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Předložená práce o rozsahu 151 stran textu a příloh formou monografie řeší aktuální 
problematiku dynamiky vegetace a přirozené obnovy horských smrčin. Autorka svými 
poznatky připívá k pochopení ekologie horských smrčin. Práce je významná z hlediska 
detailního mikrostanovištního přístupu v analýze dynamiky vegetace a přirozené obnovy 
horských smrčin za delší časové období. Tento přístup je unikátní z hlediska míry sběru 
detailních dat. Důležitým aspektem práce je využití moderních GIS metod při hodnocení 
změn vegetace. Na druhou stranu, některé metodické aspekty práce nejsou podle mého 
názoru plně dořešeny a znemožňují hlubší interpretaci výsledků jak z hlediska dynamiky 
vegetace, tak z hlediska dynamiky přirozené obnovy. Z mého lesnického pohledu je 
především závěrečné hodnocení týkající se přirozené obnovy diskutabilní. Autorka si také 
stanovila v práci některé cíle, které nebylo možné podle mého názoru splnit s takto 
založeným systémem sběru dat.  
 
 
Výsledky prezentované v předložené práci ale přesto přesahují rámec České republiky a po 
dalším zpracování bude jistě možná jejich publikace v kvalitním vědeckém zahraničním 
časopise. Kvalitní publikace by měla být logickým vyústěním celé disertační práce. 
 
 

I. Obecné poznámky k formátu předložené práce 
Práce je předložena formou monografie. Podle mého názoru by bylo vhodnější práci 
předložit formou dílčích studií, ať už publikovaných nebo ve formě manuskriptu. Přispělo by 
to k přehlednosti a čtivosti celé práce. Takto je v některých částech práce nepřehledná a 
čtenář se v obtížně orientuje a hledá potřebné informace.  
 
 

II. K obsahu jednotlivých kapitol připojuji níže uvedený soubor poznámek a 
otázek. 
 
 
Kapitola 2. Cíle práce 
Po prostudování celé práce je podle mého názoru zřejmé, že poslední dva cíle práce řešící 
stav přirozené obnovy v Krkonoších jsou příliš ambiciózní vzhledem k designu sběru dat a 
provedeným analýzám. 
V práci se studuje vývoj přirozené obnovy smrku na pěti TVP. Podle mého názoru není 
možné na základě těchto pěti ploch (v součtu bylo hodnoceno 500 m2 plochy na pěti 
lokalitách) hodnotit současný stav přirozené obnovy v Krkonoších.  
 
 
Kapitola 3. Literární přehled 
Oceňuji rozsah předloženého literárního přehledu. Přesto mám několik připomínek, 
především k významu tlejícího dřevo pro obnovu smrku.  
 
Jak autorka hodnotí význam tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu smrku v horských 
smrčinách? Kolik % jedinců zmlazení v horských smrčinách odrůstá tlejícím dřevě. 
Doporučuji práci Bače et al. 2009. Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav 
přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. Silva Gabreta, 15, 1. 
 



Kdy dochází k obnově horských smrčin – před rozpadem nebo po rozpadu porostu. Případně 
jakou roli hraje tzv. „advance regeneration“ nebo banka zmlazení pro další vývoj lesa. 
 
Zná autorka práci Baier et. al 2006 - Early development and nutrition of Norway spruce 
(Picea abies (L.) Karst.) seedlings on different seedbeds in the Bavarian limestone Alps – a 
bioassay? Jak hodnotí význam tlejícího dřeva z hlediska biomasy a obsahu živin semenáčků 
pro přirozenou obnovu.  
 
 
Kapitola 4. Metodika 
Autorka začala v rámci svojí disertační prací pracovat na plochách, které byly již založené. 
Přesto si myslím, že je důležité některé aspekty sběru dat a zpracování dat osvětlit.  
 
Zásadní otázka se týká výběru ploch a jejich stavu na začátku sledování. Z práce není 
zřejmé jaký byl stav ploch v době před tím, než začalo odumírání lesa na některých 
plochách. Byly plochy srovnatelné z hlediska stavu vegetace a stavu stromového patra? Je 
možné přímé srovnání ploch a porovnání jejich vývoje pouze z hlediska odumření 
stromového patra vlivem imisí?  
 
Podle mého názoru plochy umožňují detailní posouzení vývoje vegetace na jednotlivých 
plochách. Při jejich srovnání a další interpretaci je nutno být obezřetný vzhledem k tomu, že 
nejsou známy podmínky před odumřením ploch. 
 
Jak se hodnotil korunový zápoj, který by měl vypovídat o změnách na plochách z hlediska 
rozpadu lesa. V tabulce 1 jsou výsledky za rok 1996 – 2000, ale v metodice je uvedeno, že 
korunové projekce byly měřeny v roce 2000 a 2005? 
 
Proč je plocha PCH zařazena mezi rozpadlé, když počet živých stromů a změny v počtu 
souší jsou menší než na plochách MU a SU? Pro horské smrčiny je typický rozvolněný zápoj 
a vysoký počet stojících souší. Obzvlášť pokud mají stáří 150 až 200 let. V tomto věku už 
může docházet k přirozenému rozpadu smrčin, který může být urychlen působením imisí. 
Proto rozhodování o tom, v jakém stadiu se plocha nachází se mi jeví jako subjektivní.  
 
Z předložených dat nevyplývá (Tab. 1), že by po roce 2002 došlo ke zpomalení rozpadu 
porostů po snížení imisní zátěže. Na základě jakých dat autorka došla k tomuto závěru. Rok 
2002 se jeví jako zásadní pro interpretaci výsledků dynamiky vegetace. 
 
Jaká je historie lesa na plochách z hlediska lesnického managementu. Byly tyto plochy 
v minulosti ovlivněny lesnickými zásahy a do jaké míry. Vzhledem, že se na ploše téměř 
nenalézá tlející dřevo, bylo ovlivnění zřejmě značné? Jaký má toto ovlivnění dopad na vývoj 
přirozené obnovy na plochách.  
 
Pro hodnocení dynamiky přirozené obnovy bylo zvoleno 100 čtverců o rozloze 1 m2. Intenzita 
výběru je tedy 4 % z výměry plochy. Je tato výměra dostatečná k zachycení a popsání 
dynamiky přirozené obnovy smrku? Je na základě takto sebraných dat možné dělat závěry o 
stavu a vývoji přirozené obnovy na plochách, případně v horských smrčinách Krkonoš? 
 
Tlející dřevo zaujímá cca 5 % půdního povrchu horské smrčiny, ale může se na něm 
vyskytovat více než polovina přirozené obnovy smrku. I díky tomu, má obnova smrku 
výrazně shlukovitou strukturu. Je nutno tento jev zohlednit při zakládání zkusných ploch? 
Nebylo by výhodnější při sledování vývoje obnovy zvolit jiný design sběru dat?  
 
Jaká je definice trouchu? Hodnotil se stupeň rozkladu tlejícího dřeva? To jej velmi důležitý 
faktor, který rozhoduje o roli tlejícího dřeva při obnově smrku.  
 



Byl hodnocen stav přirozené obnovy na celé výzkumné ploše? Jak odpovídal stav z hlediska 
počtů a mikrostanovišť na analyzovaných čtvercích stavu na celé ploše? Pro srovnání, při 
přepočtu na opravdu sledovaný a analyzovaný počet jedinců, mi vycházejí následující 
čísla.Rok 2006, počet celkem sledovaných jedinců je 470, 176, 120, 44 na plochách MD, 
SCH, PU, AL. Rok 2007, počet celkem sledovaných jedinců je 689, 206, 136, 53 na plochách 
MD, SCH, PU, AL. Z těchto počtů pak byly následně provedeny celkové závěry o stavu 
přirozené obnovy.  
 
Jak bylo řešeno umístění čtverců pokud na jejich místě byl strom nebo souše? Zároveň 
stanoviště pata stromu nebo souše byla vyloučena z analýz, přestože toto stanoviště může 
být významné z hlediska obnovy smrku. 
 
Jak byl v jednotlivých letech odečítán věk jedinců smrku? Jedinci nebyly označeni, ale 
mapováni v přesné síti. Bylo možné z roku na rok přesně říci, který jedinec byl který? Nebo 
se pokaždé hodnotil věk? Odhad věku je problematický u starších jedinců. V práci byla 
zjištěna průměrná výška jedinců v 15 letech cca 18 cm. Je u takto vysokých jedinců stále 
možné odhadnout přesně věk?  
 
Jak se hodnotilo mikrostanoviště v případě kombinace. Například mech rostoucí na tlejícím 
dřevě?  
 
V práci byla zjištěna velmi významná dynamika vegetace a mikrostanovišť? Jak bylo 
hodnoceno přežívání jedinců smrku na jednotlivých mikrostanovištích, pokud v průběhu 
vývoje došlo k jeho změně?  
 
Analýza přežívání jedinců. Proč byly využity mocninné funkce? Podle mého názoru tento 
přístup není vhodný k predikci počtu jedinců a jejich dalšího vývoje na plochách.  
 
 
Kapitola 5 a 6. Výsledky a diskuze 
Podle mého názoru nedovolují prezentované výsledky jasně konstatovat, zda má korunový 
zápoj vliv na vzcházení jedinců smrku. Počty jedinců byly tak nízké, že přestože výsledky 
jsou statisticky významné, prezentovaný závěry jsou diskutabilní. 
 
Jak již bylo řečeno, otázka tlejícího dřeva nebyla v práci dostatečně řešena z několika 
důvodů. Podlé mého názoru je ale management tlejícího dřeva zásadní z hlediska obnovy 
horských smrčin. Proto doporučuji se tomuto problému více věnovat.  
 
Další důležité mikrostanoviště je pata kmene, případně prostor kořenových náběhů. Provozní 
praxe ukazuje, že toto jsou důležitá mikrostanoviště, kde dochází k odrůstání jedinců smrku. 
Proto navrhuji aby další výzkum byl zaměřený i tímto směrem.  
 
Podle mého názoru křivky přežívání nejsou v práci správně aplikovány. Mortalita jedinců 
smrku je složitý proces, který je výsledkem celé řady faktorů. Zároveň je to proces, který je 
velmi proměnlivý a mění se s věkem a výškou zmlazení. Mortalita jedinců vysokých 10 cm je 
jiná než mortalita jedinců vysokých 1 m. Zároveň se mortalita liší v závislosti na stavu 
horního stromového patra – zapojený nebo otevřený zápoj. Proto predikce dalšího vývoje 
porostu, které byly v práci provedené neodpovídají podle mého názoru skutečnosti a není 
možné je takto aplikovat. Jaká je mortalita jedinců vysokých dva metry nebo čtyři metry? Je 
možno ji takto odvodit?  
 
V tabulce 20 jsou prezentovány počty jedinců, které jsou nezbytné pro zajištění obnovy 
horských smrčin. Je nutné podotknout, že většina citovaných prací pochází z oblasti Alp. 
Ochranná funkce lesa z hlediska lavin je často primární problém, kteří lesníci v Alpách řeší. 
V lese pěstovaném pro ochranu proti lavinám budou zákonitě minimální počty jedinců vyšší 



než na lokalitách v národních parcích. V národních parcích jsou cíle managementu lesa 
odlišné než v lesích založených pro ochranu proti lavinám.  
Z tohoto důvodu se mi proto jeví navrhované počty jedinců nezbytné pro zachování funkcí 
lesa v národním parku nadhodnocené. A to nejen z hlediska počtu jedinců na hektar, tak 
z hlediska jejich věkové struktury. Z hlediska lesnické praxe, ale i praxe ochrany přírody by 
uvedený závěr mohl mít velmi negativní dopad pro management horských smrčin a proto ho 
navrhuji revidovat nebo nejlépe v dalších publikacích zcela přepracovat. 
 
 
Kapitola 7. Závěry 
Podle mého názoru poslední tři body v kapitole závěry nejsou plně podloženy zjištěnými 
výsledky.  
Informace o počtu jedinců smrku nutných k zajištění funkcí lesa není možné formulovat na 
základě takto získaných dat.  
 
 
Závěrečné hodnocení 
Přes několik připomínek práce předkládá nové a důležité poznatky týkající se dynamiky 
vegetace a přirozené obnovy horských lesů. Po úspěšné obhajobě ji doporučuji k přijetí.  
 
 
 
V Praze 26.2.2010    Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 


