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Tomáš Vágner: Historická poloha horní hranice lesa v Krkonoších odvozená ze starých map a 

fotografií 

 

Téma bylo zadáno, aby zacelilo mezeru v poznání o vývoji polohy hranice lesa v Krkonoších od 

konce osmnáctého do počátku dvacátého století. Cíle mělo být dosaženo pomocí shromáždění 

většího počtu mapových děl a jejich následného vyhodnocení. Diplomant získal významnou část 

datových podkladů z archivu Muzea KRNAP. Jejich získání nebylo snadné a výrazně zpozdilo počáteční 

fáze zpracovávání diplomové práce. Oproti zadání práce, diplomant nakonec nevyužil topografické 

mapy odvozené z třetího vojenského mapování, protože poskytovaly prostorově méně přesné 

informace než lesnické mapy zachycující o deset až dvacet let starší období (a také proto, že byla 

dlouhodobě mimo provoz Mapová sbírka). Přesto si myslím, že jich využít mohl, protože tyto 

topografické mapy na rozdíl od lesnických pokrývají celé území Krkonoš. Umožnilo by to tak získání 

plošné informace pro celé studované území. Velká část analýzy map a starých fotografií probíhala až 

bezprostředně před odevzdáním práce. Analytická část práce je proto poddimenzovaná. V práci nebyl 

dostatečně využit potenciál fotografií např. z hlediska pokryvnosti a výšky stromů na studovaných 

lokalitách. Problematické je porovnávání výšek úseků hranice lesa zachycujících v každém období 

mírně odlišnou část území. Na druhou stranu nesporným kladem práce je podrobné vymezení 

různých linií charakterizujících ekoton horní hranice lesa ze starých lesnických map. Po formální 

stránce je práce psaná dobrým odborným jazykem s malým množstvím překlepů, mapové výstupy 

jsou na velmi dobré úrovni. 

Práce jako celek má neoddiskutovatelný odborný přínos tím, že přináší údaje o průběhu polohy 

ekotonu hranice lesa v historii. Na druhou stranu je v podstatě založena jen na prostém porovnání 

výšek hranice lesa v různých obdobích bez hlubší analýzy těchto změn. Náročnost použitých metod je 

tedy relativně nižší. Práce však v základních rysech splnila zadání a doporučuji ji proto postoupit 

obhajobě. 
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