 

parazity. 

V boreálních lesích bývá zvýšená dostupnost dusíku považována za hlavní faktor 

zvýhodňující druh Avenella flexuosa v kompetici s druhem Vaccinium myrtillus (Kellner & 

Redbo-Torstensson 1995; van Dobben et al. 1999, Strengbom et al. 2001). Strengbom et al. 

(2004) dospěli k závěru, že pokud si V. myrtillus udržuje hustý porost s uzavřeným zápojem, 

A. flexuosa je limitována nedostatkem světla a k jejímu šíření a kompetičnímu vytlačování 

druhu V. myrtillus nedochází, případně je tento proces velmi pomalý. Zvýšené množství 

dusíku tak může působit spíše nepřímo než přímo, a to prostřednictvím ovlivnění vzájemného 

vztahu mezi rostlinou a jejími přirozenými nepřáteli (Nordin et al. 1998; Strengbom et al. 

2002, 2004). Přidání dusíku obecně vede k akumulaci volných aminových kyselin v pletivech 

rostlin (Lähdesmäki et al. 1990; Nordin & Näsholm 1997), což může vyústit v intenzivnější 

napadání rostlin herbivory a listovými parazity, jejichž růst a reprodukce bývá v normálních 

podmínkách limitována dostupností snadno stravitelných látek obsahujících dusík (Strengbom 

et al. 2002). Předčasné opadávání listů zapříčiněné parazity pak může vést ke vzniku mezer 

v zápoji porostu V. myrtillus a k následnému zvýšení množství světla dostupného pro druh 

A. flexuosa. To může v důsledku přispět ke zvýhodnění podmínek pro tento druh ve srovnání 

s druhem V. myrtillus a může zásadním způsobem ovlivnit výsledek jejich vzájemné 

kompetice ve prospěch druhu A. flexuosa (Strengbom et al. 2003). 

 

3.1.3. Vztah mezi korunovým zápojem a složením přízemní vegetace 

Důležité ekologické procesy v lesních ekosystémech jsou přirozeně spojeny s dynamikou 

mezer v zápoji stromového patra v čase i v prostoru. Z publikovaných studií vyplývá 

existující gradient ve složení přízemní vegetace táhnoucí se od mikrostanovišť pod korunami 

velkých stromů směrem k otevřeným stanovištím v porostních mezerách. Podél tohoto 
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gradientu se mění též řada environmentálních faktorů, jako např. intenzita dopadajícího 

záření, množství a chemické složení podkorunových srážek, půdní vlhkost, opad jehličí a 

struktura a chemické vlastnosti půd (Kubin 1983, Økland et al. 1999). Tyto procesy by měly 

být brány v úvahu při hodnocení a interpretaci změn v druhovém složení přízemní vegetace a 

v abundanci jednotlivých druhů v rozpadajících se lesních ekosystémech, protože dynamika 

porostních mezer je při rozpadu lesních ekosystémů jedním z nejdůležitějších průvodních 

dějů. 

Za hlavní faktory mající vliv na početnost a druhové složení cévnatých rostlin v podrostu 

jehličnatých lesních ekosysystémů jsou považovány především zástin a nízká půdní vlhkost 

(Giesler et al. 1998, Økland et al. 1999), zapříčiněná zejména vysokou intercepcí a 

intenzivním příjmem vody kořeny stromů (Schaetzl et al. 1989). V případě mechorostů je za 

nejdůležitější faktor, mající vliv na jejich početnost a druhové složení na gradientu 

směřujícím od stanovišť pod korunami stromů k otevřeným stanovištím v porostních 

mezerách, považována vlhkost (Abolin 1974, Økland et al. 1999). 

 

3.1.4. Sukcese přízemní vegetace na holinách 

Van Roon (1993) popsal trendy v sukcesi přízemní vegetace na holinách po odumření 

krkonošských smrkových lesů.  

Na vlhkých stanovištích byly vylišeny následující čtyři fáze sukcese: 

1. postupné vymizení druhu Vaccinium myrtillus, typické dominanty tamních lesů, 

na mladých, tj. cca 3 roky starých, holinách způsobené pravděpodobně extrémními 

klimatickými podmínkami na otevřených stanovištích 

2. expanze druhu Calamagrostis villosa na holinách starých cca 4 až 6 let 

3. ústup druhu C. villosa po nějaké době kvůli klesající půdní vlhkosti a jeho postupné 

nahrazení šířícím se druhem Avenella flexuosa 

4. ústup druhu A. flexuosa pravděpodobně z důvodu snižující se mocnosti organického 

půdního F horizontu.  

Na suchých stanovištích se sukcese přízemní vegetace odlišovala vynecháním výše 

popsané druhé fáze a A. flexuosa kolonizovala holiny ihned po ústupu druhu V. myrtillus. 

Rozvoj druhu C. villosa byl potlačen zřejmě kvůli nedostatečné půdní vlhkosti. Nástup druhu 

A. flexuosa přitom nastal dříve a proběhl rychleji. Van Roon (1993) tento vývoj přičítal faktu, 

že expanze druhu A. flexuosa nebyla bržděna kompeticí s druhem C.villosa, a dále také 
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rychlejšímu průběhu dekompozice organického materiálu v důsledku teplejších a sušších 

podmínek na těchto stanovištích.  

Expanze různých druhů trav byla často pozorována i v případě jiných typů disturbancí 

lesních ekosystémů v jiných oblastech Evropy (e.g. Reif 1989; Rosen et al. 1992; Pyšek 1990, 

1992, 1993, 1994b; Vosátka et al. 1995; Kooijman et al. 2000; Wild et al. 2004).  

 

3.1.5. Dynamika druhů Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa 

Autoři studující dynamiku druhů Calamagrostis villosa a Avenella flexuosa v postupně se 

rozpadajících horských smrčinách v důsledku znečištění ovzduší v 90. letech 20. století 

(Pyšek 1992; Soukupová 1996, Soukupová et al. 1995, 1998) pozorovali obdobné změny 

v abundanci těchto dvou druhů trav jako van Roon (1993) na holinách. Stanoviště pod 

zapojenými korunami nepoškozených smrků se vyznačovala podmínkami příznivějšími pro 

růst druhu A. flexuosa, který je v porovnání s druhem C. villosa adaptován na větší zastínění a 

nižší dostupnost živin. V místech intenzivnější defoliace byly porosty druhu A. flexuosa 

postupně kolonizovány druhem C. villosa, poté následovalo delší období koexistence obou 

trav, přičemž C. villosa nakonec v mezidruhové kompetici vytlačila druh A. flexuosa a 

nahradila tak jeho porosty (Pyšek 1992; Soukupová et al. 1995). Soukupová et al. (1995) 

zjistili, že životní cyklus druhu C. villosa trval na podzolech zhruba sedm až osm let, po nichž 

následoval postupný návrat populace druhu A. flexuosa a období dominance druhu C. villosa 

bylo vystřídáno obdobím dominance druhu A. flexuosa. Nicméně C. villosa je zřejmě schopna 

přečkat nepříznivé období a za určitých podmínek se opět rozšířit (Soukupová 1996). 

Kompetice mezi druhy A. flexuosa a C. villosa může být ovlivněna mykorhizami. Oba 

zmíněné druhy trav tvoří symbiózy s arbuskulárními mykorhizními houbami, přičemž jejich 

kořeny bývají silně kolonizovány i ve značně znečištěných půdách (Vosatka et al. 1991). 

Symbióza s těmito houbami přispívá k snazšímu získávání živin, intenzivnějšímu růstu rostlin 

a pomáhá též v ochraně před kořenovými parazity (Smith & Read 1997), čímž může mít 

v podmínkách znečištěných a na živiny chudých půd podstatný vliv na výsledek mezidruhové 

kompetice daných druhů trav (Vosatka & Dodd 1998; Malcová et al. 1999). Kořeny různých 

rostlinných druhů mohou být v rámci společenstva propojeny též pomocí extraradikálního 

mycelia (ERM) (Francis & Read 1995), které umožňuje přenos asimilátů a živin mezi těmito 

druhy (Heap & Newman 1980; Martins 1992). Bylo zjištěno, že takovéto spojení může hrát 

důležitou roli v podzemní a následně též nadzemní kompetici mezi druhy C. villosa a 

A. flexuosa (Malcová et al. 1999). 
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3.1.6. Důležitost znalosti přirozené variability přízemní vegetace v různém 

prostorovém a časovém měřítku 

Podmínkou správné interpretace změn v přízemní vegetaci a jejich příčin je znalost 

přirozené prostorové i časové variability přízemní vegetace v malém měřítku. Existuje 

bohužel jen málo studií a poznatků týkajících se dlouhodobé přirozené dynamiky přízemní 

vegetace v dlouhověkých přirozeně se vyvíjejících horských smrkových lesích. Výsledky 

výzkumu prováděného na trvalé výzkumné ploše v boreálních jehličnatých lesích na jihu 

Norska ukázaly, že abundance mnoha druhů přízemní vegetace byla během sledovaného 

pětiletého období značně proměnlivá (Økland & Eilertsen 1996). Bylo zjištěno, že velké 

změny v abundanci mnoha druhů přízemní vegetace zaznamenané v prostorovém měřítku 

< 1 m2 a v časovém intervalu 10 let se ve větším prostorovém i časovém měřítku (25-2500 m2 

a 20-60 let) nemusí projevit a složení přízemní vegetace z tohoto pohledu může zůstávat 

stabilní (Økland & Eilertsen 1996). 

 

 

3.2.  Přirozená generativní obnova smrku ztepilého 

 

Přirozená obnova je jedním z klíčových procesů zajišťujících zachování autochtonního 

charakteru horských smrčin. Propad (neúspěch) přirozené obnovy může být způsoben 

nedostatkem zralých semen a/nebo nedostatkem bezpečných stanovišť pro klíčení semen a 

následné vzcházení a přežívání semenáčků (Harper 1977). 

 

3.2.1. Fruktifikace, klí čení semen a vývoj semenáčků 

Smrk se stejně jako některé další dřeviny vyznačuje značnými meziročními rozdíly 

v produkci semen. V literatuře bylo obecně navrženo několik teorií a hypotéz vysvětlujících 

tento jev, jako např. (1) klimatické podmínky pro produkci semen jsou v některých letech 

příznivější než v jiných (Lalonde & Roitberg 1992, Isagi et al. 1997), (2) synchronizace 

reprodukce zvyšuje pravděpodobnost vzájemného opylení u větrosnubných druhů dřevin 

(Smith et al. 1990), (3) fluktuace v produkci semen se vyvinula kvůli snížení rizika predace 

semen (hypotéza o přesycení predátorů v semenných letech) (Silvertown 1980), nebo (4) 

velké množství živinami bohatých semen, které v semenném roce naráz dopadne na zem a 
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podlehne v půdě rozkladu, znamená náhlý přísun živin (zejména dusíku), který může zlepšit 

podmínky pro růst a přežívání vzešlých semenáčků a umožnit tak vznik nové silné kohorty 

semenáčků (Zackrisson et al. 1999). 

Intenzita fruktifikace a zrání semen jsou ovlivněny teplotami ve vegetačním období, a 

proto se intervaly mezi jednotlivými semennými roky liší v závislosti na zeměpisné šířce a 

nadmořské výšce. Ve vysokohorských podmínkách jsou dlouhé intervaly mezi semennými 

roky považovány za jeden z nejvýznamnějších faktorů limitujících přirozenou obnovu smrku 

ztepilého. V semenných letech může množství semen dopadajících na zem dosahovat hodnot 

řádově několika set kusů na metr čtvereční (Sarvas 1957 sec. Hanssen 2003; Koski & 

Tallqvist 1978; Heiseke 1969 sec. Falta 2002; Veltsistas 1980 sec. Falta 2002; Zanzi Sulli 

1981 sec. Falta 2002). 

Jen velmi malá část semen vyklíčí a dá vzniknout novým semenáčkům (Nilsson et al. 

2002). Za faktory důležité pro klíčení semen bývají považovány zejména teplota a vlhkost. 

Pro klíčení semen smrku ztepilého jsou optimální teploty mírně přesahující 20°C. Při poklesu 

teploty pod 15°C pak bývá klíčení semen a vzcházení semenáčků silně inhibováno (Ohlson & 

Zackrisson 1992). Podobně negativní vliv byl zjištěn u nedostatečné vlhkosti. Hanssen (2002) 

uvádí např. prokazatelně nižší úspěšnost vzcházení semenáčků smrku ztepilého v letních 

měsících s delšími obdobími sucha v porovnání s deštivějšími léty. Také Ohlson & 

Zackrisson (1992) zaznamenali pozitivní korelaci mezi meziroční variabilitou ve vzcházení 

semenáčků této dřeviny a množstvím srážek. Hmyz a houby jsou dalšími faktory často 

zmiňovanými v souvislosti s jejich možným negativním vlivem na klíčení a přežívání 

semenáčků dřevin (Nilsson et al. 2002). 

Většina ze vzešlých semenáčků nepřežije několik prvních let jejich života. Udává se, že 

mortalita smrkových semenáčků během tohoto období může dosáhnout hodnot kolem 90 % 

(Leemans 1991). Se zvyšujícím se stářím semenáčků jejich mortalita obecně klesá. 

V obhospodařovaných různověkých smrkových porostech ve Skandinávii bylo např. zjištěno, 

že při dosažení výšky cca 10 cm mortalita semenáčků smrku ztepilého klesla pod 10 % 

(Lundqvist 1991, Nilson & Lundqvist 2001). Větší semenáčky jsou méně citlivé k suchu, jsou 

zdatnějšími kompetitory o světlo a živiny a mají větší šanci přežít napadení predátorem. 

 

3.2.2. Vliv mikrostanovištních podmínek na vzcházení a přežívání semenáčků 

Podle mnohých autorů hrají v procesu vzcházení a následného přežívání semenáčků 

smrku ztepilého velmi důležitou roli mikrostanovištní podmínky (Ohlson & Zackrisson 1992; 
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Hofgaard 1993; Hörnberg et al. 1997; Jonsson 1999; Jonášová & Prach 2004; Hunziker & 

Brang 2005; Kupferschmid & Bugmann 2005). Jejich význam obecně roste se zvyšující se 

nadmořskou výškou (Kupferschmid & Bugmann 2005). Za hlavní složky mikrostanoviště 

jsou považovány mikroreliéf, vrstva humusu nebo hloubka půdy a přízemní vegetace 

(Hanssen 2003, Diaci et al. 2005). Mezi důležité faktory ovlivňující příznivost mikrostanovišť 

pro přirozenou obnovu dřevin lze zařadit různé abiotické faktory, kompetici, výskyt predátorů 

a možné chemické interakce (Kuuluvainen & Kalmari 2003). 

Konvexní a konkávní tvary mikroreliéfu se ve vysokohorských lesích obecně vyznačují 

velkými rozdíly v množství dopadajícího slunečního záření, v mocnosti sněhové pokrývky a 

v půdní vlhkosti, a proto se liší též ve vhodnosti pro růst semenáčků dřevin (Kupferschmid & 

Bugmann 2005). Semenáčky rostoucí na vyvýšeninách mohou být též lépe chráněny např. 

před poškozením mrazem, protože nízké teploty se obecně nejčastěji vyskytují v nejnižších 

místech mikroreliéfu (Langvall et al. 2001). Velký význam vyvýšenin pro přirozenou obnovu 

smrku ztepilého zaznamenali např. Kuuluvainen & Kalmari (2003) v boreálních smrkových 

lesích v jižním Finsku. Tito autoři uvádějí, že smrkové semenáčky rostly nejčastěji cca 10-

15 cm nad základní rovinou okolního mikroreliéfu. Litja (1951 sec. Kuuluvainen 1994) navíc 

pozoroval v boreálních smrkových lesích více semenáčků na vyvýšených místech tvořených 

rozkládajícími se pařezy či pahýly v porovnání s vyvýšeninami v okolí kamenů. Z toho 

vyplývá, že množství smrkových semenáčků nezáviselo v tomto případě pouze na tvaru 

mikroreliéfu, ale svou roli hrály i ekologické vlastnosti rozkládajícího se dřeva, jako např. 

zvýšená dostupnost živin a vody (Kuuluvainen 1994). 

Tloušťka humusu či hloubka půdy má obecně příznivý vliv na výskyt semenáčků smrku 

ztepilého v horských smrčinách (Diaci et al. 2005, Baier et al. 2007). 

Přízemní vegetace soupeří se semenáčky o vodu, světlo a živiny (Hörnberg et al. 1997; 

Jäderlund et al. 1997) a v některých případech může inhibovat klíčení semen a následný růst 

semenáčků též alelopaticky (Pellisier 1993; Maubon et al. 1995; Jäderlund et al. 1996; Gallet 

1994; Dolling et al. 1994). Na druhou stranu může přízemní vegetace malým semenáčkům 

poskytovat ochranu před extrémními klimatickými podmínkami na otevřenějších stanovištích 

(Le Page & Coates 1994). Rovněž predace semen a semenáčků lesních dřevin se může lišit 

v různých substrátech a mikrostanovištích (Nystrand & Granström 1997). 

Ve vysokohorských lesích má pro růst semenáčků většiny druhů dřevin včetně smrku 

ztepilého velký význam světlo (např. Greis & Kellomäki 1981, Dai 1996, Diaci 2002, 

de Chantal et al. 2003). Nízká intenzita slunečního záření může negativně ovlivnit úspěšnost 

přirozené obnovy smrku ztepilého, její růst i stavbu (Diaci et al. 2005). Heisig & Thomasius 
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(1968 sec. Schmidt-Vogt 1991) např. uvádějí přímou závislost délky výhonů 5-6letých 

semenáčků smrku ztepilého na míře osvětlení. Plný růst semenáčků byl pozorován při 35% 

osvětlení, zatímco při poklesu osvětlení pod 20 % došlo k omezení jejich růstu. 

Brang (1998) zjistil, že k úspěšnému růstu a přežívání semenáčků smrku ztepilého 

ve vyšších polohách je nutný přímý dopad slunečního záření. Difúzní světlo je v tomto ohledu 

nedostatečné. Přímá radiace do značné míry určuje též teplotu při povrchu půdy. Dalšími 

faktory, které mohou modifikovat teplotní podmínky pro semenáčky, jsou např. půdní 

vlastnosti, mrtvé dřevo či mikroreliéf (Diaci et al. 2005), jak již bylo uvedeno výše. Diaci 

et al. (2005) uvádějí, že vliv světla na přirozenou obnovu smrku ztepilého se může lišit 

v závislosti na poloze daného smrkového porostu v reliéfu. Na jihozápadním svahu hor tak 

může být situace v tomto ohledu úplně odlišná než v uzavřené hluboké depresi. 

Přísun světla a tepla na úroveň bylinného patra je vázán především na korunový zápoj 

smrkového porostu. Příliš hustý zápoj značně omezuje množství přímého slunečního záření 

pronikajícího do spodních pater porostu a tím limituje i přirozenou obnovu smrku. De Chantal 

et al. (2003) uvádějí, že množství slunečního záření i další faktory ovlivňující růst semenáčků, 

jako např. podzemní kompetice o vodu a živiny s přízemní vegetací a okolními dospělými 

stromy nebo atak ze strany herbivorů, se může lišit i v závislosti na poloze v rámci světlin 

v korunovém zápoji. Kompetice ze strany okolních dospělých stromů např. omezuje růst a 

rozvoj přízemní vegetace v okrajových částech světlin (Kuuluvainen et al. 1993). 

Po uvolnění korunového zápoje se zlepšují podmínky pro fruktifikaci dospělých stromů a 

šíření semen, dochází k oživení půdní aktivity a je stimulováno klíčení semen a vývoj 

semenáčků (Schmidt-Vogt 1991). Avšak defoliace a rozpad stromového patra většinou vedou 

též k expanzi kompetitivních druhů přízemní vegetace (Vacek et al. 1999). Korunový zápoj 

tak má velmi významný vliv na skladbu mikrostanovištní mozaiky pro přirozenou obnovu 

smrku ztepilého. 

 

3.2.2.1. Trouchnivějící mrtvé dřevo 

Rozkládající se mrtvé dřevo bývá v literatuře často zmiňováno v souvislosti s přirozenou 

obnovou smrku ztepilého v horských i boreálních lesních ekosystémech jako příznivé či 

dokonce nezbytné mikrostanoviště pro vzcházení a následné přežívání smrkových semenáčků 

(např. Szewczyk & Szwargrzyk 1996, Mai 1998, Kuuluvainen & Kalmari 2003, Jonášová & 

Prach 2004, Kupferschmid & Bugmann 2005, Valkonen & Maguire 2005, Baier et al. 2007). 

Jeho význam je zdůrazňován především ve společenstvech, kde husté bylinné patro 
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představuje účinnou překážku v růstu a vývoji semenáčků. V přirozených boreálních 

smrkových lesích ve Švédsku bylo např. pozorováno, že rozkládající se padlé kmeny a pařezy 

tvořily substrát pro 40 % všech jedinců smrku ztepilého, přičemž tato mikrostanoviště 

pokrývala jen asi 6 % půdního povrchu ve sledovaném porostu (Hoffgaard 1993). Dalším 

příkladem mohou být horské smrčiny ve východní části Alp v Itálii, kde byla 

na trouchnivějících pařezech zaznamenána pětkrát vyšší hustota přirozené obnovy smrku 

ztepilého oproti ostatním mikrostanovištím (Motta et al. 2006). 

Z hlediska dynamiky lesních ekosystémů bývají trouchnivějící padlé kmeny označovány 

za ochranná („mateřská“) mikrostanoviště (Kuuluvainen et al. 2002, Brang et al. 2003). 

Přítomnost kmenů v optimálním stádiu rozkladu bývá některými autory dokonce označována 

za podmínku zachování kontinuity populace smrku. Příznivost těchto mikrostanovišť se mění 

v závislosti na stanovištních a klimatických podmínkách. Tato proměnlivost může být dále 

modifikována stupněm dekompozice a velikostí kmenů (Hoffgaard 1993, Takahashi et al. 

2000, Motta et al. 2006). Holeksa (1998 sec. Kuuluvainen & Kalmari 2003) např. uvádí, že 

mohutné trouchnivějící kmeny se v karpatských horských smrčinách vyznačovaly 

příznivějšími podmínkami pro smrkové semenáčky než menší kmeny ve stejném stádiu 

rozpadu. 

Kromě již výše zmíněné ochrany před kompeticí ze strany přízemní vegetace spočívá 

příznivost trouchu pro přirozenou obnovu smrku ztepilého především v jeho vodním a 

teplotním režimu a světelných podmínkách (Zielonka & Niklasson 2001, Kuuluvainen & 

Kalmari 2003, Ježek 2004, Jonášová & Prach 2004, Valkonen & Maguire 2005). Vyrovnané 

vláhové a teplotní poměry prodlužují vegetační období a tlumí vliv klimatických extrémů. 

Diaci et al. (2005) např. uvádějí, že trouchnivějící dřevo tvoří často vyvýšeniny 

v mikroreliéfu, které se vyznačují vyššími teplotami, což může chránit semenáčky před 

poškozením mrazem. Vyvýšená místa tvořená trouchem mohou semenáčkům poskytovat též 

ochranu proti pohybům sněhu, přívalové vodě (Vacek 1981), zahrnutí opadem (Valkonen & 

Maguire 2005), a dokonce i proti hlodavcům a zvěři (Mai 1998). 

Z hlediska výživy však trouchnivějící dřevo bývá často považováno za méně příznivé. 

Takahashi et al. (2000) ukázali, že vodní výluhy z rozkládajícího se dřeva jsou kyselé a 

obsahují poměrně nízký obsah minerálních živin. U starších semenáčků tak může být růst 

v některých případech limitován např. nedostatkem dusíku (Mai 1998). Obsah živin se však 

v průběhu rozkladu dřeva mění. Vyšší koncentrace živin jsou obecně obsaženy v kůře, avšak 

ta se v ranných stádiích rozkladu z dřeva odlupuje. S postupujícím rozkladem se zvyšuje 

obsah živin i v samotném dřevě (Takahashi et al. 2000). Živinové podmínky mohou být dále 



3. Literární přehled 

 23

zlepšeny např. akumulací opadu na trouchnivějícím dřevě a/nebo tím, že kořeny semenáčků 

již dosáhnou do minerální půdy (Harmon 1987, Takahashi et al. 2000). Vyšší množství živin 

v trouchnivějícím dřevě může být též výsledkem mikrobiální fixace dusíku (Jurgensen et al. 

1987, Hendrickson 1991, Brunner & Kimmins 2003). 

 

3.2.2.2. Smrkový opad 

Názory na příznivost smrkového opadu pro přirozenou obnovu smrku ztepilého se spíše 

různí. Vliv tohoto mikrostanoviště může být zřejmě modifikován dalšími stanovištními 

faktory. Některými autory je smrkový opad považován spolu s trouchnivějícím dřevem 

za jeden z nejpříznivějších typů mikrostanovišť (např. Hanssen 2002, Jonášová & Prach 2004, 

Valkonen & Maguire 2005). Baier et al. (2007) a Hanssen (2003) dokonce uvádějí, že se 

vzrůstající tloušťkou humusové vrstvy roste i pravděpodobnost výskytu semenáčků smrku 

ztepilého. Jiní autoři naopak přisuzují silným akumulacím smrkového opadu na povrchu půdy 

negativní vliv na přežívání semenáčků jehličnatých dřevin. Silné vrstvy opadu mohou být 

totiž náchylné k vysychání a mohou znesnadňovat semenáčkům, aby jejich kořeny rychle 

dosáhly do minerální půdy (Brang 1998, Greene et al. 1999). 

V souvislosti s vlivem smrkového opadu na přirozenou obnovu je možné zmínit též 

přítomnost alelopatických látek v jehlicích smrku ztepilého. Za hlavní aktivní látky 

zodpovědné za potenciální fytotoxicitu smrkového opadu pro semenáčky bývají považovány 

především picein a p-hydroxyacetophenon. Gallet (1994) pozoroval např. silný redukční efekt 

p-hydroxyacetophenonu na růst kořenů smrkových semenáčků. 

 

3.2.2.3. Mechy 

Taktéž v názoru na vliv mechového patra na vzcházení a přežívání semenáčků smrku 

ztepilého nejsou dosud publikované výsledky jednotné. Valkonen & Maguire (2005) uvádějí, 

že na místech s vysokou pokryvností mechů obecně zaznamenali nízké počty vzešlých 

semenáčků smrku ztepilého. Jonášová & Prach (2004) naopak ohodnotili mechy jako vcelku 

příznivé mikrostanoviště pro vzcházení semenáčků této dřeviny, ale zároveň pozorovali 

vysokou mortalitu u semenáčků rostoucích v tomto typu mikrostanoviště. Hörnberg et al. 

(1997) spatřovali příčinu mortality semenáčků v jejich utlačení hustými porosty mechu. 

Podrobněji se interkací mezi mechy a smrkovými semenáčky zabývali např. Ohlson & 

Zackrisson (1992), kteří zjistili rozdíly ve vlivu na přirozenou obnovu smrku mezi porosty 
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rodu Sphagnum a Pleurozium. Tyto dva taxony se lišily jak v příznivosti pro klíčení semen a 

vzcházení semenáčků, tak také v úspěšnosti přežívání semenáčků a v příčinách jejich 

mortality. Porosty rodu Sphagnum se vyznačovaly zejména vyššími teplotami v jarním a 

na začátku letního období, což podporovalo úspěšné vzcházení smrkových semenáčků 

v podmínkách boreálních lesů ve vysokých zeměpisných šířkách, kde tento proces bývá často 

inhibován právě nízkými teplotami. Příznivost porostů rodu Sphagnum pro vzcházení 

semenáčků smrku ztepilého potvrdil i Hanssen (2002). Hlavní příčinu nižší úspěšnosti 

vzcházení semenáčků v případě mechových porostů tvořených rodem Pleurozium spatřovali 

Ohlson & Zackrisson (1992) v nižší vlhkosti. Nízká úspěšnost vzcházení semenáčků smrku 

ztepilého byla zaznamenána též v porostech druhu Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 

(Hörnberg et al. 1997) či rodu Dicranum (Hansen 2002). 

V případě přežívání semenáčků smrku ztepilého poskytovaly příznivější podmínky 

naopak mechové porosty rodu Pleurozium. U rodu Sphagnum totiž často docházelo díky jeho 

relativně vyšší rychlosti růstu v porovnání se smrkovými semenáčky k přerostení a utlačení 

semenáčků v hustých mechových porostech. Uvádí se, že rychlost růstu semenáčků by musela 

dosahovat hodnot kolem 75 mm za 5 let, aby nebyly rodem Sphagnum přerosteny a zahubeny 

ve vzájemné kompetici. Jelikož jen velmi málo semenáčků smrku ztepilého je schopno růst 

takovouto rychlostí, může jejich mortalita na konci čtvrté vegetační sezóny dosahovat 

v průměru 75 % i více (Ohlson & Zackrisson 1992). Při srovnání mortality semenáčků smrku 

ztepilého se semenáčky dvou nepůvodních druhů dřevin, konkrétně Pinus contorta Loud. a 

Picea mariana (Mill.) Britton et al., bylo ve Skandinávii zjištěno, že jedinci těchto dvou 

nepůvodních druhů přežívali v porostech rodu Sphagnum úspěšněji než semenáčky smrku 

ztepilého. Tato skutečnost byla vysvětlena právě delšími jehlicemi a vyšším potenciálem růstu 

u nepůvodních druhů (Junttila & Skaret 1990), což jim umožnilo lépe obstát v kompetici 

s rodem Sphagnum (Ohlson & Zackrisson 1992). 

 

3.2.2.4. Porost Vaccinium myrtillus 

Negativní vliv porostu Vaccinium myrtillus na přirozenou obnovu smrku ztepilého uvádějí 

např. Schmidt-Vogt (1972) a Hanssen (2002). Obdobně i Jonášová & Prach (2004) 

zaznamenali v tomto typu mikrostanoviště v horských smrčinách na Šumavě jen minimum 

smrkových semenáčků. Na kyselých půdách vytvořených na silikátových horninách byl 

porost V. myrtillus ve vztahu k vývoji semenáčků smrku ztepilého některými autory označen 

za kompetitora (např. Brang 1998, Bauer 2003 sec. Baier et al. 2007). Naopak v případě půd 
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s alkalickou reakcí může rozvolněnější porost V. myrtillus poskytovat příznivé podmínky pro 

vývoj přirozené obnovy této dřeviny. V těchto podmínkách zřejmě V. myrtillus a smrkové 

semenáčky preferují stejná mikrostanoviště vyznačující se silnou vrstvou kyselého humusu 

(Baier et al. 2007). Také Vacek (1981) a Danielewicz & Zientarski (2004)  zjistili v porostu 

V. myrtillus celkem příznivé podmínky pro semenáčky v krkonošských smrčinách a ani 

Svoboda (1957) nepovažoval tento typ mikrostanoviště za překážku ve zmlazování smrku 

ztepilého. Valkonen & Maguire (2005) neprokázali u porostu V. myrtillus ve smrčinách 

jižního Finska ani pozitivní ani negativní vliv na přirozenou obnovu této dřeviny. 

Stejně jako u smrkového opadu byl i v případě porostu V. myrtillus diskutován jeho 

možný alelopatický inhibiční efekt na vývoj semenáčků smrku ztepilého (Pellisier 1993, 

1994, Maubon et al. 1995, Mallik & Pellisier 2000). Pellisier (1993, 1994) např. ukázal, že 

látky obsažené ve V. myrtillus mohou inhibovat klíčení semen smrku ztepilého i následný růst 

kořenů semenáčků. Jäderlund et al. (1996) testovali možný inhibiční efekt stárnoucích a 

rozkládajících se listů V. myrtillus a vodního výluhu z biomasy tohoto druhu na klíčení semen 

a přežívání semenáčků smrku ztepilého v laboratorních a skleníkových pokusech. Výsledky 

této studie ukázaly, že látky s inhibičním účinkem přítomné v listech V. myrtillus jsou 

relativně snadno rozpustné, a uvolňují se tak již v raných stádiích dekompozice, a tudíž jejich 

fytotoxicita nebude mít zřejmě na proces přirozené obnovy smrku ztepilého žádný rozhodující 

vliv (Jäderlund et al. 1996). V organické vrstvě půdy projdou tyto látky vcelku rychle 

mikrobiálním rozkladem a jejich inhibiční účinky zmizí (Pellisier 1998). 

 

3.2.2.5. Porosty trav Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa 

Mikrostanoviště s dominancí trav jsou obecně považována za nepříznivé pro vzcházení a 

následné přežívání semenáčů smrku ztepilého (např. Yli-Vakkuri 1963, Schmidt-Vogt 1972, 

Vacek 1981, Hanssen 2002, Jonášová & Prach 2004, Baier et al. 2007). Důvodem je zejména 

silná kompetice o světlo, vláhu i živiny (Valkonen & Maguire 2005). 

Oproti tomu Plate (1975 sec. Falta 2002) nalezl v hustém porostu druhu Avenella flexuosa 

poměrně velké množství klíčících semenáčků. Tento výsledek byl vysvětlen jako důsledek 

ukrytí semen v hustém travním porostu před jejich konzumenty. V tomto případě se konkrétně 

jednalo zřejmě o ptactvo. Jonášová & Prach (2004) zase pozorovali zvyšující se počet 

smrkových semenáčků na jednotku plochy se vzrůstajícím stářím jedinců relativně oproti 

ostatním typům mikrostanovišť. Také Danielewicz & Zientarski (2004) zaznamenali 

v porostech druhu A. flexuosa relativně vyšší počet mladých jedinců smrku ztepilého 
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v porovnání s některými dalšími typy mikrostanovišť v rozpadající se horské smrčině 

na polské straně Krkonoš. 

Význam porostu druhu A. flexuosa pro přirozenou obnovu smrku ztepilého může též 

stoupat se zvyšující se nadmořskou výškou a s ní související extremitou klimatických 

podmínek. V těchto podmínkách může facilitační efekt porostu A. flexuosa převážit nad 

kompetičním (Germino et al. 2002). Také Jonsson (1999) zaznamenal pozitivní korelaci mezi 

výškou a výškovým přírůstem semenáčků smrku ztepilého a pokryvností druhu A. flexuosa 

v drsných klimatických podmínkách ve vyšších nadmořských výškách ve Švédsku. 

 

3.2.2.6. Ostatní druhy vegetace bylinného patra 

Z ostatních druhů přízemní vegetace je v souvislosti s vlivem na přirozenou obnovu 

smrku ztepilého v literatuře zmiňován např. porost Oxalis acetosella L. Schweiger & Sterba 

(1997) popsali vegetační typ s dominancí tohoto druhu jako příznivý pro smrkové semenáčky. 

Dalším druhem hodnoceným z tohoto hlediska je Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Některé 

dřívější studie zmiňují tento druh z důvodu jeho možných fytotoxických účinků na semenáčky 

jehličnatých dřevin v raných fázích jejich vývoje (např. Dolling et al. 1994). Avšak v pozdější 

studii přímo zaměřené na alelopatické účinky této kapradiny se vliv na mortalitu či růst 

semenáčků prokázat nepodařilo (Dolling  1996). Tato kapradina je známá též jako druh velice 

efektivní v kompetici o světlo, vláhu a živiny (Dolling 1996). Dalším důležitým 

mechanizmem, jakým může P. aquilinum negativně ovlivňovat vývoj jehličnatých 

semenáčků, je utlačení poléhající nadzemní biomasou (Dolling  1996). 

Z výsledků studie provedené Jonssonem (1999) v boreálních lesích Švédska vyplývá 

negativní korelace mezi výškou a výškovým přírůstem semenáčků smrku ztepilého a 

pokryvností druhu Empetrum  hermaphroditum Hagerup. Pellisier (1993) zase zmiňuje možné 

fytotoxické účinky druhu Athyrium filix-femina (L.) Roth na vývoj přirozené obnovy smrku 

ztepilého. Avšak tyto účinky byly testovány pouze in vitro a k jejich potvrzení by bylo nutné 

provést řadu terénních šetření. 
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4. METODIKA 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Charakteristika zájmového území a výzkumných ploch 

 

Výzkum probíhal na pěti trvalých výzkumných plochách situovaných v autochtonních 

klimaxových horských smrčinách v Krkonoších v nadmořské výšce od 1185 do 1317 m 

(Cudlín et al. 1995). Geologické podloží je tvořeno převážně kyselými metamorfyty (svory, 

fylity, ortho-rulami) a žulou. Podnebí v dané oblasti je chladné s převládajícím západním 

prouděním. Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí od 857 do 1260 mm, přičemž se liší 

především v závislosti na nadmořské výšce a orientaci svahů. Průměrná roční teplota klesá 

s nadmořskou výškou v rozmezí od 6,1°C do 2,6°C (Fanta et al. 1969). Proudění vzduchu 

v mírně zvlněném reliéfu Krkonoš s většinou zaoblenými vrcholy a širokými údolími je 

ovlivňováno sérií anemoorografických systémů (Jeník 1961). Vzdušné masy přicházející 

převážně od západu jsou usměrňovány dvěma souběžnými hřebeny táhnoucími se 

západovýchodním směrem a rychlost jejich proudění se od úpatí hor k vrcholovým planinám 

zvyšuje. Závětrné, tj. východní, jihovýchodní a severovýchodní, svahy se pak vyznačují 

zvýšenou depozicí. 

Trvalé výzkumné plochy byly založeny již v roce 1992 pracovníky ÚSBE AV ČR a od té 

doby na nich probíhá soustavný průzkum týkající se problematiky reakce horských 

smrkových ekosystémů na působení různých stresových faktorů. Lokality Alžbětinka a 

Mumlavská hora se nacházejí v západní části pohoří a tři zbývající lokality, tj. Modrý důl, 

Slunečné údolí a Pašerácký chodníček, v části východní (Obr. 1). Většina lokalit je 
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orientována k jihu nebo jihozápadu kromě lokality Alžbětinka, která má severozápadní 

orientaci. Východně položené lokality jsou svažitější. Lokality se odlišují také charakterem 

geologického podloží; v severozápadní části Krkonoš převažuje granit, ve východní pak 

krystalické břidlice a svor (Fanta et al. 1969). Díky převažujícímu západnímu proudění byl 

v minulosti imisemi nejvíce zatížen západní okraj pohoří. Z odlišné úrovně imisní zátěže 

v minulosti vyplývá různé stádium rozpadu stromového patra a s ním související různý 

korunový zápoj a různá pokryvnost bylinného patra na sledovaných lokalitách (Vávrová 

2003). 

 
Obr. 1: Rozmístění trvalých výzkumných ploch v rámci Krkonošského národního parku. 

 

Ve stromovém patře se na zkoumaných lokalitách vyskytoval pouze smrk ztepilý (Picea 

abies (L.) Karsten). Tento druh jednoznačně převládal též ve vrstvě představující přirozenou 

obnovu dřevin. V tomto případě byl doprovázen několika vtroušenými semenáčky jeřábu 

ptačího (Sorbus aucuparia L.). V přízemní vrstvě vegetace byla přítomna většina druhů 

typických pro klimaxové horské smrčiny, mezi nimiž obecně dominovaly zejména metlička 

křivolaká (Avenella flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a třtina chloupkatá 

(Calamagrostis villosa). Jména taxonů vyšších rostlin jsou uvedena podle Kubát et al. (2002). 

Stručná charakteristika jednotlivých výzkumných ploch je shrnuta v Tab. 1. 
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Tab. 1: Vybrané stanovištní a vegetační charakteristiky trvalých výzkumných ploch (Cudlín et al. 
1995; Soukupová & Rauch 1999). 
 
Trvalá výzkumná 

plocha 
Mumlavská 

hora 
Alžbětinka Modrý důl Slunečné údolí 

Pašerácký 
chodníček 

Zeměpisná šířka 50°47′56″ N 50°45′34″ N 50°43′13″ N 50°44′26″ N 50°44′25″ N 

Zeměpisná délka 15°27′53″ E 15°31′15″ E 15°42′25″ E 15°45′29″ E 15°45′56″ E 

Nadmořská výška 1185 1192 1237 1241 1317 
Orientace JZ SZ J JZ JZ 

Sklonitost [o] 5 14 22 31 18 
Matečná hornina žula žula rula svor svor 

Převažující půdní 
typy 

podzol 
ranker, 

organozem, 
podzol 

podzol, ranker podzol podzol, ranker 

Stáří smrkového 
porostu (1995) 

183 203 124 157 148 

Změna 
korunového 

zápoje 
(1996→2000) 

0.05→0.02 0.35→0.29 0.65→0.54 0.60→0.36 0.50→0.32 

Počet živých 
stromů 

(1992→2003) 
12→3 63→59 97→93 88→77 * 145→130 

Počet mrtvých 
stromů 

(1992→2003) 
121→130 65→69 54→58 44→53 122→137 

Stádium rozpadu 
smrkového 
porostu 

(1992→2003) 

téměř zcela 
rozpadlý 

(beze změny) 

značně 
rozpadlý 

(beze změny) 

mírně rozpadlý 
(beze změny) 

mírně rozpadlý 
↓ 

středně rozpadlý 

středně rozpadlý 
↓ 

značně rozpadlý 

Vegetační 
jednotka 

Sphagno-
Piceetum 

molinietosum 

Athyrio 
alpestris-
Piceetum 
typicum 

Calamagrostio 
villosae-
Piceetum 
fagetosum 

Calamagrostio 
villosae-Piceetum 

typicum 

Calamagrostio 
villosae-Piceetum 
typicum var. 
avenellosum 

* 2 stromy byly pokáceny 

 

 

4.2.  Sběr dat 

 

Na každé z pěti sledovaných lokalit byla vyznačena trvalá výzkumná plocha o velikosti 

50×50 m a tato byla rozdělena na 25 sekcí s rozměry 10×10 m. Každá z těchto sekcí byla 

proložena pomyslnou pravidelnou čtvercovou sítí s počtem 100 polí. Pomocí generátoru 

náhodných čísel byly v každé sekci vybrány 4 čtvercové plošky s rozměry 1×1 m, dále jen 

čtverce (Obr. 2). Celkově bylo tedy na každé lokalitě podrobněji zkoumáno 100 čtverců 

o rozloze 1 m2. Výjimkou byla trvalá výzkumná plocha Mumlavská hora, kde bylo z důvodu 

minimálního množství smrkových semenáčků a nízké variability v přízemní vegetaci 

zkoumáno pouze 60 čtverců v 15 sekcích. Hranice sekcí i čtverců byly v terénu vyznačeny 

pomocí plastových a dřevěných kolíků. Uspořádání čtverců představovalo kombinaci 
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pravidelného a náhodného uspořádání, což umožnilo zachytit případnou nehomogenitu 

v rámci jednotlivých trvalých výzkumných ploch. 

 

 
Obr. 2: Schéma rozdělení trvalých výzkumných ploch (50×50 m) na 25 sekcí (10×10 m), přičemž 
v každé z těchto sekcí byly náhodně vybrány 4 čtverce (1×1 m), tj. celkem 100 čtverců na každé  
trvalé výzkumné ploše, v nichž byl prováděn podrobný výzkum přirozené obnovy smrku ztepilého a 
mapování přízemní vegetace (převzato z Falta 2002). 

 

Ve čtvercích bylo v letech 1995, 2002 a 2006 provedeno podrobné vegetační mapování 

grafickou metodou, která je podle Moravce a kol. (1994) vhodná pro dlouhodobé sledování 

dynamiky vegetace na trvalých plochách v druhově chudších společenstvech. Konkrétně byl 

zvolen síťový postup mapování, při němž se přenáší rozmístění populací pomocí čtverce 

s pravoúhlou sítí do mapy s podobnou sítí v úměrném zmenšení. Jako čtverec byl používán 

dřevěný skládací rám (o velikosti 1×1 m) opatřený po obvodu háčky k upínání gumiček, které 

tvořily pravidelnou síť s okem 10 cm. Do vegetačních map byly zakresleny všechny druhy 

bylinného patra přítomné ve zkoumaných čtvercích a všechny ostatní složky pokryvu povrchu 

půdy, jako např. smrkový opad, trouchnivějící mrtvé dřevo, kameny, kořeny, větve, apod. 
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Druhy mechového patra nebyly rozlišovány a byly zaznamenávány jako jedna kategorie. 

Minimální velikost zakreslovaných objektů byla stanovena na 5×5 cm. 

Dále byl v těchto čtvercích prováděn od roku 1995 podrobný monitoring přirozené 

obnovy smrku ztepilého zaměřený zejména na zhodnocení úspěšnosti vzcházení a následného 

přežívání náletových semenáčků v závislosti na různých typech mikrostanovišť. Semenáčky 

smrku ztepilého byly v těchto čtvercích sčítány vždy na podzim v letech 1995-1997 

(na Pašeráckém chodníčku i 1994), 2000 a 2002-2007 (na Modrém dole i 2001). 

U semenáčků bylo zaznamenáváno též jejich stáří, určené na základě počtu ročních přírůstků, 

a typ mikrostanoviště, ve kterém se vyskytovaly. Rozlišováno bylo 8 typů mikrostanovišť: 

smrkový opad, trouch, porost druhu Avenella flexuosa, porost druhu Calamagrostis villosa, 

porost druhu Vaccinium myrtillus, mechy a dvě směsné kategorie nazvané ostatní druhy 

bylinné vegetace a ostatní složky pokryvu povrchu půdy (kameny, kořeny stromů, kůra, 

větve, atd.). Poloha semenáčků byla zakreslována s přesností na 5 cm do mapek 

představujících jednotlivé výzkumné čtverce o rozloze 1 m2, což usnadnilo nalezení a 

identifikaci jednotlivých semenáčků při monitoringu jejich přežívání v následujících letech. 

Většina smrkových semenáčků pocházela z jednoho z posledních čtyř silných semenných let, 

tj. z let 1992, 1995, 2000 a 2003. V letech 2006 a 2007 byla u dvou nejstarších věkových 

kategorií semenáčků, tj. semenáčků vzešlých v letech 1993 a 1996, a v roce 2007 též 

u semenáčků vzešlých v roce 2001 zjišťována též výška jedinců s přesností na 0,5 cm. 

V letech 2000 a 2005 proběhlo na všech trvalých výzkumných plochách terénní mapování 

pomocí laserového zaměřovače Impulse 200 a elektronické buzoly MapStar v kombinaci se 

softwarem FieldMap (IFER 2009). Prostorová data získaná při tomto mapování se stala 

základem pro tvorbu geodatabází jednotlivých trvalých výzkumných ploch. Zaměřeny přitom 

byly hranice trvalých výzkumných ploch, jednotlivých sekcí a čtverců pro sledování přízemní 

vrstvy vegetace a přirozené obnovy smrku ztepilého, drobné vodní toky, ležící mrtvé dřevo, 

všichni živí dospělí jedinci smrku ztepilého, jejich horizontální průměty korun a všechny 

souše nacházející se na zkoumaných trvalých výzkumných plochách. Z těchto terénních 

měření pochází též základní soubor bodů s údaji o relativní výšce terénu v rámci jednotlivých 

trvalých výzkumných ploch použitý pro tvorbu podrobných digitálních modelů terénu a z nich 

odvozených mapových vrstev, tj. map vrstevnic, sklonitosti a tvarů mikroreliéfu. 

Jelikož se při následných analýzách závislosti přízemní vegetace na mikrostanovištních 

podmínkách ve čtvercích o rozloze 1 m2 ukázalo, že takto odvozená mapa tvaru mikroreliéfu 

není dostatečně podrobná pro analýzy v takovémto měřítku, byla tato proměnná ohodnocena 

též přímým terénním šetřením v roce 2007. Pro každý ze sledovaných čtverců byl určen 
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převažující tvar mikroreliéfu lišící se intenzitou erozně-akumulačních pochodů. Rozlišovány 

byly tyto čtyři tvary: elevace, deprese, svah, mírný svah až rovina (Hanssen 2003). 

Data pocházející z terénního průzkumu z let 2002 až 2007 byla sebrána přímo autorkou 

předkládané disertační práce, data z předešlého období byla získána od ostatních současných i 

bývalých pracovníků Laboratoře ekologie lesa Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR 

v Českých Budějovicích a následně upravena pro potřeby této práce. 

Půdní mapy použité v této práci při hodnocení vlivu mikrostanovištních podmínek 

na přízemní vegetaci i přirozenou obnovu smrku ztepilého pocházejí z terénního průzkumu 

provedeného Doc. Vavříčkem, který spočíval v sondování půd v pravidelné pravoúhlé síti 

s okem 2 m pokrývající celé trvalé výzkumné plochy (Přílohy 6 – 9).  

 

 

4.3. Zpracování dat 

 

4.3.1. Geodatabáze trvalých výzkumných ploch 

Prvním krokem při tvorbě geodatabází trvalých výzkumných ploch bylo shromáždění 

všech dostupných prostorových dat a popisných údajů k jednotlivým složkám ekosystému, 

které byly od založení ploch, tedy zhruba od roku 1992, zkoumány. Následoval převod 

mapových vrstev do jednotného souřadnicového systému. 

Dalším krokem bylo navržení entitně relačního diagramu, který znázorňuje všechny 

objekty obsažené v databázi, tj. mapové vrstvy a popisné tabulky, a způsob jejich vzájemného 

propojení (Obr. 3). Na základě tohoto diagramu pak byla navržena struktura jednotlivých 

atributových tabulek mapových vrstev i samostatných tabulek obsahujících další popisné 

údaje k různým objektům v databázi, což zahrnovalo též určení datového formátu 

jednotlivých sloupců v tabulkách. V každé z tabulek musely být kromě sloupců obsahujících 

konkrétní naměřené údaje vytvořeny také sloupce sloužící k jednoznačné identifikaci prvků, 

které byly použity jako klíče k propojení entit v databázi způsobem nadefinovaným v entitně 

relačním diagramu. Odpovídající si sloupce přitom musely mít shodný datový formát, aby 

bylo propojení prakticky proveditelné. 

K samotnému vytvoření geodatabází byl využit modul ArcCatalog softwaru ArcGIS 9.x. 

Pro každou z trvalých výzkumných ploch byla vytvořena samostatná „personal geodatabase“ 
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(tj. jeden z typů geodatabází podporovaných v ArcGIS), do níž byly naimportovány předem 

připravené mapové vrstvy a popisné tabulky. Následovalo vytvoření a specifikace propojení 

objektů v databázi, přičemž byly použity relace dvojího typu, tj. „1 : 1“ a „1 : N“ (Booth et al. 

2002). Relace „1 : 1“ byla použita v případech, kdy jednomu prvku v dané mapové vrstvě 

odpovídal též jeden prvek ve vrstvě či tabulce s touto vrstvou propojené. Jako příklad lze 

uvést propojení mezi bodovou mapovou vrstvou znázorňující polohu stromů a polygonovou 

vrstvou horizontálních projekcí korun stromů, kdy každému bodu odpovídala vždy pouze 

jedna projekce koruny. Relace „1 : N“ byla použita naopak v případech, kdy jednomu prvku 

z dané tabulky či mapové vrstvy mohlo být přiřazeno více prvků z druhé mapové vrstvy či 

tabulky. Takto byla propojena např. tabulka se seznamem čtverců a mapová vrstva 

znázorňující výskyt druhu Avenella flexuosa v těchto čtvercích, kdy v jednom čtverci mohlo 

být zaznamenáno i více polygonů představujících výskyt daného druhu (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3: Entitně relační diagram geodatabází trvalých výzkumných ploch. Mapové vrstvy: 

polygonová , liniová , bodová . Tabulky:  . Relace: „1 : 1“ ,  „1 : N“ . 
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4.3.2. Digitální model terénu a mapové vrstvy z něj odvozené 

Základem pro tvorbu digitálního modelu terénu se stala bodová vrstva obsahující 

ke každému bodu údaj o jeho relativní výšce vůči levému spodnímu rohu trvalé výzkumné 

plochy, jehož souřadnice byly stanoveny na [0, 0, 0]. K interpolaci byl použit nástroj „Topo to 

raster“, který je součástí modulu ArcToolbox a slouží k tvorbě hydrologicky korektních 

modelů terénu. 

Pomocí nástroje „Contour“ z nadstavby „Spatial Analyst“ byla následně vytvořena liniová 

mapová vrstva vrstevnic s intervalem 20 cm (Obr. 4, Obr. 5). Model terénu se stal vstupním 

podkladem též pro tvorbu rastrové mapové vrstvy znázorňující sklonitost mikroreliéfu 

v rámci trvalých výzkumných ploch, k čemuž byl použit nástroj „Slope“ z téže nadstavby 

(Obr. 4). 

 

 
Obr. 4: Výřez z mapové vrstvy znázorňující sklonitost mikroreliéfu na trvalé výzkumné ploše Modrý 
důl.  

 

Posledními mapovými vrstvami odvozenými na základě modelů terénu byly rastry 

ukazující horizontální a vertikální zakřivení mikroreliéfu na výzkumných plochách vytvořené 

pomocí nástroje „Curvature“. Tyto rastry byly posléze reklasifikovány do následujících tří 

kategorií tvarů mikroreliéfu: konvexní, konkávní a nezakřivený svah (Obr. 5). 
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Digitální model terénu i všechny z něj odvozené rastry byly vytvořeny s velikostí pixelu 

20  cm. 

 

 
Obr. 5: Výřez z mapové vrstvy znázorňující tvary mikroreliéfu na trvalé výzkumné ploše Modrý 
důl. 
 

4.3.3. Abiotické mikrostanovištní podmínky ve čtvercích pro monitoring přirozené 

obnovy smrku ztepilého a přízemní vegetace 

Pro analýzy vlivu abiotických mikrostanovištních podmínek na vzcházení a přežívání 

semenáčků smrku ztepilého a na výskyt a složení přízemní vegetace bylo nutné každému 

ze čtverců s rozměry 1×1 m přiřadit odpovídající hodnotu sledovaných charakteristik. 

V případě sklonitosti mikroreliéfu byla spočtena průměrná hodnota této charakteristiky 

v rámci jednotlivých čtverců. Použit byl přitom nástroj „Zonal Statistics“, který je součástí 

modulu Toolbox softwaru ArcGIS 9.x. K výpočtu průměru byl jako vstupní rastr zvolen rastr 

sklonitosti a jako datový soubor definující zóny byla použita polygonová vrstva čtverců. 

Sklonitost byla následně rozdělena do 5 kategorií: ≤ 15°, 16°-20°, 21°-25°, 26°-30° a > 30°. 

Stejný nástroj a postup byl aplikován i u rastru znázorňujícího tvary mikroreliéfu, avšak 

tentokrát byla z nabízených statistických veličin zvolena majoritní hodnota. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole Sběr dat, při následných analýzách závislosti přízemní vegetace 

na mikrostanovištních podmínkách se však ukázalo, že mapa tvarů mikroreliéfu odvozená 
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na základě digitálního modelu terénu trvalých výzkumných ploch není dostatečně podrobná 

pro analýzy v takovémto měřítku, tj. na úrovni metrových čtverců. Pro konečné analýzy 

zařazené do této práce bylo tedy použito hodnocení tvaru mikroreliéfu získané přímým 

terénním šetřením v roce 2007.  

Další analyzovanou charakteristikou byl půdní typ. V tomto případě byla čtvercům 

přiřazena hodnota na základě polohy jejich středů. Použit byl přitom nástroj „Identity“, 

pomocí něhož byl každému středu čtverce do atributové tabulky zapsán půdní typ, na němž 

daný střed ležel. Tímto postupem bylo docíleno toho, že pokud se čtverec nacházel 

na rozhraní dvou odlišných půdních typů, byl mu přiřazen ten půdní typ, který zaujímal větší 

část daného čtverce. 

 

 
Obr. 6: Výřez z mapy Modrého dolu, ilustrující polohu čtverců na gradientu směřujícím od stinných 
stanovišť pod korunami stromů k otevřeným stanovištím v porostních mezerách. 
 

Poslední hodnocenou charakteristikou byla poloha čtverce vůči průmětům korun 

dospělých jedinců smrku ztepilého, tj. poloha na gradientu směřujícím od stinných stanovišť 

pod korunami stromů k otevřeným stanovištím v porostních mezerách. Proměnná nazvaná 

poloha vůči průmětům korun mohla nabývat tří různých hodnot: hodnota 1 znamená polohu 

čtverce v porostní mezeře mimo průměty korun dospělých jedinců smrku ztepilého, hodnota 2 

znamená polohu na obvodu průmětů korun a hodnota 3 značí polohu čtverce celou plochou 

pod průměty korun dospělých smrků (Obr. 6). Tyto hodnoty byly čtvercům přiřazeny pomocí 

nástrojů určených k výběru prvků na základě jejich polohy vůči prvkům z jiné mapové vrstvy 

(„Selection By Location“). Čtverce ležící pod průměty korun byly vybrány pomocí podmínky 
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„are completely within“ a čtverce na obvodu průmětu korun pomocí podmínky „are crossed 

by the outline of“. Zbylým čtvercům byla rovnou přiřazena hodnota 1 znamenající polohu 

v porostní mezeře. 

 

4.3.4. Přízemní vegetace a její dynamika v období mezi lety 1995 a 2006 

Vegetační mapy pořízené při terénním mapování v letech 1995, 2002 a 2006 byly 

rektifikovány a zvektorizovány v programu ArcGIS 9.x, přičemž pro každý časový záznam 

bylo vytvořeno pět základních vstupních mapových vrstev: Avenella flexuosa, Calamagrostis 

villosa, Vaccinium myrtillus, ostatní bylinná vegetace a smíšená vrstva znázorňující mechy, 

smrkový opad, trouch a ostatní složky pokryvu povrchu půdy (např. kameny, větve, kořeny, 

pařezy, kmeny stromů atd.). U tří dominantních druhů přízemní vegetace (A. flexuosa, 

C. villosa a V. myrtillus), byly rozlišovány dvě úrovně hustoty porostu, tj. hustý nebo řídký 

porost. 

Analýzy zabývající se (i) variabilitou přízemní vegetace uvnitř rozpadajících se 

smrkových porostů a její spojitostí s mikrostanovištními podmínkami, (ii) rozdíly v přízemní 

vegetaci mezi jednotlivými trvalými výzkumnými plochami na začátku sledování v roce 1995 

a jejich souvislostí s vybranými charakteristikami smrkových porostů a proměnnými prostředí 

a (iii)  změnami pokryvnosti sledovaných kategorií přízemní vegetace v období mezi lety 1995 

a 2006 byly provedeny podle následujícího postupu. 

Pro každý čtverec o rozloze 1 m2 byly spočteny a sumarizovány plochy polygonů 

patřících k jedné ze šesti zvolených kategorií přízemní vegetace: A. flexuosa, C. villosa, 

V. myrtillus, mechy, smrkový opad a ostatní bylinná vegetace. Výsledné hodnoty pokryvností 

těchto šesti kategorií byly použity jako vysvětlované proměnné v mnohorozměrných 

statistických analýzách majících za cíl zhodnocení a popsání tří výše uvedených charakteristik 

přízemní vegetace. V případě tří výše zmíněných dominant byla použita pokryvnost vážená 

hustotou porostu, tj. pokryvnost = 1 * pokryvnost hustého porostu + 0,5 * pokryvnost řídkého 

porostu.  

Jako vysvětlující proměnné popisující mikrostanovištní podmínky uvnitř jednotlivých 

smrkových porostů byly do analýzy zahrnuty půdní typ, průměrná sklonitost čtverce 

odvozená na základě digitálního modelu terénu trvalých výzkumných ploch, převažující tvar 

mikroreliéfu ve čtverci určený přímo terénním mapováním a poloha čtverce vůči průmětům 

korun dospělých jedinců smrku ztepilého. V analýze rozdílů v přízemní vegetaci mezi 

sledovanými trvalými výzkumnými plochami na začátku pozorování v roce 1995 byly jako 
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vysvětlující proměnné použity nadmořská výška, sklonitost, orientace svahu vůči světovým 

stranám, geologický podklad, stáří smrkového porostu, korunový zápoj zaznamenaný v roce 

1992 a procentický podíl mrtvých dospělých jedinců smrku v porostu zaznamenaný v roce 

1995. Čas použitý jako vysvětlující proměnná v analýze změn pokryvnosti šesti hodnocených 

kategorií přízemní vegetace v období mezi lety 1995 a 2006 byl považován za kvantitativní 

proměnnou. 

Mnohorozměrné statistické analýzy byly provedeny v programu Canoco pro Windows 

verze 4.5 (ter Braak & Šmilauer 1998). Nejprve byla použita metoda nepřímé gradientové 

analýzy Detrended Correspondence Analysis (DCA) a na základě zjištěné délky gradientu 

ve vysvětlovaných proměnných byla pro následné přímé analýzy zvolena lineární metoda 

gradientové analýzy, tj. Redundancy Analysis (RDA). Tato metoda předpokládá lineární 

závislost mezi vysvětlovanými a vysvětlujícími proměnnými. K porovnání relativní 

významnosti jednotlivých testovaných vysvětlujících proměnných byla použita metoda 

postupné selekce vysvětlujících proměnných. Statistická významnost byla testována pomocí 

Monte Carlo permutačního testu, který se vyznačuje nezávislostí na rozdělení testovaných dat 

(Lepš & Šmilauer 2003). Permutační schéma bylo vždy přizpůsobeno konkrétní analýze. 

Obecně platilo, že při testování rozdílů mezi plochami (jak mezi jednotlivými trvalými 

výzkumnými plochami, tak i mezi čtverci o rozloze 1 m2 v rámci výzkumných ploch) byly 

záznamy příslušející k jedné ploše drženy pospolu použitím „split-plot“ permutačního 

schématu s „whole-ploty“ volně zaměnitelnými a zákazem permutací na úrovni „split-plotů“, 

případně použitím omezených permutací v rámci bloků. Při testování změn v čase (tj. při 

použití času jako vysvětlující proměnné) bylo nutné oddělit prostorovou variabilitu 

od variability časové, čehož bylo dosaženo permutováním jednotlivých časových záznamů 

patřících vždy k jednomu čtverci mezi sebou. Přesněji řečeno, každý čtverec o rozloze 1 m2 

byl definován jako blok a zvolena byla možnost povolující permutace pouze v rámci těchto 

bloků. V případě testování vlivu interakcí trvalých výzkumných ploch a času (tj. daná plocha 

× čas) byly čtverce o rozloze 1 m2 a čas použity jako kovariáty a testována byla nulová 

hypotéza, že změny v přízemní vegetaci byly nezávislé na trvalých výzkumných plochách, 

tj. nebyly pozorovány žádné změny přízemní vegetace v čase specifické pro jednotlivé trvalé 

výzkumné plochy. V této analýze bylo opět použito „split-plot“ permutační schéma, přičemž 

byly volně permutovány pouze „whole-ploty“ a na úrovni „split-plotů“ byla zvolena možnost 

bez permutací. Výsledky analýz byly vizualizovány ve formě ordinačních diagramů, které 

byly vytvořeny v programu CanoDraw (ter Braak & Šmilauer 1998). 
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Analýzy zabývající se (i) prostorovou dynamikou přízemní vegetace v rámci sledovaných 

trvalých výzkumných ploch, (ii)  změnami hustoty porostů u dominantních druhů přízemní 

vegetace a (iii)  závislostí dynamiky přízemní vegetace na stádiu rozpadu smrkového porostu 

byly provedeny podle následujícího postupu. 

Analýza prostorové dynamiky dominantních druhů přízemní vegetace (A. flexuosa, 

C. villosa, V. myrtillus) a ostatních sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad, ostatní 

bylinná vegetace) byla založena na porovnání plochy, kde se daná dominanta či ostatní 

kategorie během hodnoceného období nově objevila (tj. kam se rozšířila), a plochy, kde tato 

dominanta či kategorie vymizela (tj. odkud ustoupila). 

Klíčové kroky této časoprostorové analýzy řešené pomocí GIS byly následující: (i) 

vytvoření polygonů, kam se během hodnoceného období jednotlivé dominanty přízemní 

vegetace a ostatní sledované kategorie rozšířily, překrytím vstupních mapových vrstev 

ze začátku a konce daného období, (ii) vytvoření polygonů, odkud během hodnoceného 

období jednotlivé dominanty přízemní vegetace a ostatní sledované kategorie ustoupily, 

obdobným způsobem jako v předešlém bodě a (iii) výpočet a sumarizace plochy rozšíření 

na jedné straně a plochy ústupu na straně druhé pro každou z hodnocených kategorií 

v každém mapovaném čtverci o rozloze 1 m2 (Obr. 7). Pro účely této analýzy byly použity 

jednoduché funkce a nástroje, které jsou součástí modulů ArcMap a ArcToolbox programu 

ArcGIS 9.x. Konkrétně se jednalo zejména o nástroje „Identity“, „Selection“, „Calculate 

Value“ a „Summary Statistics“. 

U dominantních druhů přízemní vegetace byla obdobná GIS analýza použita také 

k vytvoření a výpočtu plochy polygonů, ve kterých bylo během hodnoceného období 

zaznamenáno houstnutí jejich porostů, a taktéž polygonů, ve kterých bylo naopak 

zaznamenáno řídnutí porostů. 

Výsledné hodnoty udávají velikost plochy, kde byl během hodnoceného období 

pozorován jeden z následujících čtyř procesů dynamiky přízemní vegetace, tj. rozšíření nebo 

ústup některé ze šesti sledovaných kategorií, a v případě dominant také houstnutí nebo řídnutí 

jejich porostů (Obr. 7). Tyto hodnoty byly použity jako vysvětlované proměnné 

v mnohorozměrných statistických analýzách závislosti procesů dynamiky přízemní vegetace 

na počátečním stádiu rozpadu smrkového porostu a jeho následné dynamice během 

hodnoceného období řešených opět v programu Canoco verze 4.5. 
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Obr. 7: Schéma tvorby polygonů, kam se během hodnoceného období daná dominanta (v tomto 
případě AF = Avenella flexuosa) rozšířila, kde došlo k zhoustnutí jejího porostu, odkud ustoupila, 
anebo kde došlo k řídnutí jejího porostu. 

 

Jako vysvětlující proměnné byly v případě prvního hodnoceného období 1995-2002 

použity korunový zápoj zaznamenaný v roce 1996, procentický podíl mrtvých dospělých 

jedinců smrku ztepilého v porostu zaznamenaný v roce 1995, pokles korunového zápoje 

smrkového porostu v období 1996-2000 a nárůst procentického podílu mrtvých dospělých 

jedinců smrku v porostu v období 1995-2002. V případě druhého hodnoceného období 2002-

2006 byly k dispozici pouze vysvětlující proměnné popisující počáteční stádium rozpadu 

smrkového porostu, a to konkrétně korunový zápoj zaznamenaný v roce 2000 a procentický 

podíl mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého v porostu zaznamenaný v roce 2002. 

Na základě délky gradientu ve vysvětlovaných proměnných zjištěné opět pomocí metody 

DCA byla tentokrát zvolena unimodální metoda přímé gradientové analýzy, tj. Canonical 

Correspondence Analysis (CCA). Tato metoda předpokládá unimodální závislost mezi 

vysvětlovanými a vysvětlujícími proměnnými (Lepš & Šmilauer 2003). K porovnání relativní 

významnosti testovaných vysvětlujících proměnných byla opět použita metoda postupné 

selekce. V Monte Carlo permutačním testu bylo zvoleno „split-plot“ permutační schéma 

s „whole-ploty“ (trvalé výzkumné plochy) volně zaměnitelnými a restrikcí permutací 

na úrovni split-plotů“ (čtverce o rozloze 1 m2). 

Analýza zabývající se (i) průběhem dynamiky přízemní vegetace a s ním spojené 

mezidruhové kompetice mezi sledovanými dominantami byla provedena podle následujícího 

postupu. Základem pro GIS analýzu se tentokrát staly mapové vrstvy znázorňující plochy, kde 

byl zaznamenán ústup smrkového opadu (tj. kde byl smrkový opad kolonizován přízemní 

vegetací nebo byl nahrazen jinou kategorií půdního pokryvu), dále plochy, kde byla 

zaznamenána prosperita některé ze tří sledovaných dominant (tj. kam se daná dominanta 

rozšířila nebo kde bylo pozorováno houstnutí jejího porostu) a také plochy, kde byl pozorován 
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naopak úbytek některé z dominant (tj. odkud daná dominanta ustoupila nebo kde bylo 

zaznamenáno řídnutí jejího porostu). Cílem této analýzy bylo pokusit se nalézt odpovědi 

na následující otázky: (i) Čím byla nejčastěji kolonizována, případně nahrazena, stanoviště 

bez přízemní vegetace pokrytá smrkovým opadem?, (ii) Kde která dominanta přízemní 

vegetace během hodnoceného období nejvíce prosperovala (tj. které kategorie půdního 

pokryvu byly nejčastěji zaznamenány na začátku hodnoceného období na stanovištích, kam se 

daná dominanta během tohoto období rozšířila nebo kde bylo pozorováno houstnutí jejího 

porostu)? a (iii) Kde byl během hodnoceného období nejčastěji zaznamenán úbytek 

sledovaných dominant (tj. které kategorie půdního pokryvu byly nejčastěji zaznamenány 

na konci hodnoceného období na stanovištích, odkud daná dominanta během tohoto období 

ustoupila nebo kde bylo pozorováno řídnutí jejího porostu)? 

Polygony znázorňující plochu, kde daná dominanta v hodnoceném období prosperovala, 

byly vytvořeny spojením polygonů znázorňujících plochy, kam se daná dominanta v daném 

období rozšířila s polygony, kde bylo zaznamenáno houstnutí jejího porostu. Obdobným 

způsobem byly vytvořeny polygony znázorňující plochu, kde byl během hodnoceného období 

zaznamenán úbytek jednotlivých dominant přízemní vegetace, tj. spojením polygonů, odkud 

daná dominanta ustoupila, s polygony, kde bylo zaznamenáno řídnutí jejího porostu. 

Dalším krokem byla tvorba map ukazujících různé kategorie pokryvu půdy zaznamenané 

v letech 1995, 2002 a 2006, tj. např. kategorie hustý porost druhu V. myrtillus, řídký porost 

druhu A. flexuosa, řídký porost druhu A. flexuosa s řídkým porostem druhu Calamagrostis 

villosa, hustý porost druhu V. myrtillus s řídkým porostem druhu A. flexuosa, hustý porost 

druhu A. flexuosa s mechy a další. Tyto mapy byly získány překrytím pěti základních výše 

uvedených vstupních mapových vrstev, tj. A. flexuosa, C. villosa, V. myrtillus, ostatní bylinná 

vegetace a smíšená vrstva znázorňující mechy, smrkový opad, trouch a ostatní složky pokryvu 

povrchu půdy (např. kameny, větve, kořeny, pařezy, kmeny stromů atd.), pomocí nástroje 

„Union“ obsaženého v modulu ArcToolbox. Ze všech takto vzniklých kategorií půdního 

pokryvu byly pro danou trvalou výzkumnou plochu a daný rok vybrány pouze kategorie 

pokrývající plochu o velikosti alespoň 1 m2 a tyto kategorie byly číselně kódovány. 

Mapová vrstva s polygony, kde daná dominanta v hodnoceném období prosperovala, byla 

pomocí nástroje „Identity“ překryta s mapou kategorií půdního pokryvu ze začátku daného 

období. To umožnilo z výsledné mapové vrstvy určit, které kategorie půdního pokryvu a 

v jakém rozsahu se na začátku hodnoceného období vyskytovaly na ploše, kde daná 

dominanta v průběhu tohoto období prosperovala (Obr. 8). Nástroj „Identity“ slouží k výpočtu 

geometrického průniku „vstupních prvků“ s „prvky identifikačními“, přičemž „vstupní prvky“ 
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nebo jejich části, které se překrývají s „prvky identifikačními“, získají atributy těchto 

„identifikačních prvků“. Jako „vstupní prvky“ byly použity polygony znázorňující plochy 

prosperity dané dominanty v daném období a jako „prvky identifikační“ byly zvoleny 

polygony představující hodnocené kategorie pokryvu půdy ze začátku tohoto období. 

Analogická analýza byla provedena s mapovou vrstvou obsahující polygony, kde byl u dané 

dominanty během hodnoceného období zaznamenán její úbytek. Avšak tentokrát byly jako 

„identifikační prvky“ zvoleny polygony kategorií pokryvu půdy z konce hodnoceného období 

s cílem určit, které kategorie půdního pokryvu se na konci hodnoceného období nejčastěji 

vyskytovaly na místech, kde byl během tohoto období u dané dominanty zaznamenán její 

úbytek (Obr. 9). 

 

 
Obr. 8: Schéma analýzy prosperity dominant na příkladu druhu Avenella flexuosa. Polygony, kde 
daná dominanta (AF = A. flexuosa) prosperovala během hodnoceného období, byly překryty mapou 
kategorií půdního pokryvu ze začátku hodnoceného období, což umožnilo odpovědět na otázku, 
které kategorie pokryvu půdy se v největší míře původně vyskytovaly v místech, kde daná 
dominanta následně prosperovala. 
 

 
Obr. 9: Schéma analýzy úbytku dominant na příkladu druhu Avenella flexuosa. Polygony, kde 
došlo k úbytku dané dominanty (AF = A. flexuosa) během hodnoceného období, byly překryty 
mapou kategorií půdního pokryvu z konce hodnoceného období, což umožnilo odpovědět na 
otázku, které kategorie pokryvu půdy se v největší míře následně vyskytovaly v místech, kde 
předtím došlo k úbytku dané dominanty. 
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Prosperita dané dominanty na úkor hodnocených kategorií půdního pokryvu byla 

vyjádřena jako procentický podíl plochy pokryté na začátku hodnoceného období určitou 

kategorií půdního pokryvu z plochy, kde byla během tohoto období zaznamenána prosperita 

hodnocené dominanty. Analogicky, úbytek dané dominanty ve prospěch hodnocených 

kategorií půdního pokryvu byl vyjádřen jako procentický podíl plochy pokryté na konci 

hodnoceného období určitou kategorií půdního pokryvu z plochy, kde byl během tohoto 

období zaznamenán úbytek hodnocené dominanty. 

Výsledné hodnoty byly použity jako vysvětlované proměnné v mnohorozměrných 

statistických analýzách rozdílů v průběhu dynamiky přízemní vegetace mezi sledovanými 

trvalými výzkumnými plochami v obdobích 1995-2002 a 2002-2006 a dále jejich závislosti 

na počátečním stádiu rozpadu smrkových porostů, vyjádřeného pomocí korunového zápoje 

zaznamenaného na jednotlivých TVP v letech 1996 resp. 2000. Mnohorozměrné statistické 

analýzy byly provedeny opět v programu Canoco pro Windows verze 4.5 (ter Braak & 

Šmilauer 1998). Nejprve byla použita metoda DCA a na základě zjištěné délky gradientu 

ve vysvětlovaných proměnných byla pro následné analýzy zvolena buď lineární metoda 

(tj. RDA), nebo unimodální metoda (tj. CCA) přímé gradientové analýzy. Statistická 

významnost zjištěných závislostí byla testována pomocí Monte Carlo permutačního testu. 

Použito bylo „split-plot“ permutační schéma, přičemž byly volně permutovány pouze „whole-

ploty“ (tj. TVP) a na úrovni „split-plotů“ (tj. čtverce o velikosti 1m2) byla zvolena možnost 

bez permutací. Výsledky analýz byly vizualizovány ve formě ordinačních diagramů, které 

byly vytvořeny v programu CanoDraw (ter Braak & Šmilauer 1998). 

Výše popsaná analýza byla provedena pouze tehdy, pokud velikost plochy prosperity 

(resp. úbytku) dané dominanty přesáhla na dané TVP a v daném období hodnotu 3 m2, 

přičemž do analýzy byly zahrnuty vždy jen ty kategorie pokryvu půdy, které alespoň na jedné 

z hodnocených TVP dosáhly hodnoty nejméně 10 %. 

Jelikož v případě analýz zarůstání ploch bez vegetace pokrytých smrkovým opadem se 

rozdíly mezi hodnocenými TVP ani jejich závislost na počátečním stádiu rozpadu smrkového 

porostu na hladině významnosti 5 % nepodařilo prokázat, byly analyzovány alespoň rozdíly 

v zarůstání opadu mezi různými kategoriemi půdního pokryvu v rámci jednotlivých TVP a 

vždy odděleně pro dvě sledovaná období. Analýzy byly provedeny v programu NCSS (Hintze 

2001) s využitím neparametrických testů Kruskal-Wallis ANOVA test a Kruskal-Wallis Z test 

pro mnohonásobná porovnání. 
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4.3.5. Přirozená obnova smrku ztepilého 

Pro analýzu vlivu abiotických mikrostanovištních podmínek na vzcházení semenáčků smrku 

ztepilého byl jako závislá proměnná použit počet jedinců, kteří vzešli po posledním silnějším 

semenném roce 2003 a byli ve sledovaných čtvercích o rozloze 1 m2 zaznamenáni na podzim 

v roce 2004. Jako nezávislé proměnné byly použity půdní typ, poloha čtverce vůči průmětům 

korun dospělých jedinců smrku ztepilého, průměrná sklonitost v hodnoceném čtverci 

odvozená na základě digitálního modelu terénu trvalých výzkumných ploch a převažující tvar 

mikroreliéfu určený terénním mapováním. Pro zhodnocení vlivu těchto abiotických 

mikrostanovištních podmínek na následné přežívání semenáčků byl jako závislá proměnná 

použit procentický podíl semenáčků přeživších do určitého věku, tj. do věku dvou, tří nebo 

čtyř let, z počtu semenáčků vzešlých v roce 2004 v jednotlivých sledovaných čtvercích. 

Statistická významnost rozdílů ve vzcházení a následném přežívání semenáčků smrku 

ztepilého mezi hodnocenými kategoriemi výše uvedených nezávislých proměnných byla 

testována pomocí neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu a Kruskal-Wallis Z testu 

pro mnohonásobná porovnání. 

Pro analýzu příznivosti různých typů půdního pokryvu, tj. typů mikrostanovišť, pro 

přirozenou obnovu smrku ztepilého bylo z vegetačních map čtverců o velikosti 1 m2 z let 

1995, 2002 a 2006 nejprve v programu ArcGIS 9.x vygenerováno 8 základních typů 

mikrostanovišť, tj. smrkový opad, trouch, porost druhu Avenella flexuosa, porost druhu 

Calamagrostis villosa, porost druhu Vaccinium myrtillus, mechy a dvě směsné kategorie: 

ostatní druhy bylinné vegetace a ostatní složky pokryvu půdy (kameny, kořeny stromů, kůra, 

větve, atd.). Poté byly pro jednotlivé čtverce spočteny pokryvnosti těchto typů mikrostanovišť 

v hodnocených letech.  

Příznivost výše uvedených typů mikrostanovišť pro přirozenou obnovu smrku ztepilého 

byla hodnocena na základě výpočtu podílu procentického zastoupení semenáčků v daném 

typu mikrostanoviště z celkového počtu stejně starých semenáčků nalezených na dané lokalitě 

v daném roce a procentické pokryvnosti daného typu mikrostanoviště z celkové hodnocené 

plochy na dané lokalitě v témže roce. Tento podíl byl nazván příznivost mikrostanoviště a 

pokud jeho hodnota přesáhla 1, byl daný typ mikrostanoviště vyhodnocen jako příznivý. 

V opačném případě se jednalo o typ mikrostanoviště pro přirozenou obnovu nepříznivý 

(Kupferschmid & Bugmann 2005). 

Statistická významnost rozdílů v příznivosti mezi vybranými typy mikrostanovišť (kromě 

trouchu a kategorie ostatní složky pokryvu půdy) byla testována opět pomocí 



4. Metodika 

 45

neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu a Kruskal-Wallis Z testu pro mnohonásobná 

porovnání. Tyto statistické testy byly použity též při hodnocení rozdílů v příznivosti 

vybraných typů mikrostanovišť, tentokrát smrkového opadu, mechů, porostu druhu 

V. myrtillus a porostu druhu A. flexuosa pro přirozenou obnovu smrku ztepilého mezi třemi 

trvalými výzkumnými plochami s dostatečným počtem semenáčků, tj. mezi Modrým dolem, 

Slunečným údolím a Pašeráckým chodníčkem. Obdobným způsobem byla statisticky 

testována též rozdílnost v příznivosti čtyř výše uvedených typů mikrostanovišť pro stejně 

staré, konkrétně tříleté, semenáčky smrku ztepilého mezi dvěma různými roky sledování, 

konkrétně roky 1995 a 2006. 

Výška semenáčků byla další hodnocenou charakteristikou přirozené obnovy smrku 

ztepilého. Zkoumány byly rozdíly ve výšce mezi jedinci náležejícími do tří různých věkových 

kategorií, tj. mezi 15letými, 12letými a 7letými semenáčky, dále rozdíly ve výšce semenáčků 

stejného stáří mezi jednotlivými trvalými výzkumnými plochami a mezi vybranými typy 

mikrostanovišť. Do jednotlivých analýz byly přitom vybrány pouze ty typy mikrostanovišť, 

na nichž byly nalezeny a změřeny alespoň tři semenáčky. 

U dvou nejstarších věkových kategorií semenáčků, tj. u semenáčků vzešlých v letech 1993 

a 1996, byl v období mezi lety 2006 a 2007 zkoumán též roční výškový přírůstek. Tato 

proměnná byla pro jednotlivé semenáčky spočtena jako rozdíl jejich výšky mezi dvěma výše 

uvedenými lety. Analyzována byla závislost ročního výškového přírůstku na věku semenáčků, 

na trvalé výzkumné ploše a na typu mikrostanoviště, ve kterém se hodnocení jedinci 

vyskytovali. Do hodnocení byly opět zařazeny pouze ty typy mikrostanovišť, v nichž byly 

nalezeny a změřeny alespoň tři semenáčky. 

I v případě těchto dvou charakteristik popisujících výškový růst semenáčků byla 

statistická významnost zjištěných rozdílů testována pomocí neparametrického Kruskal-Wallis 

ANOVA testu a Kruskal-Wallis Z testu pro mnohonásobná porovnání. 

Všechny statistické analýzy doposud zmíněné v této kapitole byly zpracovány v programu 

NCSS (Hintze 2001). 

Z počtů semenáčků smrku ztepilého zaznamenaných na sledovaných trvalých 

výzkumných plochách v letech 1995-1997, 2000 a 2002-2007 (na Pašeráckém chodníčku též 

1994 a na Modrém dole též 2001) byly proložením mocninné funkce sestrojeny křivky 

přežívání (Begon et al. 1997) tří nejstarších věkových kategorií semenáčků smrku ztepilého, 

tj. semenáčků vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001. Na základě těchto křivek přežívání byly 

odhadnuty počty jedinců, kteří by se mohli na jednotlivých plochách při udržení stávajících 

podmínek dožít věku shodného s průměrným stářím porostu zjištěným na daných lokalitách 



4. Metodika 

 46 

v roce 1992. Tyto odhadované počty jedinců byly následně srovnány s počty všech živých 

dospělých jedinců smrku ztepilého a souší zaznamenaných na jednotlivých plochách v témže 

roce. 

Předpoklad, že přežívání semenáčků smrku ztepilého závisí na typu mikrostanoviště, 

ve kterém rostou, byl testován pomocí analýzy ANOVA pro opakovaná měření v programu 

Statistica 6.0 (StatSoft 2007). Jako závislá proměnná byl zvolen počet semenáčků v letech 

1995-1997, 2000 a 2002-2007 (na Pašeráckém chodníčku též 1994 a na Modrém dole též 

2001) a jako nezávislé proměnné typ mikrostanoviště a interakce hodnocených typů 

mikrostanovišť a času. V případě interakce typu mikrostanoviště a času byla testována 

následující nulová hypotéza: Typ mikrostanoviště nemá vliv na průběh křivek přežívání 

semenáčků, neboli počet jedinců dané věkové kategorie se s přibývajícím věkem snižuje 

u všech hodnocených typů mikrostanovišť stejně rychle. Následně bylo pomocí Tukeyho 

HSD testu pro mnohonásobná porovnávání zjišťováno, které typy mikrostanovišť se 

v jednotlivých případech od sebe odlišovaly. Na základě výsledků tohoto statistického 

hodnocení byly výše uvedené křivky přežívání semenáčků a následné odhady počtu 

přeživších jedinců do budoucnosti sestrojeny zvlášť pro průkazně odlišné typy 

mikrostanovišť. 
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5. VÝSLEDKY 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Přízemní vegetace 

 

5.1.1. Variabilita p řízemní vegetace v rámci rozpadajících se smrkových porostů a její 

spojitost s mikrostanovištními podmínkami 

Do hodnocení vztahu mezi přízemní vegetací zaznamenanou na trvalých výzkumných 

plochách v období mezi lety 1995 a 2006 a mikrostanovištními podmínkami, konkrétně 

půdním typem, sklonitostí, tvarem reliéfu a polohou na gradientu směřujícím od stanovišť pod 

korunami stromů k otevřeným stanovištím v porostních mezerách, byla zahrnuta pouze data 

ze tří lokalit. Lokalita Slunečné údolí byla z této analýzy vyřazena, protože zde nebylo 

provedeno podrobné mapování půd, a na lokalitě Mumlavská hora chyběly údaje o tvaru 

reliéfu v mapovaných čtvercích. 

Heterogenita mezi lokalitami a časovými záznamy (které byly dále použity jako 

kovariáty) vysvětlila téměř 16 % variability v přízemní vegetaci. Po odečtení této variability, 

za použití permutací v rámci bloků definovaných lokalitami a časem, výsledky přímé 

gradientové redundanční analýzy (RDA) potvrdily závislost pokryvnosti dominantních druhů 

přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa) vážené 

hustotou jejich porostů a pokryvnosti ostatních sledovaných kategorií (mechů, smrkového 

opadu, ostatní bylinné vegetace) na půdním typu, tvaru reliéfu a na poloze na gradientu 
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směřujícím od stanovišť pod korunami stromů k stanovištím v porostních mezerách 

(P = 0,002; podíl vysvětlené variability = 5,4 %). 

Stanoviště pod korunami stromů byla často bez přízemní vegetace pokryta pouze 

smrkovým opadem nebo byla osídlena druhem V. myrtillus. Naproti tomu na otevřených 

stanovištích v porostních mezerách byl zaznamenán především výskyt porostu C. villosa a 

ostatní bylinné vegetace, jako např. Athyrium distentifolium, Deschampsia cespitosa (L.) P.B., 

Molinia caerulea (L.) Moench, Nardus stricta L. a dalších (Obr. 10). 

 

 
Obr. 10: Závislost pokryvnosti dominantních druhů přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus - VM, 
Calamagrostis villosa – CV, Avenella flexuosa - AF) vážené hustotou jejich porostů a pokryvnosti 
ostatních sledovaných kategorií (mechy - ME, smrkový opad – OP, ostatní bylinná vegetace - OV) 
na mikrostanovištních podmínkách: půdním typu, tvaru reliéfu a poloze vůči průmětům korun 
dospělých stromů – RDA (F = 5,974; P = 0,002). 
Legenda: Kor_zap – poloha vůči průmětům korun (1 = porostní mezery, 2 = na okraji průmětů 
korun, 3 = pod průměty korun); FL – fluvizem, GL – glej, PO - podzol, KRPO - kryptopodzol, RA - 
ranker, PG - pseudoglej, OR – organozem; tvar reliéfu: elev –elevace, dep – deprese, svah – svah, 
mir.svah – mírný svah až rovina. 
 

Ze všech hodnocených půdních typů, tj. podzol, kryptopodzol, ranker, organozem, glej, 

pseudoglej a fluvizem, měly na výskyt sledovaných kategorií přízemní vegetace největší vliv 

gleje, fluvizemě a kryptopodzoly. S výskytem glejů nejvíce korelovala pokryvnost druhu 

C. villosa, s fluvizeměmi pokryvnost mechů a kryptopodzoly zůstaly většinou bez vegetace 

a/nebo byly kolonizovány druhem A. flexuosa (Obr. 10). 

Co se týká závislosti sledovaných kategorií přízemní vegetace na tvaru reliéfu, tak se 

nejodlišnějším vegetačním pokryvem vyznačovaly elevace, které byly nejčastěji osídleny 

druhem V. myrtillus. Naopak silnou negativní korelaci s touto kategorií reliéfu vykazovaly 

především oba dominantní druhy trav, C. villosa a A. flexuosa, a dále také kategorie ostatní 

bylinná vegetace. S depresemi naopak nejsilněji pozitivně korelovaly mechy a ostatní bylinná 
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vegetace a negativně smrkový opad. Mírně svažitý až rovinatý reliéf se obecně vyznačoval 

nejméně vyhraněným vegetačním pokryvem (Obr. 10). 

Průměrná sklonitost v mapovaném čtverci nebyla při postupné selekci vysvětlujících 

proměnných zařazena do modelu závislosti přízemní vegetace na testovaných 

mikrostanovištních podmínkách. Její zařazení do tohoto modelu již statisticky významně 

nepřispělo ke zvýšení podílu vysvětlené variability ve složení přízemní vegetace. 

 

5.1.2. Rozdíly v přízemní vegetaci mezi smrkovými porosty lišícími se stádiem rozpadu 

v roce 1995 

Výsledky analýzy složení přízemní vegetace na začátku sledování v roce 1995 ukázaly 

velké rozdíly v pokryvnosti tří dominantních druhů (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 

villosa a Avenella flexuosa), vážené hustotou jejich porostu, a pokryvnosti ostatních 

sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad a ostatní bylinná vegetace) mezi smrkovými 

porosty v různém stádiu rozpadu (Tab. 2). 

 

Tab. 2: Pokryvnost [m2] dominantních druhů přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, 
Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa) vážená hustotou jejich porostu (= 1 * pokryvnost hustého 
porostu + 0,5 * pokryvnost řídkého porostu), pokryvnost ostatních sledovaných kategorií (mechy, 
smrkový opad, ostatní bylinná vegetace) a procentický podíl mrtvých dospělých jedinců smrku 
ztepilého, zaznamenané na trvalých výzkumných plochách v roce 1995. V případě Mumlavské hory 
byly hodnoty pokryvnosti přepočítány na plochu 100 m2, aby byly srovnatelné s ostatními 
plochami. 
 

Pokryvnost vážená hustotou [m2]  Pokryvnost [m2] 
Plocha 

VM CV AF opad mechy OV 

Podíl mrtvých  
stromů [%] 

MD 8,66 7,16 20,89 29,86 21,49 10,01 36,42 
SU 17,07 33,64 22,17 18,63 12,00 5,45 36,92 
PCH 1,50 19,30 60,13 15,72 12,89 2,50 47,57 
AL 26,92 18,26 41,26 5,38 7,88 10,56 51,16 
MH 13,81 13,22 68,15 0,48 0,02 6,33 94,74 

 

Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký chodníček, AL – 
Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Pomocí mnohorozměrné statistiky jsem se pokusila nalézt vztahy mezi rozdíly v přízemní 

vegetaci mezi trvalými výzkumnými plochami a čtyřmi vybranými proměnnými prostředí 

(nadmořská výška, sklonitost, orientace a geologický podklad) a třemi proměnnými 

popisujícími stav dospělého smrkového porostu (stáří porostu, korunový zápoj a procentický 

podíl mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého). Po odečtení variability uvnitř jednotlivých 

trvalých výzkumných ploch byl pomocí RDA odhalen statisticky průkazný vliv procentického 
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podílu mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého na pokryvnost sledovaných kategorií 

přízemní vegetace v roce 1995 (P = 0,038; podíl vysvětlené variability = 9,4 %). 

Zjištěná závislost na této vysvětlující proměnné, jejíž hodnoty odrážejí různé stádium 

rozpadu smrkových porostů na sledovaných výzkumných plochách, byla vizualizována 

pomocí ordinačního diagramu (Obr. 11). Ten ukazuje pozitivní korelaci mezi pokryvností 

druhu A. flexuosa, resp. negativní korelaci mezi pokryvností mechů a smrkového opadu, 

a procentickým podílem mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého v porostu. Vliv ostatních 

testovaných vysvětlujících proměnných byl na hladině významnosti 5 % statisticky 

neprůkazný. 

 

 
Obr. 11: Závislost pokryvnosti dominantních druhů přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, 
Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa) vážené hustotou jejich porostu a pokryvnosti ostatních 
sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad, ostatní bylinná vegetace) na procentickém podílu 
mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého (mrt_str%) – RDA analýza (F = 27,38; P = 0,038). 
Trvalé výzkumné plochy byly do této analýzy zahrnuty jako dodatečné proměnné prostředí a byly 
zobrazeny v ordinačním diagramu pro potřeby diskuse dosažených výsledků. 
Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace, OP – smrkový opad, ME - mechy; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

5.1.3. Dynamika přízemní vegetace v období mezi lety 1995 a 2006 

 

5.1.3.1. Změny v pokryvnosti 

Hodnocení změn v pokryvnosti sledovaných kategorií přízemní vegetace bylo provedeno 

odděleně pro dvě po sobě následující období, 1995-2002 a 2002-2006. Snahou bylo zjistit, 

zda vůbec a případně jakým způsobem reagovala přízemní vegetace na zastavení odumírání 

dospělých jedinců smrku ztepilého a s tím související stabilizaci stromového patra, k němuž 
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došlo na konci 20. století na všech sledovaných lokalitách s výjimkou Pašeráckého 

chodníčku. 

Po odečtení prostorové variability v přízemní vegetaci (použitím permutací v rámci bloků 

definovaných výzkumnými ploškami o rozloze 1 m2) byly pomocí RDA analýzy pro obě 

hodnocená období prokázány statisticky významné změny v pokryvnosti sledovaných 

kategorií přízemní vegetace (P = 0,002; podíl vysvětlené variability = 0,7 % shodně pro obě 

období), avšak vývoj pokryvnosti u jednotlivých kategorií se mezi danými obdobími lišil. 

V průběhu prvního hodnoceného období od roku 1995 do roku 2002 byl pozorován pokles 

pokryvnosti stanovišť bez vegetace pokrytých smrkovým opadem a naopak výrazný nárůst 

pokryvnosti V. myrtillus, vážené hustotou porostu (Obr. 12a). 

 

 
Obr. 12: Výsledky RDA analýz pro období 1995 - 2002. Závislost pokryvnosti dominantních druhů 
přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa), vážené hustotou 
jejich porostu, a pokryvnosti ostatních sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad, ostatní 
bylinná vegetace) na a) čase hodnoceném jako kvantitativní proměnná (F = 20,50; P = 0,002) a 
na b) interakci výzkumných ploch a času (F = 7,69; P = 0,002). 
Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace, OP – smrkový opad, ME - mechy; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Oproti tomu v druhém hodnoceném období 2002 - 2006 zůstala pokryvnost těchto dvou 

kategorií relativně konstantní a místo toho byl zaznamenán značný pokles pokryvnosti u obou 

dominantních druhů trav, Calamagrostis villosa a Avenella flexuosa, který byl doprovázen 

výrazným nárůstem pokryvnosti mechů a ostatní bylinné vegetace (Obr. 13a). 

Ordinační diagramy na obrázcích 12b a 13b ukazují změny pokryvnosti sledovaných 

kategorií přízemní vegetace v čase specifické pro jednotlivé výzkumné plochy po odečtení 

změn společných, které jsou znázorněny na obrázcích 12a a 13a. Vliv interakce výzkumných 

b) a) 
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ploch a času se ukázal být statisticky významný pro obě hodnocená období (P = 0,002; podíl 

vysvětlené variability = 1,0 % pro období 1995-2002, resp. 0,8 % pro období 2002-2006). 

Nejvýraznější expanzí druhu V. myrtillus, která byla doprovázena snížením pokryvnosti 

u druhu A. flexuosa, se v prvním hodnoceném období 1995-2002 vyznačovala lokalita 

Mumlavská hora s téměř zcela rozpadlým smrkovým porostem. Obdobné změny, avšak 

tentokrát v menším rozsahu, byly zaznamenány na dvou dalších plochách, konkrétně 

Alžbětince a Modrém dolu. Ordinační diagram pro toto období odhalil též nárůst pokryvnosti 

mechů na plochách Alžbětinka a Pašerácký chodníček (Obr. 12b). 

V druhém hodnoceném období 2002 - 2006 se z hlediska změn v pokryvnosti 

sledovaných kategorií přízemní vegetace nejvíce odlišovaly plochy Pašerácký chodníček a 

Alžbětinka. Na Pašeráckém chodníčku, nacházejícím se v nejvyšší nadmořské výšce v těsné 

blízkosti horní hranice lesa, byl pozorován značný nárůst pokryvnosti mechového patra a 

současně nápadný pokles pokryvnosti dominantní trávy druhu A. flexuosa. V případě druhé 

travní dominanty, tj. druhu C. villosa, se nejvýraznějším poklesem pokryvnosti vyznačovala 

plocha Alžbětinka. Ta se od ostatních ploch lišila též mírným nárůstem pokryvnosti druhu 

A. flexuosa (Obr. 13b). 

 

 
Obr. 13: Výsledky RDA analýz pro období 2002 - 2006. Závislost pokryvnosti dominantních druhů 
přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa), vážené hustotou 
jejich porostu, a pokryvnosti ostatních sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad, ostatní 
bylinná vegetace) na a) čase hodnoceném jako kvantitativní proměnná (F = 4,.47; P = 0,002) a na 
b) interakci výzkumných ploch a času (F = 12,56; P = 0,002). 
Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace, OP – smrkový opad, ME - mechy; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

a) 
b) 
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5.1.3.2. Prostorová dynamika sledovaných kategorií přízemní vegetace, u dominant též 

změny hustoty jejich porostu 

Kromě výše popsaných změn v pokryvnostech sledovaných kategorií přízemní vegetace 

byla analyzována též jejich prostorová dynamika, tj. přemisťování, v rámci jednotlivých 

výzkumných ploch. Tato analýza byla založena na porovnání plochy, kde během 

hodnoceného období došlo k rozšíření dané kategorie přízemní vegetace (tj. kde se tato 

kategorie nově objevila), s plochou, kde byl zaznamenán její ústup (tj. kde tato kategorie zcela 

vymizela). 

Výsledky časoprostorové analýzy provedené pomocí GIS odhalily výraznou prostorovou 

dynamiku přízemní vegetace v rozpadajících se horských smrčinách na sledovaných 

lokalitách. Z porovnání takto získaných výsledků s výsledky z předchozí kapitoly dále 

vyplývá, že malé změny v pokryvnostech sledovaných kategorií přízemní vegetace během 

daného období ne vždy znamenají neměnný stav, ale mohou často zakrývat prostorovou 

dynamiku sledovaných kategorií, tj. jejich přemisťování, v rámci hodnocených ploch. 

Výrazná prostorová dynamika byla zaznamenána např. u druhu Avenella flexuosa 

na Mumlavské hoře, Alžbětince a Modrém dole v období 1995-2002, dále pak u druhu 

Calamagrostis villosa na Alžbětince ve stejném období anebo u druhu Vaccinium myrtillus 

na téže ploše v období 2002-2006 (Tab. 3). Z porovnání sledovaných kategorií přízemní 

vegetace vyplývá, že tento jev byl nejtypičtější pro druh A. flexuosa, u něhož byl ve větší míře 

zaznamenán na všech sledovaných trvalých výzkumných plochách v obou hodnocených 

obdobích. 

U všech tří dominant přízemní vegetace bylo kromě prostorové dynamiky hodnoceno též 

houstnutí a řídnutí jejich porostů (Tab 3.). Cílem této analýzy bylo porovnat rozlohu plochy, 

kde došlo k šíření dané dominanty, s rozlohou plochy, kde bylo zaznamenáno pouze houstnutí 

již existujícího porostu a obdobně rozlohu plochy, kde došlo k úplnému ústupu dané 

dominanty, s rozlohou plochy, kde bylo zaznamenáno pouze řídnutí jejího porostu. Snahou 

bylo získat tímto způsobem představu o tom, jak velkým dílem tyto jednotlivé procesy 

přispěly k pozorovaným změnám pokryvností jednotlivých dominant vážených hustotou 

jejich porostů.  
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Tab. 3: Rozlohy ploch [m2], na kterých bylo u sledovaných kategorií přízemní vegetace 
zaznamenáno jejich rozšíření či ústup, a v případě dominant též houstnutí či řídnutí jejich porostů. 
Data ze všech pěti trvalých výzkumných ploch a obou hodnocených období, tj. 1995-2002 a 2002-
2006. V případě Mumlavské hory byly hodnoty přepočítány na plochu 100 m2, aby byly srovnatelné 
s hodnotami z ostatních ploch. 
 

Plocha MD SU PCH AL MH 

Období 
1995-
2002 

2002-
2006 

1995-
2002 

2002-
2006 

1995- 
2002 

2002-
2006 

1995-
2002 

2002- 
2006 

1995- 
2002 

2002-
2006 

šíření 12,60 5,23 5,48 9,23 5,02 4,28 20,32 8,92 21,31 12,70 

ústup 1,63 6,43 8,31 5,42 0,41 1,48 5,66 10,03 1,07 6,65 

houstnutí 0,59 0,36 0,26 0,93 0,00 0,98 0,91 1,28 0,41 1,00 

řídnutí 0,15 1,58 0,98 1,31 0,22 0,10 0,84 5,79 0,05 2,04 

VM 

beze změny 6,85 11,80 8,90 8,41 0,94 3,62 20,23 25,21 12,24 25,87 

šíření 2,73 1,10 8,46 3,35 3,45 2,85 9,80 0,72 9,46 2,46 

ústup 1,29 3,10 3,27 6,93 7,32 10,13 11,82 23,38 5,39 14,54 

houstnutí 2,40 0,35 7,88 2,90 2,83 0,67 0,38 0,13 0,86 1,50 

řídnutí 0,73 1,66 1,99 4,81 3,39 3,37 4,11 0,33 4,61 0,17 

CV 

beze změny 4,88 5,64 26,68 28,65 10,90 6,39 12,01 2,47 10,41 5,89 

šíření 8,61 3,57 14,57 7,96 19,31 4,58 14,58 15,04 10,32 8,85 

ústup 6,18 7,73 2,15 3,80 4,60 10,57 10,92 6,94 12,47 13,37 

houstnutí 2,27 0,84 1,97 2,11 0,58 1,30 1,64 2,23 3,49 6,17 

řídnutí 3,15 3,91 1,82 9,48 6,64 27,32 5,92 7,28 10,97 3,69 

AF 

beze změny 11,45 13,01 17,57 19,09 49,60 36,94 25,09 30,78 46,73 47,20 

šíření 9,13 8,66 9,10 14,15 16,24 26,83 10,50 9,69 0,16 0,34 

ústup 10,34 5,04 5,38 3,02 7,38 3,39 3,49 4,12 0,01 0,15 ME 

beze změny 10,92 15,01 6,74 12,81 5,51 18,36 4,40 10,78 0,00 0,01 

šíření 5,54 7,42 2,15 5,08 3,53 3,90 12,04 9,15 4,15 11,04 

ústup 2,71 4,17 4,85 2,45 1,45 1,98 3,57 4,53 1,74 3,17 OV 

beze změny 7,20 8,57 3,36 5,76 1,05 2,59 7,06 14,57 4,66 7,55 

šíření 4,61 7,05 3,77 4,87 1,29 2,27 1,88 1,40 0,21 0,25 

ústup 15,45 5,28 9,37 6,47 10,12 3,28 4,53 1,94 0,50 0,21 OP 

beze změny 14,11 13,51 9,37 6,67 5,60 3,61 0,85 0,78 0,00 0,00 
 

Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, ME - mechy, 
OP – smrkový opad a OV – ostatní bylinná vegetace; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Z výsledků například vyplývá, že značný pokles pokryvnosti vážené hustotou porostu 

pozorovaný u druhu A. flexuosa na lokalitě Pašerácký chodníček v průběhu druhého 

hodnoceného období 2002 - 2006 (Obr. 13b) byl zapříčiněn z větší části řídnutím porostu 

tohoto druhu (na ploše 27,32 m2) v porovnání s jeho úplným plošným ústupem (na ploše 

10,57 m2). Naopak u druhé dominantní trávy, tj. druhu C. villosa, znamenal pokles 

pokryvnosti vážené hustotou porostu zjištěný ve stejném období na lokalitě Alžbětinka její 

skutečný výrazný plošný ústup (na ploše 23,38 m2). K podstatnému snížení pokryvnosti 

vážené hustotou u druhu A. flexuosa došlo též na Mumlavské hoře v průběhu prvního 

hodnoceného období 1995-2002 (Obr. 12b). V tomto případě se oba procesy ukázaly být 

téměř stejně významné. K úplnému ústupu došlo na ploše 12,47 m2 a řídnutí porostu bylo 
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zaznamenáno na ploše pouze o málo menší, konkrétně na 10,97 m2 (Tab. 3). Na rozdíl 

od obou dominantních trav bylo u druhu V. myrtillus houstnutí či řídnutí porostu pozorováno 

velmi zřídka. Pouze na Alžbětince v období 2002-2006 přesáhla rozloha plochy, kde došlo 

k řídnutí porostu druhu V. myrtillus, hodnotu 3 m2 (Tab. 3). 

 

5.1.3.3. Závislost procesů dynamiky přízemní vegetace na stádiu rozpadu smrkového 

porostu 

Pomocí kanonické korespondenční analýzy (CCA) byly prokázány statisticky významné 

rozdíly v procesech dynamiky sledovaných kategorií přízemní vegetace (šíření, ústup, 

houstnutí porostu, řídnutí porostu) jak mezi jednotlivými trvalými výzkumnými plochami, tak 

také mezi dvěma hodnocenými obdobími, tj. 1995-2002 a 2002-2006 (P = 0,002; podíl 

vysvětlené variability = 7,9 %). 

V prvním hodnoceném období od roku 1995 do roku 2002, závisely procesy dynamiky 

přízemní vegetace na počátečním stádiu rozpadu smrkového porostu, charakterizovaném 

korunovým zápojem zaznamenaným na výzkumných plochách v roce 1996 a procentickým 

podílem mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého z roku 1995, a dále na poklesu 

korunového zápoje v období mezi lety 1996 a 2000 (P = 0,014; podíl vysvětlené variability = 

29,1 %). Ústup a řídnutí porostu Vaccinium myrtillus, houstnutí porostu Calamagrostis villosa 

a šíření druhu Avenella flexuosa během období 1995-2002 korelovaly s poklesem korunového 

zápoje mezi lety 1996 a 2000. Naopak šíření druhu V. myrtillus a ústup a řídnutí obou 

dominantních druhů trav byly pozorovány především v porostech s vysokým počátečním 

procentickým podílem mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého (Obr. 14). Vliv nárůstu 

procentického podílu mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého na procesy dynamiky 

přízemní vegetace v období 1995-2002 nebyl na hladině významnosti 5 % statisticky 

průkazný. 
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Obr. 14: Závislost procesů dynamiky sledovaných kategorií přízemní vegetace (šíření – sir, ústup – 
ust, houstnutí porostu – hou, řídnutí porostu – rid) v období 1995 - 2002 na procentickém podílu 
mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého (MrtStr%) zaznamenaném v roce 1995, na korunovém 
zápoji zaznamenaném v roce 1996 (KorZap) a na úbytku korunového zápoje v období 1996 - 2000 
(ubKorZap) – CCA analýza (F = 7,911; P = 0,014). Trvalé výzkumné plochy byly do analýzy 
zahrnuty jako dodatečné proměnné prostředí. 
Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace, OP – smrkový opad, ME - mechy; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Statisticky významné rozdíly v procesech dynamiky sledovaných kategorií přízemní 

vegetace mezi jednotlivými výzkumnými plochami byly zjištěny i v druhém hodnoceném 

období mezi lety 2002 a 2006 (CCA analýza: P = 0,024; podíl vysvětlené variability = 

37,1 %). Avšak závislost těchto procesů na počátečním stádiu rozpadu smrkového porostu 

(korunový zápoj z roku 2000, procentický podíl mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého 

z roku 2002) v tomto období nebyla prokázána (P = 0,264). 

Mumlavská hora a Alžbětinka se v druhém hodnoceném období mezi lety 2002 a 2006 

od ostatních ploch odlišovaly značným ústupem druhu C. villosa, výraznou prostorovou 

dynamikou (šíření i ústup) druhů V. myrtillus a A. flexuosa, doprovázenou v případě druhu 

A. flexuosa  houstnutím jejího porostu a v případě druhu V. myrtillus naopak řídnutím jejího 

porostu. Z ordinačního diagramu (Obr. 15) lze dále vyčíst podobnost procesů dynamiky 

přízemní vegetace probíhajících v tomto období na plochách Modrý důl a Slunečné údolí; 

konkrétně se jednalo o ústup mechů, houstnutí i řídnutí porostu C. villosa a prostorovou 

dynamiku ploch bez vegetace pokrytých smrkovým opadem. Avšak žádný z těchto procesů 

nebyl příliš významný, jelikož velikost ploch, na kterých byly tyto procesy pozorovány, 

u žádného z nich nepřesáhla 10 m2 (Tab. 3). Pašerácký chodníček se od ostatních ploch lišil 

výrazným šířením mechů a řídnutím porostu A. flexuosa (Obr. 15). 
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Obr. 15: Rozdíly v procesech dynamiky sledovaných kategorií přízemní vegetace (šíření – sir, 
ústup – ust, houstnutí porostu – hou, řídnutí porostu – rid) mezi trvalými výzkumnými plochami 
v období 2002 - 2006 – CCA analýza (F = 8,758; P = 0,024). 
Legenda: VM - Vaccinium myrtillus, CV - Calamagrostis villosa, AF - Avenella flexuosa, OV - ostatní 
bylinná vegetace, OP – smrkový opad, ME - mechy; plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

 

5.1.3.4. Průběh dynamiky přízemní vegetace v klimaxových horských smrčinách 

v různém stádiu rozpadu 

Prvním cílem této analýzy řešené pomocí GIS bylo určit, ve prospěch kterých kategorií 

pokryvu povrchu půdy se nejvíce změnila stanoviště pokrytá smrkovým opadem v průběhu 

hodnocených období 1995-2002 a 2002-2006. 

V nejméně rozpadlém smrkovém porostu na ploše Modrý důl a ve značně rozpadlém 

porostu na Alžbětince byl největší podíl plochy, kde došlo k ústupu opadu a jeho nahrazení 

jinými kategoriemi pokryvu půdy, osídlen porostem Vaccinium myrtillus. V případě Modrého 

dolu bylo v období 1995-2002 29 % této plochy nahrazeno hustým porostem V. myrtillus a 

v období 2002-2006 25,1 % hustým porostem a 8,8 % řídkým porostem tohoto druhu. 

V případě Alžbětinky došlo k výraznějšímu ústupu opadu pouze v prvním hodnoceném 

období, přičemž na 38,4 % této plochy byl nahrazen hustým porostem V. myrtillus. Na ploše 

Pašerácký chodníček, kde byl v období mezi lety 1992 a 2003 pozorován přechod smrkového 

porostu ze stádia středně rozpadlého do stádia značně rozpadlého, byl smrkový opad z větší 

části kolonizován v prvním hodnoceném období 1995-2002 hustým porostem Avenella 
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flexuosa (26,7 % plochy, kde došlo k ústupu opadu) a v druhém období 2002-2006 mechy 

(32,2 %) (Tab. 4). 

Mechy obecně osídlovaly plochy, kde došlo k přeměně smrkového opadu na jiné 

kategorie pokryvu půdy, spíše v mírně rozpadlých smrkových porostech (od 17,2 % na ploše 

Modrý důl v období 1995-2002 do 23,7 % na ploše Slunečné údolí ve stejném období). 

Ve značně rozpadlém porostu na Alžbětince se větší podíl této plochy přeměnil na hustý 

porost A. flexuosa (16,8 %) v porovnání s mechy (5,4 %) (Tab. 4). Calamagrostis villosa 

kolonizovala stanoviště pokrytá smrkovým opadem pouze na lokalitě Slunečné údolí během 

prvního hodnoceného období 1995-2002; 9,9 % plochy, kde bylo zaznamenáno nahrazení 

opadu jinou kategorií pokryvu půdy, se přeměnilo na hustý porost C. villosa a 9,7 % na řídký 

porost tohoto druhu. 

 

Tab. 4: Změna ploch pokrytých smrkovým opadem během období 1995-2002 a 2002-2006. Čísla 
udávají procentické zastoupení jednotlivých kategorií pokryvu povrchu půdy na konci hodnoceného 
období na ploše, kde byl během tohoto období zaznamenán ústup smrkového opadu a jeho 
nahrazení ostatními kategoriemi pokryvu půdy. Různá písmena znamenají statisticky průkazné 
rozdíly mezi hodnocenými kategoriemi pokryvu povrchu půdy, a to odděleně pro každou 
výzkumnou plochu a každé období (neparametrický Kruskal-Wallis ANOVA test a Kruskal-Wallis 
Z test pro mnohonásobné porovnání).  
 
TVP 1995 – 2002 2002 – 2006 

hVM ME hAF OS OV - hVM ME OV rAF rVM hAF OS 
MD 

29,0a 18,0ab 14,1b 11,3b 7,2b - 25,1ab 17,2a 13,7abc 9,2c 8,8bc 8,6bc 7,5bc 

ME hAF OS hVM - - ME hVM rVM rAF OS hAF - 
SU 

17,6a 15,5a 12,9a 11,8a - - 23,7a 17,6a 11,2a 10,5a 7,2a 5,7a - 

hAF rAF ME hAF+ME hVM OS ME hVM OS hAF rAF - - 
PCH 

26,7a 13,3bc 12,5bc 11,2bc 10,5c 8,8ab 32,2a 18,6b 12,8b 11,3b 6,5b - - 

hVM hAF OV OS ME - - - - - - - - 
AL 

38,4a 16,8ab 10,3c 8,2bc 5,4bc - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
MH 

- - - - - - - - - - - - - 
 

Legenda: hAF – hustý porost Avenella flexuosa, rAF – řídký porost A. flexuosa, hVM - hustý porost 
Vaccinium myrtillus, rVM - řídký porost V. myrtillus, ME – mechy, hAF+ME - hustý porost A. 
flexuosa s mechy, OV – ostatní bylinná vegetace, OS – ostatní složky pokryvu půdy 
 

Dalším krokem při GIS analýze mající za cíl popsat průběh vývoje přízemní vegetace 

bylo určení kategorií pokryvu povrchu půdy, které se na začátku hodnoceného období nejvíce 

vyskytovaly v místech, kde daná dominanta následně během tohoto období prosperovala (tj. 

na ploše, kde se daná dominanta nově objevila nebo kde došlo k zhoustnutí jejího porostu). 

Prosperita druhu Vaccinium myrtillus. Pomocí RDA byla prokázána závislost charakteru 

šíření druhu V. myrtillus v obou hodnocených období, tj. 1995-2002 a 2002-2006, 

na počátečním stádiu rozpadu smrkového porostu, popsaném na základě korunového zápoje 
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z let 1996 resp. 2000 (P = 0,014; podíl vysvětlené variability = 21,2 % pro období 1995-2002 

resp. 10,8 % pro období 2002-2006). Kategorie pokryvu povrchu půdy v největší míře 

kolonizované druhem V. myrtillus jsou znázorněny v ordinačním diagramu na Obr. 16.  

Z Obr. 16 vyplývá, že se druh V. myrtillus na všech výzkumných plochách v obou 

hodnocených obdobích šířil především do míst původně pokrytých smrkovým opadem, 

mechy nebo osídlených druhem A. flexuosa. Přitom šíření druhu V. myrtillus na úkor 

smrkového opadu a mechů bylo typické pro méně rozpadlé smrkové porosty (Modrý důl a 

Slunečné údolí), zatímco ve smrkových porostech v pokročilejším stádiu rozpadu (Alžbětinka 

a Mumlavská hora) V. myrtillus kolonizovala zejména místa původně pokrytá hustým 

porostem druhu A. flexuosa nebo hustým porostem druhu A. flexuosa s řídkým porostem 

druhu C. villosa (Obr. 16). Pro srovnání uvádím konkrétní hodnoty z období 1995-2002, kdy 

na ploše Modrý důl s nejméně rozpadlým smrkovým porostem smrkový opad pokrýval 

původně 44 % plochy, kde byla zaznamenána prosperita druhu V. myrtillus, oproti 17,6 % 

pokrytým hustým porostem druhu A. flexuosa, zatímco v silně rozpadlém smrkovém porostu 

na ploše Alžbětinka smrkový opad pokrýval původně pouze 11,4 % ve srovnání s 37,3 % 

pokrytými hustým porostem A. flexuosa. 

 

Obr. 16: Závislost prosperity druhu Vaccinium myrtillus v období a) 1995-2002 a b) 2002-2006 na 
počátečním korunovém zápoji smrkového porostu (zaznamenaném v roce 1996 resp. 2000). Jako 
vysvětlované proměnné byly použity procentické podíly hodnocených kategorií pokryvu povrchu 
půdy zaznamenané na začátku hodnoceného období na ploše, kde byla během tohoto období 
pozorována prosperita druhu V. myrtillus. RDA analýzy (F = 53,35 a P = 0,014 pro období 1995-
2002 resp. F = 20,85 a P = 0,014 pro období 2002-2006); TVP byly do analýzy zahrnuty jako 
dodatečné proměnné prostředí. 
Legenda: OP – smrkový opad, hAF+rCV – hustý porost Avenella flexuosa s řídkým porostem 
Calamagrostis villosa, ostatní kategorie viz. Tab. 4; TVP: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, 
PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

a) b) 
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Prosperita druhu Calamagrostis villosa. C. villosa přednostně expandovala na místa 

původně pokrytá hustým porostem A. flexuosa nebo se její prosperita projevila zvýšením 

hustoty porostu v místech, kde se již na začátku daného období vyskytoval smíšený porost 

C. villosa s porostem A. flexuosa. Tento způsob expanze C. villosa převažoval ve všech 

smrkových porostech bez ohledu na stádium jejich rozpadu. 

V prvním hodnoceném období od roku 1995 do roku 2002 se smrkové porosty s vyšším 

počátečním korunovým zápojem odlišovaly vyšším podílem smrkového opadu a řídkého 

porostu druhu C. villosa z plochy, kde byla následně pozorována prosperita druhu C. villosa. 

Oproti tomu v silně až téměř zcela rozpadlých smrkových porostech tento druh kolonizoval 

zejména místa původně pokrytá hustým porostem druhu V. myrtillus nebo druhu A. flexuosa. 

Statisticky významná závislost charakteru šíření druhu C. villosa  na počátečním korunovém 

zápoji smrkového porostu v tomto období byla prokázána pomocí CCA analýzy (P = 0,036; 

podíl vysvětlené variability = 30,8 %) a výsledky byly vizualizovány formou CCA 

ordinačního diagramu (Obr. 17). 

 

 
Obr. 17: Závislost prosperity druhu Calamagrostis villosa v období 1995-2002 na počátečním 
korunovém zápoji smrkového porostu (zaznamenaném v roce 1996). Jako vysvětlované proměnné 
byly použity procentické podíly hodnocených kategorií pokryvu povrchu půdy zaznamenané na 
začátku hodnoceného období na ploše, kde byla během tohoto období pozorována prosperita druhu 
C. villosa. CCA analýza (F = 5,58; P = 0,036); TVP byly do analýzy zahrnuty jako dodatečné 
proměnné prostředí. 
Legenda: rCV – řídký porost C. villosa, rCV+rAF – řídký porost C. villosa s řídkým porostem A. 
flexuosa, ostatní kategorie viz. Tab. 4 a Obr. 16; TVP: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – 
Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

V druhém hodnoceném období mezi lety 2002 a 2006 se rozdíly v charakteru šíření druhu 

C. villosa mezi sledovanými výzkumnými plochami ani jejich závislost na počátečním stádiu 
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rozpadu smrkového porostu na 5% hladině významnosti prokázat nepodařilo (CCA: P = 0,198 

resp. P = 0,534). 

Prosperita druhu Avenella flexuosa. Z výsledků CCA analýz pro obě hodnocená období 

vyplývá statisticky významná závislost charakteru šíření druhu A. flexuosa na počátečním 

stádiu  rozpadu smrkového porostu, vyjádřeném pomocí korunového zápoje z let 1996 a 2000 

(P = 0,046 a podíl vysvětlené variability = 29,7 % pro období 1995-2002; P = 0,046 a podíl 

vysvětlené variability = 10,8 % pro období 2002-2006). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18: Závislost prosperity druhu Avenella flexuosa v období a) 1995-2002 a b) 2002-2006 na 
počátečním korunovém zápoji smrkového porostu (zaznamenaném v roce 1996 resp. 2000). Jako 
vysvětlované proměnné byly použity procentické podíly hodnocených kategorií pokryvu povrchu 
půdy zaznamenané na začátku hodnoceného období na ploše, kde byla během tohoto období 
pozorována prosperita druhu A. flexuosa. CCA analýzy (F = 15,5 a P = 0,046 pro období 1995-
2002 resp. F = 8,02 a P = 0,040 pro období 2002-2006); TVP byly do analýzy zahrnuty jako 
dodatečné proměnné prostředí. 
Legenda: hCV – hustý porost C. villosa, hCV+rAF – hustý porost C. villosa s řídkým porostem A. 
flexuosa, hVM+rAF – hustý porost V. myrtillus s řídkým porostem A. flexuosa, ostatní kategorie viz. 
Tab. 4 a Obr. 16 a 17; TVP: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký chodníček, AL 
– Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

V méně rozpadlých smrkových porostech na ploše Modrý důl, Slunečné údolí a Pašerácký 

chodníček byl v obou hodnocených obdobích největší podíl plochy, kde byla zaznamenána 

prosperita druhu A. flexuosa, původně pokryt smrkovým opadem nebo mechy. V silně až 

téměř zcela rozpadlých porostech na plochách Alžbětinka a Mumlavská hora se A. flexuosa 

šířila především do míst původně pokrytých hustým porostem druhu V. myrtillus nebo se její 

prosperita projevila zvýšením hustoty porostu v místech, kde se již na začátku daného období 

vyskytoval smíšený porost A. flexuosa s druhem V. myrtillus. Avšak i šíření druhu A. flexuosa 

a) b) 
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do míst původně osídlených druhem C. villosa nebo zhoustnutí jejího porostu v místech, kde 

se předtím vyskytoval smíšený porost s druhem C. villosa, byl zaznamenán, a to na všech 

plochách bez ohledu na stádium rozpadu smrkových porostů (Obr. 18). 

Taktéž místa, kde byl pozorován úbytek hodnocených dominant přízemní vegetace (tj. 

plocha, odkud daná dominanta zcela ustoupila nebo kde došlo k zřídnutí jejího porostu), byla 

podrobněji analyzována pomocí GIS s cílem zjistit, které kategorie pokryvu povrchu půdy se 

na těchto místech v největší míře vyskytovaly na konci hodnocených období.  

Úbytek druhu  Vaccinium myrtillus. Výsledky RDA analýzy odhalily statisticky významný 

vliv počátečního stádia rozpadu smrkového porostu, vyjádřeného pomocí korunového zápoje 

zaznamenaného v roce 2000, na charakter ústupu druhu V. myrtillus v období 2002-2006 

(P = 0,046; podíl vysvětlené variability = 13,9 %).  

 

 
Obr. 19: Závislost úbytku druhu Vaccinium myrtillus v období 2002-2006 na počátečním 
korunovém zápoji smrkového porostu (zaznamenaném v roce 2000). Jako vysvětlované proměnné 
byly použity procentické podíly hodnocených kategorií pokryvu povrchu půdy zaznamenané na 
konci hodnoceného období na ploše, kde byl během tohoto období pozorován úbytek druhu V. 
myrtillus. RDA analýza (F = 20,3; P = 0,046); TVP byly do analýzy zahrnuty jako dodatečné 
proměnné prostředí. 
Legenda: hAF+rVM – hustý porost A. flexuosa s řídkým porostem V. myrtillus, ostatní kategorie 
viz. Tab. 4 a Obr. 16, 17 a 18; TVP: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký 
chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

V mírně rozpadlých smrkových porostech na plochách Modrý důl a Slunečné údolí byla 

ustupující V. myrtillus z větší části nahrazena smrkovým opadem nebo se její úbytek projevil 

zřídnutím jejího porostu (Obr. 19). Např. na ploše Modrý důl bylo 30,7 % plochy, na níž byl 

během období 2002-2006 zaznamenán úbytek druhu V. myrtillus, nahrazeno smrkovým 

opadem a 10,6 % řídkým porostem V. myrtillus. V těchto případech nebyl úbytek sledované 

dominanty provázen kompeticí s ostatními druhy přízemní vegetace. Oproti tomu na plochách 
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se silně (Alžbětinka) až téměř zcela rozpadlým (Mumlavská hora) smrkovým porostem byl 

na konci hodnoceného období na ploše, na níž předtím došlo k úbytku druhu V. myrtillus, 

nejčastěji nalezen hustý porost druhu A. flexuosa či smíšený hustý porost této trávy s řídkým 

porostem druhu V. myrtillus (Obr. 19). 

V prvním hodnoceném období od roku 1995 do roku 2002 se sledované výzkumné plochy 

v charakteru ústupu druhu V. myrtillus mezi sebou na hladině významnosti 5 % nelišily a ani 

závislost na počátečním stádiu rozpadu smrkového porostu se nepodařilo prokázat (CCA: 

P = 0,450 v obou případech). 

Úbytek druhu  Calamagrostis villosa. Pro první hodnocené období mezi lety 1995 a 2002 

výsledky CCA analýzy neukázaly na 5% hladině významnosti žádné rozdíly v charakteru 

ústupu druhu C. villosa mezi sledovanými výzkumnými plochami (P = 0,306). Obecně byl 

největší podíl plochy, kde došlo k úbytku druhu C. villosa, následně pokryt hustým porostem 

druhu A. flexuosa nebo směsí hustého porostu tohoto druhu s řídkým porostem druhu 

C. villosa.  

 

 
Obr. 20: Závislost úbytku druhu Calamagrostis villosa v období 2002-2006 na počátečním 
korunovém zápoji smrkového porostu (zaznamenaném v roce 2000). Jako vysvětlované proměnné 
byly použity procentické podíly hodnocených kategorií pokryvu povrchu půdy zaznamenané na 
konci hodnoceného období na ploše, kde byl během tohoto období pozorován úbytek druhu C. 
villosa. CCA analýza (F = 7,25; P = 0,014); TVP byly do analýzy zahrnuty jako dodatečné 
proměnné prostředí. 
Legenda: hVM+hAF – hustý porost V. myrtillus s řídkým porostem A. flexuosa, rAF+ME – řídký 
porost A. flexuosa s mechy, ostatní kategorie viz. Tab. 4 a Obr. 16, 17, 18 a 19; TVP: MD – Modrý 
důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Oproti tomu v druhém hodnoceném období od roku 2002 do roku 2006, byly prokázány 

jak statisticky významné rozdíly v charakteru ústupu druhu C. villosa mezi jednotlivými 
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výzkumnými plochami, tak také jejich závislost na počátečním stádiu rozpadu smrkových 

porostů (CCA: P = 0,014; podíl vysvětlené variability = 41,6 %). Smrkové porosty s vyšším 

počátečním korunovým zápojem se odlišovaly vyšším podílem smrkového opadu a řídkého 

porostu druhu C. villosa zaznamenaným na místech, kde předtím došlo k úbytku druhu 

C. villosa. V těchto případech nebyl úbytek druhu C. villosa doprovázen kompeticí 

s ostatními druhy přízemní vegetace. Oproti tomu na plochách se silně až téměř zcela 

rozpadlým smrkovým porostem úbytek doprovázený mezidruhovou kompeticí výrazně 

převládal. C. villosa zde byla nahrazena převážně hustým porostem druhu A. flexuosa a/nebo 

druhu V. myrtillus (Obr. 20). 

Úbytek druhu  Avenella flexuosa. Úbytek druhu A. flexuosa obecně probíhal buď bez 

přispění kompetice s ostatními druhy přízemní vegetace, tj. nahrazením tohoto druhu 

smrkovým opadem nebo přechodem na řídký porost druhu A. flexuosa, anebo byl doprovázen 

kompeticí s druhem V. myrtillus.  

 

Obr. 21: Rozdíly v úbytku druhu Avenella flexuosa mezi trvalými výzkumnými plochami v období 
a) 1995-2002 a b) 2002-2006. Jako vysvětlované proměnné byly použity procentické podíly 
hodnocených kategorií pokryvu povrchu půdy zaznamenané na konci hodnoceného období na 
ploše, kde byl během tohoto období pozorován úbytek druhu A. flexuosa. CCA analýzy (F = 10,14; 
P = 0,020 pro období 1995-2002 resp. F = 11,25; P = 0,014 pro období 2002-2006). 
Legenda: kategorie pokryvu půdy viz. Tab. 4 a Obr. 16, 17, 18, 19 a 20; TVP: MD – Modrý důl, SU 
– Slunečné údolí, PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka, MH – Mumlavská hora. 
 

Statisticky významné rozdíly v charakteru ústupu druhu A. flexuosa mezi sledovanými 

výzkumnými plochami byly prokázány pro obě hodnocená období (CCA analýzy: P = 0,020 a 

podíl vysvětlené variability = 57 % pro období 1995-2002 resp. P = 0,014 a podíl vysvětlené 

a) b) 
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variability = 78,2 % pro období 2002-2006), avšak závislost na počátečním korunovém zápoji 

smrkových porostů se na hladině významnosti 5 % prokázat nepodařilo (P = 0,062 pro období 

1995-2002 resp. P = 0,228 pro období 2002-2006). Přesto ordinační diagramy na Obr. 21 

naznačují, že v silně až téměř zcela rozpadlých smrkových porostech (Alžbětinka, Mumlavská 

hora) byla A. flexuosa v místech jejího úbytku z velké části nahrazena druhem V. myrtillus, 

což platilo shodně pro obě hodnocená období. 

 

 

5.2.  Přirozená obnova smrku ztepilého 

 

5.2.1. Závislost vzcházení semenáčků na abiotických mikrostanovištních podmínkách 

Pro analýzu vlivu abiotických mikrostanovištních podmínek na vzcházení semenáčků 

smrku ztepilého byla použita data o počtech jedinců vzešlých po posledním silnějším 

semenném roce 2003 a zaznamenaných na podzim v roce 2004.  

První hodnocenou nezávislou proměnnou byla poloha vůči průmětům korun dospělých 

jedinců smrku ztepilého nacházejících se na jednotlivých trvalých výzkumných plochách. 

Statisticky významný vliv této proměnné na vzcházení semenáčků byl prokázán pouze 

na dvou ze čtyř hodnocených lokalit, konkrétně na Slunečném údolí a Pašeráckém chodníčku. 

Tyto lokality se vyznačovaly řádově srovnatelným průměrným počtem semenáčků vzešlých 

na 1m2 plochy. Zajímavé však je, že i přes vcelku srovnatelný korunový zápoj na těchto 

plochách, vzcházely semenáčky na níže položeném Slunečném údolí lépe na světlinách 

(v průměru 5 semenáčků na m2 v porovnání se 2 semenáčky na m2 v polohách pod průměty 

korun), zatímco na Pašeráckém chodníčku situovaném v těsné blízkosti horní hranice lesa 

tomu bylo právě naopak. Vyšší průměrný počet vzešlých semenáčků (4 jedinci na m2) zde byl 

zaznamenán v polohách pod průměty dospělých smrků v porovnání se světlinami (1 jedinec 

na m2). 

V případě nejzachovalejšího smrkového porostu na lokalitě Modrý důl vzešlo v roce 2004 

řádově více semenáčků oproti předchozím dvěma lokalitám, avšak rozdíly v počtu semenáčků 

mezi polohami pod průměty korun dospělých smrků (v průměru 30 jedinců na m2) a polohami 

na světlinách (v průměru 24 jedinců na m2) nebyly statisticky významné. Statisticky 

významný vliv polohy vůči průmětům korun dospělých smrků na vzcházení semenáčků nebyl 
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prokázán ani na poslední hodnocené lokalitě Alžbětince, kde se průměrný počet vzešlých 

semenáčků pohyboval v rozmezí mezi 4 jedinci na m2 na světlinách a 5 jedinci na m2 

v polohách pod průměty korun i v polohách na obvodu průmětů korun dospělých smrků 

(Tab. 5). 

 

Tab. 5: Závislost vzcházení semenáčků smrku ztepilého na poloze vůči průmětům korun dospělých 
jedinců tohoto druhu. V tabulce jsou uvedeny údaje o počtech semenáčků vzešlých v roce 2004 na 
trvalých výzkumných plochách Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU), Pašerácký chodníček (PCH) a 
Alžbětinka (AL) a dosažené hladiny významnosti při testování rozdílů mezi uvedenými kategoriemi 
nezávislé proměnné pomocí neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu. Statisticky významné 
rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně. Různá písmena a, b značí statisticky 
průkazný rozdíl na 5% hladině významnosti mezi danými kategoriemi nezávislé proměnné v rámci 
hodnocených ploch (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Průměrný počet semenáčků vzešlých na 1 m2 
Plocha 

pod průměty korun na obvodu průmětů korun na světlinách 
p hodnota 

MD 30 25 24 0,170369 

SU 2b 3ab 5a 0,043207 

PCH 4a 2a 1b 0,000527 

AL 5 5 4 0,399289 

 

Půdní typ byl další proměnnou prostředí, jejíž vliv na vzcházení semenáčků smrku 

ztepilého byl na této prostorové úrovni analyzován. Analýza byla provedena pouze pro tři 

trvalé výzkumné plochy, konkrétně Modrý důl, Pašerácký chodníček a Alžbětinku. 

Na Slunečném údolí se podrobné mapování půdních podmínek neuskutečnilo, a tudíž 

srovnatelná data chybí. Statisticky významné rozdíly (p = 0,036765) v počtu semenáčků 

vzešlých na 1m2 mezi půdními typy přítomnými na daných lokalitách byly prokázány pouze 

na Alžbětince. V největším počtu tu v roce 2004 semenáčky vzcházely na rankeru (v průměru 

6 jedinců na m2), naopak nejnižší počet vzešlých semenáčků byl zjištěn na gleji (v průměru 

3 jedinci na m2). 

Největší heterogenitou půdních podmínek se vyznačovala lokalita Modrý důl, kde bylo 

do hodnocení zařazeno pět půdních typů, tj. podzol, ranker, glej, pseudoglej a fluvizem. 

Průměrný počet semenáčků vzešlých na 1m2 se na této lokalitě pohyboval v rozmezí od 21 

jedinců na gleji do 26 jedinců na podzolu a rankeru, přičemž rozdíly mezi hodnocenými 

půdními typy nebyly statisticky významné (p = 0,839036). Totéž platilo i pro lokalitu 

Pašerácký chodníček (p = 0,485523), kde byly hodnoceny pouze dva půdní typy se shodným 

průměrným počtem vzešlých semenáčků rovnajícím se 1 jedinci na m2 (Tab. 6). 
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Tab. 6: Závislost vzcházení semenáčků smrku ztepilého na půdním typu. V tabulce jsou uvedeny 
údaje o počtech semenáčků vzešlých v roce 2004 na trvalých výzkumných plochách Modrý důl 
(MD), Pašerácký chodníček (PCH) a Alžbětinka (AL) a dosažené hladiny významnosti při testování 
rozdílů mezi uvedenými kategoriemi nezávislé proměnné pomocí neparametrického Kruskal-Wallis 
ANOVA testu. Statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně. 
Různá písmena a, b značí statisticky průkazný rozdíl na 5% hladině významnosti mezi danými 
kategoriemi nezávislé proměnné v rámci hodnocených ploch (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Plocha Průměrný počet semenáčků vzešlých na 1m2 na půdních typech p hodnota 

podzol ranker glej pseudoglej fluvizem 
MD 

26 26 21 25 24 
0,839036 

podzol ranker 
PCH 

1 1 
 0,485523 

podzol ranker organozem glej 
AL 

4ab 6a 4b 3ab 
 0,036765 

 

Následují výsledky hodnocení vlivu sklonitosti svahu (Tab. 7) a tvaru mikroreliéfu 

(Tab. 8) na vzcházení semenáčků smrku ztepilého v roce 2004. Ani u jedné z těchto 

nezávislých proměnných nebyl vliv na počet vzešlých semenáčků statisticky průkazný. 

Hladiny významnosti nejvíce se blížící k 5% hladině významnosti, která byla předem zvolena 

za hranici průkaznosti, bylo u obou proměnných dosaženo na lokalitě Modrý důl 

(p = 0,151344 v případě sklonitosti, resp. p = 0,176671 v případě tvaru mikroreliéfu). 

Nejvyšší průměrný počet vzešlých semenáčků byl zjištěn u kategorie sklonitosti s rozmezím 

hodnot od 21° do 25° (34 jedinců na m2). Ostatní kategorie sklonitosti se pak v počtu vzešlých 

semenáčků mezi sebou již příliš nelišily (v průměru od 20 jedinců na m2 u sklonitosti > 30° 

do 23 jedinců na m2 u sklonitosti 26°-30°) (Tab. 7). Co se týče proměnné popisující tvar 

mikroreliéfu, vzcházely semenáčky smrku ztepilého na lokalitě Modrý důl nejlépe v případě 

kategorie nazvané mírný svah až rovina (v průměru 38 jedinců na m2). Nejnižším průměrným 

počtem vzešlých semenáčků se naopak vyznačovaly elevace (19 jedinců na m2) (Tab. 8).  

 

Tab. 7: Závislost vzcházení semenáčků smrku ztepilého na sklonitosti svahu. V tabulce jsou 
uvedeny údaje o počtech semenáčků vzešlých v roce 2004 na trvalých výzkumných plochách 
Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU), Pašerácký chodníček (PCH) a Alžbětinka (AL) a dosažené 
hladiny významnosti při testování rozdílů mezi uvedenými kategoriemi nezávislé proměnné pomocí 
neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu. Statisticky významné rozdíly na hladině 
významnosti 5 % nebyly prokázány.  
 

Průměrný počet semenáčků vzešlých na 1 m2 na sklonu  
Plocha 

≤ 15° 16°-20° 21°-25° 26°-30° > 30° 
p hodnota 

MD 22 21 34 23 20 0,151344 

SU 5 4 3 5 3 0,321423 

PCH 2 1 1 1 - 0,938620 

AL 5 5 4 - - 0,971544 
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Tab. 8: Závislost vzcházení semenáčků smrku ztepilého na tvaru mikroreliéfu. V tabulce jsou 
uvedeny údaje o počtech semenáčků vzešlých v roce 2004 na trvalých výzkumných plochách 
Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU), Pašerácký chodníček (PCH) a Alžbětinka (AL) a dosažené 
hladiny významnosti při testování rozdílů mezi uvedenými kategoriemi nezávislé proměnné pomocí 
neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu. Statisticky významné rozdíly na hladině 
významnosti 5 % nebyly prokázány.  
 

Průměrný počet semenáčků vzešlých na 1 m2 
Plocha 

deprese elevace svah mírný svah až rovina 

p 
hodnota 

MD 26 19 24 38 0,176671 

SU 3 4 4 4 0,604773 

PCH 1 2 1 1 0,242064 

AL 4 5 5 4 0,578319 

 

5.2.2. Závislost přežívání semenáčků na abiotických mikrostanovištních podmínkách 

Vliv stejných mikrostanovištních podmínek jako v předchozí kapitole byl zkoumán i 

s ohledem na následné přežívání semenáčků smrku ztepilého do věku dvou, tří a čtyř let. Jako 

závislá proměnná byl v tomto hodnocení použit procentický podíl semenáčků přeživších 

do daného věku z počtu semenáčků vzešlých v roce 2004. Statisticky významný vliv byl 

prokázán pouze v případě polohy vůči průmětům korun dospělých jedinců smrku ztepilého, a 

to jen na některých lokalitách a u semenáčků určitého věku.  

V průměru nejvyšším podílem přežívajících semenáčků se vyznačovala nejvýše položená 

lokalita Pašerácký chodníček. V případě dvouletých semenáčků se průměrný podíl přeživších 

semenáčků pohyboval v rozmezí od 34,5 % na světlinách do 63,6 % v polohách pod průměty 

korun dospělých smrků a u semenáčků přeživších do věku tří let pak od 22,6 % na světlinách 

do 28,3 % v polohách pod průměty korun stromů. Statisticky významný vliv (p = 0,022316) 

polohy vůči průmětům korun dospělých smrků na úspěšnost přežívání semenáčků byl na této 

lokalitě zjištěn až u jedinců přeživších do věku čtyř let. Nejvyšší průměrný podíl semenáčků, 

které přežily do věku čtyř let, byl zaznamenán v polohách pod průměty korun dospělých 

smrků (22,6 %). Nejméně úspěšně naopak přežívaly semenáčky na světlinách, kde 

z původního počtu semenáčků vzešlých v roce 2004 přežilo do věku čtyř let v průměru jen 

7,1 % jedinců (Tab. 9). 

Na lokalitách Modrý důl a Slunečné údolí byl statisticky významný vliv polohy vůči 

průmětům korun dospělých jedinců smrku ztepilého na úspěšnost přežívání semenáčků 

prokázán již u jedinců přeživších do věku tří let (p = 0,012458 pro Modrý důl, resp. 

p = 0,047652 pro Slunečné údolí). Obdobně jako na Pašeráckém chodníčku i na lokalitě 

Modrý důl přežívaly nejlépe semenáčky rostoucí v polohách pod průměty korun dospělých 

smrků, kde z původního počtu semenáčků vzešlých v roce 2004 přežilo do věku tří let 
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v průměru 7,4 % jedinců a do věku čtyř let pak 4,4 % jedinců. Naopak nejnižší podíl 

přeživších semenáčků byl na této lokalitě zaznamenán na světlinách (v průměru 4,2 % jedinců 

do věku tří let a 2,6 % jedinců přeživších do věku čtyř let) (Tab. 9).  

 

Tab. 9: Závislost přežívání semenáčků smrku ztepilého na poloze vůči průmětům korun dospělých 
jedinců tohoto druhu na trvalých výzkumných plochách Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU), 
Pašerácký chodníček (PCH) a Alžbětinka (AL). Tabulka udává jak průměrné procentické podíly 
semenáčků přeživších do daného věku z počtu semenáčků vzešlých v roce 2004 pro jednotlivé 
kategorie nezávislé proměnné, tak také dosažené hladiny významnosti při testování rozdílů mezi 
danými kategoriemi pomocí neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu. Statisticky významné 
rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně. Různá písmena a, b značí statisticky 
průkazný rozdíl na 5% hladině významnosti mezi danými kategoriemi nezávislé proměnné v rámci 
hodnocených ploch (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Průměrný procentický podíl přeživších semenáčků 
Plocha 

Věk 
semenáčků 
[roky] 

pod průměty 
korun 

na obvodu průmětů 
korun 

na světlinách 

p 
hodnota 

2 17,8 13,9 14,8 0,077792 

3 7,4a 5,2b 4,2ab 0,012458 MD 

4 4,4a 4,3a 2,6a 0,036830 

2 28,1 25,5 36,5 0,356040 

3 3,7a 12,6a 22,8a 0,047652 SU 

4 3,7a 11,4a 20,9a 0,046991 

2 63,6 56,8 34,5 0,129978 

3 28,3 24,6 22,6 0,450212 PCH 

4 22,6a 19,6ab 7,1b 0,022316 

2 17,2 17,5 22,0 0,525792 

3 4,9 4,2 9,2 0,155639 AL 

4 1,1 3,5 6,7 0,289611 

 

Na lokalitě Slunečné údolí byla zjištěna situace opačná v porovnání s oběma předchozími 

lokalitami. Nejvyšším podílem přeživších semenáčků se vyznačovaly polohy na světlinách, 

kde do věku tří let přežilo v průměru 22,8 % jedinců vzešlých v roce 2004 a do věku čtyř let 

pak 20,9 %. Oproti tomu v polohách pod průměty korun dospělých smrků přežilo v obou 

případech pouze 3,7 % těchto jedinců. I když jsou rozdíly v průměrných hodnotách mezi 

polohami pod průměty korun a polohami na světlinách poměrně značné, dosažené hladiny 

významnosti se jak u tříletých tak také u čtyřletých semenáčků pohybovaly těsně pod hranicí 

5 % a rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi hodnocené pomocí Kruskal-Wallis Z testu 

pro mnohonásobná porovnávání nebyly statisticky významné (Tab. 9). 

V případě lokality Alžbětinka nebyl vliv polohy vůči průmětům korun dospělých jedinců 

smrku ztepilého na úspěšnost přežívání semenáčků statisticky průkazný ani u dvouletých 

(p = 0,525792), ani u tříletých (p = 0,155639), ba ani u čtyřletých jedinců (p = 0,289611) 

(Tab. 9).  
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Vliv ostatních testovaných nezávislých proměnných, tj. půdního typu, sklonitosti svahu a 

tvaru mikroreliéfu, na úspěšnost přežívání semenáčků smrku ztepilého nebyl statisticky 

prokázán ani u jedné ze čtyř hodnocených lokalit, a podrobnější výsledky tudíž nejsou 

uvedeny. 

 

5.2.3. Příznivost základních typů pokryvu povrchu půdy, tj. typů mikrostanovišť, pro 

přirozenou obnovu smrku ztepilého 

Výsledky potvrdily, že se sledované základní typy mikrostanovišť, tj. smrkový opad, 

trouch, mechy, porost Vaccinium myrtillus, porost Avenella flexuosa, porost Calamagrostis 

villosa, ostatní druhy bylinné vegetace a ostatní složky pokryvu půdy, navzájem lišily 

v příznivosti pro přirozenou obnovu smrku ztepilého. Jako příznivé typy mikrostanovišť 

(jejich příznivost uvedená v  Tab. 10 přesahuje  hodnotu 1) lze obecně označit smrkový opad, 

mechy a zejména na lokalitách Slunečné údolí a Pašerácký chodníček též porost V. myrtillus. 

Slunečné údolí se od ostatních lokalit poněkud odlišovalo tím, že kromě dvouletých a 

tříletých semenáčků se mezi sledovanými typy mikrostanovišť nejpříznivějšími podmínkami 

vyznačovaly mechy. Tento typ mikrostanoviště dosahoval v některých případech vysokých 

hodnot též na lokalitě Alžbětinka (Tab. 10). 

Výsledky naznačují také výraznou příznivost trouchu pro přirozenou obnovu smrku 

ztepilého. V případě této kategorie je však problémem její minimální plošné zastoupení 

na sledovaných plochách, které ani na jedné z nich nedosahovalo 1 %. To může ovlivnit 

spolehlivost a vypovídací schopnost hodnoty příznivosti trouchu zejména při srovnání 

s ostatními typy mikrostanovišť. Každý semenáček nalezený na trouchu totiž za těchto 

podmínek znamená značný nárůst hodnoty příznivosti tohoto typu mikrostanoviště. Rozdíly 

ve spočtených hodnotách příznivosti mezi jednotlivými typy mikrostanovišť pak nemusí vždy 

plně odpovídat reálným rozdílům v jejich příznivosti. Velkou příznivostí trouchu se 

vyznačovala zejména lokalita Alžbětinka (Tab. 10). 

Příznivost porostu A. flexuosa se v dosti případech pohybovala v rozmezí hodnot od 0,50 

do 1,00. Na lokalitě Pašerácký chodníček dokonce tato charakteristika v roce 2006 přesáhla 

u tříletých i jedenáctiletých semenáčků hodnotu 1, a lze tudíž porost A. flexuosa označit 

v těchto případech jako příznivý (Tab. 10). 

Jako zcela nepříznivé pro přirozenou obnovu smrku ztepilého se ukázaly být následující 

typy mikrostanovišť: porost C. villosa, ostatní složky pokryvu půdy a ostatní druhy bylinné 

vegetace. 
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Tab. 10: Příznivost základních typů mikrostanovišť pro přirozenou obnovu smrku ztepilého 
hodnocená na základě výpočtu podílu procentického zastoupení semenáčků určitého stáří v daném 
typu mikrostanoviště z celkového počtu stejně starých semenáčků nalezených na dané lokalitě ve 
sledovaném roce a procentického zastoupení daného typu mikrostanoviště z celkové sledované 
plochy na dané lokalitě v daném roce. V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti 
při testování rozdílů mezi vybranými typy mikrostanovišť (kromě TR a OS) pomocí 
neparametrického Kruskal-Wallis ANOVA testu. Statisticky významné rozdíly na hladině 
významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně. Různá písmena a, b, c, d značí statisticky průkazný 
rozdíl na 5% hladině významnosti mezi danými typy mikrostanovišť (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Příznivost mikrostanovišť pro semenáčky smrku ztepilého 

TVP 
Rok sledo-

vání/rok vzejití 

Věk 
seme- 
náčků 
[roky] 

p 
hodnota TR OP ME VM AF CV OV OS 

2002/2001 2    0,000040 0,00 2,93a 0,92b 0,78b 0,61b 0,45ab 0,14b 0,13 

1995/1993 3    0,000000 2,60 2,51a 0,73b 0,71b 0,31b 0,06b 0,13b 0,03 

2006/2004 3    0,000016 3,54 2,14a 1,58ab 0,79ac 0,37bc 0,09bc 0,74bc 0,00 

2006/2001 6 - 0,00 2,95 0,80 1,10 0,41 0,00 0,00 0,00 

2002/1996 7 - 1,63 3,36 0,93 0,63 0,42 0,05 0,44 0,00 

2002/1993 10 - 0,00 2,63 1,30 0,75 0,50 0,00 1,08 0,00 

2006/1996 11 - 0,53 2,70 1,50 0,61 0,22 0,00 0,60 0,00 

MD 

2006/1993 14 - 0,00 2,32 1,54 0,59 0,57 0,00 0,83 0,00 

2002/2001 2    0,000456 0,00 2,77a 2,55ac 2,45ab 0,53ad 0,10bcd 0,00bcd 0,42 

1995/1993 3    0,000101 7,50 2,83a 3,78ab 1,37ac 0,11bc 0,09bc 0,31bc 0,00 

2006/2004 3   0,825501 27,80 1,81 2,15 2,37 0,53 0,30 1,01 0,00 

2006/2001 6 - 0,00 1,32 3,34 2,59 0,66 0,00 0,00 0,44 

2002/1996 7 - 0,00 2,31 4,15 1,37 0,60 0,33 0,00 0,69 

2002/1993 10 - 0,00 2,22 5,98 1,97 0,25 0,18 0,00 0,33 

2006/1996 11 - 0,00 2,12 3,58 1,07 0,88 0,14 0,00 0,78 

SU 

2006/1993 14 - 0,00 3,09 3,56 1,70 0,17 0,09 0,00 0,00 

1994/1993 2    0,000000 11,65 4,99a 1,38b 0,00b 0,18b 0,00b 0,00b 0,00 

2002/2001 2 - 0,00 6,25 1,89 5,81 0,40 0,00 0,00 0,00 

2006/2004 3    0,003480 9,86 2,90ad 0,82ab 0,00bcd 1,24a 0,00bcd 0,00ac 0,00 

2006/2001 6 - 0,00 1,53 0,31 7,86 0,65 0,00 0,00 0,00 

2002/1996 7 - 2,58 4,62 0,89 3,08 0,77 0,00 0,00 0,18 

2002/1993 10 - 0,00 5,00 1,52 2,33 0,79 0,00 0,00 0,00 

2006/1996 11 - 2,91 4,80 0,49 1,18 1,13 0,00 0,00 0,00 

PCH 

2006/1993 14 - 0,00 5,60 0,45 1,92 0,96 0,00 0,00 0,00 

2002/2001 2 - 21,00 9,06 1,36 1,31 0,11 0,00 0,00 0,70 

1995/1993 3 - 50,52 8,50 2,17 0,31 0,67 0,00 0,00 0,00 

2006/2004 3 - 30,06 0,00 0,97 1,19 0,53 0,00 1,42 0,00 

2006/2001 6 - 96,15 5,73 0,00 0,68 0,36 0,00 0,00 0,00 

2002/1996 7 - 56,02 0,00 5,45 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

2002/1993 10 - 0,00 18,12 19,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006/1996 11 - 192,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 AL 

2006/1993 14 - 0,00 0,00 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Legenda: trvalé výzkumné plochy: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký 
chodníček, AL – Alžbětinka; typy mikrostanovišť: TR – trouch, OP – smrkový opad, ME – mechy, 
VM – Vaccinium myrtillus, AF – Avenella flexuosa, CV – Calamagrostis villosa, OV – ostatní druhy 
bylinné vegetace, OS – ostatní složky pokryvu půdy. 
 

U mladších semenáčků byly rozdíly v příznivosti mezi sledovanými typy mikrostanovišť 

(s výjimkou trouchu a kategorie ostatní složky pokryvu půdy) hodnoceny na lokalitách Modrý 
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důl, Slunečné údolí a Pašerácký chodníček též statisticky pomocí neparametrického Kruskal-

Wallis ANOVA testu. Kromě tříletých semenáčků vzešlých v roce 2004 a zaznamenaných 

v roce 2006 na lokalitě Slunečné údolí byly rozdíly v příznivosti mezi hodnocenými typy 

mikrostanovišť statisticky významné (Tab. 10). 

V případě lokality Alžbětinka a dvouletých semenáčků (vzešlých v roce 2001 a 

zaznamenaných v roce 2002) na lokalitě Pašerácký chodníček nebylo statistické hodnocení 

rozdílů v příznivosti jednotlivých typů mikrostanovišť provedeno z důvodu příliš nízkého 

počtu semenáčků.  

Dále byla řešena otázka, zda se příznivost vybraných typů mikrostanovišť, tj. smrkového 

opadu, mechů, porostu V. myrtillus a porostu A. flexuosa, pro stejně staré semenáčky lišila 

mezi sledovanými trvalými výzkumnými plochami. U ostatních typů mikrostanovišť nebyla 

tato analýza provedena buď kvůli příliš nízkému počtu na nich se  vyskytujících semenáčků 

anebo kvůli velmi nízkému plošnému zastoupení těchto typů mikrostanovišť. Pro statistické 

hodnocení byla použita data týkající se semenáčků vzešlých v roce 2004 a pozorovaných 

v roce 2006, tj. tříletých semenáčků. Do analýzy byly zahrnuty pouze lokality Modrý důl, 

Slunečné údolí a Pašerácký chodníček. Lokalita Alžbětinka byla vyřazena z důvodu velmi 

nízkého počtu semenáčků.  

 
Tab. 11: Rozdíly v příznivosti vybraných typů mikrostanovišť, tj. smrkového opadu (OP), mechů 
(ME), porostu Vaccinium myrtillus (VM) a porostu Avenella flexuosa (AF) pro přirozenou obnovu 
smrku ztepilého mezi trvalými výzkumnými plochami Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU) a 
Pašerácký chodníček (PCH). V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti, přičemž 
statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-
Wallis ANOVA test). Různá písmena a, b značí statisticky průkazný rozdíl v příznivosti hodnoceného 
typu mikrostanoviště mezi danými plochami na 5% hladině významnosti (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Průměrná příznivost mikrostanoviště 
Plocha 

OP ME VM AF 

MD 2,40 1,46 1,34a 0,36b 

SU 2,92 1,20 1,15ab 0,94ab 

PCH 0,79 1,38 0,00b 1,43a 

p hodnota 0,057713 0,591015 0,039895 0,011676 

 
Statisticky významné rozdíly v příznivosti mikrostanovišť mezi hodnocenými lokalitami 

byly prokázány pouze u porostu V. myrtillus a porostu A. flexuosa. V obou případech se 

od sebe odlišovaly lokality Modrý důl a Pašerácký chodníček. U porostu V. myrtillus se větší 

příznivostí vyznačovala lokalita Modrý důl, kde se hodnota této charakteristiky pohybovala 

v průměru kolem 1,34, zatímco na Pašeráckém chodníčku byla příznivost porostu V. myrtillus 

nulová. U porostu A. flexuosa byla zjištěna situace právě opačná. Na Pašeráckém chodníčku 
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byla příznivost porostu A. flexuosa vyšší (v průměru 1,43) v porovnání s lokalitou Modrý důl, 

kde její hodnota dosahovala v průměru jen 0,36 (Tab. 11).  

Zkoumána byla též rozdílnost v příznivosti vybraných typů mikrostanovišť (smrkový 

opad, mechy, porost V. myrtillus, porost A. flexuosa) pro stejně staré semenáčky smrku 

ztepilého mezi dvěma různými roky sledování, konkrétně roky 1995 a 2006. Tuto analýzu 

bylo možno provést pouze u lokalit Modrý důl a Slunečné údolí. Lokalita Alžbětinka byla 

vyřazena opět z důvodu velmi nízkého počtu semenáčků. V případě Pašeráckého chodníčku 

bylo mapování plošného zastoupení mikrostanovišť provedeno již v roce 1994, a tudíž 

příznivost jednotlivých typů mikrostanovišť byla spočtena pro dvouleté semenáčky, a nikoliv 

semenáčky tříleté jako u ostatních lokalit. 

Statisticky významné rozdíly v příznivosti hodnocených typů mikrostanovišť byly 

prokázány pouze na lokalitě Slunečné údolí, a to u smrkového opadu a u porostu Avenella 

flexuosa. Smrkový opad byl pro semenáčky smrku ztepilého příznivější v roce 1995 

(v průměru 3,67) v porovnání s rokem 2006 (v průměru 2,92). V případě příznivosti porostu 

A. flexuosa tomu bylo naopak. V roce 2006 dosahovala příznivost tohoto typu 

mikrostanoviště průměrné hodnoty 0,94, zatímco v roce 1995 jen 0,08. Na lokalitě Modrý důl 

nebyl rozdíl v příznivosti mezi lety 1995 a 2006 prokázán ani u jednoho z hodnocených typů 

mikrostanovišť (Tab. 12). 

 

Tab. 12: Rozdíly v příznivosti vybraných typů mikrostanovišť, tj. smrkového opadu (OP), mechů 
(ME), porostu Vaccinium myrtillus (VM) a porostu Avenella flexuosa (AF) pro tříleté semenáčky 
mezi dvěma různými roky sledování (1995 a 2006) na trvalých výzkumných plochách Modrý důl 
(MD) a Slunečné údolí (SU). V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti, přičemž 
statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-Wallis 
ANOVA test).  
 

Průměrná příznivost mikrostanoviště 
Plocha Rok 

OP ME VM AF 

1995 3,86 1,73 0,29 0,56 MD 
2006 2,40 1,46 1,34 0,36 

p hodnota 0,153508 1,000000 0,085571 0,183823 

1995 3,67 3,80 0,86 0,08 SU 
2006 2,92 1,38 1,15 0,94 

p hodnota 0,042074 0,514808 0,410744 0,037189 
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5.2.4. Výška semenáčků 

Výška byla v roce 2007 změřena u tří nejstarších věkových kategorií semenáčků smrku 

ztepilého nacházejících se na sledovaných lokalitách, a to konkrétně u semenáčků vzešlých 

v roce 1993 (tj. 15letých semenáčků), u semenáčků vzešlých v roce 1996 (tj. 12letých 

semenáčků) a u semenáčků vzešlých v roce 2001 (tj. 7letých semenáčků). Podle očekávání 

bylo prokázáno, že se hodnocené věkové kategorie ve své výšce navzájem statisticky 

významně lišily (p = 0,000000). Nejstarší, tj. 15leté semenáčky, dosahovaly v průměru výšky 

17,5 cm, 12leté semenáčky 10 cm a u 7letých semenáčků se průměrná výška pohybovala 

kolem hodnoty 6,5 cm. Další statistické charakteristiky polohy i variability hodnocených 

věkových kategorií semenáčků, jako medián, horní a dolní kvartil, mezikvartilové rozpětí i 

odlehlé hodnoty, lze vyčíst z krabicových grafů na Obr. 22. 

 

 
Obr. 22: Krabicové grafy znázorňující statistické charakteristiky (medián, horní a dolní kvartil, 
mezikvartilové rozpětí, odlehlé hodnoty) výšky tří věkových kategorií semenáčků zaznamenaných 
v roce 2007 na trvalých výzkumných plochách Modrý důl, Slunečné údolí, Pašerácký chodníček a 
Alžbětinka.  
 

V případě 12letých a 7letých semenáčků se výška jedinců v roce 2007 statisticky průkazně 

lišila mezi sledovanými výzkumnými plochami. Největší průměrná výška semenáčků u obou 

zmiňovaných věkových kategorií byla zaznamenána na lokalitě Slunečné údolí (u 12letých 

semenáčků 11,5 cm a u 7letých jedinců 7,5 cm). Naopak v průměru nejnižší semenáčky se 

vyskytovaly na lokalitě Modrý důl, kde se výška u 12letých semenáčků pohybovala v okolí 

hodnoty 9,0 cm a u 7letých jedinců kolem hodnoty 4,5 cm (Tab. 13).  

Za pozornost stojí též průměrné výšky semenáčků zaznamenané na nejvýše položené 

lokalitě Pašerácký chodníček. V případě této lokality lze na základě dat uvedených v Tab. 13 

vypozorovat fakt, že s přibývajícím věkem semenáčků se jejich průměrná výška nápadně 



5. Výsledky 

 75

zvětšovala v porovnání se stejně starými jedinci nacházejícími se na ostatních lokalitách. 

Zatímco u 7letých semenáčků dosahovala průměrná výška pouze 5,5 cm, u 12letých 

semenáčků již byla zcela srovnatelná s nejvyšší hodnotou pozorovanou na lokalitě Slunečné 

údolí a u nejstarších, tj. 15letých, semenáčků již průměrná výška dosahovala hodnoty 21,0 cm, 

což bylo mezi sledovanými lokalitami nejvíce (Tab. 13).  

U výšek nejstarších, tj. 15letých, semenáčků se statisticky významné rozdíly mezi 

sledovanými lokalitami prokázat nepodařilo (p = 0,240709) (Tab. 13). 

 

Tab. 13: Rozdíly ve výšce tří věkových kategorií semenáčků smrku ztepilého mezi trvalými 
výzkumnými plochami Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU), Pašerácký chodníček (PCH) a 
Alžbětinka (AL). V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti, přičemž statisticky 
průkazné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-Wallis 
ANOVA test). Různá písmena a, b značí statisticky průkazný rozdíl ve výšce semenáčků mezi 
plochami v rámci dané věkové kategorie na 5% hladině významnosti (Kruskal-Wallis Z test). 
 

Průměrná výška semenáčků [cm] Věk 
semenáčků 
[roky] 

Počet 
hodnocených 
semenáčků  MD SU PCH AL 

p hodnota 

15 119 15,5 17,5 21,0 16,0 0,240709 

12 295 9,0b 11,5a 11,0a 10,0ab 0,001743 

7 61 4,5b 7,5a 5,5ab 7,0ab 0,007181 

 

Důležitou otázkou bylo, zda je výška semenáčku ovlivněna typem mikrostanoviště, 

ve kterém se daný jedinec vyskytuje. Analýza vlivu typu mikrostanoviště na výšku 

semenáčků smrku ztepilého byla provedena pouze pro lokality Modrý důl, Slunečné údolí a 

Pašerácký chodníček. Pro lokalitu Alžbětinka nebylo možné toto hodnocení provést kvůli 

příliš nízkému počtu semenáčků. Rozdíly ve výšce semenáčků mezi jednotlivými typy 

mikrostanovišť byly hodnoceny odděleně jak pro jednotlivé výše uvedené lokality, tak také 

pro jednotlivé věkové kategorie semenáčků. Do daného hodnocení byly zařazeny vždy pouze 

ty typy mikrostanovišť, v nichž byly nalezeny alespoň tři semenáčky. 

Statisticky významné rozdíly ve výšce semenáčků mezi hodnocenými typy 

mikrostanovišť se podařilo prokázat pouze u 15letých semenáčků na lokalitě Pašerácký 

chodníček (p = 0,006170) a u 12letých jedinců na lokalitách Pašerácký chodníček 

(p = 0,008884) a Modrý důl (p = 0,008015) (Tab. 14). 

V případě nejstarších semenáčků na Pašeráckém chodníčku byly do hodnocení zařazeny 

pouze dva typy mikrostanovišť, a to konkrétně smrkový opad a porost Avenella flexuosa. 

Výsledky přitom ukázaly, že semenáčky rostoucí v porostu A. flexuosa byly v průměru více 

než dvakrát vyšší (30,5 cm) v porovnání se semenáčky rostoucími na smrkovém opadu 

(12,0 cm). U 12letých semenáčků byly na této lokalitě do analýzy zahrnuty čtyři typy 
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mikrostanovišť, tj. smrkový opad, porost A. flexuosa, mechy a porost Vaccinium myrtillus. 

Přitom největší průměrná výška (16,5 cm) byla zjištěna u jedinců rostoucích v mechu, 

naopak nejnižší výškou (9,0 cm) se vyznačovaly semenáčky na smrkovém opadu (Tab. 14). 

Na lokalitě Modrý důl dosahovaly 12leté semenáčky v průměru největší výšky (14,5 cm) 

v kategorii ostatní druhy bylinné vegetace a naopak nejnižší výšky (7,5 cm) jedinci rostoucí 

v porostu A. flexuosa. Průměrná výška semenáčků nalezených v ostatních hodnocených 

typech mikrostanovišť, tj. v porostu V. myrtillus, v mechách a na smrkovém opadu, se 

pohybovala shodně okolo hodnoty 9,0 cm. V případě 7letých semenáčků nebylo možné toto 

hodnocení pro Modrý důl provést, jelikož alespoň tři jedinci této věkové kategorie byli 

zaznamenáni pouze na smrkovém opadu (Tab. 14). 

Na lokalitě Slunečné údolí nebyly statisticky významné rozdíly ve výšce semenáčků mezi 

hodnocenými typy mikrostanovišť prokázány ani u jedné ze tří věkových kategorií. Hladiny 

významnosti (p = 0,086499) nejvíce se blížící k 5% hladině významnosti, která byla předem 

zvolena za hranici průkaznosti, bylo přitom dosaženo u nejstarších, tj. 15letých, semenáčků. 

Největší průměrná výška (21,5 cm) byla v tomto případě pozorována u jedinců rostoucích 

v mechách. U zbylých dvou hodnocených typů mikrostanovišť se pak výška semenáčků 

pohybovala v průměru mezi 16 a 16,5 cm (Tab. 14). 

 

Tab. 14: Rozdíly ve výšce tří věkových kategorií semenáčků smrku ztepilého mezi vybranými typy 
mikrostanovišť, tj. smrkovým opadem (OP), mechy (ME), porostem Vaccinium myrtillus (VM), 
porostem Avenella flexuosa (AF) a ostatními druhy bylinné vegetace (OV), na trvalých výzkumných 
plochách Modrý důl (MD), Slunečné údolí (SU) a Pašerácký chodníček (PCH). V tabulce jsou 
uvedeny též dosažené hladiny významnosti, přičemž statisticky průkazné rozdíly na hladině 
významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-Wallis ANOVA test). Různá písmena a, b značí 
statisticky průkazný rozdíl ve výšce semenáčků mezi danými typy mikrostanovišť v rámci 
hodnocené věkové kategorie na 5% hladině významnosti (Kruskal-Wallis Z test). Hodnoceny byly 
vždy pouze mikrostanoviště alespoň se třemi semenáčky. 
 

Průměrná výška semenáčků v 
mikrostanovištích [cm] Plocha 

Věk 
semenáčků 
[roky] 

Počet 
hodnocených 
semenáčků OP ME VM AF OV 

p hodnota 

15 70 14,5 16,0 20,0 13,5 17,5 0,512482 
12 209 9,0b 9,0b 9,0ab 7,5b 14,5a 0,008015 MD 

7 - - - - - - - 
15 31 16,5 21,5 16,0 - - 0,086499 
12 31 11,5 14,0 10,5 8,5 - 0,181732 SU 

7 31 9,5 6,5 8,0 5,5 - 0,257822 
15 11 12,0b - - 30,5a - 0,006170 

12 47 9,0b 16,5a 11,0ab 11,0ab - 0,008884 PCH 

7 8 - - 6,0 5,5 - 0,648807 
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5.2.5. Roční výškový přírůstek semenáčků 

Roční výškový přírůstek semenáčků byl hodnocen mezi lety 2006 a 2007, a to pouze u dvou 

nejstarších věkových kategorií, tj. u semenáčků na konci sledovaného období 15letých a 

u semenáčků na konci sledovaného období 12letých. Také z této analýzy byla z důvodu příliš 

nízkého počtu hodnocených semenáčků vyřazena lokalita Alžbětinka, kde byl na zkoumaných 

98 m2 nalezen v roce 2007 jen jeden 15letý semenáček (o výšce 16,0 cm ) a dva semenáčky 

12leté (o výšce 9,0 a 11,0 cm). Předpoklad o větším výškovém přírůstku 15letých oproti 

12letým semenáčkům byl statisticky prokázán pouze na nejvýše položené lokalitě Pašerácký 

chodníček (p = 0,010904). 

Následují výsledky analýzy rozdílů ve výškovém přírůstků semenáčků mezi třemi 

hodnocenými lokalitami, konkrétně Modrým dolem, Slunečným údolím a Pašeráckým 

chodníčkem. U obou věkových kategorií semenáčků se v tomto ukazateli dané lokality mezi 

sebou statisticky významně lišily. Nejnižším průměrným výškovým přírůstkem se v obou 

případech vyznačovaly semenáčky na lokalitě Modrý důl, kde mezi lety 2006 a 2007 přirostly 

nejstarší semenáčky (tj. 15leté v roce 2007) v průměru o 1 cm a mladší semenáčky (tj. 12leté 

v roce 2007) pak o 0,5 cm. Celkově největší průměrný výškový přírůstek byl zjištěn 

u nejstarších semenáčků na lokalitě Pašerácký chodníček a jednalo se o hodnotu 2,0 cm 

(Tab. 15). 

 

Tab. 15: Rozdíly v ročním výškovém přírůstku (v období 2006-2007) dvou věkových kategorií 
semenáčků smrku ztepilého mezi trvalými výzkumnými plochami Modrý důl (MD), Slunečné údolí 
(SU) a Pašerácký chodníček (PCH). V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti, 
přičemž statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-
Wallis ANOVA test). Různá písmena a, b značí statisticky průkazný rozdíl ve výškovém přírůstku 
semenáčků mezi plochami v rámci dané věkové kategorie na 5% hladině významnosti (Kruskal-
Wallis Z test). 
 

Průměrný výškový přírůstek semenáčků [cm] Věk semenáčků 
na konci období 

[roky] MD SU PCH 

p 
hodnota 

15 1,0b 1,5ab 2,0a 0,003421 

12 0,5a 1,0a 1,0a 0,012338 

 

Obdobně jako u výšky semenáčků byla i v případě výškového přírůstku zkoumána a 

následně i statisticky testována otázka závislosti tohoto parametru na typu mikrostanoviště, 

ve kterém se jednotliví jedinci vyskytovali. Statisticky významnou závislost (p = 0,011791) 

výškového přírůstku na typu mikrostanoviště se podařilo prokázat pouze u 12letých 

semenáčků na lokalitě Pašerácký chodníček. Do hodnocení zde byly opět na základě pravidla 

výskytu alespoň tří jedinců zařazeny následující čtyři typy mikrostanovišť: smrkový opad, 
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mechy, porost Vaccinium myrtillus a porost Avenella flexuosa. V průměru největší přírůstek 

byl přitom zjištěn u semenáčků rostoucích v mechách (2,0 cm) a naopak nejnižší přírůstek 

u semenáčků nalezených na smrkovém opadu (0,5 cm) (Tab. 16). 

Těsně nad hranicí průkaznosti (p = 0,057454) se ukázaly být rozdíly ve výškovém 

přírůstku u stejně starých semenáčků na lokalitě Modrý důl. V průměru nejvíce zde přirůstaly 

semenáčky vyskytující se v kategorii ostatní druhy bylinné vegetace, a to konkrétně o 1,5 cm. 

Nejnižším přírůstkem se vyznačovali jedinci rostoucí v porostu A. flexuosa. U ostatních tří 

hodnocených typů mikrostanovišť, tj. u smrkového opadu, mechů a porostu V. myrtillus, 

dosahovala průměrná hodnota tohoto parametru 0,5 cm. V případě druhé věkové kategorie 

semenáčků, tj. 15letých v roce 2007, bylo dosaženo podobných výsledků. Největší průměrný 

výškový přírůstek (1,5 cm) byl zaznamenán opět u jedinců nalezených v kategorii ostatní 

druhy bylinné vegetace a nejnižší přírůstek (0,5 cm) opět u semenáčků rostoucích v porostu 

A. flexuosa (Tab. 16). 

 

Tab. 16: Rozdíly v ročním výškovém přírůstku (v období 2006-2007) dvou věkových kategorií 
semenáčků smrku ztepilého mezi vybranými typy mikrostanovišť, tj. smrkovým opadem (OP), 
mechy (ME), porostem Vaccinium myrtillus (VM), porostem Avenella flexuosa (AF) a ostatními 
druhy bylinné vegetace (OV), na trvalých výzkumných plochách Modrý důl (MD), Slunečné údolí 
(SU) a Pašerácký chodníček (PCH). V tabulce jsou uvedeny též dosažené hladiny významnosti, 
přičemž statisticky průkazné rozdíly na hladině významnosti 5 % jsou vyznačeny barevně (Kruskal-
Wallis ANOVA test). Různá písmena a, b značí statisticky průkazný rozdíl ve výškovém přírůstku 
semenáčků mezi danými typy mikrostanovišť v rámci hodnocené věkové kategorie na 5% hladině 
významnosti (Kruskal-Wallis Z test). Hodnoceny byly vždy pouze mikrostanoviště alespoň se třemi 
semenáčky. 
 

Průměrný výškový přírůstek semenáčků v 
mikrostanovištích [cm] Plocha 

Věk semenáčků na 
konci období [roky] 

OP ME VM AF OV 

p hodnota 

15 0,5 1,0 0,5 0,5 1,5 0,360767 MD 
12 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 0,057454 

15 1,0 2,5 1,0 - - 0,088592 
SU 

12 1,5 1,0 1,5 0,5 - 0,828696 

15 1,0 - - 2,5 - 0,405927 
PCH 

12 0,5b 2,0a 0,5ab 1,0ab - 0,011791 

 

Ani v případě lokality Slunečné údolí se statisticky významné rozdíly mezi hodnocenými 

typy mikrostanovišť nepodařilo prokázat, a to ani u jedné ze dvou sledovaných věkových 

kategorií semenáčků. U starších semenáčků, tj. 15letých v roce 2007, stojí za zmínku vyšší 

průměrný přírůstek zaznamenaný u jedinců rostoucích v mechách (2,5 cm) v porovnání se 

smrkovým opadem a porostem V. myrtillus, kde přírůstek dosahoval pouze hodnoty 1,0 cm. 

V případě mladších semenáčků, tj. 12letých v roce 2007, byl nejnižší výškový přírůstek 

zaznamenán u jedinců nacházejících se v porostu A. flexuosa. U ostatních hodnocených typů 
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mikrostanovišť, tj. u mechů, smrkového opadu a porostu V. myrtillus, přitom průměrný 

přírůstek semenáčků dosahoval hodnot 1,0 až 1,5 cm (Tab. 16). 

 

5.2.6. Křivky přežívání semenáčků a odhady počtu přeživších jedinců do budoucnosti 

 

Počty semenáčků smrku ztepilého různého stáří zaznamenané v roce 2007 na jednotlivých 

výzkumných plochách jsou uvedeny v Tab. 17. Obr. 23 ukazuje křivky přežívání tří 

nejstarších věkových kategorií semenáčků smrku ztepilého, tj. semenáčků vzešlých v letech 

1993, 1996 a 2001, sestrojené na základě dat o počtech jedinců zaznamenaných 

na jednotlivých trvalých výzkumných plochách v období mezi lety 1994 a 2007. Dále jsou 

na Obr. 23 pro každou plochu znázorněny odhady počtů přeživších jedinců do věku shodného 

s průměrným stářím porostu stanoveným na výzkumných plochách v roce 1992 (tj. do 121 let 

na Modrém dole, 154 let na Slunečném údolí, 145 let na Pašeráckém chodníčku a do 200 let 

na Alžbětince), které byly odvozeny na základě těchto křivek přežívání. 

 

Tab. 17: Počty semenáčků smrku ztepilého různého stáří zaznamenané v roce 2007 na 
jednotlivých trvalých výzkumných plochách (MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – 
Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka). Počty semenáčků byly extrapolovány na plochu 1 ha, jak je 
běžně udáváno v literatuře.  
 

Počty semenáčků různého stáří v 2007, přepočtené na plochu 1 ha 
TVP 

15leté 12leté 7leté 4leté 3leté 2leté 1leté 

Suma 
všech 

Suma 7-
15letých 

MD 7 072 21 428 1 616 8 484 1 516 808 27 980 68 904 30 116 

SU 3 300 3 500 3 100 7 100 1 200 1 600 800 20 600 9 900 

PCH 1 500 4 800 1 000 2 200 1 100 800 2 200 13 600 7 300 

AL 104 204 920 2 756 308 104 920 5 316 1 216 

 

U semenáčků vzešlých v letech 1993 a 1996 bylo po celé sledované období jednoznačně 

nejvíce jedinců zaznamenáváno na lokalitě Modrý důl. Pak následovaly lokality Slunečné 

údolí a Pašerácký chodníček a dlouhodobě nejnižším počtem semenáčků se u těchto dvou 

věkových kategorií vyznačovala Alžbětinka. U semenáčků vzešlých v roce 2001 byly rozdíly 

v počtech jedinců mezi jednotlivými lokalitami výrazně menší v porovnání s rozdíly 

pozorovanými u předchozích dvou věkových kategorií. Kromě jednoletých semenáčků se 

přitom největším počtem jedinců vyznačovala lokalita Slunečné údolí, druhou v pořadí byla 

lokalita Modrý důl a nejnižší avšak navzájem vcelku srovnatelný počet jedinců byl u této 

věkové kategorie pozorován na lokalitách Alžbětinka a Pašerácký chodníček (Obr. 23).  
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Křivky p řežívání - semená čky z 2001
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Obr. 23: Křivky přežívání semenáčků smrku ztepilého (vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001) 
zaznamenaných na jednotlivých lokalitách (Modrý důl – MD, Slunečné údolí – SU, Pašerácký 
chodníček – PCH a Alžbětinka – AL) v letech 1995-1997 (u PCH též 1994), 2000 a 2002-2007 
(u MD též 2001) a přepočtených na plochu 2500 m2.  
Odhadované počty jedinců smrku ztepilého na plochu 2500 m2, přeživších do věku shodného 
s průměrným stářím porostu stanoveným na jednotlivých lokalitách v roce 1992 (tj. do 121 let pro 
MD, 154 let pro SU, 145 let pro PCH a do 200 let pro AL), odvozené na základě křivek přežívání 
semenáčků vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001. 
 

Také počty jedinců odhadované na základě křivek přežívání semenáčků vzešlých v letech 

1993 a 1996 jsou nejvyšší v případě lokality Modrý důl, a to konkrétně 93 jedinců 

u semenáčků vzešlých v roce 1993 a 117 jedinců u semenáčků z roku 1996. U lokality 

388 459 
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Slunečné údolí odhady činily 81 jedinců přeživších ze semenáčků vzešlých v roce 1993 a 

pouze 23 jedinců přeživších ze semenáčků z roku 1996. V případě lokality Pašerácký 

chodníček pak bylo odhadnuto 58, resp. 104 jedinců. Zdaleka nejméně jedinců by na základě 

těchto odhadů přežilo na Alžbětince, a to konkrétně pouze 1 jedinec z každé z těchto dvou 

věkových kategorií. Překvapivý je velice nízký počet jedinců odhadnutý pro lokalitu Modrý 

důl u poslední z hodnocených věkových kategorií, tj. u semenáčků vzešlých v roce 2001. 

Odhad činí pouhých 7 jedinců, což je v tomto případě hodnota totožná s odhadem pro lokalitu 

Alžbětinka. Na zbylých dvou lokalitách by pak ze semenáčků vzešlých v roce 2001 

na základě těchto odhadů přežilo 75 jedinců v případě Pašeráckého chodníčku a 54 jedinců 

v případě Slunečného údolí (Obr. 23). 

Následně byla řešena otázka, zda na průběh křivek přežívání semenáčků má vliv typ 

mikrostanoviště, ve kterém se dané semenáčky vyskytují. To znamená, jestli se počet jedinců 

dané věkové kategorie s přibývajícím věkem snižuje u všech základních sledovaných typů 

mikrostanovišť stejně rychle nebo lze v tomto směru vypozorovat nějaké výraznější rozdíly. 

Při statistickém testování vlivu typu mikrostanoviště na počty semenáčků ve sledovaných 

letech pomocí analýzy ANOVA pro opakovaná měření byl ve většině případů prokázán 

statisticky významný vliv typu mikrostanoviště i interakce typu mikrostanoviště a času 

(Tab. 18). Z průkaznosti interakce typu mikrostanoviště a času vyplývá, že se průběh křivek 

přežívání semenáčků v těchto případech mezi hodnocenými typy mikrostanovišť významně 

lišil.  

 

Tab. 18: Výsledky statistického testování vlivu typu mikrostanoviště na počty semenáčků smrku 
ztepilého tří věkových kategorií (tj. semenáčků vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001) v letech 
1995-1997, 2000 a 2002-2007 (u PCH též 1994, u MD též 2001) pomocí analýzy ANOVA pro 
opakovaná měření. Jako nezávislé proměnné byly zvoleny typ mikrostanoviště a interakce typu 
mikrostanoviště a času. Statisticky průkazné výsledky jsou vyznačeny barevně.  
 

Semenáčky vzešlé 
v roce 1993 

Semenáčky vzešlé 
v roce 1996 

Semenáčky vzešlé 
v roce 2001 Plocha Nezávislá proměnná 

F p hodnota F p hodnota F p hodnota 

Mikrostanoviště 21,249 0,00000 31,228 0,00000 14,368 0,00000 MD 
Mikrostanoviště*Rok 25,740 0,00000 32,691 0,00000 10,971 0,00000 

Mikrostanoviště 5,163 0,00001 11,643 0,00000 4,870 0,00002 
SU 

Mikrostanoviště*Rok 5,969 0,00000 12,870 0,00000 4,734 0,00000 

Mikrostanoviště 5,546 0,00000 12,158 0,00000 1,717 0,10162 
PCH 

Mikrostanoviště*Rok 8,774 0,00000 17,692 0,00000 1,653 0,00928 

Mikrostanoviště 1,184 0,30917 1,842 0,07645 3,977 0,00028 
AL 

Mikrostanoviště*Rok 0,906 0,68519 3,087 0,00000 4,373 0,00000 
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Následně bylo pomocí Tukeyho HSD testu pro mnohonásobná porovnávání zjišťováno, 

které typy mikrostanovišť se v jednotlivých případech od sebe odlišovaly. Z výsledků tohoto 

testu vyplynulo, že na lokalitě Modrý důl byl průběh křivky přežívání semenáčků odlišný 

pouze pro smrkový opad a ostatní typy mikrostanovišť se už mezi sebou nelišily. Toto tvrzení 

platilo shodně pro všechny tři hodnocené věkové kategorie semenáčků. V případě Slunečného 

údolí byl prokázán rozdíl mezi smrkovým opadem, mechy a porostem Vaccinium myrtillus 

na jedné straně a ostatními typy mikrostanovišť na straně druhé u semenáčků vzešlých 

v letech 1993 a 2001, a mezi smrkovým opadem a ostatními typy mikrostanovišť 

u semenáčků z roku 1996. Pro Pašerácký chodníček výsledky u nejstarších semenáčků z roku 

1993 ukázaly rozdílnost mezi smrkovým opadem a porostem Avenella flexuosa na straně 

jedné a zbylými typy mikrostanovišť na straně druhé, přičemž u semenáčků vzešlých v roce 

1996 byl odlišný pouze smrkový opad. U poslední věkové kategorie, tj. u semenáčků vzešlých 

v roce 2001, nebyl na této lokalitě vliv typu mikrostanoviště na průběh křivky přežívání 

statisticky významný. Ani v případě lokality Alžbětinka nebyl vliv typu mikrostanoviště 

na průběh křivek přežívání semenáčků z let 1993 a 1996 prokázán. Příčinu lze spatřovat 

zřejmě ve velmi nízkém počtu semenáčků u těchto dvou věkových kategorií. U semenáčků 

vzešlých v roce 2001 byl prokázán rozdíl mezi porostem V. myrtillus a trouchem na straně 

jedné a ostatními typy mikrostanovišť na straně druhé. 

Na základě výše popsaných výsledků statistického zpracování dat jsem se pokusila 

odhady počtů přeživších jedinců zpřesnit tím, že jsem křivky přežívání sestrojila odděleně pro 

průkazně odlišné typy mikrostanovišť. Křivky byly sestrojeny opět pro 3 nejstarší věkové 

kategorie semenáčků, tj. semenáčky vzešlé v letech 1993, 1996 a 2001 (Obr. 24).  
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SU: křivky p řežívání podle mikrostanoviš ť
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PCH: křivky p řežívání podle mikrostanoviš ť
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AL: k řivky p řežívání podle mikrostanoviš ť
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Obr. 24: Křivky přežívání semenáčků smrku ztepilého (vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001) 
zaznamenaných na jednotlivých lokalitách v letech 1995-1997 (u PCH též 1994), 2000 a 2002-
2007 (u MD též 2001) a přepočtených na plochu 2500 m2. Křivky byly sestrojeny odděleně pro 
průkazně odlišné typy mikrostanovišť.  
Legenda: TVP: MD – Modrý důl, SU – Slunečné údolí, PCH – Pašerácký chodníček, AL – Alžbětinka; 
typy mikrostanovišť: OP – smrkový opad, TR – trouch, ME – mechy, AF – Avenella flexuosa, VM – 
Vaccinium myrtillus, ost – ostatní typy mikrostanovišť, vše – všechny typy mikrostanovišť. 
 

Odhady počtů jedinců přeživších do věku shodného s průměrným stářím dospělého 

smrkového porostu zjištěným na jednotlivých lokalitách v roce 1992, které vycházejí z křivek 

přežívání znázorněných na Obr. 24, jsou uvedeny v Tab. 19. V Tab. 19 lze též pro každou 

ze sledovaných lokalit nalézt součet živých dospělých jedinců smrku ztepilého a souší 

zaznamenaných na plochách o velikosti 2500 m2 ve stejném roce jako průměrné stáří porostu, 

tj. v roce 1992. Tyto hodnoty lze považovat za průměrnou hustotu dospělých jedinců smrku 

ztepilého odpovídající danému stáří porostu a ekologickým podmínkám jednotlivých lokalit a 

mohou být využity pro srovnání s odhadovanými počty přeživších jedinců. Toto srovnání 

může do jisté míry pomoci při hledání odpovědi na otázku, zda je přirozená obnova smrku 

ztepilého na sledovaných lokalitách v současnosti dostatečná pro následný vývoj těchto 

zbytkových velmi cenných autochtonních klimaxových horských smrčin. 

Po součtu jednotlivých dílčích odhadů pro každou ze sledovaných lokalit, vyšly celkové 

odhadované počty jedinců, kteří by se na základě křivek přežívání tří nejstarších věkových 

kategorií semenáčků (tj. semenáčků vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001) mohli dožít 

stanoveného věku, následujícím způsobem: 350 jedinců pro lokalitu Modrý důl, 328 jedinců 

pro Pašerácký chodníček, 163 jedinců pro Slunečné údolí a pouhých 10 jedinců pro lokalitu 

Alžbětinka (Tab. 19). Při srovnání těchto odhadů se součty živých a mrtvých dospělých 

jedinců smrku ztepilého dojdeme k závěru, že největším nadbytkem odhadovaných jedinců se 

2 755 
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vyznačuje lokalita Modrý důl, kde celkový odhad převyšuje více než 2,3krát součet dospělých 

živých smrků a souší. Srovnatelný odhad rovnající se 328 jedincům byl stanoven pro 

Pašerácký chodníček, avšak díky vyššímu průměrnému počtu dospělých stromů čítajícímu 

267 jedinců je odhadovaný počet jedinců vyšší jen cca 1,2krát. Obdobný poměr ukázaly 

výsledky též v případě Slunečného údolí. Pouze pro lokalitu Alžbětinka byl odhadovaný 

počet jedinců oproti součtu živých a mrtvých dospělých smrků nižší, a to dosti výrazně. Dá se 

říci, že podle křivek přežívání tří nejstarších věkových kategorií semenáčků, tj. semenáčků 

vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001, by současná přirozená obnova na této lokalitě 

postačovala k nahrazení méně než desetiny stromů v porostu (Tab. 19). 

 
Tab. 19: Odhadované počty jedinců smrku ztepilého na plochu 2500 m2, přeživších do věku 
shodného s průměrným stářím porostu stanoveným na jednotlivých lokalitách v roce 1992, 
odvozené na základě křivek přežívání semenáčků vzešlých v letech 1993, 1996 a 2001 a 
pozorovaných na daných lokalitách v období mezi lety 1994 a 2007. Křivky byly sestrojeny 
odděleně pro ty typy mikrostanovišť (smrkový opad – OP, trouch – TR, mechy – ME, Vaccinium 
myrtillus – VM a Avenella flexuosa - AF), u nichž byl prokázán rozdílný vliv na přežívání 
semenáčků. Pro srovnání jsou uvedeny součty všech živých a mrtvých dospělých jedinců smrku 
ztepilého zaznamenaných na daných lokalitách v roce 1992.  
 

Odhadovaný počet jedinců na 2500 m2 
Plocha 

Rok vzejití 
semenáčků 

Typ mikrostanoviště / počet jedinců celkem 

Součet živých a 
mrtvých stromů v 

roce 1992 

1993 OP / 17 ostatní / 194 

1996 OP / 46 ostatní / 86 MD 

2001 OP / 5 ostatní / 2 

350 151 

1993 OP+ME+VM / 70 ostatní / 10 

1996 OP / 3 ostatní / 27 SU 

2001 OP+ME+VM / 51 ostatní / 2 

163 130 

1993 OP+AF / 45 ostatní / 14 

1996 OP / 11 ostatní / 183 PCH 

2001 všechny / 75  

328 267 

1993 všechny / 1  

1996 všechny / 1  AL 

2001 VM+TR / 8 ostatní / 0 

10 128 
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6. DISKUSE 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  Přízemní vegetace 

 

6.1.1. Variabilita p řízemní vegetace uvnitř rozpadajících se smrkových porostů a její 

spojitost s mikrostanovištními podmínkami 

V rozpadajících se horských smrčinách Krkonoš byla pozorována velká variabilita 

přízemní vegetace na úrovni mikrostanovišť a byla statisticky prokázána závislost 

pokryvnosti dominantních druhů přízemní vegetace (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 

villosa, Avenella flexuosa) a ostatních sledovaných kategorií (mechy, ostatní bylinná 

vegetace, smrkový opad) na půdním typu, tvaru mikroreliéfu a poloze vůči průmětům korun 

dospělých jedinců smrku ztepilého. Výsledky analýzy závislosti přízemní vegetace 

na mikrostanovištních podmínkách jsou ve shodě se závěry řady předchozích studií 

zdůrazňujících, že jeden z nejdůležitějších gradientů v přízemní vegetaci v horských a 

boreálních smrkových ekosystémech souvisí s horizontální strukturou stromového patra a 

jeho zápojem, tj. s výskytem, rozmístěním a velikostí porostních mezer (Havas & Kubin 

1983, Rydgren 1996, Økland et al. 1999, Holeksa 2003). Otevření korunového zápoje má 

obecně za následek změnu světelných, teplotních a vlhkostních podmínek na úrovni přízemní 

vrstvy vegetace (Nakashizuka 1985, Collins & Pickett 1987). Vyšší teplota spolu s vyšší 

vlhkostí v porostních mezerách urychlují rozklad organické hmoty, což se projeví zvýšeným 

množstvím minerálních látek dostupných pro rostliny (Mladenoff 1987, Parsons et al. 1994). 
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I malé narušení stromového patra týkající se pouze několika málo jedinců smrku ztepilého 

může vést k výrazným změnám v přízemní vrstvě vegetace (Holeksa 2003). 

Zjištěná silná pozitivní korelace mezi výskytem druhu C. villosa a porostními mezerami 

(Obr. 10) podporuje výsledky studií, které za prvotní faktor podporující šíření tohoto druhu 

v průběhu rozpadu horských smrkových ekosystémů považují světlo (Samek 1988, Pyšek 

1991, Soukupová 1996, Vacek et al. 1999, Kooijman et al. 2000). Samek (1988) uvádí, že 

expanze druhu C. villosa začíná již v časných stádiích poškození stromového patra, tj. v době, 

kdy změny ve zdravotním stavu smrkového porostu ještě nejsou zcela zřetelné. V této fázi 

však již dochází k intenzivnějšímu pronikání světla do nižších pater porostu skrz řídnoucí 

koruny dospělých smrků. V dalších stádiích rozpadu stromového patra pak šíření druhu 

C. villosa pokračuje zejména v porostních mezerách (Pyšek 1993). Také Holeksa (2003), 

který se zabýval vztahem mezi přízemní vegetací a porostními mezerami v horských 

smrčinách Karpat, zaznamenal pozitivní korelaci mezi dominancí druhu C. villosa a výskytem 

porostních mezer.  

Stanoviště v zástinu pod korunami stromů zůstávala podle našich očekávání, založených 

na výsledcích pozorování Soukupové & Raucha (1999) a Holeksy (2003), bez vegetace 

pokrytá pouze smrkovým opadem nebo byla osídlena druhem V. myrtillus. Také Altegrim & 

Sjoberg (1996) udávají větší pokryvnost druhu V. myrtillus a jeho větší tvorbu a lepší 

přežívání výhonů v nenarušených lesích v porovnání s holinami a porosty, kde byla 

provedena výběrová seč. A. flexuosa je druh schopný vytvářet dominantní porosty jak 

na otevřených stanovištích při plném osvětlení, tak i na stanovištích zastíněných (Foggo 

1989). Také v naší studii nebyl prokázán ani pozitivní ani negativní vztah mezi pokryvností 

druhu A. flexuosa a porostními mezerami.  

Dalším faktorem majícím vliv na složení přízemní vegetace na úrovni mikrostanovištních 

podmínek se ukázal být půdní typ. Pyšek (1993) uvádí, že C. villosa upřednostňuje středně 

těžké, hluboké půdy bohaté na humus, s nízkým obsahem živin a bází; roste též na rašelině a 

je tolerantní ke kyselým půdám. Mé výsledky ukázaly silnou vazbu mezi pokryvností druhu 

C. villosa a výskytem glejů. Zjištěný vztah mezi výskytem druhu C. villosa a ostatní bylinné 

vegetace a jejich vztah k půdním typům (Obr. 10) může podpořit pozorování Pyška (1993), 

který udává, že vitalita populace C. villosa klesala se vzrůstající vlhkostí, což bylo způsobeno 

kompetitivním tlakem ze strany druhů lépe adaptovaných na tyto podmínky. Jednalo se 

zejména o druhy Juncus effusus L. a Deschampsia cespitosa. Především D. cespitosa se často 

vyskytovala na našich výzkumných plochách a doprovázela druh C. villosa na jeho 

stanovištích. A. flexuosa zřejmě preferuje dobře promyvná, sušší stanoviště (Kooijman et al. 
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2000). Na našich výzkumných plochách byl výskyt tohoto druhu pozitivně korelován 

s kryptopodzoly, ale též s gleji. Často zamokřené fluvizemě se vyznačovaly nejsilnější 

negativní korelací (Obr. 10). V. myrtillus neupřednostňovala žádný půdní typ, nápadná byla 

pouze negativní korelace mezi pokryvností tohoto druhu a výskytem glejů. Ani jiné studie 

nezmiňují specifické nároky tohoto druhu na půdní prostředí v obdobném prostorovém 

měřítku (tj. na úrovni mikrostnovišť). Ve větším prostorovém měřítku byla u tohoto druhu 

prokázána preference chudých půd s nízkým pH a vysokými hodnotami poměru C/N (Coudun 

& Gégout 2007).  

Za zmínku stojí preference elevací před ostaními tvary mikroreliéfu zjištěná u druhu 

V. myrtillus. Tento výsledek je v souladu s dalšími dvěma studiemi prováděnými 

v rozpadajících se horských smrčinách Krkonoš (Soukupová & Rauch 1999, Danielewicz & 

Zientarski 2004), ve kterých autoři upozornili na častý výskyt druhu V. myrtillus na nejsušších 

vyvýšených kamenitých stanovištích.  

Mechorosty jsou stromovým patrem ovlivňovány jiným způsobem než cévnaté rostliny 

(Økland et al. 1999). V případě mechorostů je za nejdůležitější faktor považována vlhkost 

(Abolin 1974, Økland et al. 1999). Mé výsledky týkající se vztahu mezi pokryvností mechů a 

testovanými mikrostanovištními podmínkami (Obr. 10) ukázaly silnou vazbu na fluvizemě a 

stanoviště nacházející se na obvodu průmětů korun dospělých smrků. Toto zjištění by mohlo 

podpořit hypotézu Hansena et al. (1993), kteří ukázali, že maximum podkorunových srážek 

(o málo nižší než množství srážek na otevřených stanovištích), které jsou nejdůležitějším 

zdrojem vláhy pro lesní mechorosty, se nachází v blízkosti obvodu korun stromů, odkud 

jejich množství strmě klesá směrem k jejich kmenům. Výsledky Øklanda et al. (1999) 

naznačily, že gradient v druhovém složení mechorostů pokračoval též opačným směrem do 

porostních mezer, což bylo vysvětleno vzrůstající průměrnou půdní vlhkostí a klesajícím 

množstvím smrkového opadu, který negativně působí na přežívání mechorostů (Økland et al. 

1999). 

 

6.1.2. Dynamika přízemní vegetace v období 1995-2002 a závislost stavu a vývoje 

přízemní vegetace na procesu rozpadu stromového patra 

Výsledky potvrdily závislost přízemní vegetace zaznamenané v roce 1995 na stádiu 

rozpadu smrkových porostů, vyjádřeném pomocí procentického podílu mrtvých dospělých 

jedinců smrku ztepilého zaznamenaných na sledovaných trvalých výzkumných plochách 

v témže roce. Na základě RDA ordinačního diagramu (Obr. 11) se domnívám, že vývoj 
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přízemní vegetace v období masivního odumírání klimaxových horských smrčin Krkonoš 

v 80. letech a na začátku let 90. směřoval od převažujících mechů a stanovišť bez vegetace 

pokrytých smrkovým opadem k dominanci druhu A. flexuosa. Toto zjištění je v souladu 

s předchozími pozorováními z české i polské strany Krkonoš. Soukupová & Rauch (1999), 

studující složení přízemní vegetace na našich výzkumných plochách v první polovině 90. let 

20. století, pozorovali větší pokryvnost druhu A. flexuosa a nižší zastoupení mechů 

na plochách více zatížených znečištěním ovzduší, a to bez ohledu na typ rostlinného 

společenstva. Také Fabiszewski et al. (1993 sec. Soukupová & Rauch 1999) pozorovali 

obdobnou závislost výskytu druhů A. flexuosa a Polytrichum formosum (Hedw.) na stupni 

poškození korun dospělých smrků. Pokles pokryvnosti a druhové diverzity mechového patra 

popsali též Vacek et al. (1999), zabývající se změnami v přízemní vegetaci v horských lesích 

vystavených intenzivnímu působení znečištění ovzduší v období mezi lety 1980 a 1995, a 

śołnierz et al. (2000) vycházející ze srovnání stavu přízemní vegetace v rozpadajících se 

smrkových porostech s přibližně 40 let starými historickými daty zachycujícími stav před 

obdobím odumírání lesů v Krkonoších. 

Z polohy plochy Pašerácký chodníček na ordinačním diagramu (Obr. 11) lze vyvodit, že 

přízemní vegetace na této ploše na začátku sledování v roce 1995 odpovídala svým složením 

spíše podmínkám v porostech s vyšším procentickým podílem mrtvých dospělých jedinců 

smrku ztepilého, než jaký byl na této ploše v roce 1995 skutečně zaznamenán (Tab. 2). 

Příčinu lze spatřovat zejména ve velmi vysoké pokryvnosti druhu A. flexuosa a naopak velmi 

nízké pokryvnosti druhu V. myrtillus (Tab. 2), dlouhodobě pozorovaných na této lokalitě. 

Tento stav by mohl být zapříčiněn extrémními klimatickými podmínkami a shlukovitou 

horizontální strukturou dospělého smrkového porostu s velkými porostními mezerami, což 

může být důsledkem polohy této výzkumné plochy ve značné nadmořské výšce v těsné 

blízkosti horní hranice lesa a dále též minimálním ovlivnění vývoje smrkového porostu 

ze strany lesního managementu. 

V prvním hodnoceném období mezi lety 1995 a 2002 úbytek ploch pokrytých smrkovým 

opadem ve prospěch expandující přízemní vegetace pokračoval (Obr. 12a), a to na všech 

výzkumných plochách s výjimkou Mumlavské hory, která se již na začátku sledování v roce 

1995 vyznačovala téměř zcela rozpadlým smrkovým porostem a minimálním zastoupením 

ploch pokrytých pouze smrkovým opadem (Tab. 2). Pozorovaný úbytek těchto ploch 

odpovídal pokračujícímu rozpadu smrkových porostů dokumentovanému poklesem 

korunového zápoje a snižujícím se počtem přežívajících stromů na těchto plochách v období 

1996-2000 resp. 1992-2003 (Tab. 1). Navíc bylo pomocí kanonické korespondenční analýzy 
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(CCA) statisticky prokázáno, že procesy dynamiky přízemní vegetace (tj. šíření, ústup, řídnutí 

a hustnutí porostu) v prvním hodnoceném období 1995-2002 závisely na (i) počátečním stádiu 

rozpadu smrkového porostu (korunovém zápoji zaznamenaném v roce 1996 a procentickém 

podílu mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého v roce 1995) a na (ii) poklesu korunového 

zápoje během období od roku 1996 do roku 2000 (Obr. 14). Na základě těchto zjištění lze 

odvodit, že pozvolný rozpad smrkových porostů spolu s šířením přízemní vegetace probíhaly 

na sledovaných lokalitách až do konce 20. století; i přesto že imise SO2 na začátku 90. let 

20. století významně poklesly (Kopáček & Veselý 2005). 

Výzkumné plochy Modrý důl a Slunečné údolí se na začátku sledování v roce 1995 

vyznačovaly méně rozpadlým smrkovým porostem s relativně vysokým korunovým zápojem 

a nízkým procentickým podílem mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého, avšak lišily se 

mezi sebou následným vývojem korunového zápoje. Na ploše Slunečné údolí byl mezi lety 

1996 a 2000 zaznamenán výrazný pokles korunového zápoje z 0,60 na 0,36, zatímco na ploše 

Modrý důl pouze pokles mírný z 0,65 na 0,54 (Tab. 1). Tomu odpovídal i rozdílný vývoj 

dominant přízemní vegetace během prvního hodnoceného období 1995 - 2002 (Obr. 14). 

V mírně se rozpadajícím smrkovém porostu na ploše Modrý důl byla v tomto období 

pozorována výrazná expanze druhu V. myrtillus, zatímco pokryvnost zbylých dvou dominant 

se významnějším způsobem nezměnila. Oproti tomu, na ploše Slunečné údolí byl významný 

pokles korunového zápoje doprovázen expanzí obou dominantních druhů trav, tj. druhů 

C. villosa a A. flexuosa (Tab. 3), přičemž pokryvnost druhu V. myrtillus se snížila (Obr. 12b). 

Zastoupení druhu V. myrtillus v rozpadajících se horských smrkových ekosystémech 

může zůstávat konstantní (Soukupová & Rauch 1999), nebo klesat (Wasiłowska 1994 sec. 

Holeksa 2003, Emmer et al. 1998, Soukupová & Rauch 1999, śołnierz et al. 2000), nebo 

naopak vzrůstat (Vacek et al. 1999). Soukupová & Rauch (1999) dospěli k závěru, že změny 

v početnosti druhu V. myrtillus v rozpadajících se smrkových porostech závisely 

na rostlinném společenstvu; v Athyrio alpestris-Piceetum zůstávala početnost tohoto druhu 

konstantní, zatímco v Calamagrostio villosae-Piceetum typicum a v Sphagno-Piceetum 

molinietosum byl zaznamenán pokles početnosti tohoto druhu. Ústup druhu V. myrtillus 

v porostních mezerách bývá často spojován s intenzivním šířením druhu Athyrium 

distentifolium (Holeksa 2003) nebo trav, zejména pak druhu C. villosa (śołnierz et al. 1994 

sec. Soukupová & Rauch 1999, Emmer et al. 1998). Naopak nárůst pokryvnosti druhu 

V. myrtillus byl zaznamenán Vackem et al. (1999) v pozvolna se rozpadajících horských 

smrčinách Krkonoš vystavených působení silného znečištění ovzduší v období mezi lety 1980 

a 1995. 
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Na základě výše popsaných odlišností ve vývoji přízemní vegetace mezi mírně se 

rozpadajícím smrkovým porostem na ploše Modrý důl a mezi porostem na ploše Slunečné 

údolí, jež se vyznačoval podstatným poklesem korunového zápoje, a na základě zjištěné 

pozitivní korelace mezi pokryvností druhu V. myrtillus a stanovišti pod korunami dospělých 

smrků (Obr. 10) se domnívám, že k expanzi druhu V. myrtillus dochází zejména pod defoliací 

se prosvětlujícími korunami stromů při pozvolném průběhu rozpadu smrkového porostu. To 

by mohlo do jisté míry připomínat podmínky v přirozeně se rozpadajících přestárlých 

smrčinách. Sirén (1955 sec. Nygaard & Ødegaard 1999) zjistil, že 70 % biomasy kořenů 

v humusové vrstvě bylo v pozdním sukcesním stádiu těchto ekosystémů tvořeno druhem 

V. myrtillus. Oproti tomu stanoviště v rozsáhlejších porostních mezerách a na rychle 

odlesněných místech jsou přednostně kolonizována trávami, což je umožněno jejich vysokou 

rychlostí růstu, rychlým příjmem živin a intenzivním vegetativním šířením (Pyšek 1994a, 

Strengbom et al. 2002). 

Toto tvrzení by mohlo být podpořeno též detailnější analýzou závislosti pokryvnosti 

druhu V. myrtillus na procentickém podílu mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého 

na sledovaných výzkumných plochách v roce 1995, po masivním odumírání lesů 

ve studovaném regionu v 80. a na začátku 90. let 20. století. Ordinační diagram (Obr. 11) 

neukázal ani pozitivní ani negativní korelaci mezi pokryvností druhu V. myrtillus a 

procentickým podílem mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého. Přesto na třech 

výzkumných plochách, konkrétně Modrém dole, Slunečném údolí a Alžbětince, vzrůstající 

pokryvnost druhu V. myrtillus v roce 1995 korespondovala se vzrůstajícím procentickým 

podílem mrtvých dospělých smrků zaznamenaným na těchto plochách v témže roce (Tab. 2). 

Na ploše Mumlavská hora, kde již na začátku 90. let 20. století přesahoval podíl mrtvých 

dospělých jedinců smrku ztepilého 90 %, bylo zastoupení druhu V. myrtillus nižší než by 

odpovídalo značně pokročilému stádiu rozpadu smrkového porostu na této ploše (Tab. 2) 

za předpokladu pozitivní korelace mezi pokryvností tohoto druhu a stádiem rozpadu 

stromového patra. Domnívám se, že i v tomto případě mohlo být nižší zastoupení druhu 

V. myrtillus zapříčiněno rychlým průběhem rozpadu smrkového porostu doprovázeným 

expanzí dominantních druhů trav, který proběhl v 80. letech 20. století. 

Značný pokles korunového zápoje (z 0,50 na 0,31) byl v období mezi lety 1996 a 2000 

pozorován též na výzkumné ploše Pašerácký chodníček. Stanoviště bez vegetace pokrytá 

smrkovým opadem byla v období 1995-2002 kolonizována zejména druhem A. flexuosa 

(Tab. 4) a současně byl zaznamenán výrazný nárůst pokryvnosti tohoto druhu (Obr. 12b), což 

odpovídalo zrychlenému průběhu rozpadu smrkového porostu doprovázenému vznikem 
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výraznějších porostních mezer. Otázkou však zůstává, proč současně nedošlo k expanzi druhé 

dominantní trávy, tj. druhu C. villosa. Na základě Obr. 10, který ukazuje silnou pozitivní 

korelaci mezi pokryvností tohoto druhu váženou hustotou porostu a výskytem glejů, vyvozuji, 

že nešíření druhu C. villosa mohlo být způsobeno nepříznivými půdními podmínkami 

v místech, kde se objevily porostní mezery. 

Odlišné procesy dynamiky přízemní vegetace převládaly na výzkumných plochách 

Alžbětinka a Mumlavská hora (Obr. 14). Smrkové porosty na těchto dvou plochách byly již 

na začátku sledování značně (Alžbětinka) až téměř zcela rozpadlé (Mumlavská hora) 

s nízkým korunovým zápojem (0,35 resp. 0,05) a vysokým procentickým podílem mrtvých 

dospělých jedinců smrku ztepilého (50,8 resp. 91,0 %). Nicméně od té doby se stav 

smrkových porostů na těchto plochách již výrazněji nezměnil. V těchto značně rozpadlých 

smrkových porostech byl v porovnání s méně rozpadlými porosty na plochách Modrý důl a 

Slunečné údolí na podstatně větší ploše zaznamenán ústup obou dominantních druhů trav, 

tj. druhů C. villosa a A. flexuosa, doprovázený řídnutím jejich porostů (Tab. 3, Obr. 14). Tyto 

procesy však v tomto období zatím neměly za následek výraznější pokles celkových 

pokryvností těchto druhů, protože jejich ústup byl kompenzován současným šířením a 

osídlováním nových stanovišť (Tab. 3). Příčinu prostorové dynamiky trav lze zřejmě 

spatřoval v jejich vzájemné mezidruhové kompetici, která bude podrobněji diskutována 

později. Celkově byl zaznamenán pouze mírný pokles pokryvnosti u C. villosa na Alžbětince 

a u druhu A. flexuosa na Mumlavské hoře (Obr. 12b). 

Kromě prostorové dynamiky dominantních trav byla v těchto značně až téměř zcela 

rozpadlých smrkových porostech překvapivě zaznamenána výrazná expanze druhu 

V. myrtillus, podobně jako v nejméně rozpadlém porostu na ploše Modrý důl (Obr. 12b, 

Tab. 3). GIS analýza průběhu dynamiky přízemní vegetace odhalila, že tyto expanze druhu 

V. myrtillus se navzájem lišily v počátečním pokryvu půdy kolonizovaných stanovišť. 

V pozvolna se rozpadajícím smrkovém porostu na ploše Modrý důl se V. myrtillus šířila 

přednostně na místa bez vegetace pokrytá smrkovým opadem, pravděpodobně pod řídnoucími 

korunami dospělých smrků. Oproti tomu ve značně až téměř zcela rozpadlých smrkových 

porostech na plochách Alžbětinka a Mumlavská hora se tento druh šířil na stanoviště pokrytá 

hustým porostem druhu A. flexuosa, přičemž A. flexuosa z těchto míst zároveň ustupovala, 

pravděpodobně z důvodu kompetičního tlaku ze strany druhu V. myrtillus. 

Expanze druhu V. myrtillus doprovázená mírným ústupem trav (druhu C. villosa 

na Alžbětince a druhu A. flexuosa na Mumlavské hoře) by obecně mohla v těchto značně a již 

delší dobu rozpadlých smrkových porostech znamenat počátek návratu přízemní vegetace 
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směrem ke stavu, jenž byl v klimaxových horských smrčinách zaznamenán Matuszkiewiczem 

& Matuszkiewiczem (1969 sec. śołnierz et al. 2000) v období před masivním poškozováním 

a odumíráním lesů v Krkonoších a jenž se vyznačoval dominancí keříčkové vegetace nad 

trávami. Obdobný pokles v zastoupení trav doprovázený šířením keříčkové vegetace byl 

pozorován též śołnierzem et al. (2000) při studiu vývoje přízemní vegetace na odlesněných 

plochách a na plochách s obnovujícím se smrkovým porostem, tj. na plochách s 10-15letými 

jedinci smrku ztepilého a korunovým zápojem pohybujícím se v rozmezí od 10 do 60 %. 

Domnívám se, že tyto procesy probíhaly na našich výzkumných plochách ve starých 

porostních mezerách, kde oba dominantní druhy trav začaly po několikaletém obsazení a 

využívání příslušných stanovišť pozvolna ustupovat, přičemž byly nahrazeny šířícím se 

druhem V. myrtillus. Na ploše Alžbětinka, kde se na začátku tohoto období v roce 1995 

vyskytoval sice značně rozpadlý smrkový porost avšak s korunovým zápojem stále ještě 

dosahujícím 35 %, nebyl pokles pokryvnosti trav tolik zřetelný v porovnání s téměř zcela 

rozpadlým porostem na Mumlavské hoře, protože mikrostanovištní podmínky v rámci plochy 

Alžbětinka byly ještě dosti variabilní a na stanovištích pod korunami přežívajících stromů 

pravděpodobně současně probíhaly odlišné, často dokonce protichůdné, procesy dynamiky 

přízemní vegetace. 

 

6.1.3. Dynamika přízemní vegetace v období 2002-2006 

Vcelku konstantní rozloha ploch bez přízemní vegetace pokrytých smrkovým opadem 

v druhém hodnoceném období od roku 2002 do roku 2006 (Obr. 13a) naznačuje, že přízemní 

vegetace pravděpodobně zareagovala na zastavení odumírání stromů a s tím spojenou 

stabilizaci světelných podmínek v podrostu a přestala expandovat na volná, přízemní vegetací 

zatím neosídlená, stanoviště. Dynamika přízemní vegetace byla v tomto období zřejmě více 

ovlivněna vzájemnou kompeticí mezi jednotlivými druhy na již osídlených stanovištích. Ani 

závislost procesů dynamiky přízemní vegetace na stádiu rozpadu smrkového porostu nebyla 

v tomto období prokázána. 

Nejodlišnějším vývojem přízemní vegetace se v tomto období vyznačovala výzkumná 

plocha Pašerácký chodníček nacházející se v nejvyšší nadmořské výšce v těsné blízkosti horní 

hranice lesa. Smrkový porost na této lokalitě byl tou dobou již značně rozpadlý a mezi lety 

2002 a 2006 zde bylo pozorováno zejména řídnutí porostu druhu Avenella flexuosa a výrazné 

šíření mechů (Obr. 15). Obecně byl nárůst pokryvnosti mechového patra v tomto období 

pozorován v různé míře i na ostatních výzkumných plochách s výjimkou Mumlavské hory, 
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která se již od začátku sledování v roce 1995 vyznačovala téměř zcela rozpadlým smrkovým 

porostem a minimálním zastoupením mechového patra. 

Nárůst početnosti u mnoha druhů mechů i zvýšení jejich druhové diverzity zaznamenali 

Økland et al. (2004) v norských boreálních lesích v období mezi lety 1988 a 2002. 

Předpokládali, že expanze mechů byla umožněna příznivými klimatickými podmínkami pro 

jejich růst v průběhu hodnoceného období. Na druhou stranu řada jiných studií udává úbytek 

mechů pozorovaný v horských, vysokohorských a polárních ekosystémech a dává ho 

nejčastěji do souvislosti buď se znečištěním ovzduší, zejména zvýšenou depozicí dusíku 

(Persson 1981, Kellner & Mårshagen 1991, Kellner 1993, Mäkipää 1994, 1998, Saarsalmi & 

Mälkönen 2001, Olsson & Kellner 2006, Nordin et al. 2006), anebo se zvýšenou kompeticí 

s expanzivními druhy cévnatých rostlin (e.g. Vacek et al. 1999, Cornelissen et al. 2001, 

Nilsson et al. 2002). Domnívám se tedy, že nárůst pokryvnosti mechů, zaznamenaný 

na našich výzkumných plochách zejména v druhém hodnoceném období od roku 2002 

do roku 2006, mohl být zapříčiněn nižším kompetičním tlakem ze strany dominantních trav, 

které znatelně ustoupily, a příznivými klimatickými podmínkami v druhé části hodnoceného 

období (roky s vyšší sněhovou pokrývkou a větším množstvím srážek) (ČHMÚ 2005, 2006). 

Ústup druhu Calamagrostis villosa, který byl na plochách Alžbětinka a Mumlavská hora, 

kde k masivnímu rozpadu smrkového patra došlo už v 80. letech 20. století, zaznamenaný již 

v prvním hodnoceném období 1995-2002, pokračoval i v období druhém 2002-2006 

(Obr. 15). Avšak na rozdíl od prvního období již nebyl kompenzován šířením tohoto druhu 

na jiná stanoviště, což mělo za následek výrazný pokles pokryvnosti druhu C. villosa (Tab. 3). 

Výsledky GIS analýzy, zkoumající jaké kategorie pokryvu půdy byly následně zaznamenány 

na místech, odkud C. villosa ustoupila, ukázaly, že tato dominanta byla na plochách 

Alžbětinka a Mumlavská hora nahrazena nejčastěji hustým porostem druhu A. flexuosa. Její 

ústup by tudíž mohl souviset s kompeticí mezi těmito dvěma travními dominantami, která 

bude podrobněji diskutována v následující kapitole. 

V období 2002-2006 byl úbytek druhu C. villosa pozorován také na ostatních plochách, 

na kterých byl výraznější rozpad smrkového porostu zaznamenán až později, tj. v 90. letech 

20. století (Tab. 3, Obr. 13a). V případě těchto výzkumných ploch výsledky GIS analýzy 

naznačují, že čím méně byl smrkový porost rozpadlý, tím větší byl podíl ploch, kde C. villosa 

ustupovala bez kompetice s druhem A. flexuosa, tj. na konci hodnoceného období byl 

na těchto plochách zaznamenán buď řídký porost druhu C. villosa nebo pouze smrkový opad. 

Domnívám se, že důvodem mohla být probíhající regenerace přežívajících dospělých jedinců 

smrku ztepilého. Intenzivnější tvorba sekundárních výhonů mohla mít za následek opětovné 
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zhoustnutí korun některých dospělých smrků a tudíž snížení množství světla pronikajícího 

skrz stromové patro na úroveň přízemní vegetace, což mohlo v daných místech znamenat 

zhoršení podmínek pro růst a přežívání druhu C. villosa a jeho ústup. 

U zbylých dvou dominant, tj. u druhů A. flexuosa a Vaccinium myrtillus, byla v tomto 

období pozorována spíše prostorová dynamika než nějaké významnější změny v jejich 

pokryvnostech (Tab. 3, Obr. 15). 

 

6.1.4. Průběh dynamiky přízemní vegetace při rozpadu klimaxových horských smrčin 

a kompetice mezi dominantními druhy přízemní vegetace  

Jak již bylo diskutováno v předchozích kapitolách, domnívám se, že Vaccinium myrtillus 

expandovala na stanoviště pokrytá smrkovým opadem zejména pod řídnoucími korunami 

dospělých smrků, zatímco dominantní druhy trav, tj. Calamagrostis villosa a Avenella 

flexuosa, kolonizovaly tato stanoviště úspěšněji ve velkých porostních mezerách. Na základě 

Tab. 4, ukazující relativní úspěšnost různých kategorií pokryvu půdy při osídlování stanovišť 

pokrytých smrkovým opadem, lze usuzovat, že tato stanoviště byla častěji kolonizována 

druhy A. flexuosa a V. myrtillus v porovnání s druhem C. villosa. Zdá se, že C. villosa 

expandovala úspěšněji na místa již osídlená druhem A. flexuosa. Toto zjištění by mohlo 

podpořit hypotézu, že schopnost druhu C. villosa prospívat v rozpadajících se smrkových 

ekosystémech může souviset s její fakultativní závislostí na mykorhizním propojení s druhem 

A. flexuosa (Vosatka & Dodd 1998). Malcová et al. (1999) testovali význam extraradikálního 

mycelia (ERM) pro transport fosforu mezi těmito dvěma druhy a dospěli k závěru, že 

transport fosforu mezi mykorhizou spojenými rostlinami byl významnější ve směru od druhu 

A. flexuosa k druhu C. villosa než ve směru opačném. Nabízí se však i další vysvětlení. 

Ke kolonizaci smrkového opadu mohlo ve sledovaném období docházet  zejména v místech 

pod korunami dospělých smrků, která se obecně vyznačují větší zastíněností a menší vlhkostí 

(Økland et al. 1999), a takové podmínky nebyly pro druh C. villosa na našich výzkumných 

plochách příliš příznivé (Obr. 10). Toto vysvětlení je však částečně v rozporu s tvrzením 

Samka (1988), jenž uvádí, že expanze druhu C. villosa začíná již v časných stádiích 

poškození stromového patra, tj. v době, kdy změny ve zdravotním stavu smrkového porostu 

ještě nejsou zcela zřetelné. 

Zjištění, že přízemní vegetací neobsazená stanoviště pokrytá smrkovým opadem jsou 

ve větší míře kolonizována druhem A. flexuosa ve srovnání s druhem C. villosa, který obecně 

expanduje spíše až následně do již založeného porostu druhu A. flexuosa, je celkem v dobré 



6. Diskuse 

 96 

shodě se závěry autorů, kteří studovali expanzi těchto dvou druhů v horských smrčinách 

poškozených antropogenní kyselou depozicí v 80. a 90. letech 20. století (Pyšek 1992, 

Vosatka & Dodd 1998, Soukupová 1996, Soukupová et al. 1998, Malcová et al. 1999, 

Kooijman et al. 2000). I přesto, že jsem mezi lety 1995 a 2006 nezaznamenala žádný výrazný 

nárůst celkové pokryvnosti druhu C. villosa na sledovaných plochách, výsledky hodnocení 

prosperity tohoto druhu potvrdily, že C. villosa je schopna kolonizovat stanoviště obsazená 

druhem A. flexuosa a následně vytlačit a nahradit jeho porost. Tato zjištění spolu se silnou 

pozitivní korelací mezi pokryvností druhu C. villosa a porostními mezerami (Obr. 10) by 

mohlo podpořit hypotézu o významu mykorhiz a jejich závislosti na světelných podmínkách 

pro výsledek kompetice mezi těmito dvěma druhy. Kořeny druhu C. villosa jsou při větších 

intenzitách světla v rozpadajících se smrkových porostech a na pasekách více kolonizovány 

mykorhizními houbami ve srovnání s kořeny jedinců rostoucích na zastíněných stanovištích 

v nenarušených smrkových porostech (Kasowska 1995 sec. Vosatka & Dodd 1998, Baláž & 

Vosátka 1997). Vosatka & Dodd (1998) tudíž dospěli k závěru, že C. villosa se může 

v místech se zvýšenou intenzitou dopadajícího světla v rozpadajícím se smrkovém porostu 

stát agresivnějším kompetitorem a může na těchto stanovištích vytlačit porost druhu 

A. flexuosa. 

Opačný posun v dominanci mezi těmito dvěma druhy trav, tj. ústup druhu C. villosa a 

jeho nahrazení druhem A. flexuosa, pozorovaný na našich plochách zejména ve značně až 

téměř zcela rozpadlých smrkových porostech v druhém hodnoceném období 2002-2006 

naznačuje, že po období koexistence obou trav a jejich vzájemné kompetice, C. villosa začala 

ustupovat jako první. Toto zjištění koresponduje s trendy v sukcesi přízemní vegetace 

po odumření krkonošských smrčin popsanými na začátku 90. let van Roonem (1993). 

Domnívám se, že na plochách, kde rozpad smrkového porostu doprovázený expanzí trav 

proběhl ve větší míře již v 80. letech 20. století, došlo díky vyšším intenzitám světla 

k urychlení rozkladu a mineralizace akumulované organické hmoty (Pyšek 1994a, Kooijman 

et al. 2000), což po zhruba 10 letech vedlo k limitaci druhu C. villosa nízkým obsahem 

organické hmoty a jeho postupnému kompetičnímu vytlačení druhem A. flexuosa. To souhlasí 

se zjištěními Soukupové et al. (1998), že životní cyklus druhu C. villosa trvá cca sedm až osm 

let a pak je postupně nahrazen porostem druhu A. flexuosa. Také Pyšek (1994a) pozoroval při 

spontánní kolonizaci nově vytvořených stanovišť po kompletním odstranění vegetačního 

pokryvu na odlesněných plochách obdobný posun v dominanci u těchto dvou druhů trav. 

Na začátku sukcese se šířila zejména C. villosa, jejíž dominance trvala zhruba 5 let, po nichž 

zřejmě začala být limitována nízkým obsahem organické hmoty a byla opět postupně 
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vytlačena druhem A. flexuosa (Pyšek 1994a). Ke zrychlení mineralizace mohly přispět též 

snížená vlhkost a odlišné složení mrtvé rostlinné biomasy s převažujícím podílem travinných 

zbytků, které se ve srovnání s dříve převažujícím smrkovým opadem a opadem z druhu 

V. myrtillus vyznačují nižším podílem C/N a nižším obsahem obtížně rozložitelného ligninu 

(śołnierz et al. 2000). 

Narušení mykorhizního extraradikálního mycelia propojujícího kořeny těchto dvou druhů 

trav by mohlo být dalším faktorem spoluodpovědným za nápadný ústup druhu C. villosa 

v kompetici s druhem A. flexuosa. Malcová et al. (1999) ukázali, že poškození 

extraradikálního mycelia může mít za následek neschopnost druhu C. villosa získávat živiny 

od druhu A. flexuosa, což může vést k relativnímu zpomalení růstu druhu C. villosa oproti 

růstu druhu A. flexuosa (Vosatka & Dodd 1998). Škodlivé účinky na růst extraradikálního 

mycelia mohou mít např. narušení půdního prostředí (McGonigle & Miller 1993), nadměrná 

koncentrace živin (Abbott et al. 1984), anebo konzumace hyf chvostoskoky (Jakobsen et al. 

1994 sec. Vosatka & Dodd 1998). Baláž & Vosátka (1997) ukázali, že zkrácení tohoto 

mycelia může být způsobeno např. zvýšeným množstvím fosforu. To by mohlo opět souviset 

se zrychleným rozkladem a mineralizací organické hmoty na místech s vyšší intenzitou 

dopadajícího světla v rozpadajících se smrkových porostech. 

Nedlouho po ústupu druhu C. villosa následoval též ústup druhu A. flexuosa a jeho 

nahrazení šířícím se druhem V. myrtillus. Tento proces byl v literatuře diskutován zřídka, 

proto mohu pouze spekulovat o jeho možných příčinách. Jedním z faktorů zvyšujících 

pravděpodobnost převládnutí druhu V. myrtillus nad druhem A. flexuosa při jejich vzájemné 

kompetici by mohl být nedostatek živin či prvků potřebných pro růst druhu A. flexuosa, jenž 

by mohl být zapříčiněn dlouhodobějším využíváním určitých stanovišť. Tuto myšlenku by 

mohlo podpořit výrazné přemisťování druhu A. flexuosa v prostoru zaznamenané na všech 

trvalých výzkumných plochách v obou hodnocených období (Tab. 3). Pyšek (1994a) 

například uvádí pozitivní korelaci mezi výskytem druhu A. flexuosa a obsahem draslíku 

v půdě. Dalším faktorem snižujícím kompetiční sílu druhu A. flexuosa oproti druhu 

V. myrtillus by mohla být větší náchylnost druhu A. flexuosa k suchu. Kořeny tohoto druhu 

jsou soustředěny převážně ve svrchní humusové vrstvě půdy (Schimmel & Granstrom 1996), 

zatímco kořeny druhu V. myrtillus dosahují v půdním profilu obvykle hlouběji až do svrchní 

minerální vrstvy (Rydgren et al. 1998). 

K podstatnějšímu snížení celkové pokryvnosti druhu A. flexuosa však nedošlo, protože 

současně byl v jiných partiích sledovaných výzkumných ploch pozorován též opačný směr 

dominance mezi těmito dvěma druhy, tj. kolonizace a nahrazení druhu V. myrtillus druhem 
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A. flexuosa. Získání dominance druhu A. flexuosa nad druhem V. myrtillus musí předcházet 

otevření zápoje porostu V. myrtillus (Strengbom et al. 2002, 2004). To může být obecně 

způsobeno častějším a intenzivnějším napadáním porostu V. myrtillus ze strany herbivorů, 

zvýšenou početností listových patogenů nebo přirozeným přechodem porostu ze stádia 

zralosti do stádia rozpadu (Brunsting & Heil 1985, Berdowski 1987, Alonso & Hartley 1998, 

Nordin et al. 2006). Otevřením zápoje u porostu V. myrtillus se zvýší prostupnost světla pro 

druh A. flexuosa a ostatní druhy v podrostu, což zvýší jejich šance v kompetici s druhem 

V. myrtillus (Strengbom et al. 2003). Bylo zjištěno, že výskyt některých listových patogenů 

druhu V. myrtillus je podporován zvýšenou dostupností dusíku (Strengbom et al. 2003). 

Kompetice mezi druhy V. myrtillus a C. villosa byla pozorována jen zřídka, protože tyto 

druhy se lišily v upřednostňovaných mikrostanovištních podmínkách (Obr. 10). A. flexuosa 

byla naopak vystavena kompetici s oběma výše uvedenými druhy, protože její výskyt nebyl 

vázán na žádné specifické mikrostanovištní podmínky. Mezi třemi sledovanými dominantami 

přízemní vegetace se tento druh vyznačoval největší tolerancí k proměnlivým 

mikrostanovištním podmínkám v průběhu rozpadu smrkových porostů (Obr. 10). Soukupová 

(1996) uvádí, že A. flexuosa je v konečném stádiu rozpadu smrkového porostu schopna 

obsadit celou plochu, na rozdíl od druhu C. villosa, který je v období svého maximálního 

rozvoje schopen obsadit pouze dvě třetiny. Šíření druhu C. villosa je pravděpodobně více 

závislé na příznivých půdních podmínkách (Obr. 10), zejména na dostatečné půdní vlhkosti 

(van Roon 1993). 

 

Kromě výše popsané dynamiky přízemní vegetace spojené s mezidruhovou kompeticí 

mezi třemi sledovanými dominantami výsledky GIS analýz pro období 2002-2006 ukázaly, že 

v méně rozpadlých smrkových porostech všechny dominanty z části ustoupily i bez 

kompetice s ostatní přízemní vegetací, tj. jejich porosty zřídly nebo zcela zmizely a byly 

nahrazeny smrkovým opadem. Čím vyšší byl přitom počáteční korunový zápoj smrkového 

porostu, tím významnější tento způsob ústupu byl. Toto zjištění potvrzuje již výše zmíněnou 

hypotézu, že začínající regenerace a intenzivnější tvorba náhradních výhonů u některých 

dospělých smrků mohla mít za následek opětovné zhoustnutí jejich korun a tudíž snížení 

množství světla pronikajícího na úroveň podrostu, což mohlo v daných místech znamenat 

zhoršení podmínek pro přízemní vegetaci. 

Ve značně až téměř zcela rozpadlých smrkových porostech lze zřejmě mezidruhovou 

kompetici v přízemní vegetaci považovat za jednu z hlavních příčin ústupu sledovaných 
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druhů. Ve prospěch tohoto tvrzení svědčí výskyt smíšených porostů ustupujícího druhu 

s druhem nastupujícím zaznamenaný v průběhu procesu nahrazování jedné dominanty jinou. 

 

Na závěr této části diskuse bych ráda vyzdvihla skutečnost, že za nejlepší ukazatel stádia 

rozpadu klimaxových horských smrčin z hlediska přízemní vrstvy vegetace považuji 

procentické zastoupení ploch bez vegetace pokrytých smrkovým opadem. Rozpadající se 

smrkové porosty se obecně vyznačují velkou variabilitou mikrostnovištních podmínek 

v přízemní vrstvě, čemuž odpovídá i velmi proměnlivé složení a dynamika přízemní vegetace 

v rámci těchto porostů. Na přízemní vrstvu je tedy vždy nutné pohlížet jako na mozaiku 

různých v čase se měnících mikrostanovištních podmínek, v závislosti na nichž zde dochází i 

k odpovídajícím změnám v přízemní vegetaci. Současně zde tedy může na relativně malé 

ploše probíhat řada často i protichůdných procesů dynamiky přízemní vegetace. Procesy 

probíhající pod méně defoliovanými dospělými jedinci smrku ztepilého se tak mohou dosti 

výrazně lišit od procesů v nově vzniklých mezerách v korunovém zápoji i od procesů 

probíhajících ve starých porostních mezerách, které jinak převládají v silně až téměř zcela 

rozpadlých smrkových porostech. 

 

 

6.2.  Přirozená obnova smrku ztepilého 

 

6.2.1. Vliv abiotických mikrostanovištních podmínek na vzcházení a přežívání 

semenáčků smrku ztepilého 

Výsledky potvrdily průkazný vliv abiotických mikrostanovištních podmínek na vzcházení 

a následné přežívání semenáčků do stáří 4 let. Z hodnocených abiotických mikrostanovištních 

podmínek se jako nejvýznamnější ukázala být poloha vůči průmětům korun dospělých 

jedinců smrku ztepilého. Poloha vůči průmětům korun úzce souvisí se světelnými 

podmínkami na úrovni bylinného patra, a to jak s množstvím difúzního tak i přímého 

slunečního záření (např. Brang 1998, Diaci et al. 2005, de Chantal et al. 2003). 

Z provedených analýz dále vyplývá, že příznivost polohy vůči průmětům korun pro 

přirozenou obnovu smrku se liší v závislosti na stanovištních podmínkách celého porostu, tj. 

na větší prostorové škále. To dokládá rozdíl mezi lokalitami Slunečné údolí a Pašerácký 

chodníček, kdy v případě první lokality se příznivějšími podmínkami pro vzcházení 
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semenáčků vyznačovaly polohy ve světlinách, zatímco na druhé lokalitě bylo nejvíce 

vzešlých semenáčků nalezeno pod průměty korun dospělých smrků. Stejné závislosti byly 

přitom prokázány též pro úspěšnost následného přežívání semenáčků do věku 4 let. 

Obě výše zmíněné výzkumné plochy se nacházejí na jihozápadním svahu Svorové hory, 

matečnou horninu tvoří svor a v hodnoceném období se vyznačovaly srovnatelným 

korunovým zápojem i stářím smrkového porostu. Taktéž v množství přirozené obnovy smrku 

ztepilého se dané plochy výrazněji nelišily. Zásadní rozdíl mezi těmito plochami spatřuji 

v nadmořské výšce a z ní odvozené poloze v reliéfu. Pašerácký chodníček leží v těsné 

blízkosti horní hranice lesa v nadmořské výšce 1317 m ve vrcholové partii Svorové hory, 

zatímco plocha Slunečné údolí se nachází cca o 75 výškových metrů níže blízko dna hluboce 

zaříznutého údolí. 

Diaci et al. (2005) zabývající se přirozenou obnovou smrku ztepilého ve světlinách 

horských smrčin ve slovinských Alpách zjistili, že světliny v depresích a na svazích se 

vyznačovaly stejnými průměrnými hodnotami difúzního světelného záření, zatímco v případě 

přímého slunečního záření se hodnocené polohy statisticky průkazně lišily. Ve světlinách 

na svazích byly přitom naměřeny více než dvojnásobné hodnoty přímého slunečního záření 

v porovnání se světlinami v depresních polohách. Několik předchozích studií (Brang 1998, 

Diaci et al. 2005) zdůrazňovalo význam přímého slunečního záření pro vzcházení a následný 

vývoj semenáčků smrku ztepilého v lesích v subalpinském vegetačním stupni. Výsledky 

mého výzkumu tuto hypotézu potvrdily pouze pro lokalitu Slunečné údolí nacházející se 

v hluboké terénní depresi, což je v souladu s výsledky výše zmíněné studie ze Slovinska 

(Diaci et al. 2005). V těchto podmínkách se zdá být množství světla pod korunovým zápojem 

limitující pro hojnější výskyt semenáčků smrku ztepilého. 

Vysoká intenzita slunečního záření ve světlinách na ploše Pašerácký chodníček situované 

ve vrcholové poloze na jihozápadním svahu Svorové hory mohla mít za následek naopak 

extrémnější teplotní režim (Brang 1998) a vysoušení svrchního humusového půdního 

horizontu (Diaci et al. 2005), což mohlo mít negativní vliv na přežívání a růst semenáčků 

smrku ztepilého, které jsou charakteristické mělkým kořenovým systémem, což je příčinou 

jejich nízké odolnosti k suchu. Také klíčení semen smrku ztepilého a vzcházení semenáčků je 

obecně závislé na teplotě a vlhkosti (Valkonen & Maguire 2005). Jelikož plochy Slunečné 

údolí a Pašerácký chodníček se nacházejí na stejném svahu Svorové hory nedaleko od sebe, 

lze podle mého názoru předpokládat obecně velmi podobný chod srážek, a tudíž rozdílná 

vlhkost ve světlinách může být pravděpodobně způsobena rozdílnou intenzitou přímého 

slunečního záření a tudíž různou mírou vysušování svrchních vrstev půd. K podobným 
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výsledkům jako na Pašeráckém chodníčku, týkajícím se rozmístění semenáčků vůči světlinám 

v korunovém zápoji, dospěl též Dai (1996), který v boreálních lesích na svazích 

ve středovýchodním Švédsku pozoroval větší množství semenáčků smrku ztepilého podél 

okrajů světlin v korunovém zápoji v porovnání s jejich centrálními částmi. 

U ostatních hodnocených abiotických proměnných, tj. půdního typu, tvaru mikroreliéfu a 

sklonitosti, byl prokázán pouze statisticky významný vliv půdního typu na vzcházení 

semenáčků smrku ztepilého na lokalitě Alžbětinka. Statisticky průkazný rozdíl v počtu 

vzešlých semenáčků byl přitom zjištěn mezi dvěma nejvíce zastoupenými půdními typy, 

kterými jsou ranker a organozem, přičemž semenáčky vzcházely lépe na rankeru. O vlivu 

různých půdních typů či půdních vlastností na přirozenou obnovu smrku ztepilého existuje jen 

velmi málo studií. Baier et al. (2007) se zabývali např. vlivem tloušťky humusové vrstvy 

na výskyt semenáčků smrku ztepilého ve smíšených horských lesích v Bavorsku. Z jejich 

výsledků vyplývá, že výskyt semenáčků pozitivně koreloval s větší tloušťkou humusové 

vrstvy, zatímco v případě půd s tenkou vrstvou humusu byl počet semenáčků nižší. Diaci et 

al. (2005) prokázali rozdílnou závislost výškového růstu semenáčků smrku ztepilého 

na tloušťce humusové vrstvy mezi lesními porosty situovanými v depresích a na svazích. 

V porostech nacházejících se v depresích byla zjištěna pozitivní korelace mezi výškou 

semenáčků a tloušťkou humusové vrstvy, zatímco v porostech ležících na svazích byla tato 

korelace negativní. 

Jelikož v mém případě byl rozdíl mezi výše zmíněnými půdními typy prokázán pouze 

u vzcházení semenáčků, domnívám se, že rozdílný počet vzešlých semenáčků nebyl 

podmíněn přímo rozdílnými vlastnostmi daných půdních typů, ale souvisel spíše s jejich 

rozdílným vegetačním pokryvem. V případě lokality Alžbětinka se organozemě nacházely 

spíše ve větších světlinách a byly často pokryté hustými porosty zejména druhů jako Athyrium 

distentifolium, Deschampsia cespitosa, Juncus filiformis L. a Sphagnum sp., které jsou známé 

spíše jako mikrostanoviště s nepříznivými podmínkami pro vzcházení semenáčků. Rankery se 

nacházely naopak spíše pod korunami dospělých smrků a byly pokryty spíše řidší vegetací, 

zejména pak druhy Vaccinium myrtillus a Avenella flexuosa, a v některých místech pouze 

mechy anebo zůstaly úplně bez vegetace pokryty pouze smrkovým opadem. Tato 

mikrostanoviště se obecně v porovnání s předešlými vyznačují příznivějšími podmínkami pro 

vzcházení semenáčků. Podrobněji viz v následující kapitole. 

Jednou z často zmiňovaných a sledovaných charakteristik mikrostanovišť je mikroreliéf. 

Většina studií uvádí, že příznivějšími podmínkami pro přirozenou obnovu dřevin 

ve vysokohorských a boreálních lesích se vyznačují konvexní tvary mikroreliéfu (např. 
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Hörnberg et al. 1997, Gunnarsson & Rydin 1998, Kupferschmid et al. 2006, Baier et al. 

2007). Mikrotopograficky vyvýšená místa, jako jsou např. trouchnivějící kmeny stromů, 

pařezy, kořenové náběhy stromů nebo kameny porostlé mechy, poskytují pro semenáčky 

dostatek přímého slunečního záření, jsou charakteristické sníženou kompeticí s přízemní 

vegetací a dřívějším tání sněhu spolu s jeho mírnějšími posuny, protože tyto vyvýšeniny často 

fungují jako překážky v pohybu sněhu (Hörnberg et al. 1997, Kupferschmid & Bugmann 

2005, Baier et al. 2007). V konkávních tvarech mikroreliéfu dochází často k rychlejšímu 

rozkladu humusu a uvolněné živiny spolu s lepšími vlhkostními podmínkami mají za následek 

bujnější růst přízemní vegetace (Diaci et al. 2005), která pak soupeří se semenáčky o vodu, 

světlo a živiny (Hörnberg et al. 1997; Jäderlund et al. 1997, Cornett et al. 1998). 

Jiní autoři upozorňují na to, že vliv mikroreliéfu na přirozenou obnovu smrku ztepilého se 

může lišit v závislosti na obecných teplotních a vlhkostních podmínkách stanoviště (např. 

Kuuluvainen 1994, Hanssen 2003, Diaci et al. 2005). U vysychavých minerálních půd 

vystavených intenzivnějšímu přímému slunečnímu záření, např. ve větších světlinách 

v korunovém zápoji, mohou mít mírné deprese s lepšími vlhkostními poměry pozitivní vliv 

na klíčení semen a následné vzcházení semenáčků smrku ztepilého. Problematičtější už může 

být dlouhodobější přežívání semenáčků, které jsou vystaveny silné kompetici s přízemní 

vegetací, jejíž bujnější růst je umožněn taktéž příznivými vlhkostními podmínkami 

ve sníženinách (Hanssen 2003). 

V mé studii se však vliv mikroreliéfu na vzcházení či následné přežívání semenáčků 

smrku ztepilého prokázat nepodařilo. Důvodem může být např. ne zcela optimálně zvolené 

prostorové měřítko, na kterém byl mikroreliéf hodnocen (tj. na ploše 1 m2), vzhledem k často 

velké proměnlivosti tvarů i na takto malé ploše na sledovaných lokalitách. Jak uvádí Hanssen 

(2003), semeno a následně semenáček je ovlivněn mikrostanovištními podmínkami ve svém 

bezprostředním okolí, to by bylo možné např. odvodit z průměrné výšky semenáčků. Jelikož 

v této studii byly do hodnocení vlivu abiotických mirkostanovištních podmínek zahrnuty 

semenáčky maximálně čtyřleté, jejichž výška většinou nepřesahovala 10 cm, bylo by v tomto 

případě asi lepší hodnotit mikroreliéf na menší ploše. Hanssen (2003) např. vztahoval 

hodnocení mikroreliéfu přímo k jednotlivým hodnoceným semenáčkům, přičemž použil 

kruhovou plochu o obsahu 1 dm2 kolem každého ze semenáčků. Plochy o velikosti 1m2 pak 

použil jen k odhadu procentického plošného zastoupení jednotlivých hodnocených kategorií 

mikroreliéfu na sledované lokalitě, které pak využil v analýze příznivosti stanovených 

kategorií mikroreliéfu pro přirozenou obnovu smrku ztepilého. 
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6.2.2. Příznivost základních typů mikrostanovišť pro přirozenou obnovu smrku 

ztepilého 

Výsledky této studie potvrdily rozdíly v příznivosti různých typů pokryvu půdního 

povrchu, tj. typů mikrostanovišť, pro přirozenou generativní obnovu smrku ztepilého 

v narušených horských lesích Krkonoš. Tento závěr je v souladu s výsledky většiny 

předchozích prací na obdobné téma (např. Ohlson & Zackrisson 1992; Hofgaard 1993; 

Hörnberg et al. 1997; Jonsson 1999; Kuuluvainen & Kalmari 2003, Jonášová & Prach 2004; 

Hunziker & Brang 2005; Kupferschmid & Bugmann 2005). Jak uvádějí např. Kupferschmid 

et al. (2005) je dostatek mikrostanovišť s příznivými podmínkami pro vzcházení, přežívání a 

růst semenáčků ve vysokohorských lesích jednou z nejzásadnějších podmínek pro úspěšnou 

přirozenou obnovu dřevin. Dále tito autoři uvádějí, že význam mikrostanovišť ještě vzroste 

v silně narušených až zcela disturbovaných lesních porostech, kde přestává být limitujícím 

prvkem množství světla dopadajícího do přízemní vrstvy vegetace a rozhodujícím faktorem 

pro přežívání a růst semenáčků dřevin se stává kompetiční působení ze strany přízemní 

vegetace (Kupferschmid et al. 2006). V porovnání s ostatními dřevinami, jako např. 

s některými listnatými dřevinami (vrba, jeřáb), se semenáčky smrku zdají být jedny z nejvíce 

závislých na přítomnosti příznivých mikrostanovišť (Jonášová & Prach 2004, Baier et al. 

2007). 

Za asi nejčastěji diskutovaný typ mikrostanoviště z hlediska jeho velkého významu pro 

přirozenou obnovu dřevin, a zejména pak smrku ztepilého, lze označit rozkládající se dřevo. 

Také výsledky této studie naznačují značnou příznivost tohoto typu mikrostanoviště, a to 

zejména pro mladší semenáčky smrku ztepilého. Jak již bylo uvedeno v kapitole Výsledky, 

bylo hodnocení příznivosti trouchu značně ovlivněno jeho minimálním plošným zastoupením 

na zkoumaných lokalitách, což neumožnilo jeho zařazení do statistických analýz a mohlo mít 

vliv též na nižší příznivost tohoto typu mikrostanoviště pro starší semenáčky zaznamenanou 

na některých lokalitách. Na trouchu bylo kvůli jeho velmi nízkému plošnému zastoupení 

na lokalitách nalezeno většinou jen několik málo jedinců, kteří pak mají podle mého názoru 

obecně větší pravděpodobnost, že jejich případná mortalita mohla být způsobena nějakými 

náhodnými faktory a nemusela přímo souviset s příznivostí tohoto typu mikrostanoviště pro 

přežívání starších semenáčků smrku. 

Obecně je však tento výsledek ve shodě s teorií některých autorů, že rozkládající se dřevo 

poskytuje příznivé podmínky pro klíčení a vzcházení semenáčků smrku, avšak starší 

semenáčky zde mívají problém s výživou, což může být příčinou jejich vyšší mortality (např. 
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Szewczyk & Szwargrzyk 1996, Mai 1998, Kupferschmid & Bugmann 2005). Kupferschmid 

& Bugmann (2005) zaznamenali velmi malý výškový přírůst u semenáčků smrku ztepilého 

rostoucích na rozkládajícím se dřevě ve vysokohorských smrkových lesích i přes jejich vcelku 

vysokou abundanci na tomto typu mikrostanoviště. Pomalý výškový růst přisuzovali nízké 

dostupnosti živin potřebných pro růst semenáčků. Z tohoto důvodu nepovažovali tento typ 

mikrostanoviště za tak příznivý pro přirozenou obnovu smrku, jak se obecně předpokládalo, 

protože kvůli pomalému růstu byly semenáčky po delší dobu vystaveny vyšší mortalitě 

charakteristické pro malé semenáčky (Kupferschmid & Bugmann 2005). 

Naopak Hunziker & Brang (2005) pozorovali u semenáčků smrku ztepilého nacházejících 

se na rozkládajícím dřevě rychlejší růst v porovnání se semenáčky na smrkovém opadu. Tento 

jev vysvětlovali tak, že semenáčky rostoucí na rozkládajícím se dřevě mohli profitovat 

z dřívějšího tání sněhu a z dřívějšího nárůstu teploty půdy. Tyto aspekty přitom považovali 

za významnější než fakt, že rozkládající se dřevo je považováno za substrát chudý na živiny 

(Hunziker & Brang 2005). Velký význam trouchnivějícího dřeva pro přirozenou obnovu 

smrku ztepilého potvrdili i Jonášová & Prach (2004) v polopřirozených horských smrkových 

lesích na Šumavě po jejich velkoplošném rozpadu způsobeném lýkožroutem smrkovým (Ips 

typographus (L.)). Kromě příznivé teploty se může rozkládající se dřevo vyznačovat 

příznivými vlhkostními podmínkami pro semenáčky smrku a jak již bylo zmíněno výše, může 

chránit semenáčky též před silnou kompeticí s přízemní vegetací a před výraznějšími pohyby 

sněhové pokrývky (Hoffgaard 1993, Ponge et al. 1998, Takahashi et al. 2000, Kuuluvainen & 

Kalmari 2003, Valkonen & Maguire 2005, Baier et al. 2007). 

Příznivost rozkládajícího se dřeva pro přirozenou obnovu smrku může být obecně 

modifikována stupněm dekompozice, velikostí kmenů, stanovištními podmínkami a 

klimatickým režimem (Hoffgaard 1993, Ott et al. 1997 sec. Baier et al. 2007, Reif & Przybilla 

1998, Takahashi et al. 2000). Reif & Przybilla (1998) např. zaznamenali, že množství 

semenáčků smrku ztepilého se zvyšovalo se vzrůstajícím průměrem trouchnivějících kmenů a 

s vyšším stupněm rozkladu. Ott et al. (1997 sec. Baier et al. 2007) zase přikládali tomuto typu 

mikrostanoviště menší význam pro přirozenou obnovu v lesích s jižní orientací svahu 

z důvodu vyššího sucha u trouchu v těchto podmínkách. Takahashi et al. (2000) zjistili, že 

v průběhu rozkladu mrtvého dřeva se mění jak vlhkostní poměry, tak také obsah živin. I přes 

nízký obsah ve vodě rozpustných živin pozorovali tito autoři nejvíce semenáčků smrku 

v mírně až značně rozpadlém dřevě, které se však vyznačovalo příznivou vlhkostí. Dospěli 

tedy k závěru, že vysoký obsah živin není nezbytný pro výskyt malých semenáčků. 

V pokročilejším stádiu rozpadu dřeva pak mohou být živinové poměry a tím i růst semenáčků 
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zlepšeny akumulací opadu na trouchu anebo dosažením minerální půdy kořeny semenáčků 

(Harmon 1987, Takahashi et al. 2000). 

Z hlediska dlouhodobějšího přežívání semenáčků smrku ztepilého na sledovaných 

lokalitách se zdají být příznivé následující typy mikrostanovišť: smrkový opad, mechy a 

zejména v případě lokalit Pašerácký chodníček a Slunečné údolí též porost Vaccinium 

myrtillus. 

Výsledky týkající se smrkového opadu jsou v souladu se závěry některých předešlých 

prací, ve kterých autoři tento typ mikrostanoviště označili za příznivý pro vzcházení a 

následné přežívání semenáčků smrku ztepilého (např. Hanssen 2002, Jonášová & Prach 2004, 

Hunziker & Brang 2005, Valkonen & Maguire 2005, Baier et al. 2007). V literatuře však 

existují i opačné názory. Smrkový opad nemusí vždy poskytovat příznivé podmínky pro 

přirozenou obnovu smrku, obzvláště pokud se vyskytuje v silnějších vrstvách (Nakamura 

1992). Silné akumulace opadu se totiž mohou za jistých podmínek vyznačovat vysokými 

teplotami, rychlou evaporací a tudíž náchylností k vysychání a mohou bránit kořenovému 

systému semenáčků v rychlém dosažení minerální půdy (Brang 1998, Greene et al. 1999). 

Často bývá diskutován i možný alelopatický inhibiční účinek rozkládajících se smrkových 

jehlic na vzcházení a následný růst semenáčků (Pellisier 1993; Gallet 1994). Na druhou stranu 

je pro tento typ mikrostanoviště charakteristická nízká kompetice s ostatními druhy vegetace a 

v případě podmínek příznivých pro rozklad organické hmoty zde může být i dostatečné 

množství živin (Hanssen 2003). Podle Hanssena (2003) lze považovat smrkový opad 

za příznivý typ mikrostanoviště pro přirozenou obnovu smrku ztepilého, pokud jeho vrstva 

není příliš silná, je alespoň částečně stíněn okolní vegetací a zejména v  počátečních sezónách 

se během léta nevyskytnou žádná delší období sucha. Pokud už kořenový systém semenáčků 

dosáhne vrstvy půdy pod smrkovým opadem, vyznačující se stabilnějším vlhkostním 

režimem, mají případná období sucha na přežívání semenáčků menší vliv. Z toho tedy 

vyplývá, že příznivost tohoto typu mikrostanoviště se obecně opět může lišit v závislosti na 

ostatních např. stanovištních a klimatických podmínkách. 

V podmínkách lokalit sledovaných v této studii se ukázaly i mechy obecně jako příznivá 

mikrostanoviště pro přirozenou obnovu smrku ztepilého. Obecně se nepotvrdily výsledky 

studie Jonášové & Pracha (2004), kteří sice považovali mechy za mikrostanoviště příznivé 

pro vzcházení semenáčků, avšak následné přežívání semenáčků v tomto typu mikrostanoviště 

vyhodnotili jako nepříliš úspěšné. Výsledky dalších studií obecně ukazují, že příznivost 

tohoto typu mikrostanoviště do značné míry závisí na konkrétních druzích vyskytujících se 

v mechovém patře (např. Ohlson & Zackrisson 1992, Hörnberg et al. 1997, Valkonen & 
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Maguire 2005). Ohlson & Zackrisson (1992) např. srovnávali mechy rodu Sphagnum a 

Pleurozium z hlediska jejich příznivosti pro klíčení semen, vzcházení semenáčků a jejich 

následné přežívání v podmáčených lesích Švédska. V případě klíčení semen a vzcházení 

semenáčků se příznivějšími podmínkami vyznačovaly mechy rodu Sphagnum, a to zejména 

díky vyšším povrchovým teplotám a nižšímu vysychání na začátku vegetační sezóny. 

V mechovém porostu rodu Pleurozium byla naopak zaznamenána obecně nižší mortalita 

semenáčků, která nakonec kompenzovala nižší úspěšnost vzcházení semenáčků. I důvody 

mortality semenáčků dřevin se mezi těmito dvěma rody lišily. V případě mikrostanoviště 

tvořeného mechy rodu Sphagnum byla mortalita semenáčků dřevin zapříčiněna především 

jejich relativně nižší rychlostí růstu v porovnání s rodem Sphagnum, zatímco u mechů rodu 

Pleurozium se často jednalo zejména o vyschnutí mikrostanoviště (Ohlson & Zackrisson 

1992). Taktéž Hörnberg et al. (1997) dospěli k závěru, že semenáčky smrku ztepilého 

vzcházely lépe v mikrostanovištích tvořených mechy rodu Sphagnum v porovnání s druhy 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt a Hylocomium splendens. 

V této předkládané studii bohužel mechové patro nebylo dále členěno do konkrétnějších 

kategorií, přičemž jedním z hlavních důvodů bylo zajištění dostatečného počtu opakování pro 

statistické vyhodnocení dat. Proto možné rozdíly v příznivosti tohoto typu mikrostanoviště 

v závislosti na přítomných rodech, případně druzích, mechů nemohou být s výše uvedenými 

zjištěními diskutovány. 

V případě porostu V. myrtillus výsledky obecně neukázaly ani výraznou příznivost ani 

výraznou nepříznivost tohoto typu mikrostanoviště pro přirozenou obnovu smrku ztepilého 

na sledovaných lokalitách. I výsledky ostatních publikovaných studií jsou v tomto směru 

spíše rozporuplné. Z výsledků některých z nich vyplývá relativní příznivost tohoto typu 

mikrostanoviště pro přežívání a růst semenáčků smrku ztepilého (např. Svoboda 1957, Vacek 

1981, Baier 2007), jiní autoři vyhodnotili množství semenáčků nalezených v porostu 

V. myrtillus jako relativně nižší vůči značnému plošnému zastoupení tohoto typu 

mikrostanoviště (Schmidt-Vogt 1972; Jonášová & Prach 2004). Hanssen (2003) dokonce 

považoval hustý porost V. myrtillus za překážku v přirozené obnově jehličnatých dřevin.  

Jedním z důvodů nepříliš příznivých podmínek tohoto typu mikrostanoviště pro 

přirozenou obnovu dřevin by mohly být fenolické látky obsažené v nadzemní části porostu 

V. myrtillus, které by mohly mít inhibiční účinky na růst semenáčků smrku ztepilého (Pellisier 

1993, Maubon et al. 1995). Avšak Jäderlund et al. (1996) dospěli k závěru, že fytotoxicita 

těchto látek obsažených ve V. myrtillus není v procesu přirozené obnovy smrku ztepilého 

natolik důležitá, aby mohla nějakým zásadním způsobem ovlivnit jeho úspěšnost. 
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V navazující studii pak tito autoři nepříznivost porostu V. myrtillus vysvětlili silnou podzemní 

kompeticí se semenáčky smrku ztepilého (Jäderlund et al. 1997). Také někteří další autoři 

považovali porost V. myrtillus za silného kompetičního soupeře pro semenáčky smrku 

ztepilého (Brang 1998, Bauer 2003 sec. Baier et al. 2007). 

V porovnání s oběma dominantními druhy trav (Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa) 

se však tento typ mikrostanoviště jeví jako relativně příznivější pro přirozenou obnovu smrku 

ztepilého, což je v souladu např. s výsledky studie Baiera et al. (2007), kteří trávy považovali 

za kompetičně silnější v porovnání s porostem V. myrtillus. Častější výskyt semenáčků smrku 

v porostu V. myrtillus může být též důsledkem preference podobných mikrostanovištních 

podmínek vyznačujících se silnější vrstvou humusu s kyselou reakcí (Baier et al. 2007). 

Semenáčky rostoucí v hustých porostech trav mohou být v zimním období pod sněhovou 

pokrývkou a během jarního tání silněji mechanicky poškozovány poléhající mrtvou nadzemní 

biomasou trav, zatímco porost V. myrtillus může v tomto smyslu poskytovat pro malé 

semenáčky lepší ochranu (Šerá et al. 2000, Hanssen 2003). U větších jedinců smrku ztepilého 

byla naopak v jedné ze skandinávských studií pozorována pozitivní korelace mezi jejich 

výškou a výškovým přírůstem a pokryvností porostu A. flexuosa. To lze vysvětlit tím, že 

porost tohoto druhu indikuje dobrou dostupnost dusíku v půdě, což obecně podporuje růst 

dřevin (Jonsson 1999). 

Celkově lze říci, že husté porosty trav patří mezi mikrostanoviště s nejméně příznivými 

podmínkami pro přirozenou obnovu smrku ztepilého, zejména pak v jejích počátečních fázích 

(např. Yli-Vakkuri 1963, Hanssen 2002, Jonášová & Prach 2004, Baier et al. 2007). Tento typ 

mikrostanoviště se mimo již výše zmíněné skutečnosti vyznačuje zejména silnou kompeticí 

o světlo a vlhkost (Valkonen & Maguire 2005). Starší semenáčky jsou pak zřejmě schopny 

v porostu A. flexuosa již přežívat (Jonášová & Prach 2004). 

Výsledky analýz rozdílů v příznivosti některých vybraných typů mikrostanovišť jednak 

mezi jednotlivými sledovanými trvalými výzkumnými plochami v témže roce a jednak mezi 

dvěma různými roky sledování (u stejně starých semenáčků) naznačily možnou závislost 

příznivosti některých typů mikrostanovišť na obecnějších porostních, stanovištních a 

klimatických podmínkách. Tato problematika je zřejmě kvůli mnohem většímu potřebnému 

množství dat a větší časové náročnosti jejich sběru obecně mnohem méně studována a 

diskutována. Výsledky této předkládané studie např. prokázaly vyšší příznivost porostu 

A. flexuosa pro tříleté semenáčky smrku ztepilého na lokalitě Pašerácký chodníček 

v porovnání s lokalitami Modrý důl a Slunečné údolí. Vyšší příznivost porostu A. flexuosa 

byla doprovázena průkazně nižší příznivostí porostu V. myrtillus a dále také nižší příznivostí 
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smrkového opadu (dosažená hladina průkaznosti těsně nad 5 %). Lokalita Pašerácký 

chodníček se díky své poloze v těsné blízkosti horní hranice lesa vyznačuje nejextrémnějšími 

klimatickými podmínkami v porovnání s ostatními lokalitami. 

Vlivem stanovištních a mikrostanovištních podmínek na výskyt a přežívání semenáčků 

různých druhů dřevin v podmínkách ekotonu horní hranice lesa se zabývalo již několik 

předchozích studií (např. Hättenschwiler & Smith 1999, Moir et al. 1999, Germino et al. 

2002, Maher & Germino 2006). Konkrétně rozdíly v přežívání semenáčků smrku mezi 

exponovaným povrchem půdy bez bylinné vegetace a travinným porostem studovali např. 

Germino et al. (2002), kteří zaznamenali dvakrát úspěšnější přežívání semenáčků smrku 

(v tomto případě druhu Picea engelmannii Engelm.) v travním porostu v porovnání 

s exponovanými mikrostanovišti bez vegetačního krytu. Tento jev lze vysvětlit např. nižšími 

výkyvy v mikroklimatu v travním porostu, které v obecně extrémnějších klimatických 

podmínkách v ekotonu horní hranice lesa mohou hrát větší roli než na níže položených 

lokalitách. Obecně jde zřejmě v důsledku o to, zda v daných stanovištních a klimatických 

podmínkách převáží kompetiční či facilitační interakce mezi semenáčkem a travinným 

porostem (Germino et al. 2002). Zastínění semenáčku travním porostem může být např. 

v podmínkách silného přímého slunečního záření, kdy by mohl semenáčku hrozit fatální 

nedostatek vláhy, důležitější než kompetice o světlo či živiny. Tento fenomén by mohl hrát 

roli i v případě lokality Pašerácký chodníček. Výsledky týkající se příznivosti porostu 

V. myrtillus mohly být částečně zkresleny výrazně nižším plošným zastoupením tohoto typu 

mikrostanoviště na Pašeráckém chodníčku v porovnání se zbylými dvěma lokalitami. 

Rozdíly v příznivosti hodnocených typů mikrostanovišť mezi různými roky 

pravděpodobně souvisely s rozdílnými klimatickými podmínkami v daných letech, které 

mohou modifikovat vlastnosti daných typů mikrostanovišť důležité pro vzcházení či následné 

přežívání semenáčků smrku ztepilého. Schweiger & Sterba (1997) upozornili např. 

na rozdílnou příznivost mechů a porostů V. myrtillus a A. flexuosa pro přirozenou obnovu 

smrku ztepilého v závislosti na různé půdní vlhkosti. Rozdíly v půdní vlhkosti mohou úzce 

souviset s meziročními variabilitou v množství srážek a v teplotách. Rozdílná příznivost 

smrkového opadu vs. porostu A. flexuosa v závislosti na množství přímého slunečního záření, 

které může mít následně vliv na teplotu a vlhkost mikrostanoviště již byla diskutována 

v předchozím odstavci. Zde bych ráda dodala, že rozdíly v množství slunečního záření nemusí 

pramenit jen z rozdílů ve stanovištních podmínkách, ale též z meziročních rozdílů 

v klimatických podmínkách. 
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6.2.3. Výška a výškový přírůst semenáčků smrku ztepilého 

Analýza rozdílů v průměrné výšce i výškovém přírůstku semenáčků mezi sledovanými 

lokalitami odhalila nejnižší hodnoty u obou těchto parametrů přirozené obnovy na Modrém 

dole. Tato lokalita se od ostatních dlouhodobě odlišuje zejména nejzachovalejším smrkovým 

porostem a tudíž největším korunovým zápojem, což pravděpodobně vede k limitaci růstu 

semenáčků nižším množstvím světla dopadajícího na úroveň bylinného patra. Obecně je smrk 

ztepilý řazen mezi druhy dřevin středně tolerantní vůči zastínění (Schweiger & Sterba 1997) a 

jeho semenáčky jsou schopny dlouhodobě přežívat i při omezeném množství světelného 

záření (Jonášová & Prach 2004). Avšak k výraznějšímu výškovému růstu semenáčků je 

dostatek světla nutnou podmínkou (Greis & Kellomäki 1981, Dai 1996, Diaci 2002, 

de Chantal et al. 2003). Diaci et al. (2005) navíc zjistili významnou pozitivní korelaci mezi 

množstvím světla a výškou i výškovým přírůstkem semenáčků smrku ztepilého jak pro 

difúzní, tak také přímé sluneční záření. 

K poněkud odlišným výsledkům týkajícím se vlivu objemu dřeva ve smrkovém porostu, 

který jistě souvisí i s jeho korunovým zápojem a tudíž mírou prosvětlení, na výškový přírůst 

semenáčků smrku ztepilého dospěli např. Lundqvist & Fridman (1996) a Lundqvist & Nilson 

(2007). Tito autoři u srovnatelně velkých semenáčků neprokázali žádnou závislost jejich 

výškového přírůstu na objemu stojícího dřeva v porostu. Negativní vztah mezi sledovanými 

veličinami přitom zjistili až u vyšších jedinců, tj. nad 0,5 m. Jedním z vysvětlení by podle 

autorů mohl být fakt, že malé semenáčky soupeří o světlo spíše s vegetací v podrostu než se 

stromy (Lundqvist & Nilson 2007). 

Výsledky předkládané studie jsou též v rozporu s hypotézou předpokládající snižování 

výšky i výškového přírůstu semenáčků s rostoucí nadmořskou výškou (např. Jonsson 1999). 

U dvou nejstarších věkových kategorií semenáčků, tj. 15letých a 12letých, se jedinci 

vyskytující se na nejvýše položené lokalitě Pašerácký chodníček vyznačovali spíše 

nadprůměrnou výškou a v případě 15letých jedinců též nadprůměrným výškovým přírůstkem 

v porovnání s ostatními lokalitami nacházejícími se v nižších nadmořských výškách. Jonsson 

(1999) připisoval pozorovaný pokles výšky a výškového přírůstu semenáčků se zvyšující se 

nadmořskou výškou (o 23 % resp. 20 % na 10 m) rostoucí extremitě klimatických podmínek.  

V případě Pašeráckého chodníčku mohly být důvodem úspěšnějšího výškového růstu 

semenáčků opět již výše diskutované lepší světelné podmínky v podrostu. Oproti Modrému 

dolu se tato lokalita vyznačovala nižším korunovým zápojem a u lokality Slunečné údolí, 

která měla srovnatelný korunový zápoj, byla příčinou možné nižší intenzity světla 
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pravděpodobně její poloha v reliéfu, konkrétně blízko dna hluboce zaříznutého údolí. 

Případné negativní vlivy extrémnějšího klimatu byly pravděpodobně zmírněny 

mikrostanovištními podmínkami, ve kterých dané semenáčky rostly. Tyto skutečnosti již byly 

podrobněji diskutovány v předchozí kapitole.  

Zde bych chtěla jen zdůraznit a pokusit se objasnit nadprůměrné hodnoty výšky i 

výškového přírůstu zaznamenané na lokalitě Pašerácký chodníček zejména u nejstarších 

semenáčků rostoucích v porostu A. flexuosa, což by se mohlo zdát v rozporu s obecně 

udávanou nepříznivostí tohoto typu mikrostanoviště pro přirozenou obnovu smrku ztepilého. 

V tomto konkrétním případě pravděpodobně nebyly semenáčky limitovány ani nedostatkem 

světla (nižší korunový zápoj stromového patra, poloha ve vrcholové partii Svorové hory 

spojená s jihozápadní orientací svahu) ani nedostatkem živin (možná indikace dobré 

dostupnosti dusíku v půdě druhem A. flexuosa, viz. výše a Jonsson 1999) a případné 

extrémnější klimatické podmínky mohly být zmírněny vyrovnanějšími mikroklimatickými 

podmínkami v travním porostu. Navíc 15leté semenáčky už byly zřejmě dostatečně silné, aby 

odolaly případnému mechanickému poškozování vlivem značné biomasy travních stébel. 

 

6.2.4. Křivky přežívání semenáčků a odhady počtu přeživších jedinců do budoucnosti 

Křivky přežívání semenáčků smrku ztepilého ukázaly především výraznou mortalitu 

semenáčků v několika prvních letech po jejich vzejití, přičemž zhruba od 5. roku života 

mortalita výrazným způsobem poklesla a procento přeživších jedinců tak podstatně vzrostlo. 

K obdobným výsledkům dospěl např. Leemans (1991), který u smrkových semenáčků během 

prvních let jejich života zaznamenal celkově až 87-90% mortalitu. Při dosažení výšky kolem 

10 cm přitom může mortalita semenáčků poklesnout na 10 %, v některých případech později 

dokonce až na pouhá 3 %, jak bylo ukázáno též v některých studiích ze Skandinávie 

(Lundqvist 1991, Nilson & Lundqvist 2001, Lundqvist & Nilson 2007). 

Obecným cílem této kapitoly bylo přispět do dlouhodobě probíhající diskuze na téma, 

jaké množství semenáčků smrku ztepilého je dostačující pro přirozenou obnovu horských 

smrkových ekosystémů po jejich disturbanci. Konkrétnější otázkou pak bylo, zda jsou horské 

smrčiny Krkonoš poškozené při imisně-ekologické kalamitě v 70. a 80. letech 20. století a 

následně ponechané bez managementových zásahů schopné „ihned“ se obnovit ze stávající 

zásoby semenáčků do podoby blížící se té před disturbancí. Případně při jakém stupni 

poškození smrkových porostů jsou již současné stavy přirozené obnovy smrku ztepilého 

nedostatečné. Postup analýzy byl zvolen tak, aby byly vzaty v úvahu rozdíly mezi lokalitami 
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vyplývající z různého stáří smrkového porostu a z různé horizontální prostorové struktury 

dané odlišnými ekologickými podmínkami daných lokalit. 

 K řešení dané problematiky byly v předkládané studii použity křivky přežívání 7, 12 a 

15letých semenáčků a na jejich základě odhadnuté počty jedinců přeživších do stáří 

odpovídajícího průměrnému věku porostu při disturbanci. Mladší semenáčky do této analýzy 

nebyly zařazeny z důvodu jejich výše uvedené vysoké mortality a příliš nízkého počtu let pro 

sestrojení křivek. Odhady byly ještě zpřesněny sestrojením křivek přežívání diferencovaně 

pro ty typy mikrostanovišť, pro které byly prokázány významné rozdíly v průběhu těchto 

křivek.  

Odhadované počty přeživších jedinců se v případě tří nejzachovalejších smrkových 

porostů překvapivě dosti blížily předpokládaným počtům dospělých jedinců vyskytujících se 

na daných trvalých výzkumných plochách před disturbancí způsobenou nepříznivými imisně-

ekologickými podmínkami. Na základě těchto výsledků lze podle mého názoru považovat 

stav přirozené obnovy smrku ztepilého na těchto třech lokalitách, tj. Modrý důl, Slunečné 

údolí a Pašerácký chodníček, za současných podmínek za dostačující pro další vývoj těchto 

cenných ekosystémů v současné podobě. 

Na lokalitě Alžbětinka situované v západní části Krkonoš, kde došlo k výraznému 

poškození smrkového porostu, při němž korunový zápoj poklesl až na hodnotu kolem 30 %, 

dříve (tj. již v 80. letech 20. století), se zdá být množství semenáčků v současnosti 

nedostatečné pro nahrazení smrkového porostu ve stavu před disturbancí. Z toho např. 

vyplývá, že pokud by tyto přežívající smrkové porosty byly v současnosti postiženy nějakou 

další velkoplošnou disturbancí, tj. např. větrnou kalamitou, která by měla za následek úplný 

rozpad porostů, stávající množství semenáčků smrku ztepilého by k jejich obnově 

do předpokládané podoby před imisně-ekologickou kalamitou nestačilo. Tyto závěry by však 

rozhodně neměly být důvodem či podkladem pro ospravedlnění managementových zásahů 

do vývoje těchto ekosystémů v rámci Krkonošského národního parku, např. v podobě 

umělých podsadeb. Ať už totiž v budoucnosti dojde k jejich postupnému či náhlému 

velkoplošnému rozpadu vlivem nějaké další disturbance, poskytují tyto lokality velkou 

příležitost ke studiu zákonitostí přírodních procesů s těmito událostmi spojených. 

Stejná situace je i na Mumlavské hoře, druhé lokalitě ležící v západní části Krkonoš, která 

kvůli současnému velmi nízkému počtu semenáčků smrku ztepilého vůbec nebyla do analýz 

týkajících se přirozené obnovy zařazena. Na této lokalitě však k úplnému velkoplošnému 

rozpadu stromového patra došlo již v průběhu imisně-ekologické kalamity. Na této lokalitě 

bylo v rámci trvalé výzkumné plochy o rozloze 2500 m2 zaznamenáno v roce 2008 pouze 14 
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mladých jedinců smrku ztepilého s výškou pohybující se v rozpětí od 10 do 300 cm. 

Limitujícími faktory pro početnější přirozenou obnovu smrku ztepilého na této ploše jsou 

zřejmě nízký přísun semen spolu se zatím méně příznivými mikrostanovištními podmínkami 

pro jejich klíčení a následné vzcházení a přežívání semenáčků. 

 

Tab. 20: Počty jedinců smrku ztepilého považované za dostatečné pro zajištění obnovy horských 
smrkových ekosystémů (zpracováno dle Kupferschmid Albisetti 2003).  
 

Autoři 
Výškový 
stupeň 

Stáří / výška 
jedinců 

Počet jedinců / ha 

subalpínský mladí jedinci > 1 500 
Schodterer (1998) 

horský mladí jedinci > 1 750 

Reimoser (1998)  < 3 m > 2 000 – 5 000 

Carmignola et al. (1998) subalpínský mladí jedinci > 3 000 

Schönenberger et al. (1990) subalpínský 10 – 12 cm cca. > 1 640 

Brang & Duc (2002) subalpínský od výšky 10 cm do 
dbh = 12 cm  

pokryvnost > 3 – 26 % plochy 

Wasser & Frehner (1996) subalpínský 
od výšky 40 cm do 
dbh = 12 cm  80 – 150 skupin 

Mahrer et al. (1988)  30 – 130 cm > 4 500 

subalpínský 8 000 – 12 000 (> 200 skupin) 
Mayer & Ott (1991) 

horský 
20 – 30 cm 

6 000 – 8 000 

Ott et al. (1997) subalpínský 3 – 50(80) let 1 200 – 1 800 (59 shluků) 

 

Pro srovnání je v Tab. 20 uveden přehled několika předchozích studií, ve kterých byla 

řešena obdobná problematika. Uváděné počty jedinců považované za dostatečné pro obnovu 

horských smrčin se mezi jednotlivými studiemi poněkud liší, avšak obecně lze říci, že se 

pohybují v rozmezí od 1200 do 8000-12000 jedinců na hektar. Z analýz provedených v této 

studii vyplývá, že hranici dostatečného počtu semenáčků smrku ztepilého ve stáří 7 až 15 let 

pro obnovu autochtonních krkonošských smrčin do stavu před imisně-ekologickou kalamitou 

by bylo možné stanovit v rozmezí od 6 000 do 8 000 jedinců na hektar v závislosti 

na ekologických podmínkách konkrétní lokality. Tento odhad asi nejlépe koresponduje se 

studií autorů Mayer & Ott (1991 sec. Kupferschmid 2003), kteří dospěli v horských lesích 

k obdobným hodnotám. V případě většiny ostatních studií uvedených v Tab. 20 je srovnání 

výsledků obtížnější buď z důvodu ne zcela přesně stanoveného věku či výšky semenáčků, 

jako např. u Schodterer et al. (1998 sec. Kupferschmid 2003) a Carmignola et al. (1998 sec. 

Kupferschmid 2003), nebo byly do udávaných počtů zahrnuti i starší či vyšší jedinci, jako 

např. u studií Reimoser (1998 sec. Kupferschmid 2003) a Ott et al. (1997 sec. Kupferschmid 

2003). Množství 7-15letých semenáčků dosahující hodnot jen kolem 1200 jedinců na hektar 
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se na základě analýz provedených v této studii ukázalo být nedostatečné pro obnovu 

sledovaných smrkových porostů.  

Z údajů uvedených v Tab. 20 též vyplývá, že jedním z důležitých parametrů přirozené 

obnovy, které mohou mít vliv na výsledky takovýchto analýz, je její horizontální struktura 

nebo-li rozmístění semenáčků v prostoru, jež bývá v podmínkách horských smrčin často 

značně shlukovité. Tento parametr však nebyl v prezentovaných analýzách prozatím 

zohledněn. Jeho zahrnutí by mohlo v budoucnu přispět k zpřesnění odhadů. 
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7. ZÁVĚRY 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.  Přízemní vegetace 

 
• Půdní typ, poloha vůči průmětům korun dospělých jedinců smrku ztepilého a tvar 

mikroreliéfu měly statisticky průkazný vliv na pokryvnost dominantních druhů přízemní 

vegetace (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa) a ostatních 

sledovaných kategorií (mechy, smrkový opad, ostatní bylinná vegetace) v klimaxových 

horských smrčinách Krkonoš v různém stádiu rozpadu v období mezi lety 1995 a 2006. 

A. flexuosa se mezi třemi hodnocenými dominantami jevila jako druh nejlépe adaptovaný 

na proměnlivé mikrostanovištní podmínky v rozpadajících se smrkových porostech. 

• Na základě závislosti pokryvnosti sledovaných kategorií přízemní vegetace na 

procentickém podílu mrtvých dospělých jedinců smrku ztepilého v roce 1995 bylo 

odvozeno, že vývoj přízemní vegetace v průběhu masivního rozpadu a odumírání lesů 

v Krkonoších v 80. a na začátku 90. let 20. století obecně směřoval od převažujících 

mechů a stanovišť bez vegetace pokrytých smrkovým opadem k dominanci druhu 

A. flexuosa. 

• Výsledky studia dynamiky přízemní vegetace v období mezi lety 1995 a 2006 naznačují, 

že pozvolný rozpad smrkových porostů spolu s odpovídajícími změnami v přízemní 

vegetaci obecně probíhaly až do konce 20. století, a to i přes výrazné snížení imisí SO2 

na začátku 90. let. 
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• Po roce 2002 zřejmě přízemní vegetace zareagovala na zastavení odumírání stromů a 

následnou stabilizaci světelných podmínek v podrostu. Její expanze na stanoviště bez 

vegetace pokrytá smrkovým opadem se zastavila a byl zaznamenán ústup obou 

dominantních trav doprovázený nárůstem pokryvnosti mechového patra. To by mohlo 

indikovat začínající regeneraci v přízemní vrstvě vegetace ke stavu před počátkem 

rozpadu smrkových porostů. 

• V období 2002-2006 dominanty přízemní vegetace v méně rozpadlých smrkových 

porostech ustupovaly na některých místech bez kompetice s ostatním druhy v podrostu, tj. 

jejich porosty zřídly nebo zcela ustoupily a byly nahrazeny smrkovým opadem, což bylo 

pravděpodobně způsobeno začínající regenerací přežívajících dospělých jedinců smrku 

ztepilého. 

 

Na základě syntézy dosažených výsledků byl odvozen následující průběh dynamiky 

přízemní vegetace v rozpadajících se klimaxových horských smrčinách Krkonoš vlivem 

synergického působení dlouhotrvajícího znečištění ovzduší a extrémních klimatických 

podmínek (Obr. 25): 

• Počáteční stádia rozpadu smrkového porostu se vyznačovala relativně velkým 

zastoupením stanovišť bez přízemní vegetace pokrytých smrkovým opadem, která byla 

v průběhu rozpadu stromového patra postupně kolonizována přízemní vegetací. 

• Stanoviště pokrytá smrkovým opadem pod pozvolna řídnoucími korunami smrků byla 

kolonizována zejména druhem V. myrtillus. Naopak při náhlém výrazném poklesu 

korunového zápoje byla tato stanoviště ve větší míře osídlena dominantními trávami, tj. 

druhy C. villosa a A. flexuosa. Šíření druhu C. villosa bylo pravděpodobně více závislé na 

příznivých půdních podmínkách a následovalo často až po kolonizaci opadu druhem 

A. flexuosa. 

• Následná dynamika jednotlivých dominant přízemní vegetace byla do značné míry 

ovlivněna mezidruhovou kompeticí na již osídlených stanovištích. Kompetice mezi druhy 

V. myrtillus a C. villosa byla zaznamenána jen zřídka, protože tyto druhy preferovaly 

různé mikrostanovištní podmínky. Na druhou stranu A. flexuosa byla vystavena kompetici 

s oběma zbylými dominantami. 
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• Po několika letech koexistence a prostorové dynamiky dominantních trav v rámci 

sledovaných ploch, začala C. villosa ustupovat jako první. Pozorována byla též druhá vlna 

expanze druhu V. myrtillus, přičemž tentokrát se tento druh šířil na místa původně 

osídlená porostem A. flexuosa, což vyústilo v ústup druhu A. flexuosa z těchto stanovišť. 

Avšak celková pokryvnost druhu A. flexuosa příliš nepoklesla, protože se z míst, kde byl 

vytlačován druhem V. myrtillus, postupně přemístil na stanoviště, odkud ustupovala 

C. villosa. 

• Obecně bylo možné v rozpadajících se smrkových porostech zaznamenat dvě vlny 

expanze druhu V. myrtillus: i) pod řídnoucími korunami stromů v pozvolna se 

rozpadajících smrkových porostech a ii) ve značně až téměř zcela rozpadlých smrkových 

porostech po několika letech po rozpadu stromového patra doprovázeném masivním 

šířením trav. V prvním případě V. myrtillus kolonizovala zejména stanoviště bez vegetace 

pokrytá smrkovým opadem, zatímco v druhém případě se šířila převážně na stanoviště 

porostlá druhem A. flexuosa. 

 
Obr. 25: Schéma znázorňující průběh dynamiky přízemní vegetace v průběhu rozpadu klimaxových 
horských smrčin Krkonoš v důsledku synergického působení imisí a extrémního klimatu. 
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7.2.  Přirozená obnova smrku ztepilého 

 
• Poloha vůči průmětům korun dospělých jedinců smrku ztepilého měla statisticky 

průkazný vliv na vzcházení a následné přežívání semenáčků smrku ztepilého do stáří 4 let. 

Příznivost polohy vůči průmětům korun pro přirozenou obnovu smrku ztepilého se přitom 

lišila v závislosti na stanovištních podmínkách celého porostu. 

• Na jedné z hodnocených lokalit záviselo vzcházení semenáčků též na půdním typu, 

přičemž v průměru nejvyšší počet semenáčů vzešlých na jednotku plochy byl zaznamenán 

na rankeru, nejnižší pak na gleji. 

• Vliv ostatních abiotických mikrostanovištních podmínek, tj. sklonitosti a tvaru 

mikroreliéfu, na přirozenou obnovu smrku ztepilého se prokázat nepodařilo. 

• Prokázány byly též významné rozdíly v příznivosti podmínek pro přirozenou obnovu 

smrku ztepilého mezi osmi základními typy mikrostanovišť definovanými na základě 

různého pokryvu povrchu půdy. Nejpříznivějšími podmínkami se přitom obecně 

vyznačovaly smrkový opad a trouch následovány mechy a porostem Vaccinium myrtillus. 

Naopak nepříznivé podmínky byly pozorovány u obou dominantních druhů trav, tj. 

u porostů Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa.  

• Příznivost hodnocených typů mikrostanovišť se může lišit jak mezi různými roky 

sledování, tj. v závislosti na klimatických podmínkách v daných letech, tak také mezi 

různými lokalitami, tj. v závislosti na porostních charakteristikách a stanovištních 

podmínkách daných lokalit.  

• Hodnocené lokality se lišily též ve výšce 7 a 12letých a výškovém přírůstku 12 a 15letých 

semenáčků smrku ztepilého, přičemž průměrně nejnižší hodnoty u obou těchto 

charakteristik byly zaznamenány na lokalitě s nejméně rozpadlým smrkovým porostem.  

• Rozdíly ve výšce semenáčků mezi hodnocenými typy mikrostanovišť se podařilo prokázat 

pouze u 12 a 15letých jedinců na lokalitě Pašerácký chodníček a u 12letých jedinců 

na lokalitě Modrý důl. V případě výškového přírůstku byl vliv mikrostanovišť statisticky 

průkazný pouze u 12letých semenáčků na Pašeráckém chodníčku, přičemž v průměru 

největší přírůstek byl pozorován u semenáčků rostoucích v mechu, naopak nejnižší 

přírůstek u jedinců na smrkovém opadu. 
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• Na třech z pěti sledovaných lokalit bylo množství 7-15letých semenáčků vyhodnoceno 

za současných podmínek jako dostatečné pro přirozenou obnovu smrkových porostů 

do stavu před imisně-ekologickou kalamitou.  

• Na dvou lokalitách nacházejících se v západní části Krkonoš, kde došlo k téměř úplnému 

rozpadu smrkového porostu či k velmi významnému rozpadu s poklesem korunového 

zápoje pod 30 % již v průběhu 80. let 20. století, se zdá být přirozená obnova smrku 

ztepilého v současnosti zatím nedostatečná. 

• Z analýz provedených v této studii vyplývá, že hranici dostatečného počtu semenáčků 

smrku ztepilého ve stáří 7 až 15 let pro obnovu autochtonních krkonošských smrčin 

do stavu před imisně-ekologickou kalamitou by bylo možné stanovit přibližně v rozmezí 

od 6 000 do 8 000 jedinců na hektar v závislosti na ekologických podmínkách konkrétní 

lokality.
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