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Abstract 

 

The purpose of the diploma thesis is the analysis of changes in the alpine 

treeline ecotone with focus on the age structure and cover of the Norway spruce (Picea 

Abies) in the Giant Mountains in the 20th century.  

The altitudinal position and the tree density of the alpine treeline ecotone is a sensitive 

indicator which reflects the human impact as well as the climatic and air pollution 

changes. 

Methodical approach included the measuring of the age structure of the Norway 

spruce by using dendrochronology. In addition the changes of the spruce cover were 

evaluated from a series of aerial photographs dated 1936, (1953) 1964, 1985 and 

2002. Those photographs were orthorectified and classified. 

The age distribution in the majority of the sample locations is irregular with 

some prominent peaks that are corresponding to the periods of good conditions and 

dips pointing out to the periods of disturbances. There is an evident peak during the 

30s and 40s which is the same period of the increase of average temperatures of the 

growing season. On the contrary, depression during the 70s and 80s is detected only 

in the case of closed-canopy forest. The increasing number of trees during the 90s is 

related to the decreasing air pollution and to the higher average temperature. 

Relatively young age structure of the Luční hora site demonstrates a human activity on 

the north-facing slope in the first half of the 20th century. In contrast, the south-facing 

slope of this mountain was disturbed by debris flows at the turn of the 19th and 20th 

century. The result of the changes of the canopy shows gradual expansion of the trees 

to higher position and increased tree cover during the entire period of study. The 

exemption is a decrease of the tree cover on the north-facing slope of Malý Šišák 

mainly in the last tracking period 1984-2002. 

The analysis of the effect of the terrain morphology (altitude, curvature, slope 

and heat load index) on the tree cover demonstrated a slight dependence on the 

altitude. Changes of the tree cover depend more on the previous type of the 

vegetation (tree, grassland, dwarf pine stands), especially on the initial tree cover. 

The dynamics of the alpine forest limit in this area generally depends on the 

environment (limited by the temperature) and stand dynamics at each site is further 

modulated by the local condition. 
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Úvod 

 V řadě horských oblastí se vlivem specifických podmínek vytváří zajímavý 

fenomén alpinské hranice lesa . Jedná se o významný biogeografický předěl v horském 

reliéfu způsobený gradientem teplot. Tento ekoton je podmíněný ústupem stromové 

růstové formy v důsledku  růstu nadmořské výšky a s tím spojeným poklesem teplot 

vzduchu a půdy (Holtmeier, 2009). 

 Oscilace polohy alpinské hranice lesa (dále AHL) jsou provázány s aktuálními 

přírodními podmínkami a antropogenním tlakem (Kullman, 2001). Především změny 

teploty a land use, významně ovlivňují vitalitu stávajících a etablování nových jedinců 

stromových dřevin tvořících hranici lesa. Odezva alpinské hranice lesa na klimatické 

změny a ústup antropogenních aktivit není často jednoznačná a bývá výrazně 

zpožděná (Holtmeier & Broll, 2005).  

 V souvislosti s klimatickou změnou a současně probíhající razantní změnou 

hospodářského využití horských oblastí v Evropě, je velmi zajímavé sledovat pohyby 

hranice lesa v různých regionech. Vzestupy hranice lesa totiž významně působí na 

druhovou rozmanitost, především mohou zmenšovat a fragmentovat alpínské bezlesí 

(Theurillat & Guisan, 2001; Spehn & Körner, 2005).  Mimo jiné během 20. století 

docházelo k podstatnému zasažení životního prostředí z hlediska znečištění. Imisní 

látky působí na biotu jak limitně (Holtmeier & Broll, 2005), tak na druhé straně bývá 

posun alpinské hranice lesa dáván do souvislosti s vyššími koncentracemi oxidu 

uhličitého nebo oxidů dusíku (Grace et al., 2002).  

 Ve své práci se zabývám dynamikou AHL v oblasti východních Krkonoš, kde se 

rozprostírá největší přirozené bezlesí na našem území. Dynamikou jsou myšleny 

zejména prostorové posuny alpinské hranice lesa a zahušťování/zřeďování tohoto 

ekotonu. Zaměřuji se na změny, které proběhly v období posledních 80 let, tj. 

v období, kdy došlo k výraznému nárůstu teplot vzduchu (Glowicki, 1997) a zároveň 

výrazně ustoupily přímé lidské zásahy (Vacek et al. 2008). Zkoumané lokality 

pokrývají dolní (hranice zapojeného lesa) i horní (stromové skupinky) část ekotonu 

alpinské hranice lesa. Metodický přístup je založen na sledování změn zápoje stromů 

z leteckých snímků a na analýze věkové struktury stromových porostů.  

 Cílem práce bylo zjistit časoprostorové změny pokryvnosti smrku 

ztepilého (Picea abies, (L.) Karsten) na vybraných lokalitách v ekotonu AHL.  

Dílčími cíli bylo zjistit: 

• kdy se etablovaly současné stromové porosty v ekotonu; 

• jaký byl zápoj smrku v dílčích obdobích 1936, (1953) 1964, 1984 a 2002; 

• jak jsou sledované charakteristiky (věkové struktura, změny zápoje) ovlivněny 

vlastnostmi reliéfu a vegetačním pokryvem.  
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1. Alpinská hranice lesa 

1.1 Vymezení alpinské hranice lesa 

Alpínskou hranici lesa (AHL) nelze označit jako jednoznačnou linii v horském 

terénu. Jedná se o ekoton, na kterém dochází k rozpadu souvisle zapojeného lesa, 

který přechází do bezlesí. K tomuto jevu dochází podle Körnera (1998) v důsledku 

změny environmentálního gradientu, jež zahrnuje teplotní podmínky, úhrn srážek a 

dostupnost živin na dané stanovišti. 

Tento ekoton není jednoznačně definován, řada autorů udává různé parametry 

nebo se liší hodnoty těchto parametrů. Nejdůležitějšími údávanými parametry jsou 

minimální zápoj, 30%(Holtmeier, 2009) až 50 % (Plesník, 1971), a výška stromů od 2 

m (e.g. Kullman 1979) až po 8m (Zientarski, 1995), nebo je udáván jako poměr  

výšky sněhové pokrývky a výšky stromů 1:2 (Körner 2003). Autoři zabývající touto 

tématikou na našem území Jeník & Lokvenc (1962) definovali linii jako limit 

zapojeného lesního porostu s parametry: výška stromů min. 5 m, zápoj 50% a min. 

plochou na 1 ar. Plesník (1971) udává stejné parametry, které mají odlišné velikosti, 

konkrétně výška jedinců 8m a 50% zápojem na min. ploše 10 ar. Körner (2003) 

vymezuje hranici lesa  „tree line“, jako linii spojující nejvyšší místa výskytu 

propojených ostrůvků stromů,  které dosahují vzrůstu min. 3 m. Hodnota výšky 3 m je 

daná požadavkem, aby byl strom vystaven nepříznivým mikroklimatickým vlivům nad 

úrovní sněhové pokrývky v zimním období (Körner 2003). 

Jak již bylo uvedeno je velmi těžké definovat alpínskou hranici lesa pouze jako linii, 

tudíž se v řadě studií setkáváme s definicemi bez numerických parametrů. Heikkinen 

et al. (1995) uvádí termín „timberline“, zahrnující pás mezi lesem a bezlesí.  

Bývá používán jak termín horní hranice lesa (e.g. Körner, 1998; Broll & Keplin, 

2005), tak se setkáváme se s termínem alpinská hranice lesa (e.g. Jeník, 1961; Treml 

2007), užívaný také pro oblast Vysokých Sudet (Treml & Banáš, 2008).   

 Holtmeiera (2003) později Harsch & Bader (2011) uvádí její hlavní formy 

alpinské hranice lesa:  1) Ostrá hranice, kdy  zapojený les, se stromy nad 3 m, přímo 

sousedící s alpskou vegetací (tedy spíše linie), osamocené stromy se nachází nad touto 

hranicí jen zřídka. 2) Přechodová zóna vytváří se ekoton stromů, s postupně se 

snižující výškou a hustotou.  3) Ekoton skupinek stromů (nebo také klečových forem) 

vytvářející stromové ostrůvky nebo lineární pruhy nad zapojeným lesem. 4) Klečové 

neboli „krummholz“ formy (zakrslé a deformované formy dřevin), které jsou 

rozptýlené nebo tvoří souvislé pásmo nad hranicí vzpřímených stromů. Hranice 

zapojeného lesa můžeme považovat dolní hranici tzv. „pásma boje“, kterou uzavírá 
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horní hranice stromových druhů ,,tree species line“, jež značí nejvyšší polohy 

vzpřímených jedinců či malých skupinek jedinců klečové formy (Körner, 2003)  

   V pozdějších Körnerových publikacích (2007) se autor vyhýbá termínu 

„treeline“ místo toho uvádí termín „forest line“, který se přesněji souvisí se zapojeným 

porostem. Pro  lepší popsání gradientového uspořádání vegetace, mezi zapojeným 

lesem a alpínskou tundrou, některé studie používají termín „forest limit“, který se 

vyhýbá slovu linie (Bryn, 2008, Štursa et al. 2010). 

1.2 Příčiny vzniku hranice lesa 

Důvody formování hranice lesa se snaží zodpovědět vědci již mnoho let. Snahou 

je nalézt jednoznačné vysvětlení existence tohoto fenoménu, vyskytujícího se po 

celém světě, ve všech dostatečně vysokých pohořích. Fakt, že se poloha horní hranice 

lesa vyskytuje v různých podnebných pásech v různých nadmořskách výškách, nelze 

jednoduše spojovat pouze se zeměpisnou šířkou, vzdáleností od moře a změnou 

klimatických podmínek ve vyšších polohách (Holtmeier 2000, 2003). Otázka je, co je 

hlavní řídící faktor v celosvětovém pojetí? Z globálního hlediska existují několik 

hypotéz vzniku alpinské hranice lesa.  Za hlavní lze pokládat hypotézu růstového limitu 

„growth limitation“ jež zastupuje Körner (2007). Vysvětluje formování alpínské hranice 

lesa v důsledku nízkých teplot, při který nejsou schopny stromy zabudovat asimiláty 

(stavební látky) do rostlinných pletiv. Limitujícími jsou průměrné teploty vegetačního 

období v rozsahu 5,5 °C – 7,5°C (Körner, 1998). Teplota vzduchu úzce koreluje 

s teplotou půdy v hloubce 10 cm 6,7± 0,8°C (globální průměr), které se zdají být 

fyziologicky účinnější než teploty vzduchu (Körner & Paulsen, 2004). Dle této hypotézy 

je limitující faktor redukovaný metabolismus při nízkých teplotách a následné 

zastavení přirůstání nových částí rostlin (Körner, 2007). 

Konkurenční teorie omezené dostupnosti živin „source limitation“ tvrdí, že 

obsah živin v půdě je limitující faktor růstu stromů  na horní hranici lesa. Tedy stromy 

nejsou schopny získat dostatek živin, které by mohly použít pro růst (Wardle, 1993; 

Susiluoto et al., 2011). Zastánci této teorie Sveinbjörnsson et al. (2000) spojují 

omezení růstu hlavně s nízkými koncentracemi dusíku, kdy za nízkých teplot nedochází 

k dostatečnému rozkladu organických látek a mineralizaci dusíku v půdě. Tato 

hypotéza také může vysvětlovat aktuální zvyšování polohy alpinské hranice lesa 

následkem vetší depozicí dusíku (Pitcairn et al., 1995). 

V nedávné době byla vyvrácena globální platnost hypotézy záporné uhlíkové 

bilance (Körner, 1998). Předpokladem této hypotézy bylo, že při nízkých teplotách 

dochází k omezení fotosyntézy a stromy respirací ztrácí uhlík. Wieser (1997) totiž 

uvádí ztrátu uhlíku v zimní období, pouze na  10-15% množství získaného během 
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vegetačního období.  Naopak dle posledních studií je patrné, že vyšší koncentrace 

oxidu uhličitého v ovzduší mohou napomáhat pronikání stromů do vyšších poloh (Hoch 

& Körner, 2003; Körner, 2007; vyšší asimilace – „hnojení uhlíkem“). 

Bylo dokonce prokázáno, že pletiva stromů na hranici lesa obsahují obvykle vyšší 

množství produktů asimilace CO2, než stromy v polohách pod horní hranicí lesa (Hoch 

& Körner, 2003). 

  Harsch a Bader (2011) vysvětlují formování různých typů ekotonu alpinské 

hranice lesa odlišnými řídícími faktory. Ostrá hranice je determinována růstovým 

limitem, dlouho trvající stres (krátké vegetační období a omezená dostupnost živin), 

formuje malé, ale vzpřímené stromy. Zatímco další typy ekotonu AHL (přechodová 

zóna, stromové ostrůvky či kleč) jsou především ovlivněny úmrtností semenáčků 

způsobenou výrazným stresem během celého roku (vítr, mráz, sníh, sucho, 

kompetice).  

 

1.3 Další významné faktory formující alpínskou hranici lesa 

 Alpinská hranice lesa není determinována pouze teplotními podmínkami, ale i 

další globálními či lokálními faktory. Významné jsou celkové klimatické podmínky 

(délka setrvání sněhové pokrývky, solární radiace, množství srážek). Obecně je 

udáváno zvyšování intenzity slunečního záření s nárůstem nadmořské výšky. Toto 

tvrzení nelze však aplikovat globálně, velikost dopadajícího slunečního záření je  

především ovlivněna lokální oblačností. K výraznému poklesu AHL dochází v 

tropických humidních oblastech, kde se vyskytuje  velká oblačnost a časté srážky 

(Körner, 2003). Naopak v subtropických oblastech velké množství radiace a nízká 

vlhkost limituje výskyt vegetace (Holtmeier, 2009).  

Dále je radiace do značné míry závislá na orientaci svahu ke slunci. Nelze 

jednoznačně říct, jaká orientace svahu je nejvýhodnější pro růst stromových dřevin. 

Záleží především na interakci expozice, povětrnostních a dalších klimatických 

podmínkách, panujících v jednotlivých pohořích odlišně  (Körner, 2003).  V oblasti 

s častými srážkami leží hranice většinou výše na svazích přivrácených ke slunečnímu 

záření.  V aridních oblastech leží naopak hranice lesa výše na odvrácených svazích od 

slunce, což je způsobeno zastíněním a větší vlhkosti (Holtmeier, 2009). 

  Růst stromů v oblasti AHL je ovlivněn  komplexem edafických poměrů. 

Zpravidla zde bývá půda chudá na živiny, což je dáno půdotvorným substrátem 

(kyselé vyvřeliny a metamorfity), obsahujícím nízké koncentrace přístupných forem 

fosforu a dusíku (Cairns, 1998). Obecně je půda alpínského prostředí mělká, 

hrubozrnná s nízkou schopností jímat vodu (Plesník, 1971). Barber et al. (2000) však 
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zdůrazňuje vlhkost půdy jako limitní vlastnost, které je důležitá zejména pro přežívání 

semenáčků (Broll & Keplin, 2005). 

Výrazný vliv na růst dřevin má distribuce sněhu (Kullman, 1979). Sněhová 

pokrývka zkracuje vegetační období, zpožďuje nárůst teplot půdy, příjem živin či 

klíčivost (Holtmeier, 2009). Dochází k mechanickému poškození dřevin, působením 

plazivého sněhu či lavinami, na prudkých svazích (Körner, 2003).   

Na konci zimy v mírných šířkách dochází k tzv. zimnímu vysychání dřevin 

(Tranquillini, 1979). Náhlý nárůst teploty a sluneční záření indukují transpirační proud, 

ztráta vody však není doplněna jestliže je ještě půda zmrzlá, či chladná a dochází tak 

k usychání stromu (Čermák, 2004).  

S rostoucím sklonem svahu narůstá skeletovitost a nad 30° se zvyšuje 

zastoupení skalních výchozů a stromy tudíž jen obtížně získávají výživu a vodu. 

Nejnižší polohy AHL se nacházejí právě na extrémně svažitých svazích (Autio, 2006).   

Lokální poloha je formována topografickými podmínkami (tvar reliéfu, sklon, 

expozice),  druhovou konkurencí (trávy, kleč) či parasitismem (cizopasné houby, 

aj.) (Körner, 2007, Harsch & Bader, 2011).  V neposlední řadě antropogenní činnost 

přímá (požáry, těžba dřeva i výsadba nových stromů, zemědělství, pastevectví, 

turistika) či nepřímá (znečištění ovzduší, vody a půdy)  velmi významně mění polohu 

hranice lesa (Holtmeier, 2009). Jednotlivé faktory ovlivňující polohu hranice lesa se 

zpravidla liší v závislosti na lokálních podmínkách (Obr. 1, Körner, 2007).  

 

 
 
 
 
 

 
 
Obr. 1: Lokální faktory ovlivňující 
polohu AHL ve srovnání s hranicí lesa 
v globálním měřítku, stanovenou 
teplotními podmínkami Zdroj: Körner 
(2007) 
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2. Recentní zm ěny polohy horní hranice lesa v evropských 

poho řích 

 V současné době dochází zhruba ke čtyřem aspektům environmentálních změn, 

na které horské ekosystémy reagují. Jedná se o změnu teploty, nárůst koncentrace 

oxidu uhličitého a zvýšení depozice dusíku a ústup zemědělského využívání (Spehn & 

Körner, 2005). 

 Vlastní ekoton horní hranice na toto reaguje lepší vitalitou dřevin, zahušťováním 

ekotonu, celkovým vzestupem hranice lesa, změnou růstových forem dřevin 

(Holtmeier, 2009). Dynamika změn polohy, zvyšování zápoje stromů je patrné 

v horských oblastech celé Evropy (viz Tab.1). 

 Zvýšení polohy hranice lesa má velký vliv na alpinské oblasti a to především 

zánikem stanovišť alpinské a arkto-alpinské flory, a mimo jiné taky mění vzhled celé 

horské krajiny (Grace et al. 2002). 

 

Lokalita 
Druh 
dřeviny Trend 

Velikost 
vzestupu/ 
poklesu 

Autor 

Švýcarské Alpy 
Pinus 
cembra vzestup 50 m / 30 let 

Gehrig-Fasel et 
al., 2007 

Centrální Švýcarské 
Alpy 

Pinus 
cembra 

vzestup  
Vittoz et al., 
2008 

Centrální Alpy 
Itálie 

Picea abies, 
ad. 

vzestup 25m / 50 let 
Díaz-Varela, et 
al.  2010 

Západní Karpaty  
vzestup/zvětšení 
zápoje 50 m /180 let Kozak, 2003 

Východní Karpaty 
Ukrajina Picea abies  80 m/ 70 let 

Sitko & Troll, 
2008 

Skandy - Švédsko 
Pinus 
sylvestris vzestup  Kullman, 2007 

Pyreneje Španělsko 
Pinus 
uncinata 

zahuštění 
ekotonu 

 
Batllori & 
Gutiérrez, 2008 

Tab. 1: Přehled recentních změn alpinské hranice lesa v evropských pohořích 
 

 Od 19. století dochází k expanzi alpinské hranice lesa napříč všemi evropskými 

pohořími, které je obecně přičítáno teplejším klimatickým podmínkám, po skončení 

tzv. Malé doby ledové v roce 1850 (Mazeda, 2005; Vittoz et al., 2008). Ve 

Švýcarských Alpách, ke zvýšení polohy přirozené alpinské hranice, docházelo téměř 

okamžitě. Zatímco 60-ti leté zpoždění bylo pozorováno na antropogenní AHL, 

modelované pastvou dobytka (Vittoz et al. 2008). Právě pokles lidské aktivity,  

především tradičního horského hospodaření jakým je pastevectví, způsobilo 

uchycování dřevin ve vyšších polohách a zvětšování hustoty zápoje stromových 

porostů (Holtmeier, 2009).  Tento jev byl pozorován jak v severní (Rössler et al., 
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2008), tak i v západní Evropě (Díaz-Varela et. al., 2010). Studie z norské části Skand 

zabývající vlivem recentních klimatických změn na AHL, sice zaznamenala teplejší a 

vlhčí podmínky, ty však neměly výrazný vliv na její oscilace. Opět byla změny ekotonu 

výrazně formovány především změnou využití krajiny (Rössler et al., 2008). 

Zahušťování ekotonu AHL je pozorováno taktéž v Karpatech (Kozak, 2003) a 

významně souvisí se změnou hospodářských aktivit.  

Ve švedských Skandách došlo ke zvýšenému přirůstání  Pinus sylvestris 

v ekotonu AHL, ale také k etablování stromů vysoko na touto hranicí. K hlavním 

změnám docházelo od konce 80. let 20. stol. Jsou přičítány mírným zimám a 

celkovému oteplení klimatu (Kullmann, 2007).  

Dřeviny nereagují na změny prostředí (zvýšení teplot, CO2, dusíku) pouze 

polohou hranice lesa, ale celkově mění rychlost přirůstání (Grace et. al., 2002). Podle 

dendrochronologických studií, zkoumající alpinskou hranici lesa  švýcarských a 

rakouských Alpách, došlo od 60. let 20. století ke snížení hustoty dřeva a zvětšení 

radiální šířky (Briffa et al., 1998).  Studie Paulsena a kolektivu (2000) zabývající se 

pohybem alpinské hranice lesa ve švýcarských Alpách, popisuje velmi razantní zvýšení 

růstu smrku ztepilého a borovice limby. V této oblasti došlo od roku 1820  ke zvýšení 

průměrné teploty o 1°C.. Do roku 1940 roční radiální přírůstek klesal s přibývající 

nadmořskou výšku, avšak tento vztah se po roce 1940 postupně vytrácí.  

 Avšak v mnohých horských oblastech nedošlo k patrnému zvýšení AHL jak by 

se dalo přepokládat v souvislosti s klimatickým oteplení (e.g. Holtmeier, 2007; 

Mazeda, 2005).  
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3. Alpinská hranice v Krkonoších 

Alpinská hranice lesa je převážně tvořena smrkem Picea abies (L. Karst.),  

v kratších úsecích (0,9% celkové délky) bukem Fagus silvatica a jinými listnáči (jeřáb 

ptačí, javor klen Jeník, 1961). Právě při hranici lesa jsou zachovány původní horské 

smrčiny (Souček, 2004). 

Průměrná výška alpínské hranice lesa je 1229 m n. m., maximální výška se 

nalézá ve východních Krkonoších na JZ svahu Sněžky ve výšce 1367 m n. m., v 

západních Krkonoších je maximální výška hranice lesa 1360 m n. m. na JZ svahu 

Dívčích kamenů (Treml, 2004). Na polské části Krkonoš vystupuje hranice lesa do 

nejvyšší polohy na severním svahu Malého Šišáku do výšky 1390 m n.m. (Zientarski, 

1989). Předpokládá se, že v  Krkonoších tvoří umělá hranice lesa 34,6% je  snížená 

průměrně  o 26 m (Jeník & Lokvenc, 1962), nověji Treml & Banáš (2008) uvádí snížení 

hranice antropogenními zásahy o 20 m na české straně a o 13 m na polské části 

Krkonoš.  

Alpinská hranice lesa v zájmovém území (oblast Luční hory, Malého Šišáku a 

Západní Planiny) je tvořena převážně parkovitou AHL se smrkem a kosodřevinou. Do 

uvolněného zápoje oslabeného smrku proniká kosodřevina Pinus mugo, což je typické 

pro „alpský“ typ hranice lesa (Jeník, 1961).  Ekoton horní hranice lesa, jinak také “pás 

boje“ se Krkonoších rozkládá mezi 1200-1400 m n.m. Zde se významně uplatňuje 

strategie klonálního růstu smrkových jedinců a mimo kleč se zde občas vyskytují další 

dřeviny jako bříza karpatská Betula carpatica, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia či vrba 

slezská Salix silesiaca (Štursa et al., 2010).   

Hlavním faktorem zapříčiňujícím vznik alpinské hranice lesa je tedy teplota, 

v různé míře se pak uplatňují další uvedené faktory, lišící se dle charakteru 

jednotlivých stanovišť. 

Významný faktor formující variabilní polohu hranici lesa, je dán tvarem reliéfu 

Krkonoš, tvořících pásmo západo-východního směru, které je pod vlivem západní 

atmosférické cirkulace. Vytváří se tak určitý oceánický charakter klimatu v západní 

části a relativně patrnější subkontinentálně zbarvené klima východní části Krkonoš 

(Jeník, 1961). Důsledkem je snížená průměrná výška AHL v západních Krkonoších o 52 

m oproti východní oblasti (Jeník & Lokvenc, 1962). V západních Krkonoších dochází 

k většímu výskytu srážek (Kwiatkowski, 1982) a obecně s větším množstvím srážek a 

větší oblačností klesá poloha hranice lesa (Körner, 1998). Další lokality, kde se snižuje 

poloha alpinské hranice lesa jsou dna údolí, murové a lavinové dráhy a erozních zářezy 

(Treml, 2007). Naopak zvýšená poloha alpinské hranice lesa se nachází na svazích 

 menšího sklonu a s výhodnou orientací ke slunečnímu záření, hlavně jihozápadní 
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(Treml, 2006). V porovnání s dalšími evropskými středohorami rozkládajícími se 

v přibližně stejné zeměpisné poloze Krkonoše nejvýrazněji přesahují alpínskou hranici 

lesa (Štursa et al., 2010). 

V 80. letech došlo vlivem imisního spadu k největšímu poškození smrkového 

porostu. Postiženy hlavně exponované vrcholové části pohoří (Vacek et al., 2007). 

Příčinou byla vyplavení důležitých látek kyselou depozicí, snížení pH půdní vody a 

zvýšení mobility hliníku toxického pro kořenový systém dřevin (Hruška et al., 1999). 

Mimo to u narušených stromů může docházet k fyziologickému vysychání v jarním 

období, hlavně na jižně orientovaných místech. Imisemi poškozené jehlice mají 

narušené průduchy a při zahřátí se zbavují vody, kterou stromy následně nemohou 

čerpat ze zamrzlé půdy (Schwarz, 1997). V posledních letech narůstají emisní 

koncentrace oxidů dusíku, které mají podobné okyselující účinky jako síra. Zároveň, 

ale jako živina vyvolává rychlé přírůstky dřeva a jehlic, nevyvážené získáním zejména 

hořčíku z půdy. Výsledkem je žloutnutí a předčasné opadáváním jehlic a celkovému 

chřadnutí, kdy se strom stává náchylný ke zlomům (Hruška et al., 1999).  

Sněhová pokrývka působí na dřeviny v ekotonu hranice lesa jak pozitivně 

(tepelná izolace), tak i negativně (disturbance).  

Se zvětšující se mocností sněhu a  rostoucím sklonem svahu (od 15°) vznikají ideální 

podmínky  pro tvorbu lavin,  nejfrekventovanějším místem spadu lavin jsou 

v Krkonoších svahy se sklonem 28 - 45° (Spusta, 2006). Lavinové dráhy a plazivý sníh 

významně limitují hranici lesa, zároveň působí selektivně na druhové složení, ve 

prospěch listnatých stromů (Jeník, 1961).  

Mezoklimatickou specifikou Krkonoš je Anemo-orografický systém (A-O 

systém), který se vytváří v údolích orientovaných od západu na východ.  Tento jev 

značně ovlivňuje polohu alpínské hranice lesa Krkonoš v údolích Bílého Labe, Mumlavy 

a Úpy (Jeník, 1961). Velké výkyvy se projevují hlavně na závětrné straně A-O 

systému. Dochází ke snížení hranice působením sněžných lavin a plazivého sněhu až o 

300 m pod průměr, v karech dosahuje hranice lesa průměrně výšky 1050 m n.m. 

(Jeník, 1961).  

Hlavními soupeři smrku ztepilého v soutěži o uchycení a následné přežití jsou 

klečové porosty a dominantní druhy trav (zejména třtina chloupkatá Calamagnostis 

villosa). Tento druh vytváří silné vrstvy dlouhodobě rozkládající se stařiny, které 

znemožňují etablování nových jedinců dřevin. K uchycování dochází na místech odkrytí 

půdy jako např. murové dráhy, mrazové disturbance (Štursa & Wild 2006, Wild & 

Kyncl, 2004). Klečový porost může působit negativně, zastíněním semenáčků smrku, 

ale i pozitivně ovlivňuje růst stromů na klimaticky nepříznivých holinách, kde působí 

jako bariéra proti působení větru a sněhu (Souček, 2004). Smrkový porost poskytuje 
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zázemí pro růst mladých stromů, na druhé straně příliš hustý porost brání pronikání 

slunečních paprsků a zastiňuje semenáčky (Doubková, 2008). 

K ovlivňovaní zdravotního stavu smrků kůrovci jako obaleč modřínový a 

ploskohřbetka smrková v oblasti alpinské hranice většinou nedochází, ti upřednostňují 

lesní porosty v nižších nadmořských výškách. Do určité míry růst smrkových jedinců 

ovlivňuje jelení a srnčí zvěř, jejich okusem, sešlapem a obrusem (Horák & Lhota, 

2006).     
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4. Fyzicko-geografická charakteristika 

Dle regionálně-geomorfologického členění (Balatka & Kalvoda, 2006) náleží 

zájmové území do hercynského systému, České provincie, Krkonošsko-jesenické 

subprovincie (Sudetská) a  Krkonošské oblasti (horské soustavy Vysoké Sudety). Dále 

do celku Krkonoše, podcelek Krkonošské hřbety a rozsochy. Dotčené studované 

lokality se nachází na svazích dominantních hor (Obr. 2). Na Luční hoře (1555 m), 

která je druhou nejvyšší horou Krkonoš a součástí Východního českém hřbetu. Na 

Západní planině (1423 m), hlavní vrchol Stráženské rozsochy. A  Malém Šišáku (1440 

m) v Slezském  hraničním hřebenu (Pilous, 2007). 

 

 
Obr. 2: Fyzicko-geografická charakteristika zájmové oblasti (Východní Krkonoše) 
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4.1 Geologické poměry a charakteristika reliéfu 

 

Z geologického hlediska náleží Krkonoše do krkonošsko-jizerského krystalinika, 

tvořeného krystalickými břidlicemi a žulovým masívem. Nejstaršími horninami jsou 

metamorfované krystalické břidlice (svory, fylity, ortoruly) z období proterozoika a 

paleozoika (Obr.3). V karbonu, v závěru druhého paleozoického vrásnění, pronikl do 

krystalinika žulový pluton, který vytvořil větší část hlavního hřebene (Chaloupský, 

1983).  

Specifickým tvarem Krkonoš jsou zarovnané povrchy. Vystupují v několika 

rozlehlých výškových úrovních, které jsou ploché případně jen slabě zvlněné. Vznikly 

působením denudačních procesů,  hlavní roli sehrálo chemické zvětrávání v mezozoiku 

a počátku terciéru. (Migoň & Pilous, 2007). 

 

V mladších třetihorách byly Krkonoše etapovitě vyzdviženy a dosáhly přibližně 

dnešní výšky. Následkem bylo oživení vodní eroze, která rozčlenila zarovnané povrchy 

do podoby členitého horského reliéfu (Migoň & Pilous, 2007). V průběhu kvartéru byly 

ledovcovou činností modelovány údolní svahy. Morfologicky výrazné glaciální 

pozůstatky pochází převážně z würmského zalednění (Engel, 2007). Nad hranicí lesa 

nalezneme významné periglaciální tvary, které v některých případech zasahují i pod 

hranici lesa (Křížek, 2007). Na všech třech vrcholcích zájmových hor nalezneme 

kamenná moře a na Luční hoře také se byly vymodelovány výrazné kryoplanační 

terasy (Pilous, 2007).  

 

  Po obvodu závětrných svahů, především ledovcových karů, se nalézá většina 

krkonošských lavinových drah. Podílí se na modelaci reliéfu a významně determinují 

biodiverzitu, brání růstu lesního porostu ve prospěch bylinné vegetace (Kociánová & 

Spusta, 2001).  
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Obr. 3: Geologická mapa zájmové oblasti východní Krkonoše; Zdroj:ČGS 
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4.2 Klimatické poměry 

V klimatické regionalizaci podle Quitta (1971) jsou vyšší polohy horských 

hřbetů řazeny do chladné klimatické jednotky  třídy CH 4. Ta je charakterizovaná 

chladným, vlhkým a velmi krátkým létem. Zima je dlouhá a velmi chladná, zároveň je 

vlhká s dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou dlouhá,  s 

chladným jarem a mírně chladný podzimem. Listopad a prosinec jsou měsíce s největší 

oblačností, září naopak s nejmenší. V horských oblastech je nejdelší sluneční svit 

v jarních měsících, s maximální hodnotou v květnu . 

Roční průměrné teploty vzduchu studované oblasti jsou 1-2°C, lednové 

průměry -6°C a červencové 9°C (Tolasz, 2007). Průměrné teploty na Sněžce dle 

Głowicki (1997) jsou uvedeny níže (Obr. 4). 

Teplota vzduchu se mění především v závislosti na nadmořské výšce, na 100 

výškových metrů připadá rozdíl teploty 0,5 až 1°C. Reliéf krkonošského masívu vytváří 

v zimním období předpoklad pro časté teplotní inverze, spojené s inverzní oblačností 

(Coufal & Šebek, 1969). 

 

   
Obr. 4 Průměr měsíční teploty Sněžky za období 1961-1990; Zdroj dat: Głowicki, 1997 
  

Roční rozložení srážek má typický horský průběh s maximem v prosinci, 

podružné maximum v červnu či červenci, a minimem v dubnu a září nebo říjnu 

(Metelka, 2007). Roční úhrn srážek oblasti se pohybuje kolem 1200 mm (Tolasz, 

2007). Nejvyšší hodnoty denních srážek 261 mm byly naměřeny na Studniční hoře v 

roce 1997 (Halásová et al., 2007). Celkový úhrn může být znatelně vyšší než se 

všeobecně udává. Příčinnou je chyba měření srážek, způsobená zabráněním usazování 

vody ve srážkoměru vlivem silného větru. Skutečné srážky vrcholových oblastí 

východních Krkonoš dosahují 1880 až 2060 mm. (Kwiatkowski, 1982).  

Sněhová pokrývka nad 10 cm leží na hřebenech 150-170 dní a nad 50 cm až 

100 dní v roce. Sezónní maximální výška sněhové pokrývky se pohybuje kolem 160 

cm, kterých dosahuje v březnu (Metelka, 2007). Průměrná rychlost větru na území se 
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pohybuje kolem 6-7 m/s. Hřebeny jsou pod častým vlivem silných větrů, vichřice zde 

dosahují rychlosti 120 – 150 km/h  v některých případech i více (Tolasz, 2007).  

Sněhová pokrývka se nejvíce akumuluje v konkávních tvarech reliéfu, 

závětrných oblastech (Treml & Křížek, 2006). Dále pak záleží na orientaci svahu ke 

slunečnímu záření, i když radiace má menší schopnost ovlivnit mocnost sněhu než 

větrné proudění (Jeník 1961). Větší akumulace se může tvořit na jižně orientovaných 

závětrných svazích, než na severních návětrných. Výška sněhu klesá s rostoucím 

sklonem na návětrných svazích, naopak v závětří s rostoucím sklonem sníh přibývá. Se 

zvětšující se mocností sněhu a  rostoucím sklonem svahu (od 15°) vznikají ideální 

podmínky  pro tvorbu lavin Nejfrekventovanějším místem spadu lavin jsou 

v Krkonoších svahy se sklonem 28 - 45° (Spusta, 2006). 

Území výrazně ovlivňují převládající západní větry, které v závislosti na tvaru 

reliéfu (údolí západo-východního směru), tvoří lokální proudění tzv. Anemo-

orografické systémy (Jeník 1961). Vzdušné proudy západních větrů stoupají údolím 

vzhůru přes vrcholy hřebenů a náhorních plošin, s menším třením, díky tomu vyráží s 

velkou rychlostí do prostoru jam. Na hraně jam dochází k odtrhnutí proudů od povrchu 

a následně dochází ke složitým turbulentním jevům.  Jednotlivé části A-O systému 

tvoří (a) vodící návětrné údolí, (b) zrychlující vrcholová (c) turbulentní závětrný 

prostor. Klima návětrných údolí a vrcholových částí má spíše rysy oceánického 

klimatu, naopak závětrné turbulentní prostory mají rysy subkontinentální, s většími 

teplotními výkyvy a mozaikou mikroklimatických podmínek, daných odlišnými tvary 

reliéfu (Jeník, 1961). 

4.3 Hydrologické poměry 

Říční síť vznikla ve třetihorách a čtvrtohorách, toky mají charakter bystřin 

s velkým spádem a rozkolísaným vodním stavem. Do povodí řeky Labe, které pramení 

na Labské louce, přitékají  hlavními toky studované oblasti Bílé Labe a Dolský potok. 

Bílé Labe pramení 1 km od Studniční hory ve výšce 1432 m n.m. v Úpském rašeliništi, 

odkud teče jihozápadně přes Bílou louku. Severní svah Malého šišáku, odvodňuje 

potok Podgórna pramenící ve výšce 1244 m , již zasahuje do povodí Bobr a dále 

povodí Odry (Hančarová &  Parzoch, 2007). V oblasti se nachází velký počet 

organogenních jezírek a rašelinišť. Největší z nich je subarkticko-subalpínské Úpské 

rašeliniště. Zde se nachází největší vrchovištní jezírko  plochou rozloze 1245 m2 

(Pošta, 2005).  

Většina srážek odtéká povrchovým a podpovrchovým odtokem. Pro vytvoření 

podpovrchových zásob nejsou vhodné podmínky, kromě vod vázaných na organickou 

hmotu rašelinišť (Hladný, 1983).  
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4.4 Půdy 

V Krkonoších je vyvinuta výrazná výšková půdní stupňovitost, na vývoj mělo 

největší vliv chladné a velmi vlhké podnebí. Díky převládajícímu podloží krystalinika, 

jsou krkonošské půdy kyselé a většinou živinově mírně chudé (Podrázský et al., 2007). 

Převládajícím půdním typem studované oblasti jsou podzolované kambizemě a podzoly 

(Obr.5) (Vacek, 2006). Rozšíření těchto půd je totožné s výskytem původních 

horských smrčin, ale zasahují i do vyšších klečových poloh, kde se mimo ně vyskytují i 

rankery (Tomášek & Zuska, 1983). Horské modální podzoly jsou charakterizovány jako 

silně kyselé, vlhčí, středně hluboké až mělké kamenité půdy. Sorpčně výrazně 

nenasycené a slabě zásobené živinami. Vyznačují se extrémními růstovými 

podmínkami danými špatným půdním chemizmem, mělkostí a abiotickým stresem 

(Podrázský et al., 2007).  Pod smrkovým porostem se hodnoty aktivního pH/H2O 

pohybují kolem  3,80 – 4,30 a hodnoty výměnného pH/KCl mezi 3,10 - 3,70. 

V závislosti na dominantní vegetaci se pH liší, v zapojeném lese bude pH nižší než v 

plochách s nižším zastoupení jehličnanů (Podrázský et al., 2006). 

 
Obr. 5: Půdní typy zájmové oblasti východní Krkonoše;  Zdroj: ČGS, AOPK ČR 
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4.5 Vegetace  

V rámci středoevropských hercynských pohoří se Krkonoše vyznačují nejvyšší 

biodiverzitou ve střední Evropě. Rostlinná společenstva prezentují celistvý rejstřík 

lesní, subalpínské a alpínské vegetace (Obr.6) se známkami dlouhého vývoje v 

poledové době (Jeník & Štursa, 2003). 

Submontánní stupeň (400-800 m n.m.) je pás, ve kterém jsou hlavní formací 

listnaté a smíšené lesy a podhorské louky. K hlavním zástupcům listnatých lesů 

Krkonoš patří javořiny, olšiny a bučiny. Javořiny preferují spíš příkré a balvanité svahy, 

v údolních nivách se daří olšinám (Flousek & Štursa 2007). Hlavní vegetační složkou 

před příchodem člověka zde byly bučiny s jedlí, javorem klenem, smrkem, jeřábem 

ptačím a jilmem drsným (Ulmus glabra) (Buchar, 1983).   

Montánní stupeň (800-1200 m n.m.) se vyznačuje souvislými lesy, v 

současnosti převážně smrkovými, místy se zachovaly i bučiny. Zásahem člověka jsou 

původní horské smrčiny zachovány pouze v úzkém pásu kolem alpínské hranice lesa, 

nebo na strmých kamenitých svazích (Buchar et. al, 1983). Dominuje smrk ztepilý, 

který místy doplňují původní druhy jako je buk lesní, jeřáb ptačí, javor klen a 

nepůvodní druhy modřín opadavý (Larix decidua), místy i douglaska (Pseudotsuga) 

(Šourek, 1969). 

Podle převládajícího bylinného patra jsou smrčiny děleny na třtinové smrčiny, 

kde bylinnému patru dominuje  třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Papratkové 

smrčiny, kde se mimo smrk se vyskytuje také javor klen, buk lesní, jeřáb a v podrostu 

dominuje papratka horská (Athyrium distentifolium), subalpínské byliny havez 

česnáčková (Adenostyles alliariae) nebo také mléčivec alpský (Cicerbita alpina). 

Dalším typem jsou podmáčenné a rašelinné smrčiny, ve kterých se mimo smrk 

uplatňuje i bříza (Betula pendula a B. pubescens) a  jedle bělokorá (Abies alba). 

Z bylinného patra suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), šťavel kyselý 

(Oxycoccus palustris), vlohyně bahenní (Vaccinium uliginosum) (Kučera, 2001). Toto 

prostředí je díky své vysoké vlhkosti bohaté na pestré druhy mechů, lišejníků, 

kapradin a hub. Z mechorostů je častý  dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) 

a ploník tenčený (Polytrichastrum formosum) (Flousek & Štursa, 2007). 

Spodní alpínský stupeň - Subalpínský stupeň (1200-1450 m n.m.) leží nad 

alpinskou hranicí lesa, převažující vegetací jsou subalpínské křoviny, trávníky a 

rašeliniště (Šourek, 1969). Dominantní dřevinou je borovice kleč (Pinus mugo), 

pokrývající svahy a náhorní plošiny. Další dřeviny, které se prosadily, jsou bříza 

karpatská (Betula carpatica) a vrba slezská (Salix silesiace). Nad alpínskou hranicí lesa 

se vyskytují skupinky nízkých stromů do 3 m, ty uplatňují strategii klonálního růstu, 

která ji pomáhá přežít v drsných podmínkách a lépe konkurovat kleči a travním 
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porostům (Štursa, 2007). Koruny smrku jsou nepříznivými podmínkami tvarovány do 

vlajkových forem (Jeník, 1961). 

Dalším charakteristickým rysem tohoto stupně jsou subalpínské travní plochy s 

dominantní smilkou tuhou (Nardus stricta), kterým až donedávna byl přikládán vznik 

díky antropogennímu vlivu během období budního hospodářství (Lokvenc, 1960). Dnes 

je těmto společenstvům přisuzován alespoň z části  přirozený vznik (Wild  & Kyncl, 

2004). 

Horní alpínský stupeň  (1450-1602 m n. m.), s charakteristickými alpínskými 

trávníky a lišejníkovou tundrou, pokrývá jen 0,5% rozlohy Krkonoš. Velmi drsné 

životní podmínky tundry, kde panují průměrné roční teploty +0,5 °C a téměř 6 měsíců 

v roce setrvává sněhová pokrývka, jsou schopny odolat jen některé rostliny (Flousek & 

Štursa, 2007). V těchto podmínkách se vyvinily nezapojené vyfoukávané trávníky s 

jednopatrovou vegetací často přerušovanou holými plochami, dominantní jsou trsnaté 

trávy metlička křivolaká (Avenella fleuxuosa), kostřava nízká (Festuca supina), vřes 

(Calluna vulgaris), psineček skalní (Agrostis rupestris) a jestřábníky (rod Hieracium) 

(Kočí, 2001).  Dále zde nalezneme vzácné cevnaté rostliny jako např. arktoalpinská 

bika klasnatá (Luzula spicata), koniklec alpínský bílý (Pulsatilla alpina) a prvosenka 

nejmenší (Primula minima). Dokonale přizpůsobené těmto drsným podmínkám jsou 

lišejníky. K nejčastějším patří kórovité stélky mapovníků (rod Rhizicarpon) ad. 

(Flousek & Štursa, 2007). 

Do alpínského stupně náleží arkto-alpinská tundra, která zasahuje i do 

azonálních karových oblastí. Arkto-alpinskou tundru lze charakterizovat jako přirozené 

bezlesí formované kryogenními, nivačními a eolickými procesy. Dle geomorfologického 

vzniku, klimatických podmínek a vegetace je rozlišována na zóny. Kry-eolická zóna  

(lišejníková tundra) se nalézá na exponovaných vrcholech s kryoformami, přežívá jen 

chudá vegetace původem subarktická a vysokohorská. Chladné, na srážky bohaté 

oblasti s kryogenními půdami  pokrývá kryo-vegetační zóna (travnatá tundra)  se 

severskou vegetací rodu Nardo-Caricion rigidae a subarktickými mokřady s hojně 

vyskytující se třídou Oxycocco-Shagnetea. Niveo-glacigenní zóna (květnatá tundra)  

zahrnuje  závětrné oblasti karů a nivační deprese s významným disturbančním 

působením, vytváří  ekosystém s vysokou biodiverzitou zahrnující vegetaci od lišejníků 

přes trávy až po křoviny (Soukupová et al., 1995). 

Svahy Krkonoš od úpatí až po nejvyšší vrcholky pokrývá vegetační kryt, který 

díky působení A-O systémů, nelze jednoznačně rozdělit dle vertikální stupňovitosti. 

Jeník (1961) proto rozlišuje oblast lesní, pod hranicí lesa, oblast alpínskou, nad hranicí 

lesa a závětrné turbulentní prostory ledovcových karů. Z toho důvodu je 

vedle výškových vegetačních stupňů uváděn azonální ekosystém ledovcových karů. 
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Obr. 6: Biotopy dle NATURA 2000, východní Krkonoše;  Zdroj: Správa KRNAP  
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Ledovcové kary jsou druhově velmi rozmanité oblasti, označované jako tzv. 

krkonošské botanické zahrádky. Bohatost jejich flóry je podmíněná velmi pestrými 

stanovištními poměry, od vlhkých lokalit pramenišť a potoků přes lučinaté svahy až po 

droliny a sutě (Buchar et al. 1983). Zde se také vytváří tzv. křivolesy, kmeny stromů 

jsou modelovány lavinami a získávají šavlovitý tvar, s břízou karpatskou (Betula 

carpatica), vrbou slezskou (Salix silesiaca), borovicí klečí, vzácně i jeřábem krkonošským 

(Sorbus sudetica) (Jeník, 1961). 

4.6 Ochrana přírody 

Krkonošský národní park by vyhlášen v roce 1963. Studované území patří do 

jeho 1. zóny  (přísně přírodní), která zaujímá 4503 ha (12,4%) z celkové plochy parku 

(Vaněk et al. 2007). Jde o zónu s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami se 

zachováním samořídící funkce ekosystému bez lidského zásahu. (Schwarz, 1997). 

Území dále patří do jádrové zóny Biosférické rezervace Krkonoše, která slouží 

k ochraně biodiverzity, monitoringu a výzkumu minimálně narušených ekosystémů, 

využíváním jen s malým dopadem na přírodní prostředí. Území je zařazeno mezi 

Evropsky významné lokality a ptačí oblast soustavy Natura 2000 (Flousek, 2007). 

4.7 Historické působení člověka v Krkonoších 

Současný průběh AHL je a byl významně ovlivněn zásahy člověka, jehož 

působení je datováno od 15. století. Východní část Krkonoš jako korunní majetek, 

dodával od poloviny 16. stol. dřevo do kutnohorských dolů. S tímto těsně souvisel 

příchod a kolonizace převážně německých osadníků. Těžba byla velmi intenzivní, již na 

začátku 17. století byla oblast od Sněžky k Pomezním boudám po Rýchory úplně 

odlesněna (Dostál, 1953). Nedotčené zůstávaly jen nejvyšší partie hranice lesa. Nový 

osídlenci si přinesly své způsoby života, tedy pastvu dobytka na pasekách a  lesních 

porostech, kdy pronikaly až nad hranici lesa. Postupně se za pastvou se stěhovala 

lidská obydlí. Nejstarší (z roku 1623) a jedna z nejvýše položených bud byla 

Gendorfova, dnes Luční bouda (1410 m n.m.). Od 17. stol. dochází 

k postupné regulaci a zákazům svévolné pastvy v panských lesích. V 18. století vrcholí 

tzv. budní hospodářství, velká část bud byla vystavěna ve smrkovém porostu v 

blízkosti oblasti „pásma boje“. Následným obhospodaření a odlesněním jejich okolí 

docházelo k poklesu alpínské hranice až pod boudy. Nové pastviny a sečné louky pro 

velký počet domácích zvířata, v roce 1829 až 20 000 krav a 10 000 koz, byly získány 

mýcením na hranici lesa a později kleče (Lokvenc, 1960). V této době byla velká část 

vrcholových partií Krkonoš přeměněna na louky, sekané během letních měsíců (Obr.7). 
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Docházelo k ochuzení půd, přeměny květnatých luk na chudé smilkové hole (Lokvenc, 

1978). 

V polovině 19. stol. dochází ke změně hospodaření v horách, díky zákazů 

pastvy v lesích jsou boudy opouštěny nebo přeměněny k celoročnímu přebývání a 

zaměřeny na poskytování služeb turistům. K dalšímu odchod usedlíků do průmyslu a 

likvidaci bud, dochází začátkem 20. stol.  

Významně byly Krkonoše poznamenány opakovanými  povodněmi na přelomu 

19. a 20. stol. (nejsilnější v roce 1897). Hlavní příčinou bylo odlesnění, které mimo 

jiné taky zapříčinilo  mohutné sesuvům půdy (ze svahů Kozích hřbetů nebo Luční 

hory). Jako opatření byly horské pláně znovu zalesňovány a pastva omezena na 

minimum (Lokvenc, 1960).  

  

Obr.7 Předpokládaný původní stav bezlesí a zásahy člověka v klečovém stupni 
Východních Krkonoš Zdroj: Lokvenc (1995) 
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4.8 Znečištění 

Od druhé poloviny 20. století  životní prostředí Krkonoš nejvíce ovlivňuje 

znečištěné ovzduší. V druhé polovině 70. let byly detekovány první nápadné škody na 

smrkových porostech. Nejvíce byly zasaženy hřebeny západních Krkonoš, a to díky 

západnímu proudění, přinášejícímu  imise z průmyslových oblastí. Avšak významné 

větrné proudění umožňuje pronikání imisí i do centrálních částí pohoří (Jeník, 1996 in 

Štursa et al., 2010).  

Výrazné škody na ekosystémech Krkonoš působily hlavně atmosférické 

depozice  látek SO2 a NOX (Obr.8). Po uplatnění odsiřovacích technologií v 90. letech, 

se depozice síry snížila (nikoliv však na nulu). Ačkoliv se v důsledku snížení imisí SO4 

snížila acidifikace půdy, nesmí se podceňovat imisně-ekologický vliv ostatních látek 

(Schwartz, 1996). 

Obr. 8: Průměrné denní koncentrace SO2 µg/m3 v Krkonoších; Zdroj: 1980-1994 Schwarz 
1997, ČHMÚ  
 

Obr. 9: Průměrné měsíční koncentrace NOx, stanice Rýchory;   Zdroj: ČHMÚ  
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V posledních letech dochází k nárůstu emisí oxidů  dusíku (Obr.9), jejichž 

konečný efekt je velmi podobný působení SO2. Zdroje NOx  se špatně eliminují, 

protože nepocházejí z bodových silných zdrojů, ale z plošných zdrojů, z nichž 

nejvýznamnějších je doprava (Hruška, 2006). 

Dle rekonstrukce vývoje znečištění Hruška et al. (2006) byly hodnoty pH vody 

v první polovině 20. století kolem 6,6. Depozice síry se pohybovaly zhruba 1-2 

kg/ha/rok, které odpovídaly přirozenému pozadí a pH deště bylo kolem 5,0. 

S nárůstem průmyslu začíná se zvyšovat koncentrace SO2, déšť se okyseluje a bazická 

saturace půd (procento jakým jsou obsazena místa v iontově výměnném komplexu 

půd bazickými kationty – Ca, Mg, Na, K) byla zhruba 34%. Vodíkové ionty, z kyseliny 

sírové, začaly vytěsňovat sorbované bazické kationty a docházelo k poklesu bazické 

saturace půd. 

Nejvýraznější pokles pH a nárůst koncentrací síranů byl v 50. - 80. letech, 

s maximem v polovině 80. let (depozice síry v oblasti dosahovala 60 kg/ha/rok a 

depozice dusíku 40 kg/ha/rok). V 90. let došlo k poklesu depozice síranů a dusíky až 

na hodnoty 16 kg/ha/rok a dusíku na 18 kg/ha/rok v roce 2002. 

Dalšími negativními dopady jsou změny půdního chemismu a zastoupení 

jednotlivých  minerálních látek. Ve svrchním horizontu ve smrkových porostech 

celkově došlo k vzestupu obsahu uhlíku. Ve spodním horizontu půd pod smrkovými 

porosty dochází v posledních letech k nárůstu celkového uhlíku a k poklesu celkového 

dusíku. Obsah živin se v poslední době snížil, výjimkou je pouze zvýšení MgO 

(Podrázský et al., 2006). 
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5. Metodika 
 

 Práce se zabývá studiem věkové struktury stromů, konkrétně smrku ztepilého 

(Picea abies) v ekotonu alpinské hranice lesa na celkem osmi lokalitách ve Východních 

Krkonoších. Byly vybrány čtyři páry  ploch, a to tak, aby každý pár ležel přibližně ve 

stejné nadmořské výšce, ale lišil se orientací svahu (S a J). Na studovaných plochách 

byla zjištěna věková struktura porostů a v jejich širším okolí pak zhodnoceny změny 

pokryvnosti v období 1936, 1953 (1964), 1984 a 2002. Pro všechny plochy byly 

určeny jejich základní fyzicko-geografické charakteristiky z již existujících dat (Tab. 2). 

Tyto charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 3 ve výsledcích. 

Charakteristika Typ dat 

Nadmořská výška ZM 1:10 000 (ZABAGED) 

Sklon ZM 1:10 000 (ZABAGED) 

Orientace ZM 1:10 000 (ZABAGED) 

Zakřivení ZM 1:10 000 (ZABAGED) 

Index tepelného požitku 
Rastr dle skriptu Avenue (McCune, 
Keon 2002, 2007) 

Půdní typ Půdní mapa 1:50 000 (AOPK ČR) 

Vegetační dominanty - pokryvnost Vlastní průzkum - Snímky 

Tab. 2 Přehled datových podkladů, využitých pro základní FG charakteristiku stud. ploch 

5.1 Odběr dendrochronologických vzorků 

Nejdříve byly vymezeny plochy o velikosti 50 m (vrstevnicový směr) x 30 m 

(spádnicový směr). Na těchto plochách byla analyzována věková struktura stromů 

pomocí odečtení počtu letokruhů z vývrtů. 

Dendrochronologické vzorky byly odebírány v letních a podzimních měsících, v 

červenci až říjnu  roku 2008 a v červnu až srpnu roku 2009. Odběr vzorků probíhal u 

všech stojících smrků na dané lokalitě, pokud to stav stromu umožňoval. Vzorky byly 

odebírány také z mrtvých jedinců, jejich stáří bylo následně určeno křížovým 

datováním. Snahou bylo odlišit klonálně vzniklé kmeny a tyto nebyly dále vzorkovány 

(vždy bylo stanoveno stáří pouze u mateřského jedince). Odběr vývrtů byl proveden co 

neblíže povrchu, zpravidla ve výšce 0,3 - 0,5 m a směrem po vrstevnici. Vrt byl veden 

kolmo na směr růstu stromu, tak aby procházel jeho středem a jeho délka přesáhla 

poloměr kmene. Odebrané vrty byly označeny a vkládány do speciálních desek, které 

zaručovaly bezpečný transport, tzn. vyvarování se pomíchání vzorků či zkroucení 

vzorků způsobeném schnutím dřeva. 

Věk u malých stromků, o velikosti přibližně do 1m, byl počítán pomocí počtu přeslenů. 

Dále byl zjištěn počet semenáčků (stromky do výšky 30 cm) na dané lokalitě. 
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5. 2 Analýza vývrtů 

  Vzorky odebrané v terénu byly transportovány do laboratoře, kde byly vlepeny 

na dřevěné lišty a zatíženy. Vrty byly vlepeny, tak aby jejich natočení odpovídalo 

přirozené poloze (tj., aby odečítání letokruhů probíhalo na radiálním řezu). 

Stabilizované vzorky v liště byly zbroušeny a vyleštěny do roviny (Obr.10), na které 

bylo provedeno měření počtu letokruhů.  

 
Obr. 10: Ukázka stabilizovaného a zbroušeného vzorku 
 

Pro tento účel byl použit binokulární mikroskop a posuvný měřící stůl s  

poloautomatickým odečítáním hodnot. Ten byl propojený se stolním počítačem a 

speciální dendrochronologickou počítačovou aplikací PAST 4 (Knibbe, 2004). 

 
Obr. 11: Metoda dopočtu chybějících středových letokruhů; (RV)chybějící radiální 
vzdálenost (RŠ) průměrná šířka prvních 5 letokruhů  
 

U vývrtů, které nezasáhly střed kmene, chybí tedy určitý počet letokruhů. 

V těchto případech bylo použito metody odhadu chybějící radiální vzdálenosti (RV) 

mezi známým letokruhem nejblíže středu a pomyslným středem (Obr.11). Pro její 

odhad byla užita šablona, s různými velikostmi výstřednosti letokruhů. Po ztotožnění 

tvaru letokruhů a šablony, byla změřená vzdálenost teoretická chybějící vzdálenost. Ta 

byla následně dělena průměrnou šířkou prvních pěti měřitelných šířek letokruhů (RŠ) 

(Batllori & Gutiérrez; 2008). 

 

Dále byl dopočten věk jednotlivých stromů dle výšky, v které byl proveden 

vývrt, a to podle následujícího vzorce:  věk = 1.19*(výška vývrtu)0.5374 

(odvozený ze vztahu počtu přeslenů resp. věku a výšky stromů do 1,5m). 

 

Pro ucelení věkové struktury, byl zahrnut do datových řad jednotlivých lokalit 

také věk malých stromů pod 1 m a počet semenáčků. 
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Všechny zjištěné věkové hodnoty byly následně znázorněny  graficky, a to jak 

ve formě časové řady jednotlivých etablovaných stromů, tak ve formě počtu stromů 

za konkrétní časové období.  

Dále byly vizuelně porovnány počty stromů v 10-letých věkových třídách 11-

letými klouzavými průměry teplot ve vegetačním období (květen až září). 

5.3 Změna plocha pokryvnosti smrku 

Pokryvnost smrku ztepilého byla analyzována v širším okolí vzorkovaných ploch 

na území cca. 150x300m (Obr.12). Velikost tohoto území je kompromisem mezi 

náročností identifikace plošného pokrytí smrku a reprezentativností výsledků získaných 

z leteckých snímků. Pro tyto účely byly použity černobílé panchromatické letecké 

měřičské snímky z let 1936, 1964 (1953), 1984 a 2002 (barevné RGB, velikost pixelu 

0.5 m). Historické snímky byly skenovány s rozlišením 21 – 14 µm v závislosti na 

jejich velikosti. 

Starší snímky tzn. 1936-1984 byly ortorektifikovány v programu PCI Geomatica 

V9.1 – OrthoEngine, tak aby bylo finální rozlišení jednoho pixelu v rozmezí 0.3-0.4m. 

Podkladem pro ortorektifikaci sloužily již ortorektifikované letecké snímky z roku 2002 

a digitální model terénu. Model terénu o velikosti pixelu 10 m byl vytvořen z vrstevnic 

v programu ArcGIS funkcí Topo to Raster. 

Klasifikace leteckých snímků byla zpracována v programu ArcGIS 9.3. Pro 

vytvoření typů vegetačního pokryvu na lokalitách byla využita prahová klasifikace 

snímků, případně následná fotointerpretace. Druhá zmíněná metoda byla zvolena 

z důvodu přesnější diferenciace jednotlivých typů krajinného krytu a oddělení stromů 

od vlastních stínů. Fotointerpretace byla prováděna v měřítku 1:1000. 

Krajinný pokryv byl na každém území klasifikován do těchto tříd: smrk, kleč, travní 

porosty případně suť/erodované plochy. 

Po provedení klasifikace byla území rozdělena čtvercovou sítí na plochy, 

s velikostí strany čtverce 40 m. Pro tyto čtverce byly spočítány plochy pokryvnosti 

jednotlivých typů vegetačního pokryvu a změny plochy pokryvnosti smrku mezi dvěmi 

po sobě následujícími obdobími, tzn. 1936-1964 (1953), 1964 (1953) - 1984 a 1984-

2002 (Obr. 25-28). Kromě pokryvnosti smrku a dalších tříd krajinného pokryvu byly 

pro tyto čtverce na základě modelu terénu stanoveny i průměrné hodnoty těchto 

proměnných: sklon, zakřivení (celková křivost), nadmořská výška, potenciální tepelný 

požitek (HLI - Heat Load Index, McCune & Keon, 2002, 2007). Tato bezrozměrná 

veličina je závislá na zeměpisné šířce, orientaci a sklonu svahu. Index byl vypočten 

v programu ArcView 3.1 pomocí skriptu Avenue (Parks, 2003). 
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5.4 Statistická analýza 

Data získaná klasifikací vegetačního pokryvu na lokalitách byly statisticky 

zpracovány pomocí mnohonásobné regrese. Účelem bylo zjistit které proměnné 

ovlivňují změny pokryvnosti smrku mezi jednotlivými obdobími. Vysvětlovanou 

proměnou tedy byla změna pokryvnosti smrku, vysvětlujícími proměnnými byly tyto: 

předchozí pokryvnost smrku, předchozí pokryvnost travních společenstev, předchozí 

pokryvnost kleče, předchozí pokryvnost sutě/erodovaných povrchů, celkové zakřivení, 

nadmořská výška, sklon a potenciální tepelný požitek. 

 Před vlastní mnohonásobnou regresí byla vlastní data změn pokryvnosti smrku 

ověřena z hlediska normálního rozložení. Dále byla vytvořena korelační matice 

vysvětlujících proměnných. V případě silné korelace více vysvětlujících faktorů, 

vstupovala do regrese pouze jedna z nich. 

Mnohonásobná regrese byla provedena na datech s různým plošným 

rozsahem.  Jednak byla tato analýza provedena pro každou plochu zvlášť, a to na 

čtvercích, které spolu sousedily pouze rohem (šachovnicové uspořádání). Dále byla 

regrese provedena pro všechny plochy dohromady, a to pouze se zahrnutím 

nesousedících čtverců. Minimalizace zahrnutí sousedících čtverců do regrese je dána 

potřebou snížit prostorovou autokorelaci dat (sousedící čtverce se ovlivňují). Regrese 

byly provedeny pro všechny časové úseky.  

Jako pomocná analýza byla vypracována regrese zahrnující všechny čtverce, 

tedy i sousedících, zvlášť pro každou plochu a také pro všechny plochy společně. 

 

Výše zmíněné mnohonásobné regrese byly vypracovány v programu Statistica 

6.0, za použití standardní metody, tj. všechny proměnné jsou vloženy do výpočtu 

najednou. 
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6. Výsledky 

6.1 Charakteristika studovaných ploch 

Zájmové plochy se nachází v ekotonu alpinské hranice lesa, a to jak v jeho 

dolní částí (horní hranice zapojeného lesa), tak v jeho horní části (stromové skupinky) 

(Obr. 12).  

 

1. Plocha Luční hora jih – (LUj1) se rozkládá v nadmořské výšce 1300 m n.m. Plocha 

byla v průběhu 20. století postižena murami (Pilous, 1973, 1975, 1977, 2007, přílohy 

Obr. 1). Mimo smrku pokrývají plochu travní porosty s dominující třtinou chloupkatou 

(Calamagrostis villosa) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Hojně jsou 

přítomny keříčky brusnice borůvky a brusnice brusinky Na tomto stanovišti se výrazně 

uplatňuje klonální růst smrku. 

 

Obr. 12: Zájmové území se studovanými lokalitami 
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2. Zadní Planina (ZPs1) tato lokalita AHL se nachází na severně orientovaném svahu 

v nadmořské výšce 1280 m n.m. Na lokalitě se nachází vzrostlé stromy různého stáří. 

Stanoviště pokrývají travní porosty, hojně se vyskytují keříčky brusnice borůvky 

(Vaccinium myrtillus L.) a  brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.). 

 

Lokalita 
Nadmořská 

výška Sklon(°) Orientace geologické podloží 
půdní 

typ 

LUj1 1300 30,0 JZ 
Zelenošedé a šedé muskovitické 

a albitické svory až fylity podzol 

ZPs1 1280 30,6 S 
Šedé muskovitické a albitické 

svory až fylity 
podzol 

MSj1 1315 17,6 JZ Drobnozrnná biotickážula podzol 

MSs1 1260 20,5 S Drobnozrnná biotickážula podzol 

LUj2 1495 12,3 JZ 
Šedé muskovitické a 

albitické svory až fylity podzol 

LUs2 1490 15,0 S 
Šedé muskovitické a albitické 

svory až fylity, deluviální 
balvanité a blokové sedimenty 

podzol 

MSj2 1355 14,5 JZ Drobnozrnná biotickážula podzol 

MSs2 1320 24,3 S Drobnozrnná biotickážula podzol 

Tab. 3: Vybrané fyzicko-geografické charakteristiky zájmových lokalit 
 

3. Na lokalitě situované na horní hranici zapojeného lesa Malý Šišák jih (MSj1) 1325 

m n.m,. byly kromě smrku nalezeny i vzrostlé stromy jeřábu ptačího (Sorbus 

aucuparia). Dominují zde travní společenstva třtiny chloupkaté.  

 

4. Plocha na horní hranici zapojeného lesa Malý Šišák – severní svah (MSs1), byla 

vybrána na severně exponovaném svahu ve výšce 1260 m n.m.  V bylinném pokryvu 

převládají travní porosty (metlička křivolaká), přítomny jsou plochy sutě.  

 

5. Lokalita na hranici stromových skupinek Luční hora jih (LUj2). Tato lokalita byla 

vytýčena pod vrcholem Luční hory na jejím jihozápadně orientovaném svahu ve výšce 

1495 m n.m. Nachází se zde porost borovice kleče, který spolu s travními porosty 

(dominuje metlička, částečně také smilka) tvoří největší kompetiční faktor omezující 

růst smrku. Vzrůst a tvar smrku je významně ovlivněn exogenními činiteli, kteří v této 

oblasti působí jako silný vítr, sníh a další.  

 

6. Lokalita na hranici stromových skupinek Luční hora sever (LUs2). Na severně 

exponovaném svahu Luční hory byla vybraná oblast s průměrnou nadmořskou výškou 

1490 m. Na této lokalitě v bylinném pokryvu převládají travní společenstva (hlavně 

smilka tuhá) a nachází se zde ostrůvky kleče. Smrky, zde rostou v často v klonálních 

skupinkách.  
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7. Lokalita Malý Šišák jih (MSj2) se nachází ve výšce kolem 1355 m n.m. I když jde 

o lokalitu stromových skupinek, rostou zde často relativně vysoké stromy. Jako 

vegetační pokryv dominují trávy (třtina chlupatkou a metlička křivolaká) a 

nezanedbatelná je plocha kleče. Porosty smrku na dané ploše se vyskytují převážně ve 

formě klonálních skupinek.  

 

8. Protilehlá lokalita stromových skupinek se severně orientovaném svahu Malého 

Šišáku (MSs2), je na převážné ploše porostlá klečí. Mimo plochy porostlé klečí se zde 

nachází plošky pokryté sutí. Plocha se nachází v nadmořské výšce 1320 m n.m.  
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6.2 Věková struktura porostů smrku  

Plochy na alpinské hranici lesa 

 

Ze získaných dat o stáří jednotlivých stromů nacházejících se na zkoumaných 

lokalitách byly vypracovány grafy, pro ucelení přehledu o jejich věkové struktuře.  

Lokality na horní hranici zapojeného lesa Zádní Planina a Luční hora se vyznačují 

různověkou strukturou. Z věkové struktury plochy Luční hora LUj1 je patrných několik 

výrazných období etablování smrků. Především na začátku 40.  let a  na přelomu 80. a 

90. let (Obr.13). Ke zmlazování docházelo, už od konce 20. let, do poloviny 60. let, 

nesledováno výrazným poklesem. 
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Obr. 13: Věková struktura smrků na lokalitě Luční hora (LUj1) 
 

 

Z věkové struktury plochy Zadní planina ZPs1 je patrné velké rozpětí etablování 

jednotlivých stromů (Obr.14). Tato lokalita má v porovnání s Luční horou velmi 

dlouhověké jednotlivce, jejichž stáří v některých případech přesahuje i 200 let. Byly 

zde indikovány stromy, které se uchytili během 19. století, avšak k hlavnímu 

etablování žijících stromů docházelo během 20. století. K největšímu zmlazování 

docházelo v období od poloviny 20. let až koncem 40.let, a poté v období druhé 

poloviny 90.let do dnešním doby. Naopak deprese uchycování je nejvíce výrazná od 

50. let až po začátek  90. let.  

 

 

Peak zmlazování 



 39 

0

1

2

3

4

5

20
10

20
00

19
90

19
80

19
70

19
60

19
50

19
40

19
30

19
20

19
10

19
00

18
90

18
80

18
70

18
60

18
50

18
40

18
30

18
20

18
10

18
00

17
90

17
80

17
70

17
60

17
50

po
č
et

 je
di

nc
ů

 
Obr. 14: Věková struktura smrků lokalita Zadní Planina (ZPs1) 
 

 

Porovnáním těchto dvou lokalit je patrná výrazně mladší věková struktura na 

Luční hoře LUj1, na této lokalitě však docházelo k uchycování jedinců i během 50. a 

60. let. Během 70. i počátkem 80. let následuje období útlumu vzcházení smrku na 

obou lokalitách. Shoduje se pak doba zmlazování v 90. let, s určitým časovým 

zpoždění na Západní Planině, ale za to s četnějším zmlazování počátkem 21. století. 
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Obr.15: Věková struktura smrku na lokalitě Malý Šišák jih (MSj1) 
 

Na grafu pro lokalitu Malý Šišák MSj1 s jižní orientací, je patrná různověkost a 

častý výskyt stromů etablovaných ještě v 19. století. K hlavnímu zmlazování došlo na 

konci 19. stol. a začátkem 20. století do konce 20 let. K určitému uchycování dřevin 

došlo ještě ve 30. a 40. letech, poté následuje výrazná deprese až do konce 80. let. 

Následovaná opět zmlazováním v 90. letech.  
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Obr.16: Věková struktura lesa na lokalitě Malý Šišák sever (MSs1) 

 

Věková struktura severně orientované lokality Malého Šišáku MSs1 se 

vyznačuje velkým časovým rozpětím (Obr. 16). Mnoho stromů se etablovalo už během 

19. století. K četnějšímu zmlazování docházelo v první polovině 20. století, konkrétně 

od 20. let do poloviny 40., poté začátkem 70. let a koncem 80. let. Naopak deprese ve 

věkové struktuře byly zaznamenány v 60. a od počátku 90. letech do konce 

sledovaného období. 

 

 Plocha s nejmladšími stromy se jednoznačně nachází na jižním svahu Luční 

hory. Nejčastěji zastoupené období etablování smrku bylo začátkem 20. století, poté 

od poloviny 20. let a to především ve 30. a 40. letech. V období 70. a 80. let, bylo 

zaznamenáno minimální uchycování stromů shodně na všech lokalitách, s výjimkou 

lokality MSs1. Zde se naopak v této době uchytil významnější počet stromů. Celkově 

nejstarší jedinec, jehož stáří bylo změřeno, dosáhl věku necelých 260 let (lokalita 

MSj1). Na lokalitě MSs1 byla zjištěna věková struktura s největší podílem 

dlouhověkých stromů (Obr. 16).  Na obou severně orientovaných lokalitách jsou 

registrováni jedinci, kteří se etablovali v průběhu celého  19. století. Na jižně 

orientovaných lokalitách se nacházejí jedinci mladší, etablovaní od konce 19. století. 

Na Luční hoře dokonce až začátkem 20. století. 
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Plochy ve stromových skupinkách 

 

Stromy rostoucí v oblasti stromových skupinek jsou celkově mladší než na 

zkoumaných plochách na horní hranici zapojeného lesa.  

Na jižně orientovaném svahu Luční hory LUj2 se měření jedinci etablovali 

v průběhu celého 20. století (Obr. 17), mírně četněji ve 40. a 50. letech. Nejvíce, však 

od poloviny 70. let až do konce tohoto století. K poklesu došlo začátkem 21.století.  
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Obr.17: Věková struktura skupinek stromů Luční hora jih (LUj2)  
 

Velmi odlišná věková struktura byla zjištěna na protilehlé severně exponované 

lokalitě LUs2. Celkově je věková struktura zahrnuje velmi krátký časový úsek. 

K prvnímu uchycení došlo až v 50. letech 20. stol., následovaná depresí. K výraznému 

etablování smrku docházelo až od 70. letech (Obr. 18).  

Shodně na obou lokalitách Luj2 a LUs2 nejvíce žijících stromů bylo etablováno v 80. a 

90.let. 
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Obr.18: Věková struktura skupinek stromů lokalita Luční hora sever (LUs2) 

Peak zmlazování 
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 Na lokalitách Malý Šišák (MSj2,MSs2), jak na jižně (Obr. 19), tak i na severně 

orientované straně (Obr.20), byla zjištěna různorodá věková struktura, s relativně 

starými jedinci. Při porovnání těchto dvou stanovišť byly naměřeny rozdílné četnosti 

věků smrků. Na lokalitě s jižní expozicí MSj1 docházelo k uchycování smrků hlavně 

v první polovině 20. století, s vrcholy kolem roků 1900, 1925 a během 30. let.  
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Obr.19 Věková struktura skupinek stromů lokalita Malý Šišák jih (MSj2) 

 

U severně orientované lokality docházelo k nejčastějšímu uchycovaní na 

přelomu 40. a 50. let, v 60. letech a od přelomu 70. a 80. let. Oproti tomu na jižně 

exponované lokalitě je patrný pokles uchycování stromů. Během 90. let docházelo 

k úspěšnému etablování smrků na obou lokalitách.  
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Obr.20 Věková struktura lokalita Malý Šišák sever MSs2 
 

Porovnání vše lokalit stromových skupinek, nejstarší věková struktura je patrná 

na jižně exponovaném svahu Malého Šišáku MSj1. U této  byla převážná část stromů 

starších více jak 60 let. Nejstarší strom, byl však nalezen na severně exponovaném 
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svahu této hory, kde je věková struktura více různorodá. Na všech lokalitách, 

s výjimkou MSj2, převažují jedinci vzešlý převážně od konce 80. let. Značně rozdílnou 

věkovou strukturu vykazuje lokalita LUs2, se znatelně mladá populací stromů.   

 

Při srovnaní všech zkoumaných lokalit AHL a stromových skupinek vyplývá, že 

k shodnému zmlazování docházelo během 90. let. Ale u stromových skupinek 

docházelo k uchycování už i během 80. let. 

 

 

Obecně je věková struktura variabilnější a věk porostů vyšší na horní hranici 

zapojeného lesa než v zóně stromových skupinek (Obr. 21). Výjimkou je lokalita MSj2 

(stromové skupinky), s vysokým počtem starých smrků. Oblast Malého Šišáku 

vykazuje daleko větší věkovou variabilitu i o mnoho starší stromy, než byly 

zaznamenány na plochách umístěných na svazích Luční hory. Naopak má podobnou 

věkovou strukturu jako lokalita na Zadní Planině. Lokalita s největším zastoupení 

starých jedinců je na jižně exponovaném svahu (MSj1), kde je přes 80% stromů 

starších více jak 60 let. Z toho polovina stromů byla etablována již v 19. století. 

 

Obr. 21: Věková struktura dle období etablovaní jedinců smrku 
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Obr. 22: Vztah věkové struktury a teplot ve vegetačním období na plochách AHL 

 

Vztah průměrných měsíčních teplot ve vegetačním období a věkové struktury 

na zájmových plochách ukazuje určitou souvislost zmlazování a teplot. Tento vztah se 

zřetelněji projevuje u ploch na horní hranici zapojeného lesa (Obr.22). Zvýšené 

vzcházení stromů ve 30., 40. letech a následně v 90.  letech koinciduje s vyššími 

teplotami. Méně výrazný je tento vztah u stromových skupinek (Obr.23), kdy jen 

zřejmý vztah počtu etablovaných stromů a zvýšení teplot v 90. letech. 
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Obr. 23: Vztah věkové struktury a teplot ve vegetačním období na plochách stromových 
skupinek 

 



 45 

6.3 Změny pokryvnosti smrku 

Změny pokryvnosti smrku na hranici alpínského lesa a v oblasti skupinek 

stromů byly zachyceny na leteckých snímcích v průběhu 20. století.  Pro vysvětlení 

těchto změn, byla použita statistická analýza zahrnující možné faktory (Tab.4), na 

kterých je výskyt smrků v těchto podmínkách závislý. 

 

Lokalita Nadmořská výška HLI * Sklon Zakřivení Plocha (m2) 

LUj1 1300 9826,1 30,0 0,2 80000 

ZPs1 1280 5257,0 30,6 0,3 70400 

MSj1 1315 9254,6 17,6 -0,3 48000 

MSs1 1260 7233,6 20,5 0,0 48000 

LUj2 1495 9396,3 12,3 0,2 57600 

LUs2 1490 7063,7 15,0 0,0 64000 

MSj2 1355 9621,0 14,5 0,0 48000 

MSs2 1320 6488,9 24,3 0,1 52800 

Tab. 4: Vybrané FG charakteristiky klasifikovaných ploch. Data reprezentují průměrné 
hodnoty pro celou plochu 

* HLI – potencionální tepelný požitek – hodnoty vychází ze sklonu a expozice svahu, 

čím vyšší hodnota, tím větší radiace daného stanoviště (McCune & Keon,  2002) 

 

Pro lepší názornost jsou změny pokryvnosti smrku zobrazeny, na jednotlivých 

lokalitách a v dané době, následujícími schématy Obr. 25-28. 
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  Pro plochu LUj1 je ze statistické analýzy patrné, že v prvním sledovaném 

období nesehrála žádná z proměnných výraznější roli (Tab. 5). Jejich společné 

působení vysvětluje přes 50% variance závislé proměnné. Pro druhé období byla již 

zaznamenána významnější závislost změny pokryvnosti na nadmořské výšce. Model 

pro tento časový úsek však vysvětluje méně jak 30% variability a celkově není 

průkazný. Pro třetí období je statisticky významný sklon, k větší změnám pokryvnosti 

došlo na ploškách s vyšším sklonem.  Tímto modelem bylo vysvětleno 40% variability 

souboru. Do regrese nebyl zahrnut travní pokryv, z důvodu silné korelace s klečí. 

 Z pomocné analýzy, regresí všech čtverců dané plochy, byla prokázána vysoká 

míra závislosti na terénu, přesně nadmořské výšce a to ve všech sledovaných 

obdobích. V druhé etapě i na sklonu a zakřivení terénu (Příloha Tab.1). 

 

Tab. 5 Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech - lokalita LU j1 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1936-1964 
Smrk 1936 0,263 0,375 
Kleč 1936 0,090 0,605 
Trávy 1936 Nezahrnuto - 
Ostatní 1936 -0,138 0,433 
Nadm. výška 0,195 0,325 
Sklon 0,041 0,828 
Zakřivení -0,214 0,215 
HLI -0,468 0,142 
Celý model N=25 R2= 0,516 p<0,385 

1964-1984 
Smrk 1964 -0,022 0,958 
Kleč 1964 -0,168 0,445 
Trávy 1964 Nezahrnuto - 
Ostatní 1964 -0,047 0,839 
Nadm. výška -0,583 0,047 
Sklon -0,237 0,271 
Zakřivení 0,221 0,296 
HLI 0,249 0,556 

Celý model N=25 R2= 0,280 p<0,073 

1984-2002 
Smrk 1984 0,107 0,661 
Kleč 1984 0,040 0,840 
Trávy 1984 Nezahrnuto - 
Ostatní 1984 -0,166 0,341 
Nad.výška -0,385 0,071 
Sklon 0,391 0,049 
Zakřivení 0,090 0,630 
HLI 0,316 0,247 
Celý model N=25 R2= 0,410 p<0,018 

     *Statisticky průkazné parametry jsou zvýrazněny tučně 
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Obr. 24: Změny pokryvnosti ve čtvercích* – plochy Luj1 a ZPs1  
*strana čtverce 40 m 
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        Na lokalitě ZPs1 na změnu pokryvnosti v 1. období měla největší vliv nadmořská 

výška a předešlý vegetační pokryv plochy, tj. smrkový a klečový porostu (Tab. 6). 

Proměnné v tomto období vysvětlily téměř polovinu variability změn pokryvnosti.  

V druhém období sehrálo roli zakřivení, tento model však vysvětluje pouze 17% 

vysvětlované změny pokryvnosti a celkově není průkazný. Nadmořská výška je opět 

statisticky signifikantní v posledním sledovaném době. I v tomto případě model 

nevysvětluje výrazný podíl zkoumaného variability.  Velmi podobné výsledky vyšly i při 

pomocné analýze, při níž byla prokázaná významnost nadmořské výšky, v prvním a 

třetím období. Vliv předešlého smrkovém a klečovém porostu, byl prokázán v 1. 

období. (Příloha Tab.2). 

 

Tab. 6: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech- lokalita ZPs1 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1936-1953 
Smrk 1936 -1,437 0,001 
Kleč 1936 -1,264 0,009 
Trávy 1936 Nezahrnuto - 
Nad.výška -0,648 0,021 
Sklon -0,311 0,236 
Zakřivení -0,143 0,461 
HLI -0,468 0,636 

Celý model N=22 R2= 0,453 p<0,015 

1953-1984 
Smrk 1964 0,603 0,341 
Kleč 1964 -0,150 0,810 
Trávy 1964 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,534 0,177 
Sklon -0,284 0,410 
Zakřivení 0,558 0,033 
HLI 0,123 0,648 

Celý model N=22 R2= 0,171 p<0,183 

1984-2002 
Smrk 1984 -0,219 0,554 
Kleč 1984 0,436 0,318 
Trávy 1984 Nezahrnuto - 
Nad.výška -0,901 0,006 
Sklon -0,438 0,160 
Zakřivení 0,395 0,080 
HLI 0,241 0,320 

Celý model N=22 R2= 0,348 p<0,045 
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U lokality MSj1 nebyla v prvních dvou zkoumaných obdobích nebyla prokázaná 

významná závislost vysvětlované změny pokryvnosti smrku (Tab. 7). Oba celkové 

modely  nejsou ani statisticky průkazný. Rozdílně je tomu u poslední analýzy změny 

pokryvnosti, mezi lety 1984 a 2002, kdy byla prokázána závislost na tepelném požitku. 

Který negativně koreluje se změnou smrkového porostu na lokalitě. Celkově tento 

model vysvětluje přes 70% její variability. I při použití podpůrné regresi, všech čtverců 

dané plochy, bylo dospěno k velmi obdobným výsledkům (Příloha Tab. 3). Ke změnám 

pokryvnosti docházelo v místech, s relativně nižší intenzitou slunečního záření. 

 

Tab.7: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech - lokalita MSj1 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) 
p 

1936-1953 
Smrk 1936 0,036 0,926 
Kleč 1936 -0,342 0,350 
Ostatní 1936 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,047 0,900 
Sklon -0,023 0,954 
Zakřivení -0,358 0,339 
HLI -0,081 0,838 

Celý model N=15 R2= - p<0,763 

1953-1984 
Smrk 1953 -0,325 0,315 
Kleč 1953 0,203 0,515 
Ostatní 1953 Nezahrnuto - 
Nadm.výška -0,365 0,230 
Sklon 0,444 0,162 
Zakřivení -0,442 0,152 
HLI 0,307 0,317 

Celý model N=15 R2= 0,245 p<0,224 

1984-2002 
Smrk 1984 0,067 0,771 
Kleč 1984 -0,129 0,709 
Ostatní 1984 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,101 0,574 
Sklon -0,147 0,429 
Zakřivení 0,163 0,401 
HLI -1,023 0,001 

Celý model N=15 R2= 0,741 p<0,006 
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Obr. 25: Změny pokryvnosti ve čtvercích – MSj1 a Mss1  
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Tab.8: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech-lokalita MSs1 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1953-1984 
Smrk 1953 -0,167 0,565 
Kleč 1953 -0,223 0,437 
Trávy 1953 Nezahrnuto - 
Nadm.výška -1,147 0,061 
Sklon 0,193 0,488 
Zakřivení 0,301 0,330 
HLI -0,184 0,686 

Celý model N=15 R2= 0,349 p<0,140 

1984-2002 
Smrk 1984 -0,474 0,369 
Kleč 1984 -0,025 0,948 
Trávy 1984 -0,305 0,243 
Nadm.výška 0,666 0,437 
Sklon -0,142 0,713 
Zakřivení -0,171 0,663 
HLI 0,609 0,335 

Celý model N=15 R2= - p<0,712 

 

 

Výskyt smrku na severně exponované lokalitě MSs1, od 50. let až  do poloviny 

80. let, mohl být ovlivněn nadmořskou výškou, která má vysoký standar. regresní 

koeficient (Tab. 8). Nicméně je celkově tento model není statisticky průkazný. 

V posledním sledovaném období nebyla prokázána žádná významná závislost změny 

pokryvnosti na faktorech zahrnutých do analýzy. 

Při analýze, zahrnující všechny čtverce plochy, byla zaznamenána pouze v 2. období 

významná souvislost změny pokryvnosti s travním pokryvem (Příloha Tab.4).  
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Tab. 9: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech - lokalita LUj2 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient(b*) p 

1936-1964 
Smrk 1936 -0,707 0,037 
Kleč 1936 -0,096 0,777 
Trávy 1936 Nezahrnuto - 
Nadm.výška -1,449 0,020 
Sklon -1,112 0,025 
Zakřivení 0,322 -1,112 
HLI -0,130 0,706 

Celý model N=18 R2= 0,353 p<0,0348 

1964-1984 
Smrk 1964 -0,124 0,768 
Kleč 1964 -0,541 0,325 
Trávy 1964 Nezahrnuto - 
Nadm.výška -0,287 0,758 
Sklon 0,447 0,466 
Zakřivení 0,040 0,894 
HLI -0,333 0,434 

Celý model N=18 R2= 0,142 p<0,274 

1984-2002 
Smrk 1984 0,863 0,000 
Kleč 1984 -0,030 0,871 
Trávy 2002 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,223 0,500 
Sklon 0,224 0,370 
Zakřivení 0,010 0,939 
HLI -0,181 0,333 

Celý model N=18 R2= 0,826 p<0,0001 

 

 

Pro lokalitu LUj2 v zóně stromových skupinek byla prokázaná celkem těsná 

závislost změny plochy pokryvnosti na předešlé pokryvnosti smrku (Tab. 9), a to 

především v prvním a posledním zkoumaném období. V 1. období dochází k patrným 

změnám pokryvnosti hlavně v místech s nižší nadmořskou výškou a sklonem. 

V druhém sledovaném časovém úseku, nebyla nalezená žádná významná závislost,  

celkově není model průkazný. Naproti tomu poslední model vysvětluje více jak 80% 

variability sledované změny plochy smrku, kdy nejvíce na tyto změny působila 

předešlá pokryvnost smrku. K rozrůstání stromů docházelo nejvíce v blízkosti již 

rostoucích stromů. 
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Tab. 10:Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech-lokalita LUs2 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1936-1953 
Smrk 1936 Nezahrnuto - 
Ostatní 1936 Nezahrnuto - 
Trávy 1936 0,130 0,674 
Nad.výška -0,478 0,259 
Sklon -0,031 0,931 
Zakřivení -0,004 0,988 
HLI -0,150 0,699 

Celý model N=20 R2= - p<0,557 

1953-1984 
Smrk 1953 0,443 0,051 
Ostatní 1953 Nezahrnuto - 
Trávy 1953 Nezahrnuto - 
Nad.výška 0,291 0,228 
Sklon 0,527 0,023 
Zakřivení 0,173 0,459 
HLI 0,162 0,616 

Celý model N=20 R2= 0,510 p<0,042 

1984-2002 
Smrk 1984 0,168 0,568 
Ostatní 1984 Nezahrnuto - 
Trávy 1984 Nezahrnuto -  
Nad.výška -0,302 0,498 
Sklon -0,397 0,320 
Zakřivení 0,225 0,450 
HLI -0,124 0,762 

Celý model N=20 R2= - p<0,726 

 

Rozrůstání stromů a zvětšování pokryvnosti na ploše Lus2, bylo silně závislé na 

předešlé pokryvnosti trav. Do modelů nebyla zahrnut parametr pokryvnost trav 

případně ostatní, jelikož silně korelovala se smrkovým pokryvem. Dále v 1. období ani 

smrkový porost, který byl na dané ploše zaznamenán v roce 1936 zaznamenán. 

V druhém byla v druhém období prokázaná silná závislost na sklonu (Tab.10) a ne již 

tak prokazatelně, na přecházející pokryvnosti smrku. Tento model vysvětluje téměř 

50% variability. Další dva modely jsou statisticky neprůkazné.  
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Obr. 26: Změny pokryvnosti ve čtvercích – LUj2 a LUs2 
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Tab. 11:Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech-lokalita MSj2 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1936-1953 
Smrk 1936 0,034 0,946 
Kleč 1936 -0,341 0,349 
Trávy 1936 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,046 0,899 
Sklon -0,022 0,954 
Zakřivení -0,357 0,339 
HLI -0,023 0,876 

Celý model N=15 R2= - p<0,763 

1953-1984 
Smrk 1953 -0,560 0,287 
Kleč 1953 -0,026 0,344 
Trávy 1953 Nezahrnuto - 
Nadm.výška -0,424 0,280 
Sklon 0,705 0,345 
Zakřivení -0,191 0,307 
HLI 0,553 0,553 

Celý model N=15 R2= 0,291 p<0,31 

1984-2002 
Smrk 1984 0,600 0,367 
Kleč 1984 0,225 0,294 
Trávy 1984 Nezahrnuto - 
Nadm.výška 0,304 0,312 
Sklon 0,114 0,413 
Zakřivení 0,155 0,318 
HLI -0,411 0,341 

Celý model N=15 R2= - p<0,303 

 

Pro lokalitu MSj2 nebyla v použitých modelech prokázaná statistická průkaznost 

(Tab. 11). Při přihlédnutí k pomocné analýze je i zde patrná neprůkaznost modelů. 

Kromě druhého sledovaného období, kdy změna pokryvnosti souvisí se sklonem, 

nadmořskou výškou a předešlém zastoupení smrkového porostu (Příloha Tab.7).  

Pomocná analýza prokázala také vliv předešlé smrkové pokryvnosti ve všech 

sledovaných dobách.   
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Obr. 27: Změny pokryvnosti ve čtvercích –  MSj2 a MSs2 
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Pro lokalitu MSs2 je zřejmá závislost vysvětlované na předchozím zapojení 

smrkového porostu v obou časových úsecích (Tab. 12). V druhém období souvisí 

změna plochy pokryvnosti také s nadmořskou výškou. K větším změnám docházelo 

s poklesem nadmořské výšky. Oba dva modely vysvětlují velké procento tj. přes 80 % 

sledované proměnné. Výsledky potvrzuje i pomocná analýza (Příloha Tab. 8). Kde byla 

prokázaná závislost na předešlém pokryvnosti smrku. 

 
Tab. 12: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech - lokalita MSs2 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient 
(b*) 

p 

1953-1984 
Smrk 1953 -0,826 0,001 
Kleč 1953 0,349 0,135 
Ostatní 1953 - - 
Nadm.výška -0,248 0,165 
Sklon -0,051 0,824 
Zakřivení -0,088 0,648 
HLI 0,161 0,317 

Celý model N=17 R2= 0,816 p<0,0003 

1984-2002 
Smrk 1984 -1,0696 0,0004 
Kleč 1984 0,0501 0,8436 
Ostatní 1984 - - 
Nadm.výška -0,5756 0,0138 
Sklon -0,1279 0,6511 
Zakřivení 0,1235 0,5958 
HLI 0,3646 0,3646 

Celý model N=17 R2= 0,778 p<0,0008 

 

Mnohonásobnou regresí byla pro lokality v oblasti stromových skupinek 

prokázaná závislost na předešlém vegetačním pokryvu. Především na pokryvnosti 

smrku, ale také významně na pokryvnosti travinných porostů. Trávy v této oblasti 

výrazně působí na rozrůstání smrkové populace.
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Tab. 13: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech, pro vybrané 
nesousedící čtverce ze všech lokalit 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient (b*) p 

1936 - (1953) 1964 
Smrk 1936 0,355 0,017 
Kleč 1936 0,085 0,418 
Trávy 1936 0,125 0,449 
Ostatní 1936 0,166 0,234 
Nadm.výška -0,132 0,454 
Sklon 0,124 0,452 
Zakřivení 0,259 0,019 
HLI 0,175 0,222 
Celý model N=85 R2= 0,244 p<0,0022 

(1953) 1964-1984 
Smrk 1964 0,555 0,090 
Kleč 1964 2,402 0,032 
Trávy 1964 5,502 0,016 
Ostatní 1964 2,506 0,012 
Nadm.výška -7,594 0,005 
Sklon 0,176 0,692 
Zakřivení 0,115 0,255 
HLI 0,159 0,774 

Celý model N=85 R2= 0,327 p<0,0000 

1984-2002 
Smrk 1984 -0,470 0,020 
Kleč 1984 0,006 0,985 
Trávy 1984 0,232 0,502 
Ostatní 1984 0,066 0,802 
Nadm.výška -0,158 0,437 
Sklon 0,401 0,014 
Zakřivení -0,055 0,618 
HLI 0,065 0,587 
Celý model N=85 R2= 0,177 p<0,0030 

 

Pro lepší představu závislostí byly vybrány ze čtvercových sítí klasifikovaných ploch 

čtverce, které spolu nesousedí. Naměřená data z těchto čtverců, ze všech lokalit, byla 

analyzována společně. Výsledek analýzy ukazuje závislost změny plochy pokryvnosti 

smrku na předešlém zápoji smrku ve všech sledovaných obdobích. Je třeba poznamenat, 

že tato závislost nebyla prokázaná na velkém podílu vysvětlovaného vzorku, tedy 

maximálně 30% (Tab.13). V druhém období významně působily i další typy vegetačního 

krytu, hlavně travní porosty. V jednotlivých sledovaných obdobích byly zjištěny další 

možné závislosti na terénu.  V jednotlivých obdobích byl prokázán vždy pouze jeden 

z parametrů reliéfu s různou vahou. Nebyla prokázaná souvislost s 

potencionálním tepelným požitkem. 
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Tab.14: Závislost změny pokryvnosti smrku na vybraných FG faktorech, pro všechny čtverce ze 
všech lokalit 

Proměnná 
Standardizovaný 

regresní koeficient 
(b*) 

p 

1936 - (1953) 1964 
Smrk 1936 0,489 0,000 
Kleč 1936 -0,031 0,534 
Trávy 1936 -0,261 0,002 
Ostatní 1936 -0,092 0,146 
Nadm.výška 0,215 0,016 
Sklon 0,253 0,002 
Zakřivení 0,000 0,996 
HLI 0,470 0,000 

Celý model N=293 R2= 0,302 p<0,0000 

(1953) 1964-1984 
Smrk 1964 -0,274 0,000 

Kleč 1964 -0,345 0,000 

Trávy 1964 0,017 0,834 

Ostatní 1964 -0,051 0,352 

Nadm.výška -0,292 0,009 
Sklon 0,310 0,000 
Zakřivení -0,017 0,747 
HLI 0,263 0,000 

Celý model N=293 R2= 0,338 p<0,0000 

1984-2002 
Smrk 1984 -0,518 0,000 
Kleč 1984 -0,190 0,003 
Trávy 1984 0,010 0,915 
Ostatní 1984 -0,142 0,021 
Nadm.výška -0,382 0,003 
Sklon 0,226 0,009 
Zakřivení -0,033 0,568 
HLI 0,138 0,044 

Celý model N=293 R2= 0,181 p<0,0000 

 

Dalším šetřením možných závislostí bylo posouzení všech čtverců, z daných lokalit 

v jednom testu. Byla potvrzena silná závislost na předešlé vegetaci, nadmořské výšce a 

skonu (Tab. 14). Opět byla prokázána významná závislost na smrkovém porostu ve všech 

sledovaných dobách. Dále je zřetelná souvislost změn pokryvnosti smrku a tepelného 

požitku. Tato závislost se u ostatních modelů, pro jednotlivé lokality, nijak významně 

neprojevila. Opět na rozrůstání smrkového porost působila nadmořská výška a sklon. 
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Celkové změny pokryvnosti smrku na jednotlivých lokalitách zaznamenaly, ve větší 

či menší míře, nárůst této plochy (Obr. 28). Výjimkou jsou stanoviště na severně 

exponovaném svahu Malého Šišáku, kde bylo zejména v posledním sledovaném období 

zaznamenáno snížení zastoupení smrku. 
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Obr. 28: Změny pokryvnosti smrku v čase 

 

Na plochách na alpinské hranici lesa došlo k výraznému zvýšení plochy pokryvnosti 

na jižně exponovaném svahu Luční hory, až šestinásobně. Na  ploše ZPs1 a jižně 

exponované lokalitě MSj1 se plocha pokrytá smrkem zdvojnásobila. Naopak u severně 

orientované plochy MSs1 se pokryvnost mírně snížila (Obr.29).  



 61 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

LUj1

ZPs1

MSj1

MSs1

 
Obr. 29: Podíl změny pokryvnosti smrku k celkové ploše lokality na hranici lesa 

 

U stromových skupinek nacházíme stejné trend nárůstu plochy porostlé smrkem, 

které se nejvýrazněji projevilo u jižní lokality MSj2 (Obr. 30). Na této lokalitě se plocha 

smrku téměř 20krát zvětšila od začátku sledovaného období. Na jižní LUj2 i severní LUs2 

zkoumané ploše se zřetelně zvýšila výskyt smrku, ale už ne tak markantně. Opět u 

severně orientované lokality MSs2 došlo ke snížení plochy pokryvnosti oproti počátečnímu 

stavu. Pro toto stanoviště je pokles výrazný, pokryvnost se snížila téměř na dvě třetiny 

původní plochy. 
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Obr. 30: Podíl změny pokryvnost smrku k celkové ploše lokality v zóně stromových skupinek 
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Diskuze 

Snahou práce bylo zachytit změny v ekotonu alpínské hranice lesa na vybraných 

lokalitách ve východních Krkonoších v posledních 80 letech. Na většině studovaných lokalit 

došlo během tohoto období k zahuštění ekotonu, či přímo ke vzestupu hranice lesa. 

Ačkoliv se zájmové lokality nachází v 1. ohraném pásmu KRNAP, ještě  před druhou 

světovou válkou probíhaly ve vrcholových partiích Krkonoš dosti citelné hospodářské 

zásahy (Lokvenc, 1960). Především kosení a pastva zvířat znatelně omezovala uchycení 

nových jedinců smrku (Lokvenc, 1960). Nicméně již koncem 19. století se výrazně snižuje 

intenzita většiny těchto hospodářských aktivit v horských polohách. Následuje rozsáhlé 

zalesňování poloh nad i pod hranicí lesa a to v letech 1880-1913, a to zejména ve znamení 

výsadeb kleče. Hojně byla vysazovaná kleč, mimo jiné na částech Bílé louky a Čertovy 

louky, v perimetru Bílého Labe. Další výsadba klečových porostů byla realizována v období 

1952 až 1992 (Mikeska et al., 2005). 

Tyto zásahy jsou asi nejpatrnější na lokalitě LUs2, kdy tato část Luční hory, byla 

využívána ještě v 1. polovině 20. století pro hospodářské účely, tedy jako senná louka. 

Následkem bylo uchycovaní smrku, až po ukončení sečení luk. Ačkoliv smrk není 

pionýrskou dřevinou, kolonizuje opuštěné louky a pastviny horských oblastí v celé střední 

Evropě (Doubková, 2008). I když zapojený travní porost je silným kompetičním faktorem 

a abiotické podmínky otevřených vrcholových partií jsou nepříznivé, docházelo v uvedené 

lokalitě k úspěšnému uchycování semenáčků od 50. let. 

Zvláště kritickou fází při postupném etablování nových porostů smrku je  

uchycování a přežívání semenáčků. V této fázi jsou nejzranitelnější a nejcitlivěji reagují na 

abiotický stres. Na jedné straně travní pokryv znesnadňuje růst semenáčků, odebíráním 

živin a vody z půdy, na druhé straně zmírňuje teplotní a vlhkostní extrémy nad povrchem 

půdy (Doubková, 2008). Nesnadné generativní zmlazení je také pravděpodobně důvodem 

častého výskytu klonálního růstu na většině lokalit a to především na Luční hoře a jižně 

orientovaném svahu Malého Šišáku. 

Do věkové struktury porostů na hranici lesa na Luční hoře promluvily výrazně také 

erozní události v podobě odtrhů mur na konci 19. století a počátkem 20. století (Lokvenc, 

1960). Při porovnání s ostatními lokalitami na hranici lesa se zde nachází nejmladší 

stromy, uchycené až ve 20. století. V odkryté půdě se semenáčky mohly uchycovat a tím 

se zvětšovala i plocha pokryvnosti smrku, která na této ploše zaznamenala výrazný 

nárůst. 

Zvýšený počet etablovaných stromů ve 30. letech a  v 1. polovině 40. let koinciduje 

rovněž se zvýšeným radiálním přírůstem na sledovaných plochách (Ponocná, 2009) a u 

jiných krkonošských letokruhových chronologií (Sander,1995;Kroupová, 2001). Při 

srovnání věkové struktury smrků a teplotních podmínek, najdeme těsnou souvislost  
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vrcholů zmlazování a zvýšených teplot vzduchu. Období s nadprůměrnou letní teplotou 

vzduchu se odrazily ve vyšším zmlazování, a to  na konci 19. století, během 30. až 40. let 

20. století a od začátku 90. let a do současnosti. Naopak doby s nižšími teplotami ve 

vegetačním období se shodují s růstovou depresí v 70. letech. 

Trend zvýšeného uchycování semenáčků od začátku 20. století byl pozorován i v 

dalších evropských pohořích – např. v jižních Skandách ve Švédsku (Kullman, 2001) či 

v Alpách (Vittoz et al. 2008),  což bývá dáváno do souvislosti s mírnými zimami (Halinger 

et al., 2010). Velký nárůst počtu stromů v ekotonu hranice lesa byl sledován i ve 

Španělských Pyrenejích celou první polovinu 20. století, po kterém došlo k útlumu 

uchycování semenáčků s největší depresí v chladných 70. a 80. letech (Batllori & 

Gutierrez, 2008). 

Z hlediska změn pokryvnosti došlo k jejím nárůstům téměř ve všech sledovaných 

lokalitách se stejnou dynamikou během let 1936-1964 (resp. 1953), 1964 (1953)-1984 a 

1984-2002. Při srovnání lokalit došlo k celkově vysokému nárůstu pokryvnosti na jižně 

orientovaném svahu Malého Šišáku. Hlavně u lokality stromových skupinek, a to v  

posledním sledovaném období (1984-2002). Vůbec nejvyšší nárůst pokryvnosti byl 

zaznamenán v oblasti alpinské hranice lesa na jižně orientovaném svahu Luční hory. 

Vysvětlením by mohlo být již výše zmiňované etablovaní stromů na lokalitách 

s disturbovaným vegetačním krytem po murách uvolněných na přelomu 19. a 20. století. 

Dle posledních výzkumů dynamiky hranice lesa v Krkonoších (Treml, 2007) došlo k 

plošnému vzestupu hranice lesa ve 40. až 60. letech. Ten se nejvíce projevil ve snížených 

pozicích hranice lesa, zapojováním stromových skupinek a obsazováním volných míst 

novými jedinci. 

Zcela rozdílná situace byla zaznamenána na severně orientovaném svahu Malého 

Šišáku, kde došlo dokonce na obou lokalitách (hranice lesa i stromové skupinky) ke snížení 

plochy pokryvnosti a to především v posledním sledovaném období 1984-2002. Možným 

objasněním, by mohla být poloha tohoto hřebenu, který tvoří bariéru severozápadnímu 

proudění. Imisní látky, které byly přinášeny těmi to proudy od konce 60. let, mohly 

výrazněji ovlivnit růst stromů a hlavně jejich zdravotní stav (Tesař, 1981). Zhoršení 

zdravotního stavu, také dokládá velké množství mrtvých stromů, zaznamenaných na 

severně exponovaném svahu Malého šišáku. K úhynu jedinců docházelo v 70. a 80. letech, 

ve vyšších polohách nad 900 m n. m. spolupůsobením imisních látek a nepříznivými 

abiotickými podmínkami (Vacek et al., 2008). Diskutabilní je však fakt, kdy podle studie 

Drdy (1996), jsou v oblasti alpinské hranice lesa imisně více zasaženy svahy s jižní 

expozicí.  

Pro lokalitu v oblasti stromových skupinek v této lokalitě, by úbytek pokryvnosti 

smrku mohl mít souvislost také s vysokou pokryvností kleče, která zamezuje šíření smrku. 

Dalším limitem šíření jsou přítomné plošky kamenných moří.  
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Naopak k většímu nárůstu plochy byl zaznamenán na jižně orientované svahu 

Malého Šišáku. Statistickou analýzou byla potvrzena změny pokryvnosti určitá závislost na 

sklonu a tepelném požitku. K rozrůstání jedinců docházelo partiích s vyšším sklon i 

relativně nižším sluneční radiací. Obě lokality na této hoře, mají avšak v porovnání 

s ostatními lokalitami větší potencionální požitek a nižší sklon. 

Mimo jiné i na lokalitě stromových skupinek rostou relativně staré stromy a jedinci 

se statným a vysokým kmenem. Oproti ostatním lokalitám této zóny (tzn. LUj2, LUs2, 

MSs2), kde se vyskytují převážně stromy menšího vzrůstu a klonální skupinky. Na ploše 

LUj2 a LUs2 byly pozorovány také vlajkové formy růstu, ukazující na převládající směr 

větru. Zde výrazně působí lokální vítr a oblast  Bílé Louky patří mezi největrnější místa 

celého pohoří (Jeník, 1961). 

Z pohledu kompetičního boje lze dle výsledků usuzovat, že lokality s dominantním 

travním porostem umožňují lepší podmínky šíření smrku než oblasti, na kterých převládá 

kleč tj. MSs2 a LUj2. Dále také rozrůstání smrku ovlivňují více zapojené porosty kleče, 

oproti místům, kde je kleč jen ostrůvkovitě rozšířená (Treml, 2004). 

 

Jak už bylo zmíněno, Krkonoše byly od 70. let vystaveny výraznému imisnímu 

spadu, který významně ovlivnil i růst smrků v ekotonu hranice lesa (Vacek et al., 2007). 

Na zájmových plochách se tento negativní účinek projevil v období 70. a 80. let, kdy byly 

zaznamenány deprese ve věkové struktuře na lokalitách alpinské hranice lesa. 70. a 80. 

léta jsou zároveň ve znamení nižších teplot vegetačního období, které pravděpodobně 

v synergii s imisemi omezovaly zmlazování smrkových porostů. U stromových skupinek 

tento trend nebyl tak zřetelný, do jisté míry ho lze sledovat v 70. letech. Avšak dále se 

setkáváme se zvýšeným počtem jedinců etablovaných v průběhu 80. let.  

Invaze nových stromových porostů v místech do dřívějšího bezlesí byla sledována 

od poloviny 80. let také ve Švédských Skandách (Kullman, 2001), a již od 60. let 

v Italských Alpách (Motta et al. 2006). Trend zvýšeného počtu uchycených jedinců v 90. 

letech a počátkem 20. století můžeme pozorovat na všech lokalitách v celém ekotonu 

hranice lesa a souvisí jednak s odezněním imisní kalamity a jednak s nárůstem teplot ve 

vegetačním období. Dalším možným spolupůsobícím faktorem je zvýšená depozice dusíku 

v Krkonoších (Schwarz et al., 2009). Ta však spíše podporuje expanzi trav než stromů, 

konkurenčně je zvýhodňují při osídlování disturbovaných míst (Soukupová, 2006).  

Posuny polohy alpinské hranice lesa byly zaznamenány během 20. století v různých 

horských oblastech po celém světě (např. Holtmeier & Broll, 2007). Harsch et al. (2009) 

vysvětlují tento posun zvýšenými teplotami, které však efektivně působí v rozdílných 

částech roku na rozličné formy hranice. Tito autoři spojují posuny polohy AHL typů – 

„ostrá“ a „kleč“ se zvýšenými teplotami v  zimním období, zatím co typ „přechodová zóna“ 

reaguje na zvýšení teplot během celého roku. 
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Fyziologická odpověď stromů na změny klimatických podmínek je však jen jeden 

aspekt. Další roli při úspěšném etablování jedinců hrají vlastnosti reliéfu (Holtmeier, 

2009). Vliv charakteristik stanovišť na změnu pokryvnosti na jednotlivých plochách nebyl 

jednoznačně prokázán. Závislost na tepelném požitku byla zaznamenána jen v jednom 

případě (MSj1). Ale při celkové analýze všech ploch bylo prokázáno, že větší změny 

pokryvnosti nastaly v polohách s vyšší hodnotou tepelného požitku. To také potvrzuje 

předpoklad úspěšnější uchycení semenáčků v místech s větší intenzitou slunečního záření 

(Körner, 1999). Nicméně tato závislost je platná jen pro menší část zkoumaných dat. 

Celkově poloha AHL  v Krkonoších koreluje s tepelným požitkem (Treml & Banaš, 2008). 

Určitou část změn pokryvnosti ovlivňuje nadmořská výška, docházelo k nárůstům 

pokryvnosti hlavně v nižších polohách. 

V případě lokalit AHL má na změnu pokryvnosti  určitý vliv nadmořská výška 

případně sklon.  Naproti tomu u lokalit stromových skupinek byly tyto změny více spjaté 

s předešlým vegetační pokryvem. Závisely hlavně na předchozí ploše smrkových porostů, 

což potvrzuje domněnku rozrůstání porostů v blízkosti již etablovaných stromů, nebo také 

klonální růst šíření. Také ze společné analýzy všech lokalit vyplývá závislost na iniciální 

ploše smrkových porostů. Stromy přirozeně vytvářejí skupinovitou strukturu, vzájemné 

pozitivní působení ve skupinkách umožňuje  úspěšné odrůstání jedinců na těchto lokalitách 

(Souček, 2004). 

 Dynamika ekotonu alpinské hranice celkově nelze vysvětlit pouze změnou či 

působením jen jednoho určitého faktoru, vždy se jedná o souhru vlivů několika činitelů – 

klimatické změny, depozice dusíku, oxidu uhličitého, síranů, zásahy člověka, kompetiční 

boj, charakter reliéfu a další (Holtmeier, 2007). Proto nelze vysvětlit současnou dynamiku 

a změny tohoto ekotonu ve Východních Krkonoších jedním konkrétním ovlivňujícím 

faktorem. Lokality byly a jsou formovány různými výše zmíněnými faktory, které působí s 

odlišnou mírou. 
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Závěr 

 

Práce se zabývá dynamikou ekotonu alpinské hranice lesa během 20. století ve 

východních Krkonoších. Na modelových lokalitách byla hodnocena věková struktura 

porostů smrku a zjišťovány změny jejich pokryvnosti v čase.  

 

Zjištěná věková struktura smrku na lokalitách na horní hranici zapojeného lesa, se 

vyznačují celkově vyšší heterogenitou a vyšším stářím jedinců smrku, ve srovnání 

s lokalitami v horní části ekotonu hranice lesa. Hlavní období, ve kterých docházelo ke 

zvýšenému uchycování dnešních porostů jsou   30. a 40. léta  a poté 90. léta  20. století. 

Vesměs jde o období s příznivými klimatickými podmínkami.  

Naopak v 70. a 80. letech došlo k depresi v uchycování stromů způsobenou jednak imisní 

kalamitou a jednak celkově chladnějším vegetačním obdobím.   

U většiny ploch byl nárůst pokryvnosti porostů smrku kontinuální během všech 

sledovaných časových period.  Výjimkou je severního svah Malého Šišáku ovlivněný 

velkými plochami porostů borovice kleče. Zde došlo mezi lety 1953-2002 dokonce k  

poklesu pokryvnosti smrku.  

Obecně byl nárůst pokryvnosti smrku ovlivněn zejména existencí již etablovaných 

smrkových porostů v minulosti (tj. jejich rozšiřováním – čím větší plochu měly tím více se 

rozšiřovaly) a v případě dolní části ekotonu hranice lesa i nadmořskou výškou, k rozrůstání 

docházelo především v nižších polohách. 

 

  Ekotonu AHL byl v minulosti výrazně limitně ovlivňován přímou činností člověka 

(pastva, kosení), která doznívala ještě před začátkem druhé světové války. Důkazem toho 

jsou i mladá porosty smrku na Luční hoře.  Naproti tou od 70. let působí na populaci AHL 

nepřímé lidské aktivity, vyvolávající enviromentální změny (imise), které se zase odrazily 

v depresi uchycování stromů.  

 

Za nejpodstatnější výstup považuji to, že v práci byla potvrzena razantní vzestupná 

tendence ekotonu horní hranice lesa ve východních Krkonoších. 
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