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Abstrakt 

 

Využívanie metód diaľkového prieskumu zeme v oblasti ochrany prírody a krajiny 

zaznamenáva v poslednej dobe veľký rozmach. Možnosť implementácie dát získaných na 

základe DPZ do prostredia GIS z nich vytvára čoraz silnejší nástroj aj pre samotné vytváranie 

managementu v zvlášť chránených územiach.  Diplomová práca sa upriamuje na hodnotenie 

zmien v lesných biotopoch na území NP Šumava, ktoré je v správe súkromného vlastníka 

Kašperskohorské městké lesy s.r.o  porovnaním ortofotomáp z rokov 2011 a 2015 v prostredí 

GIS. Zmeny boli hodnotené pomocou metodiky, navrhnutej v bakalárskej práci s názvom: „Čo 

vypovedajú letecké snímky o stave biotopov v Národnom parku Šumava?“ (2013), na ktorú táto 

práca nadväzuje. Klasifikované boli iba zmeny 3. a 4. kategórie, charakterizujúce aktívny 

lesnícky zásah. Zmeny boli porovnané aj na úrovni biotopov sústavy Natura 2000.  

Druhá časť predkladanej práce je postavená na terénnom prieskume tohto územia. Konkrétne 

sú mapované rozdiely medzi I. a II zónou v aplikovaných asanačných zásahoch so strany 

súkromného vlastníka. V terénnom prieskume bolo mapovaných viacero kategórií, no prioritne 

bolo hodnotené množstvo ponechaných kmeňov a zmladenie, teda významné parametre kvality 

lesných ekosystémov.  

 

Kľúčové slová: biotopy, NP Šumava, NATURA 2000, disturbancie, management chránených 

území, GIS, kôrovec, zmladenie, súkromný vlastník lesov, Městské lesy Kašperské Hory, 

smrek, ťažba 

Summary 
 

The utilization of remote sensing in the field of nature conservation and landscape 

management has recently increased tremendously. Possibility of implementing data obtained 

by remote sensing in GIS has created an increasingly powerful tool also for appropriate 

management of protected areas. This thesis focus on the assessment of changes in forest habitats 

in the Šumava National Park, which are managed by the  private owner the Kašperské Hory 

Municipality Forests, Ltd. comparing orthophotos from the years 2011 and 2015 in the GIS. 

The changes were evaluated using the methodology proposed in my bachelor thesis "What 

aerial photographs can reveal about the state of habitats in Šumava National Park?" (2013), to 
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which this work continues. In this case only changes of  the  Third and fourth category, 

characterizing active forest operations, were analyzed. Changes were studied both at the level 

of the NP zonation and  at the level of Natura 2000 habitats. 

The second part of this study is based on field surveys, in which the effects of forestry measures 

applied in the first and the second zones were investigated. . Several parameters were recorded 

in each study plot, c, but especially the amount of retained woody debris  and tree  regeneration, 

the most important parameters of forest ecosystem quality, were studied.  

 

Key words: habitat, Šumava National Park, Natura 2000, disturbance, management of 

protected areas, GIS, regeneration, Kašperské Hory Municipality Forests, Ltd, spruce, timber 
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Zoznam skratiek a značiek 

 

NPŠ - Národný park Šumava 

NP – národný park 

ÚP – územné pracovisko 

CHKO- chránená krajinná oblasť 

ČR – Česká republika 

NPBW- Národný park Bavorský les 

MLKH – Městké lesy Kašperské hory 

EVL – Európsky významná lokalita 

GIS – Geografický informačný systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
8 

 

1.  Úvod 

 
Ekosystémy sveta v súčasnosti čelia obrovskému náporu zo strany rozvoja ľudskej 

populácie. Tým nemám na mysli len samotný nárast počtu ľudí na tejto planéte ale hlavne 

procesy s týmto faktom spojené. S rastom početnosti ľudskej populácie rastie aj tlak na prírodné 

zdroje a taktiež na životný priestor, pričom nosná kapacita prostredia ostáva nemenná. Lesné 

ekosystémy, ktoré možno označiť za veľmi dôležité pre život a o ktorých táto práca pojednáva, 

sú pod obrovským tlakom dnešného sveta. Tento nápor, ktorý môžeme označiť aj ako 

pôsobenie negatívnych vplyvov, je spojený hlavne s rozširovaním sídel a narastajúcou potrebou 

potravín. I keď na území Českej republiky plocha lesov už od konca 19 storočia narastá,  zdá 

sa, že miera a početnosť negatívnych vplyvov pôsobiacich na lesy sveta v poslednom desaťročí 

rapídne stúpa, čomu priamo nasvedčuje ich markantný globálny úbytok. Aj preto by mali byť 

lesné porasty predmetom nášho záujmu, prioritne stabilizácia aktuálneho stavu a ich budúci 

vývoj. K tomu je potrebné porozumieť jednotlivým procesom v prírodných lesných 

ekosystémoch, tie bývajú na rozdiel od umelo vysadených lesných kultúr mnohonásobne 

odolnejšie voči vonkajším vplyvom prostredia a taktiež ich schopnosť obnovy a udržania sa 

býva vysoká.  Súčasná zmena klímy sa javí ako významný negatívny faktor na lesné 

ekosystémy. Síce narastajúce teploty v histórii Zeme nie sú ničím nezvyčajným, pravidelne 

totiž dochádzalo k striedaniu teplejších a chladnejších období, teplotná zmena za posledné tri 

desaťročia napreduje pomerne rýchlo. Pre dlhoveké ekosystémy medzi ktoré patrí aj les, tento 

jav predstavuje značný problém. Stromy potrebujú dlhý čas k pohlavnému rozmnožovaniu 

a teda aj ku genetickej adaptácii na zmenu. Schopnosť reagovať na zmenu prostredia je veľmi 

nízka či už sa jedná o extrémnejšie výkyvy počasia alebo komplexný nárast teploty. Celkovo 

sa jedná o širokú škálu problémov práve v závislosti na zmenách klímy. DALE et al. (2001) 

predpokladajú zvyšovanie frekvencií, dĺžky trvania či intenzity disturbancií (sucha, požiare, 

biotickí škodcovia). V Európe bola napríklad zaznamenaná zvýšená periodicita ničivých vetrov 

v období posledných desiatok rokov (KOLEJKA et al. 2010).  

 

Lesné ekosystémy Národného parku Šumava patria k najcennejším ekosystémom 

nielen na území Českej republiky ale aj Európy. Napriek tejto skutočnosti, managementové 

opatrenia, ktorých cieľom by malo byť zabezpečiť priestor pre človekom neriadený prírodný 

vývoj ekosystémov, a i samovoľnú obnovu prírody po disturbanciách, boli častokrát nie úplne 
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vhodné. Ekosystémy v parku boli za posledných dvadsať rokov postihnuté disturbačnými javmi 

mnohokrát (ZATLOUKAL 1998, ČADA et al. 2016). Tieto náhle prírodné zmeny sú prirodzenou 

súčasťou horských lesných ekosystémov a majú nezastupiteľný význam v ovplyvňovaní 

dynamiky rastu lesov (BENGTSSON et al. 2000, FRELICH 2002). V prípade NP Šumava sa jedná 

prevažne o veterné a následné hmyzie disturbancie (SVOBODA 2008). V rokoch 1995-1998 po 

masívnom rozšírení lykožrúta smrekového došlo k veľkoplošnému rozpadu horských smrečín 

v cenných oblastiach NP. Ani orkán Kyrill, ktorý zasiahol územie Šumavy začiatkom roka 2007 

a poškodil odhadom až 700 000 m³ drevnej hmoty (KOLEJKA et al. 2010), nebol pre tento 

ekosystém ničím nezvyčajným. K podobným situáciám dochádzalo v tejto oblasti pravidelne 

a práve ony plnia nenahraditeľnú funkciu v cykle prirodzenej obnovy lesných spoločenstiev.   

Za neprirodzený však možno považovať zásahový manažment, kedy sa aktívne 

zasahovalo proti kôrovcovi i v oblastiach, kde uplatnenie tradičných lesných postupov viedlo 

k poškodeniu cenných prírodných biotopov (napríklad podmáčaných a rašelinných smrečín, 

prirodzených horských smrečín). Ten spočíva v uplatňovaní klasických lesníckych postupov, 

ťažbe drevnej hmoty aj z oblastí s prísnou ochranou v šumavskom národnom parku. Koncepcia 

rozdelenia územia na  zásahovú a bez zásahovú časť vyvolala veľkú vlnu diskusií v celej 

spoločnosti. Na základe toho vzniklo mnoho vedeckých prác a projektov zameraných práve na 

prirodzenú obnovu lesa.  

 

Predkladaná práca nadväzuje na bakalársku prácu: „Čo vypovedajú letecké snímky o 

stave biotopov v Národnom parku Šumava?“ (2013), v ktorej bola navrhnutá metodika 

k mapovaniu rozsahu zmien v lesných biotopoch na území pod správou MLKH. Obdobnú 

metodiku  použil kolega ZÝVAL (2014) a ZÝVAL et al. 2016 v monitoringu zmien biotopov na 

území ÚP Modrava (MLKH ako súčasť), z ktorého vyplývajú markantné rozdiely 

v hospodárení medzi dvoma subjektami, štátnou Správou NP a súkromnými MLKH. Aj na 

základe tohto faktu som sa rozhodol v tejto diplomovej práci podrobnejšie zamerať na tento 

rozlohovo najväčší neštátny subjekt hospodáriaci na ploche NPŠ. Konkrétne sa v prvej časti 

monitoringu upriamim na aktualizáciu zmien biotopov použitím najnovšieho leteckého snímku 

z roku 2015. Základom pre druhú časť bude porovnanie aktuálneho stavu prvých a druhých zón 

na území v správe Kašperskohorské městké lesy s.r.o. 

Práca zakladá na metódach diaľkového prieskumu zeme hlavne v prvej časti. Naopak 

terénny prieskum je bazálnym nástrojom v druhej časti práce. Snahou bude zhodnotiť 
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správnosť a dôsledky  jednotlivých managementových zásahov na území v správe súkromného 

subjektu. Dáta získané diaľkovým prieskumom boli na Šumave použité už skôr a taktiež bola 

preukázaná ich platnosť pri štúdiu dynamiky lesa (HAIS et al. 2006 a 2008 alebo WILD et 

SVOBODA 2009).  

Výstupy z tejto práce by mali vniesť jasný pohľad na aktuálny stav lesných biotopov 

v správe MLKH a pomôcť pri hodnotení vykonávaných managemetových postupov za 

posledné obdobie. 

 

 

1.1 Národný park Šumava 
 

Novodobá história Národného parku Šumava (NPŠ) sa začala písať dňa 20. 3. 1991, 

vyhlásením NP nariadením vlády ČR č. 163/1991 Sb. (VOŽENÍLEK et al. 2002). NPŠ sa rozkladá 

v juhozápadnej časti Čiech na hranici s Nemeckou spolkovou republikou. S rozlohou 685 km² 

ide o plošne najväčší národný park Českej republiky, zahŕňajúci najcennejšie časti Šumavy 

medzi Železnou Rudou a masívom Smrčiny. Už v roku 1963 bola v tejto oblasti zriadená 

výnosom ministerstva kultúry Československej republiky chránená krajinná oblasť Šumava 

s rozlohou 163 000 ha, v tej dobe najväčší na území republiky (NÁRODNÝ PARK ŠUMAVA 2012). 

V roku 1990 bola vyhlásená biosférická rezervácia pod patronátom UNESCO a od tohto roku 

sa na územie vzťahuje aj Ramsarská dohoda o ochrane mokradí. Spolu s NP Bavorský les tvoria 

jeden najrozsiahlejších súvislých komplexov lesa v strednej Európe, takzvané Zelené srdce 

Európy. Viac než 80% plochy parku tvoria lesy − význam majú hlavne pralesové zbytky 

horských zmiešaných lesov so smrekom, bukom,  jedľou či horských smrečín v najvyšších 

polohách parku (Plechý 1387 m n.m. zároveň najvyšší vrchol českej časti Šumavy). Typickým 

znakom sú rozľahlé náhorné plošiny, horské vrchovištia, nivy a mokrade pozdĺž tokov hornej 

Vltavy a Křemelné. Kedysi prítomný ľadovec zanechal po sebe stopy v podobe jazier v karoch 

pod vrcholmi Plechého, Plesné a Poledníku (ANONYMUS, 2010).  
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Ochrana a zonácia 

Hlavným predmetom ochrany v NPŠ sú typické horské spoločenstvá a proces ich 

prirodzeného vývoja, najvýznamnejšie slatiny, rašeliniská a karové jazerá. Existencia parku je 

významná pre zachovanie typickej stredoeurópskej horskej krajiny a celkovej ekologickej 

stability územia. Park je dôležitým rezervoárom genofondu (NARIADENIE VLÁDY ČR, 1991). 

Na základe zákona 114/1991 Sb. o ochrane prírody a krajiny, je park rozdelený do troch 

zón ochrany:   

1.zóna (prísne prírodná) – zaberá približne 13% (9 000 ha) rozlohy parku a platí v nej 

najprísnejší režim ochrany, tvoria ju najcennejšie a najstabilnejšie územia s prirodzenými 

ekosystémami, tie by mali byť ponechané prirodzenému vývoju bez zásahu človeka. 

Najčastejšie sú to pralesovité zbytky lesov, mokrade a rašeliniská. 

2.zóna (prírodná, človekom riadená) – rozlohovo najväčšia časť parku, až 82% (57 000 

ha) plochy, cieľom udržanie prírodnej rovnováhy a postupné približovanie súčasných 

ekosystémov prirodzeným spoločenstvám. 

3.zóna (okrajová) – ostatných 5% rozlohy NPŠ, časti NP človekom značne pozmenené. 

Rozhodnutie ťažiť kôrovcom napadnuté stromy bolo príčinou zmeny zonácie v roku 1995 

(KŘENOVÁ et. HRUŠKA 2012). Rozšírenie prvých zón bolo v posledných rokoch navrhované 

viacerými odborníkmi na životné prostredie, avšak zatiaľ neúspešne.     

Aktuálne je v pripomienkovom konaní novela zákona č. 114/1992 Sb. o Ochrane prírody 

a krajiny, ktorej súčasťou má byť aj zmena týkajúca sa zonácie v národných parkoch. Podľa 

novely sa územie národných parkov člení podľa cieľov ochrany a stavu ekosystémov na 4 zóny 

ochrany prírody: 

a) zóna prírodná sa vymedzí na ucelených plochách, kde prevažujú prirodzené ekosystémy 

s cieľom ich zachovať a umožniť v nich nerušený priebeh prírodných procesov, 

b) zóna prírode blízka sa vymedzí na plochách, kde prevažujú človekom čiastočne pozmenené 

ekosystémy, s cieľom dosiahnutia stavu odpovedajúceho prirodzeným ekosystémom 

c) zóna sústredenej starostlivosti o prírodu sa vymedzí na plochách, kde prevažujú človekom 

významne pozmenené ekosystémy, s cieľom zachovania alebo postupného zlepšovania stavu 
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ekosystémov, významných z hľadiska biologickej rozmanitosti, ktorých existencia je 

podmienená trvalou činnosťou človeka alebo obnovy prírode blízkych ekosystémov 

d) zóna kultúrnej krajiny sa vymedzí na plochách, kde prevažujú človekom pozmenené 

ekosystémy určené k trvalému využívaniu, alebo na plochách určených k trvale udržateľnému 

rozvoju.        

Prírodné pomery 

Z geologického hľadiska oblasť NP Šumava náleží k jadru Českého masívu, ktorého 

vznik spadá do obdobia na rozhraní prahôr a starohôr. Rozlieha sa v chladnej oblasti mierne 

chladného pásma, no táto zóna pokrýva iba vrcholové oblasti. Najnižšie oblasti spadajú do 

mierne teplého pásma s pomerne vysokou vlhkosťou. Klíma je vlhká, oceánskeho charakteru 

so studeným jarným obdobím a teplou jeseňou. NP sa rozkladá v nadmorskej výške medzi 570 

m (údolí Otavy u Rejštejna) a 1378 m (vrchol Plechý - najvyššia hora českej časti Šumavy). 

Hlavná časť pohoria patrí do chladnej klimatickej oblasti s prechodným rázom. Vplyvom 

pôsobenia oceánskej i kontinentálnej klímy sú tu v priebehu roka pomerne malá teplotné 

výkyvy a pomerne vysoké zrážky. Priemerná ročná teplota činí 6° C a priemerné ročné zrážky 

1200 mm (NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA 2012). 

Pohorie Šumavy je vďaka mnohým prameňom a rašeliniskám hydrologicky veľmi významnou 

oblasťou, dokonca ho pretína hlavné európske rozvodie medzi Severným morom (povodie 

Vltavy) a Čiernym morom (povodie Dunaja). Z hydrologickej stránky majú veľký význam 

ľadovcové jazerá (celkom päť na českej a tri na bavorskej strane Šumavy) a rašeliniská. 

V centrálnej časti územia bola v roku 1978 vyhlásená chránená oblasť s akumuláciou prírodnej 

vody (VACEK & PODRÁZSKÝ, 2003). 

Pre flóru Šumavy je charakteristická celkovo nižšia druhová diverzita v porovnaní s flórou 

alpských či karpatských oblastí. Tento fakt podmieňujú jednotvárne geologické a pôdne 

pomery a súčasne aj prevaha lesnej vegetácie v pohorí, ktorej až na malé ostrovčeky chýba 

subalpínsky vegetačný stupeň.        

Významnú súčasť fauny Šumavy tvoria druhy súvisle sa vyskytujúce v severskej tajge 

a lesotundre, pričom v južných oblastiach sa vyskytujú iba rozptýlené v podobe malých 

ostrovčekov. Podobne aj v horských polohách a iných klimaticky vhodných podmienkach (kary 

šumavských ľadovcových jazier). Z množstva významných zástupcov možno menovať druhy 

ako bystruška Carabus menetriesi, vodné ploštice Notonecta reuteri, pavúky Pardosa 
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sphagnicola, P. hyperborea a Pirata uliginosus. Tieto druhy sú typické hlavne na rašeliniskách. 

V lesoch prirodzeného charakteru sa zachovala významná skupina mäkkýšov s vysokou 

druhovou diverzitou (napr. Stožec − 41 zistených druhov (www.npsumava.cz). V bučinách 

hniezdi okrem iného ďateľ bielochrbtý, v klimatických smrečinách zase drozd kolohrivec. Za 

zmienku stojí aj výskyt výra skalného, bociana čierneho či pravidelné hniezdenie sokola 

sťahovavého. K zástupcom veľkých stavovcov radíme jazveca lesného, srnca lesného a jeleňa 

lesného. V súčasnosti sa na území parku trvale vyskytuje los. Z veľkých predátorov je 

zaznamenaný iba výskyt rysa ostrovida. 

 

 

1.2 Právne subjekty v NPŠ 

 

Pozemky na území národného parku sú vo viacerých vlastníctvach, pričom prevažná 

plocha parku je vlastníctvom štátu, a preto právo hospodáriť v nej ma Správa NP Šumava. V 

ostatných prípadoch ide o historické majetky miest a obcí (Kašperské Hory, Srní, Kvilda, 

Hartmanice a ďalšie). Na základe zákona č. 172/1991 Sb. boli na území NP vydané pozemky 

obciam a mestám. Najväčší podiel bol vydaný mestu Kašperské Hory (4 916 ha), Volary (971 

ha) a obci Rejštejn (379,5) ha. Strategickým cieľom Správy NP je dlhodobý prenájom týchto 

území s ich následným odkúpením alebo prevedením do správy štátu. Dočasné riešenie je 

zmluvné zabezpečenie vhodného plánu ochrany v týchto oblastiach, ktorý kladie dôraz na 

bezzásahovosť s následnými finančnými kompenzáciami. Lesy vo vlastníctve štátu sú 

rozčlenené do šiestich správnych jednotiek: ÚP Modrava, ÚP Srní, ÚP Prášily, ÚP Stožec, ÚP 

Borová lada, ÚP České Žleby (KUČERA 2009). 

 

Kašperskohorské městké lesy 

Ako už bolo vyššie spomenuté, Kašperské hory spravujú ako súkromný právny subjekt v 

rámci územia NPŠ rozlohovo najväčšiu časť. Spadá pod ÚP Modrava (15073 ha teda asi 22% 

rozlohy NP Šumava), kde zároveň hospodári aj Správa NPŠ.  Táto skutočnosť vytvára vhodné 

podmienky k porovnaniu odlišností v hospodárení medzi oboma subjektami. O tom výstižne 

popisuje aj bakalárska práca Sledování změn struktury lesních porostů na vybraném území 
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Národního parku Šumava za pomoci GIS (ZÝVAL 2014), kde sa autor sčasti práve venuje aj 

tomuto zrovnaniu. Zreteľne konštatuje rozdielnosť managementových postupov lesníkov NPŠ 

a Kašperskohorských městských lesů, spol. s.r.o. Za zmienku stojí pár faktov z jeho výskumu. 

Napríklad v oblasti ktorá je v správe MLKH (v rámci študovaného územia)  tvoria úplne 

odlesnené plochy s odvozom dreva viac ako 15% zatiaľ čo u NPŠ iba necelé 3 percentá. 

A naopak plochy postihnuté kôrovcom minimálne, kde sa takmer neťažilo predstavujú 

u MLKH iba 2% zatiaľ čo v oblasti pod správou NP Šumava tvoria skoro 15% územia. Zatiaľ 

čo v lesoch NPŠ stálo v roku 2011 9,9 % suchého lesa (cca 783 ha) na území v správe MLKH 

tieto hodnoty činia pozoruhodné 0,2 %. Z týchto poznatkov jasne vyplýva postup lesníkov 

MLKH, kedy asanujú takmer napadnuté porasty. Dokonca v práci poukazuje aj na značný 

rozdiel v ponechanej drevnej hmote v porovnaní so Správou NP. 

 

1.3  Lesné ekosystémy v NP Šumava 

 

Historický vývoj 

Vývoj lesa a súčasný stav porastov súvisí s hospodárskym a kultúrnym rozvojom oblasti. 

Vzhľadom na neskoré osídľovanie oblasti je druhová skladba miestami ešte pomerne blízka 

pôvodnému zloženiu (smrek, jedľa, buk, klen). Jedná sa o horské lesy s výraznou prevahou 

smreka obyčajného Picea abies, tá je vo vyšších polohách prirodzená, no v nižších polohách 

často podporenou historickým využívaním krajiny a lesníckymi zásahmi (ANDĚRA et al. 2003). 

V závislosti od zvislej štruktúry prirodzenej vegetácie dominovali v nižších a prechodných 

polohách acidofilné horské bučiny, zatiaľ čo podmáčané smrečiny, rašeliniská v polohách 

vyšších až po klimaxové smrekové lesy v najvyšších polohách. Pozdĺž horných a stredných 

tokov sa rozliehali jelšové lesy. Prirodzená nelesná vegetácia sa na Šumave vyskytuje iba 

zriedkavo na malých plochách (napr. kary ľadovcových jazier, okraje rašelinísk). Šumavské 

vrchoviská reprezentujú najlepšie dochované primárne ekosystémy. V závislosti od pomerov 

stanoviska sa vyvíjali dva typy vrchovísk: horské a údolné. 

Veľká vlna osídlenia a následný výrub v jadrových oblastiach Šumavy nastal v polovici 18. 

storočia a bol sprevádzaný silným rozvojom sklárstva. Sekundárne  dochádzalo k odlesňovaniu 

vypaľovaním a čistením týchto oblastí. Celková devastácia lesov bola natoľko alarmujúca, že 
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na niektorých miestach plánovaná regenerácia šumavských lesov musela byť realizovaná na 

začiatku 19. storočia. Keďže tvrdé drevo bolo preferované pri ťažbe od 17. storočia, bučiny a 

zmiešané lesy ustúpili dávno a druhové zastúpenie sa výrazne zmenilo. Napriek tomu 

v mnohých lokalitách, ktoré boli dopravne horšie dostupné, zostali zachované pralesové zbytky 

alebo tam v súčasnosti rastú porasty, ktoré vznikli na základe prirodzenej obnovy iba čiastočne 

vyťažených porastov. SVOBODA (2005) vo svojej práci skúmal historický aspekt a vplyv 

podmienok prostredia na štruktúru horského smrekového lesa v oblasti Trojmezné.  Výsledky 

jeho štúdie okrem toho, že  jednoznačne preukázali vplyv týchto faktorov, taktiež reflektujú 

schopnosť prirodzenej obnovy porastov z pôvodných semenných zásob v týchto lokalitách.   

Podiel zásob mäkkého dreva predstavuje v NP Šumava 94,6%, skladá sa prevažne zo 

smreka (85,2%). Buk (3,8%) je hlavnou zložkou zásob tvrdého dreva s podielom 5,4%. V 

posledných 150 rokoch dochádzalo skôr k zväčšovaniu lesnej plochy a k zvyšovaniu jeho veku, 

a to hlavne vďaka útlmu hospodárstva po 2 svetovej vojne (ZEMEK et. HEŘMAN 1998). Avšak, 

nemožno opomenúť skutočnosť, že vplyv človeka na lesné ekosystémy preukázateľne znížil 

ich odolnosť voči disturbanciám (FANTA 1997). Lesy dnes pokrývajú 80 % celkovej rozlohy 

územia (VOŽENÍLEK 2002, ALBRECHT et al. 2003).  Veková skladba lesov v národnom parku 

Šumava je rozmanitá, čo vyplýva z výsledkov štúdie z roku 2010. Tá ukázala, že 61% 

skúmaných lokalít zreteľne vykazuje diferentnú vekovú skladbu porastov, zatiaľ čo rovnaká 

veková skladba bola zistená iba na 15% skúmaných plôch. Rozmanitosť v druhovej a vekovej 

skladbe lesa napomáha obnove ekologickej stability daného územia a teda aj odolnosti voči 

disturbanciám (HUBENÝ 2010). V súčasnej dobe sú šumavské lesné porasty postihované hlavne 

prírodnými zmenami, ktoré často zasahujú veľké plochy. Viac o týchto náhlych zmenách 

pojednáva nasledujúca kapitola. 
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2. Disturbancie 
 

2.1 Definícia disturbancie 

 

Disturbancie možno chápať ako základnú hybnú silu v prirodzenom vývoji lesa. 

BENGTSSON et at. (2000) popisuje disturbanciu ako náhlu udalosť či dej, ktorá svojím 

pôsobením zmení vnútorné vzťahy v ekosystéme. O tom do akej miery budú jednotlivé vzťahy 

zmenené, rozhoduje predovšetkým veľkosť a intenzita tejto náhlej zmeny. Následkom 

disturbancie posúva ekosystém svoje sukcesné štádium naspäť v čase. Prirodzené lesné porasty 

sú behom svojho dlhého vývoja ovplyvňované mnohými biotickými a abiotickými procesmi, 

ktoré pôsobia na zloženie a diverzitu lesných spoločenstiev (RAMMING et al. 2007). Jedná sa 

o zmeny v prostredí spôsobené predovšetkým vetrom, snehom, búrkami a masívnym 

premnožením hmyzu. Všetky fungujú na podobnom princípe, líšia sa ale v priebehu a dĺžke 

trvania. V prvej fáze pôsobenia danej sily dochádza k narušeniu aktuálneho stavu 

v ekosystéme, čím sa vytvára voľný priestor pre následnú prirodzenú obnovu. Disturbancie sú 

nenahraditeľnou hybnou silou, ktorá prispieva k formovaniu prirodzených horských 

spoločenstiev (SPLECHTNA et al. 2005).  

Vplyv ekologických disturbancií bol v Európe donedávna zanedbávaný z dôvodu malej 

rozlohy prírodných lesov, v ktorých by bolo možné sledovať dlhodobé efekty disturbancií 

(SVOBODA 2007). V poslednom období vychádza čoraz viac prác, pripisujúcich veľký význam 

práve týmto narušeniam na vývoj lesov v európskych oblastiach (FISHER et al. 2002, JONÁŠOVÁ 

et PRACH 2004). V prípade rozpadu stromového stupňa, ten nijako signifikantne nemení 

rastlinné spoločenstvo a pri ponechaní drevnej hmoty na zasiahnutých plochách možno 

povedať, že obnova je dostatočná na to aby sa hovorilo o stabilnom ekosystéme (ČÍŽKOVÁ et 

al. 2011). Stabilita na disturbovaných plochách je posilnená vytváraním vekovej stratifikácie 

nového porastu, nakoľko samotné zmladenie vo vyšších polohách nie je priestorovo vyvážené 

(MATĚJKA 2010). 
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2.2 Typy disturbancií 
 

Lesy sú ovplyvňované rozličnými typmi disturbancií ako napríklad požiare, veterné 

polomy, snehové kalamity, hmyz. Požiare ako disturbačná sila sa vzhľadom na klimatické 

pomery horských ekosystémov v strednej Európe takmer nevyskytujú (SVOBODA 2007). Medzi 

hlavné prirodzené sily vplývajúce na vývoj stredoeurópskych horských spoločenstiev sú silné 

vetry spôsobujúce polomy a na nich naviazané premnoženie hmyzu (KOLEJKA et al. 2010). 

  

 

Vietor 

 Vietor možno považovať za hlavný činiteľ formujúci lesné horské spoločenstvá 

v centrálnej Európe. Na disturbancie zapríčinené silným vetrom často nadväzuje premnoženie 

podkôrneho hmyzu. V súčasnej dobe, kedy sú klimatické zmeny čoraz viac badateľné, možno 

očakávať veterné disturbancie aj v oblasti NP Šumava čoraz častejšie.  

 

 

Hmyz 

Disturbancie spôsobené hmyzom, nastupujú hlavne v lokalitách kde sa vyskytujú 

monokultúrne porasty, to znamená porasty bez vekovej a priestorovej štruktúry prirodzeného 

lesa (FANTA 1997). Riziko napadnutia stromov závisí aj na ich veku, množstve dostupných 

živín a vody v ekosystéme. V prípadoch, kedy dochádza k masívnemu premnoženiu lykožrúta 

smrekového (Ips typographus) môže dochádzať aj k napadaniu pôvodných porastov a dokonca 

aj mladých jedincov (MODLINGER et al. 2009). O tom, že napadnutie podkôrnym hmyzom je 

úzko späté s veternou kalamitou, popisuje aj štúdia OKLANDA & BJORNSTADA (2006). Ips 

typographus patriaci medzi r – stratégov, je schopný sa vo vetrom oslabenom poraste veľmi 

rýchlo množiť. Riziko namnoženia kôrovca smrekového je závislé na veľkosti polomu. Pri 

veľkom polome sa tento druh dokáže namnožiť do takých počtov, že začne napádať aj stromy 

nepoškodené vetrom (ERIKSSON et al. 2007). V takýchto prípadoch je jeho šírenie limitované 

vyčerpaním potravných zdrojov.  

Významným faktorom, ktorý sa objavuje po disturbanciách zapríčinených vetrom a 

hmyzom a zásadne vplýva na ekosystém je sucho. V období sucha sú smreky náchylnejšie na 
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napadnutie kôrovcom. MATĚJKA  (2011) vo svojej štúdií uvádza, že gradácií kôrovca 

predchádza vo vegetačnom období obdobie s výrazným suchom. 

 

Antropogénne vplyvy 

 

Antropogénne disturbancie sú typické hlavne v hospodárskych lesoch, kde umelé zásahy 

pri pestovaní spojené s výsadbou semenáčov výrazne ovplyvňujú vývoj lesného ekosystému. 

Jedným z antropogénnych vplyvov je aj ťažba, ktorá sa v českých hospodárskych lesoch 

doposiaľ vykonáva holosečne (napr. v Taliansku či Slovinsku je to podľa lesného zákona 

zakázané). Hlavným negatívom ťažby je odvoz drevnej hmoty a tým znižovanie živín 

v systéme (SVOBODA 2007). Pojazdom ťažkých drevospracujúcich strojov dochádza 

k narušeniu bylinného stupňa, čí je pôda náchylnejšia k erózii. Vyťaženie stromov odkryje 

pôdy, ktoré boli do tej doby schované v zákryte stromového stupňa. Tým tieto povrchy 

dosahujú vyšších teplotných maxím z dôvodu vyššej expozície slnečného žiarenia, na rozdiel 

od plôch ponechaných samovoľnému vývoju. Odstránenie lesného porastu sa prejaví aj na 

zmene teplotných a vlhkostných pomerov. Holiny jednoznačne ovplyvňujú hydrologické 

podmienky pôd. Rozrušený povrch bez vegetácie viaže vodu iba minimálne a súčasne pri 

vyšších teplotách pôda stráca vodu výparom rýchlejšie. Tento jav môže viesť až k zmenám 

v energeticko- látkových bilanciách územia (HAIS & KUČERA 2008). 

 

2.3  Prirodzená obnova lesa 

 
 

 Prirodzená obnova horských smrečín vychádza za normálnych podmienok 

z maloplošného rozpadu porastov a zakladá opäť priestorovo a vekovo diferencovanú štruktúru 

prirodzeného smrekového lesa. V prípade veľkoplošného rozpadu (víchrica, sneh) taktiež nie 

je obnova jednorazová a rovnomerná na celej postihnutej ploche, ale prebieha v dlhšom 

časovom období (FANTA 2008).   

 

Podľa najnovšieho výskumu, ktorý prebiehal na nemeckej strane Šumavy v NP 

Bavorský les sa ukázalo, že rozdiel v genetike medzi jedincami rastúcimi vo vyšších a nižších 

nadmorských výškach nie je taký ako sa pôvodne tvrdilo. Predpokladala sa totiž existencia 
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autochtónneho smrekového ekotypu, rastúceho vo nadmorskej výške nad 800 metrov. 

Výsledky analýzy pracujúcej s najväčšou zbierkou populačno-genetických dát  o smreku 

obyčajnom, však jednoznačne vylučujú genetickú odlišnosť horskej a nížinnej populácie. 

Naopak, analýza ukázala silné genetické premiešanie smrekov vo všetkých výškových 

polohách národného parku. Štúdia však nevylučuje prispôsobenie jedincov miestnym 

podmienkam. Vďaka silnému premiešaniu porastov, sú však všetky podstatné alely zodpovedné 

za prispôsobenie zastúpené aj u jedincov rastúcich v nižších polohách a taktiež mimo národný 

park (HEER et al. 2019) 

 Problematiku prirodzenej obnovy lesa s prevahou smreka obyčajného po rozsiahlom 

zasiahnutí kôrovca vo svojej práci rozoberá HEURICH (2009). Zozbierané dáta medzi rokmi 

1991 až 2005 poskytli vynikajúce podklady pre následne hodnotenie prirodzenej regenerácie 

stromového stupňa smreka v oblasti Rachel-Lusen v NPBW. Z výsledkov vyplýva, že počet 

jedincov na hektár v roku 2005 sa zvýšil až o 70% oproti roku 2002 a celkovo došlo 

k štvornásobnému nárastu oproti roku 1991. Výskum konštatuje pozitívny vzťah medzi 

ústupom vrchného stromového stupňa a rapídnym zvýšením mladých jedincov na danej ploche. 

Z toho vyplýva vysoká flexibilita a schopnosť biotopu reagovať na enormnú zmenu. Podobne 

výsledky dosiahli aj vedci pri výskume, ktorý prebiehal na českej strane parku. ČÍŽKOVÁ et al. 

(2011) vo svojej práci potvrdzujú dominantné postavenie prirodzenej obnovy lesa v porovnaní 

s umelou výsadbou. Pri práci sa upriamili aj na výskyt semenáčov na mŕtvom dreve. I keď ich 

počet nebol signifikantný, čo vysvetľujú množstvom nerozloženého dreva po orkáne Kyrill 

(2007), v závere konštatujú dôležitosť ja množstva tak aj kvality prítomného mŕtveho dreva ako 

mikrohabitatu v počiatočných fázach obnovy stromového stupňa. 

 

Mŕtve ležiace drevo a stojace súše vytvárajú v ekosystéme heterogénne prostredie 

s odlišnými mikroklimatickými podmienkami. Vytvára taktiež ideálne podmienky pre baktérie 

huby a bezstavovce majúce význam v kolobehu živín a cyklu uhlíka. Heterogénne prostredie 

tvorené vývratmi, tlejúcim drevom a stojacími kmeňmi, tvorí výborný habitat pre rozvoj vtákov 

a cicavcov, zároveň mŕtve drevo chráni okolitú vegetáciu pred okusovaním zverou. BAČE et al. 

(2009) v štúdií uvádza, že viac ako 50% semenáčov smreku sa v podmienkach horských 

spoločenstiev vyskytuje na mŕtvom dreve, ktoré im poskytuje kompetičné výhody pri súperení 

s bylinným stupňom. 
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Vývojové cykly lesa 

Rozdeľujeme dva typy vývojových cyklov. Oba typy rozpadov lesných ekosystémov 

pozostávajú z vývojových fáz lesa. Jedná sa o rozdielne dlho trvajúce úseky života prírodného 

lesa, pričom sa jednotlivé zložky podľa vnútorných zákonitostí prispôsobujú prostrediu, menia 

sa kvalitatívne, vznikajú, rastú, vyvíjajú sa a zanikajú. Rozlišujeme veľký a malý vývojový 

cyklus. 

 

Veľký vývojový cyklus: Nastáva v prípadoch, kedy bolo dané územie zasiahnuté 

disturbančnou silou, ktorá spôsobila katastrofický rozpad stromového stupňa. Vychádza teda 

z obnaženej lesnej pôdy. Sekundárna sukcesia tu začína šírením svetlomilných pionierskych 

drevín ako breza, topoľ či vŕba a formovaním tzv. prípravného lesa. V následnej fáze dochádza 

postupne k ústupu týchto druhov a vzniká les prechodný, ktorý je zložený z kombinácie 

pionierskych a klimaxových drevín. Pionierske dreviny sú po čase nahradené dlhovekými 

drevinami, klimaxovými (jedľa, buk, smrek) – vytvára a ustaľuje sa les záverečný klimaxového 

typu. Ten je v daných podmienkach najproduktívnejší a vyznačuje sa maximálnou akumuláciou 

biomasy. Býva taktiež najstabilnejším typom ekosystému, aký sa v daných podmienkach môže 

vytvoriť (VACEK et al. 2007). 

 

Malý vývojový cyklus:  Malý vývojový cyklus lesa prestavuje maloplošnú zmenu 

vývojových štádií, konkrétne pozostáva z troch základných fáz. V štádiu dorastania stromy 

prevažne mladých generácií intenzívne rastú. Pôvodne štruktúrne diferencovaná výšková 

úroveň sa postupne vyrovnáva a vytvára sa jednotné horizontálne zapojenie jedincov, ktoré si 

konkurujú o voľný, využiteľný priestor. Hovoríme o štádiu optima. V tomto stave je počet 

stromov na jednotku plochy nízky, narastá mortalita a stromy hornej vrstvy začínajú hynúť pri 

dosiahnutí veku dožitia vo vyššom počte. Les dochádza do štádia rozpadu. Zatienení jedinci, 

rastúci v podraste prechádzajú do kontinuálnej obnovy už koncom štádia optima pričom vo 

väčšine prípadov nastáva obnova klimaxových drevín a iba v prípade disturbancií obnova 

drevinami prípravnými (KORPEĽ 1987). 
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2.4  Disturbancie v NP Šumava 

 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom texte, hlavými disturbančnými silami, ktoré 

ovplyvňujú vývoj lesných spoločenstiev v NP Šumava sú vietor, gradácia kôrovca a asanačná 

ťažba. Pôsobenie týchto faktorov synergicky umocňuje znečistenie ovzdušia a pôd, 

premnožená zver, a klimatické výkyvy. Spoločne tak narúšajú ekologickú stabilitu šumavských 

lesov (SVOBODA 2007, MATĚJKA 2011).  

Zdravotný stav lesných porastov na Šumave je periodicky narušovaný kôrovcovou 

gradáciou. Tá posledná trvá asi 15 rokov. Počiatky siahajú do roku 1983, keď Národný park 

Bavorský les vyhlásil prvé bez zásahové územia s rozlohou 5500 ha. Vetrom spôsobené 

polomy, ktoré neboli spracované, sa stali hlavným faktorom, ktorý zapríčinil rozšírenie tohto 

škodcu na obe strany hranice v roku 1983 a 1984. NP Šumava (2012) uvádza, že 

najrozšírenejším druhom kôrovca na území parku je lykožrút smrekový (Ips typographus). Ten 

napadá smrek obyčajný v polohách s nadmorskou výškou nad 600 metrov. V roku 1984 došlo 

k jeho premnoženiu po veternej kalamite hlavne na území ÚP Modrava. V rovnakom období 

bolo na nemeckej strane priliehajúcej k ÚP Borová lada rozhodnuté o ponechaní polomu 

o objeme zhruba 30 000 m³ (JUHA  2005). Rok 1991 priniesol nové vedenie aktuálne zriadeného 

národného parku, ktoré presadzovalo myšlienku prirodzenej obnovy. Všetko ale zmenil suchý 

rok 1992. Ten odštartoval gradáciu kôrovca, ktorá viedla k rozsiahlym asanáciám drevnej 

hmoty (rok 1995 – 166 000 m³) (MRKVA 1997). K zásadným zmenám došlo v roku 1995, kedy 

nové vedenie parku zmenilo management parku, došlo k zmenšeniu I. zón z 22% na súčasných 

13% a zároveň k ich fragmentácií z 54 na 135 zón. Táto zmena umožnila ťažobné zásahy 

v bývalých prvých zónach (KŘENOVÁ a HRUŠKA 2012). V roku 1998 vedecká sekcia Rady NP 

Šumava, po tom čo sa vyskytla ďalšia veterná kalamita v NP Bavorský les a Šumava, 

odporučila zásah asanácií v 1. zónach, s cieľom spomaliť rýchly rozpad ekosystému. V NP 

Šumava sa aplikovali intenzívne opatrenia, hlavne rozšírenie oblastí, kde prebiehal úplný 

výrub, a od roku 1996 sa používali ako ochrana proti poškodeniu kôrovcom. Od polovice 

deväťdesiatych rokov cca 4930 ha smrekových porastov bolo postihnutých (3500 ha na 

bavorskej strane, 1430 ha na českej strane).V NP Bavorský les sa zóny bez zásahu rozkladajú 

na 75 % plochy. Proti kôrovcovi sa zasahuje iba vo vymedzenej okrajovej zóne, ktorá je 

minimálne 500 a maximálne 1100 metrov široká. V tejto zóne sa zasahuje trvale, a tak sú 

okolité hospodárske lesy úspešne chránené pred napadnutím. Rovnaký management platí aj 
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v novej časti národného parku v okolí hory Falkenstein (rozloha 11 000 ha), a teda k trvalým 

zásahom dochádza iba v tzv. okrajovej zóne (LINNER & WANNINGER 2010).   

  

Orkán Kyrill počiatkom roku 2007 posilnil gradáciu a skomplikoval obranné opatrenia. 

V súvislosti s počasím tak došlo na rozsiahlom území NPŠ k masívnemu rozvoju populácie 

lykožrúta smrekového. V roku 2009 bolo v zásahovom území vyťažených 300 tis. m³, v roku 

2010 až 247 tis. m³ dreva. Minimálne rovnaký objem zostal neasanovaný v bez zásahovej 

oblasti. (KREČMER et al. 2011). I keď správa NPŠ prisúdila zásluhy za útlm kalamity asanačným 

ťažbám, KINDLMANN et al. (2012) hovorí hlavne o chladnom a vlhkom počasí v lete roku 

2011. To podľa jeho slov zvýšilo úmrtnosť lykožrúta vďaka premnoženiu hubových chorôb. 

Ťažby podľa neho iba oslabili lesy pred následkami budúcich veterných kalamít. 

     

V súčasnosti k základným opatreniam proti šíreniu lykožrúta smrekového patrí ťažba 

napadnutých stromov, používanie feromónov a lapákov. Aplikácia obranných opatrení a ich 

možný efekt silno závisí od populačnej hustoty lykožrúta. Použitie týchto opatrení 

v klimaxových smrečinách tak totiž môže viesť iba k ďalšiemu rozrastaniu plochy holín 

a devastácii vzácnych biotopov. Z analýz vplyvu managementu na stav ekosystémov 

a dynamiky lesov vyplýva, že je nutné postupovať rozličným spôsobom podľa potenciálnej 

vegetácie. V klimaxových smrečinách nie je v situácii, ktorá je momentálne na Šumave, vhodné 

proti lykožrútovi zasahovať. Naopak v nižších nadmorských výškach je potrebné brániť jeho 

šíreniu intenzívne, pretože tam je jeho populačná hustota nižšia. V týchto polohách sú teda 

potrebné včasné zásahy, ktoré je nutné kombinovať s podporou iných drevín, ako je smrek, 

a zároveň je nevyhnutné udržiavať akúsi nárazníkovú zónu, kde budú obranné opatrenia silné 

natoľko, aby sa lykožrút nemohol šíriť z bez zásahových zón do okolia (KINDLMANN et al. 

2012).        

Pre management lesov v národných parkoch strednej Európy je vhodné zohľadniť, že 

víchrice, ale aj gradácie kôrovca sú prirodzenou súčasťou dynamiky smrekových lesov 

a formovali po tisícky rokov vývoj smrečín v strednej Európe. Takmer každé storočie sa týmto 

územím prehnala víchrica, ktorá spôsobila rozsiahle polomy. Špeciálne pre oblasť Šumavy je 

to, že tvorí horský predel tiahnuci sa od severozápadu na juhovýchod naprieč prevládajúcemu 

smeru vetrov vanúcich z oblasti horného Dunaja. Tento faktor podmieňuje výskyt častých 

víchric na území Šumavy, ktorým sa za posledných 30 rokov prehnalo asi 20 víchric. Dnes na 
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mnohých miestach Šumavy je možné pozorovať smrečiny obnovujúce sa po narušení. Prírodné 

narušenie síce rôznym spôsobom poškodilo živé stromy, no jednotlivé organizmy v lese zostali 

a teraz sa rozvíjajú na „troskách pôvodného lesa“. Toto prostredie je typické množstvom opadu, 

polámaných a vyvrátených stromov, ktoré sa postupne začínajú rozkladať. Okrem toho, že je 

rajom pre huby, mikroorganizmy, hmyz a mnohé ďalšie skupiny živočíchov, je aj semennou 

bankou bylín, tráv a drevín aj „biologické dedičstvo“. Mladým smrekom, ktoré roky prežívali 

v tieni materského porastu, odumretie stromovej vrstvy zaistilo prílev svetla, živín a tie 

naštartovali svoj rast. Smrekový ekosystém zostal funkčný a plný života, ktorý je omnoho 

rozmanitejší než v rovnako starom hospodárskom „živom lese“ (JONÁŠOVÁ & PRACH 2004, 

ŠATRÚČKOVÁ & VRBA 2010, ČÍŽKOVÁ et al. 2011).   
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3. Metodika 
 

3.1 Charakteristika záujmového územia 

 

Z geologického hľadiska náleží územie k Českému masívu, geologickej jednotke 

moldanubikum, celku moldanubikum Šumavy a južných Čiech, podcelku Šumavské pláne, čo 

sú hlboko denudované časti horstva variského veku (380 až 280 mil. rokov staré). Ide 

o najstaršie časti moldanubika respektíve celého Českého masívu. Územie tvoria prevažne 

pararuly, migmatity a ortoruly. Na tomto podloží dominujú podzoly, kambizeme a podzoly 

doplnené o rašelinne pôdy. Táto oblasť vysoko položených plání, (Zhúří 1150 m.n.m.) ktoré sú 

tvorené vrcholmi hôr a rašeliniskami patrí medzi najchladnejšie oblasti v ČR. Podľa QUITTA 

(1997) náleží klimatickým oblastiam CH4 a CH5, charakteristickými krátkym a vlhkým letom 

a veľmi dlhou mrazivou zimou. Tieto pôdne a klimatické charakteristiky napovedajú o zaradení 

územia do lesných vegetačných stupňov. Avšak ich základným určujúcim prvkom zostávajú 

prirodzene sa vyskytujúce dreviny. Podľa ZLATNÍKA (1976) možno zaradiť územie do 6 až 7 

LVS. Podľa KINDLMANNA et al. (2012), ktorý rozlíšenie LVS v NPŠ skúmal podrobnejšie, 

značná rozloha ním vymedzeného 7. bukovosmrekového LVS leží na vlhkých stanovištiach, 

s prevládajúcim smrekom, kde sa ale jedli ani buku veľmi nedarí. 

Záujmové územie MLKH leží asi z 2/3 v oblasti Šumavských plání, pre ktoré sú typické 

biotopy rašelinísk, rašelinných smrečín a zonálnych horských smrečín, v tomto prípade oblasť 

Filipovej Hute a Zhúřeckých slatí. V severnej časti sa jedná už o svahy smerom k Losenici – 

údolie Pěnivého potoka, s prirodzeným výrazným výskytom buku. Podľa aktuálne platnej 

zonácie sú lesy v správe MLKH rozdelené do I. (712,58 ha) a II. zóny (4278,88 ha) ochrany 

prírody. Celé územie MLKH je taktiež súčasťou Európsky významnej oblasti Šumava, z čoho 

vyplýva, že je taktiež určené k ochrane biotopov a druhov sústavy Natura 2000. (KŘENOVÁ & 

KINDLMANN 2015). 
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3.2 Analýza leteckých snímkov 
 

Jej bazálna časť spočíva v aktualizácií digitalizovanej vrstvy zachytávajúcej zmeny stavu 

lesných porastov za na ortofotomapách z rokov 2004 a 2011, ktorá predstavuje výstup práce od 

ZÝVALA (2014). Aplikoval pritom metodiku, ktorá  za priestorovú jednotku hodnotenia využíva 

segmenty mapovania sústavy Natura 2004 (stav v r. 2004) obdobne ako tomu je v mnou 

navrhovanej metodike, tvoriacej výstup bakalárskej práce s názvom „Čo vypovedajú letecké 

snímky o stave biotopov v Národnom parku Šumava?“.    

  

Pre účely  zadanej diplomovej práce bola za pilotné územie zvolená časť NP Šumava, 

v ktorej sú lesné pozemky obhospodarované neštátnym subjektom Lesy mesta Kašperské Hory 

s.r.o (obr.1). Spomínaná vytvorená metodika rozlišovala tieto štyri základné kategórie zmeny:

    

0 – nulová zmena (znamená, že lesný porast nebol v sledovanom období napadnutý či ťažený, 

poprípade stromový stupeň odumrel už pred rokom 2004 a mŕtvy zostal).   

1 –  v skôr zelenom poraste sa teraz mozaikovito vyskytujú suché a napadnuté stromy. Pritom 

stopercentná hodnota zmeny 1 znamená, že pomer zdravých a suchých stromov je rovný 1:1, 

respektíve zmena je rovnaká ako u päťdesiatpercentnej zmeny 2. stupňa. Ďalej bola využívaná 

hodnota 1 (5%) pre lesné porasty na prvý pohľad zdravé, v rámci ktorých bola vyťažená malá 

(omnoho menej než 5 %) časť stromov avšak takým spôsobom, že ju prakticky nie je možné 

graficky vyjadriť – napríklad je sem-tam vidieť olúpaný kmeň a podobne.  

       

2 –  vyjadruje plošné uschnutie porastov. 100 % znamená úplné odumretie predtým zdravého 

porastu. Hodnota 2 (30%) udáva uschnutie viac-menej kompaktnej časti porastu oproti zmene 

1 (60%), ktorej hodnota je síce rovnaká avšak suché stromy sa vyskytujú náhodne v priestore. 

Zmena 2 je tiež uvádzaná pri polomoch. 

3 – označuje vznik holín s ponechanými olúpanými kmeňmi zo skôr zdravých porastov. Musí 

ísť o pomerne súvislé pokrytie ponechaným drevom – niektoré väčšie časti holín, kde sa lúpalo 

boli presunuté do kategórie 4, pretože na nich takmer žiadne kmene neboli. Opäť platí 
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rozdelenie podľa percentuálnej škály, no pri posledných dvoch kategóriách sa dôslednejšie 

pracovalo s grafickým rozdelením oblastí a tým pádom sa získalo viac menších 

„stopercentných“ polygónov.        

4 – značí vznik holín bez ponechaných olúpaných kmeňov. 

Ďalej sú špecifikované percentuálne hodnoty plošného zastúpenia v polygóne (stĺpec 

PERCENTO), pričom 100 je plné a 5 je minimálne pokrytie danej zmeny v rámci hodnoteného 

segmentu. Keďže boli plochy odhadované subjektívne, využívali sa päťpercentné intervaly. 

Stĺpec EDITÁCIA v atribútovej tabuľke slúži na grafické zvýraznenie už hotových polygónov. 

Ďalším atribútom je rozloha jednotlivých polygónov v hektároch. Z tejto hodnoty 

a percentuálneho zastúpenia kategórie ZMENA bola spočítaná reálna rozloha jednotlivých 

kategórií. Hlavným výsledkom tak je rozloha holých sečí, či už s ponechanými kmeňmi alebo 

bez nich. 
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Obrázok 1. Hranice územia v správe lesov Mesta Kašperské Hory s.r.o (4916 ha) 

 

Avšak pre tento výskum bola aktualizovaná iba zmena 3. a 4. kategórie, ktorá je z pohľadu 

ochrany prírody najzávažnejšou. Taktiež na základe týchto dvoch typov zmien možno 

najvýstižnejšie popísať zásahový management, ktorý lesy MLKH uplatňujú. Ďalej bola táto 

zmena vyhodnotená jednak pre biotopy prislúchajúce tomuto územiu, tak aj pre 1. a 2. zónu.

 Letecký snímok z roku 2015 bol získaný z WMS služby Plzeňského kraja, ktorý 

zhotovila spoločnosť Georeal spol. s.r.o kamerou s rozlíšením 20 x 20 cm pre jeden pixel. 

Takéto rozlíšenie je dostačujúce pre zobrazenie lúpaných kmeňov ponechaných na holinách. 

Atribút zmeny bol zadávaný do vrstvy mapovania biotopov Natura 2000, pričom boli použité 

iba polygony reprezentujúce zalesnené biotopy podľa nomenklatúry CHYTRÉHO et al. (2001). 
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Hranice lesov spravovaných MLKH s.r.o boli vektorizované na základe naskenovanej 

a georeferencovanej lesníckej mapy tohto územia. V programe ESRI ArcGIS 10 boli 

sumarizované plochy jednotlivých kategórií zmien. Pre tvorbu   tabuliek boli dáta spracované 

v programe MS Excel 2007. 

 

3.3 Terénny prieskum 
 

V záujmovom území bolo pomocou meracieho pásma celkom vytýčených 30 plôch 

s rozmermi 30 x 30 metrov na ktorých prebiehal zber dát, z toho polovica sa nachádzala v 1. 

zónach ochrany prírody. Druhá časť zberných území tvorila bola v 2 zóne. Všetky plochy boli 

lokalizované v oblasti správy lesov Kašperské Hory a ich hlavným spoločným znakom bol 

aktívny lesnícky zásah, ktorý spočíval vo výrube napadnutých jedincov a následne lúpaním 

kmeňov, či odvezením drevnej hmoty z danej plochy. Konkrétne sa jedná o územia v lokalite 

Pěnivého potoka, Zhúřeckých slatí a Filipovej Hute, ktoré sú podrobnejšie popisuje tabuľka 2. 

a obrázok 2. Bližšiu predstavu daných lokalít poskytujú aj snímky v prílohe. 

Zber dát 

Na vytýčených plochách prebehla inventarizácia vyrúbaných stromov, presnejšie ponechaných 

kmeňov. Skúmané boli následné charakteristiky:  typ spracovania (olúpané/nelúpané), 

rozloženie na ploche, ponechané množstvo na ploche, stromový stupeň, typ zmladenia (jedince 

do 1 metra výšky, počet a druh). Ďalej bola meraná dĺžka ležiacich kmeňov a ich priemer 

a stupeň rozkladu. Na každej ploche bol popísaný stupeň prízemnej vegetácie. Podrobnejšie 

tieto charakteristiky popisuje tabuľka č.6.    

Dáta boli vyhodnotené v programe STATISTICA 12. Najskôr však bolo nutné ich prevedenie 

na normálne rozdelenie pomocou logaritmickej transformácie (Log X+1) a následne došlo k ich 

vyhodnoteniu pomocou deskriptívnej analýzy a funkcie ANOVA. Uvedené grafy boli taktiež 

spracované v programe STATISTICA 12. K tvorbe tabuliek a stĺpcových grafov bol použitý 

Microsoft Excel 2016. 
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Obrázok 2. Znázornenie plôch terénneho prieskumu na území MLKH 
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4. Výsledky  
 

4.1 Výsledky GIS 

 

Zmeny v zónach 

Na území v správe MLKH bola na základe leteckého snímku z roku 2015 klasifikovaná 

zmena 3. a 4. kategórie. Teda došlo k zmenám rozlohy plôch aktívnych lesníckych zásahov 

v prvom prípade s následným odkôrnením a ponechaním drevnej hmoty na mieste (tzv. 

drevosklad) a v prípade druhom k úplnému odvezeniu dreva z danej plochy (tzv. holina). 

Celkovo došlo k zmene na ploche 75,22 ha. Pritom 4 kategória zmeny sa ukázala na ploche 

69,39 hektára, z toho 67,49 ha ( 1,58% z 2. zóny MLKH) v druhej zóne NP. 4. kategória bola 

zistená tiež na ploche 1,91 ha v prvej zóne, kde došlo k úplnému odťaženiu stromového stupňa.  

Naopak drevnú hmotu ponechal tento vlastník lesa v druhej zóne iba na ploche 1,54 ha teda asi 

0,04 % z celku MLKH.  Podrobnejší popis a znázornenie podáva  graf 1 a tabuľka 2.  

 

 

Graf  1. Klasifikovaná zmena v jednotlivých zónach 
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Tabuľka 2. Rozlohy 3. a 4. kat. zmien klasifikovaných v území MLKH 

 

 

Zmeny v jednotlivých biotopoch 

Rozdiely boli zaznamenaná aj na úrovni biotopov. Celkovo sa jedná o sedem typov 

biotopov sústavy Natura 2000, u ktorých došlo za obdobie medzi rokmi 2011 až 2015 k zmene 

(tabuľka č. 3).  

 

Tabuľka 3. Typy lesných biotopov, u ktorých bola zaznamenaná zmena stavu v rokoch 2011-

2015 

 

 

Najväčšie percento zmien kat. 4 sa týka biotopov suťové lesy, acidofilné bučiny 

a horské trstinové smrečiny. Tie tvoria aj najrozsiahlejšiu plochu na danom území. Významné 

sú hlavne zmeny v biotope L9.1 – horské trstinové smrečiny, kde  ich hodnota činí 2,01 %. 

Podobne v biotopoch L4 – suťové lesy a L5.4 – acidofilné bučiny presahuje táto hodnota 

hranicu 1 %. Z ostatných, menej zastúpených biotopov sú pomerne markantné hodnoty u typu 

L9.2.B – podmáčané smrečiny, kde rozdiel za skúmané obdobie dosiahol hodnotu 0,97 %.  

Kategória 3. nastala celkovo na podstatne menšom území. Prevažne sa táto zmena odohrala 

v oblastiach 1. zón, ktoré predstavujú iba 14,5 % (712 ha) z celku MLKH. Avšak za obdobie 

Označenie biotopu Názov NPŠ celkom [ha]  KML s.r.o [ha] % KML z celku NP

L 4 Suťové lesy 273,1508 103,14 37,76

L 5.4 Acidofilné bučiny 14693,4987 2026,2 13,79

L 9.1 Horské trstinové smrečiny 10470,1444 1369,88 13,08

L 9.2 A Rašelinné smrečiny 2302,7251 220,79 9,59

L 9.2 B Podmáčané smrečiny 6047,4543 325,73 5,39

X 9 A Lesné kultúry s nepovodnými ihličnatými drevinami 12721,0929 480,53 3,78

X 10 Lesné paseky a holiny 1659,2587 125 7,53

Obdobie 2011 - 
2015 

 MLKH s.r.o 
[ha] 

1. zóna  
[ha] 

2. zóna 
[ha] 

1. zóna % 
MLKH 

2. zóna % 
MLKH 

Zmena 3. kat 5,83 4,29 1,54 0,60 0,04 

Zmena 4. kat  69,39 1,91 67,49 0,27 1,58 

Celkom 75,22 6,2 69,03 0,87 1,61 
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od roku 2004 až 2015 došlo k zmene 3 kategórie u typov : acidofilné bučiny, horské trstinové 

smrečiny a rašelinné smrečiny v hodnotách blízkych 2 percentám. Podrobnejšie o zmenách 

v biotopoch pojednávajú tabuľky 4 – 5 a grafy 2 – 3.   

Od  vyhlásenia EVL Šumava v roku 2004 došlo k zmene viac ako 10% u všetkých 

sledovaných lesných biotopov. Výnimkou je iba biotop rašelinné smrečiny, u ktorého zmena 

činí 7 %, z toho väčšina sa udiala do roku 2011. Jedná sa o tzv. prioritní typ biotopu (podľa 

smernice ES) prevažne sa vyskytujúci v prvých zónach NP. 

 

Tabuľka 4.  Zastúpenie zmien 4 kat. v rámci biotopov 

 

 

 

Tabuľka 5. Zastúpenie zmien 3 kat. v rámci biotopov

 

Zmena 4. holiny

Typ biotopu ha % ha % ha %

L4 9,96 9,66 1,4 1,36 11,36 11,02

L5.4 229,64 11,33 29,3 1,46 258,94 12,79

L9.1 393,82 28,75 27,48 2,01 421,3 30,76

L9.2A 13,75 6,23 1,7 0,77 15,45 7

L9.2B 31,07 9,54 3,16 0,97 34,23 10,51

X9A 47,21 9,82 1,02 0,21 48,23 10,03

X10 10,07 8,01 5,33 4,26 15,4 12,27

2004- 2011 2011-2015 celkom

Zmena 3. kmene

Typ biotopu ha % ha % ha %

L4 0 0 0,13 0,13 0,13 0,13

L5.4 36,07 1,78 3,6 0,18 39,67 1,96

L9.1 20,55 1,5 0,85 0,06 21,4 1,56

L9.2A 3,82 1,73 0,53 0,24 4,35 1,97

L9.2B 10,03 3,08 0,62 0,19 10,65 3,27

X9A 0,26 0,05 0,09 0,02 0,35 0,07

X10 0,59 0,47 0,11 0,09 0,7 0,56

2004- 2011 2011-2015 celkem
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Graf 2. Percento zmeny 4. kategórie na území MLKH v jednotlivých obdobiach 

 

 

Graf 3. Percento zmeny 3. kategórie na území MLKH v jednotlivých obdobiach 
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4.2 Výsledky terénneho prieskumu 

 

V tejto časti boli testované tri základné hypotézy: 

H0(1): Nie je rozdiel mezi I. a II. zónou v ponechanom dreve 

H0(2): Nie je rozdiel medzi I. a II. zónou v množstve semenáčov 

H0(3): Nie je rozdiel v druhovej skladbe semenáčov medzi I. a II. zónou. 

 

Tabuľka 6. Charakteristika skúmaných plôch  

  

 

Vysvetlivky: SM – smrek, JB – jeřáb, BK – buk, B – borůvka, T – tráva   

 

 

 

 

Značka Lokalita Zóna Dřevo Ponechané množstvo [m³] Stromový stupeň Podrast Druh zmladenia SM semenáče [ks] JB semenáče [ks] BK semenáče [ks]

1 FH 1 PONECHANE 21,195 SM B Prirodzené 16 3 0

2 FH 1 PONECHANE 23,1732 SM/JB B Prirodzené 33 5 0

3 FH 1 PONECHANE 35,325 SM BT Prirodzené 24 0 0

4 FH 2 ODVEZENÉ 0 SM BT Prirodzené 54 10 0

5 FH 2 ODVEZENÉ 0 SM T Umelé 125 0 0

6 FH 2 ODVEZENÉ 0 SM/JB T Umelé 143 25 0

7 ZH 1 PONECHANE 18,0864 SM BT Prirodzené 72 0 0

8 ZH 1 PONECHANE 15,2604 SM BT Prirodzené 43 0 0

9 ZH 1 PONECHANE 22,0428 SM B Prirodzené 28 3 0

10 ZH 2 ODVEZENÉ 0 SM B Umelé 39 16 0

11 ZH 2 ODVEZENÉ 0 SM/JB BT Prirodzené 19 8 0

12 ZH 2 ODVEZENÉ 0 SM BT Umelé 61 9 0

13 PP 1 PONECHANE 5,9346 SM/B B Prirodzené 59 0 2

14 PP 1 PONECHANE 37,3032 SM/B B Prirodzené 22 0 6

15 PP 1 PONECHANE 45,216 SM/B BT Prirodzené 47 0 10

16 PP 1 PONECHANE 31,6512 SM B Prirodzené 86 2 3

17 PP 1 PONECHANE 42,39 SM/B BT Prirodzené 29 0 2

18 PP 2 ODVEZENÉ 0 SM/B BT Umelé 133 6 18

19 PP 2 ODVEZENÉ 0 SM/B T Prirodzené 17 7 4

20 PP 2 ODVEZENÉ 0 SM T Prirodzené 31 0 0

21 PP 2 ODVEZENÉ 0 SM BT Umelé 112 13 5

22 PP 2 ODVEZENÉ 0 SM B Umelé 186 0 15
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Ponechané  lúpané kmene 

Z prieskumu jednoznačne vyplýva rozdielny prístup MLKH pri ponechaní olúpaných 

kmeňov na asanovaných plochách medzi I. a II. zónou. Na všetkých skúmaných lokalitách boli 

kmene odkôrnené, predpokladám za účelom boja proti gradácií kôrovca a taktiež boli na daných 

plochách rozložené nerovnomerne. Len veľmi malé množstvo kmeňov sa nachádzalo 

v pokročilejšom štádiu rozkladu, čo mohlo zapríčiniť viacero faktorov. Množstvo ponechaného 

dreva na plochách bolo z dôvodu chaotického rozmiestenia ťažko zistiť. Najväčší objem 

drevnej hmoty bol spočítaný na ploche v lokalite Pěnivý potok v množstve 45,2 m³. V tej istej 

lokalite bol zároveň zistený aj najmenší objem 5,9 m³. Objemy boli počítané iba v I. zónach, 

nakoľko všetky navštívené plochy v II. zóne boli úplne vyčistené. ANOVA ukázala významný 

štatistický vplyv zonácie na množstve ponechaného dreva (p=0,000). Táto situácia bola 

identická v rámci všetkých troch lokalít. 

 

Graf 4. ANOVA pre rozdiel v ponechanom dreve medzi I. a II. zónou a jednotlivými lokalitami. Zóna(Lokalita); 

nevážené priemery, Súčasný efekt: F(3, 16)=112,45 p=,00000, dekompozícia efektívnej hypotézy, vertikály 

označujú 0,95 intervaly spoľahlivosti. 
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Výskyt semenáčov 

Zmladenie bolo pozorované na všetkých výskumných plochách s rozdielmi 

v množstve a druhovom zastúpení jedincov. Na rozdiel od I. zóny v území II. zón bola 

zaznamená umelá výsadba  mladých jedincov a aj ich následná ochrana vo forme oploteniek. 

U všetkých plôch, kde bola klasifikovaná umelá výsadba presahoval počet semenáčov 100 ks 

na ploche 30 x 30 metrov. Najpočetnejšie zmladenie s počtom viac ako 200 jedincov bolo 

pozorované v II. zóne lokality Pěnivý potok.  Z výsledkov jasne vyplýva vyššia početnosť 

mladých jedincov do výšky 1m v oblastiach II. zóny. Bol zistený štatistický vplyv zonácie na 

množstvo semenáčov do výšky 1m (ANOVA, p = 0,04637). Najviac a zároveň aj najmenej 

jedincov sa vyskytovalo v lokalite Filipova Huť v II. respektíve I. zóne. 

 

 
Graf 6. Krabicový graf rozdielu v množstve výskytu semenáčov medzi I. a II. Zónou. 
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Graf 7. ANOVA pre rozdiel v množstve semenáčov medzi I. a II. zónou a jednotlivými lokalitami. 

Zóna(Lokalita); Nevážené priemery, súčasný efekt: F(3, 16)=3,3268, p=,04637, dekompozícia efektívnej 

hypotézy, vertikály označujú 0,95 intervaly spoľahlivosti. 

 

Druhové zastúpenie semenáčov 

ANOVA nepreukázala štatistickú významnosť vplyvu zonácie na druhovú skladbu 

semenáčov (p = 0,09546). Na skúmaných plochách boli počas výskumu klasifikované 3 druhy 

semenáčov – smrek, buk a jarabina. Najpočetnejšie zastúpený bol smrek, ktorý prevažoval 

a nachádzal sa na všetkých lokalitách, zatiaľ čo u buku tomu tak nebolo. Jedince buku sa 

vyskytovali iba v oblasti Pěnivého potoka (I. aj II. zóna). Rozdiely v druhovej početnosti boli 

zreteľné. Počty semenáčov smreka na niektorých plochách s rozlohou 30 x 30 m presiahli 

i hodnotu 150 kusov, na rozdiel od buku či jarabiny, kde sa hodnoty pohybovali maximálne do 

30 kusov na jednej výskumnej ploche. V prípade umelého zmladenia boli na lokalitách 

pozorované iba oplotenky so smrekom.  
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Graf 8. ANCOVA pre rozdiel v druhovej skladbe semenáčov medzi I. a II. zónou a jednotlivými lokalitami. 

Zóna(Lokalita); nevážené priemery, Wilksova lambda = ,38195,  F(9, 34,223)= 1,8445, p=,09546 , dekompozícia 

efektívnej hypotézy, vertikály označujú 0,95 intervaly spoľahlivosti. 

 

 

Graf 6. Krabicový graf rozdielov v množstve výskytu semenáčov v jednotlivých lokalitách. 
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Tabuľka 7.  ANOVA ukazateľov. Signifikantne významné vplyvy na hladine významnosti        

p < 0.05 sú označené *.   

 

 

Doplňujúce zistenia 

Na prevažnej väčšine plôch bol stromový stupeň tvorený smrekom (až na 13 

plochách). Zvyšné plochy boli tvoril zmiešaný smrekovo - jarabinový (3) alebo smrekovo - 

bukový stromový stupeň. Umelé zmladenie bolo zaznamenané na 7 plochách, pričom všetky 

boli na území II. zóny. Badateľný bol aj rozdiel v type podrastu. Zatiaľ čo v lokalitách II. zón 

častokrát prevažovali trávy, obklopujúce drobné semenáče, v I. zónach to boli kríčkovité 

brusnice. Vyšší výskyt trávneho pokrytia bol pozorovaný aj v oblasti na stráňach Pěnivého 

potoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect SS df MS F P

Lokalita 0,03 2 0,01 0,05 0,644

Zóna 10,76 1 10,76 359,6 0,000*

Lokalita 0,066 2 0,033 0,477 0,629

Zóna 0,693 3 0,231 3,327 0,046*

Effect Wilks Value Effect df Error df F p

Lokalita 0,242 6 28 4,818 0,002*

Zóna 0,382 9 34,22 1,845 0,095

Analýza kovariancie - jednotlivé analýzy pre jednotlivé premenné

Rozdiel v ponechanom 

dreve medzi I. a II. Zónou

Rozdiel v množstve 

semenáčov medzi I. a II. 

Rozdiel v druhovej skladbe 

semenáčov medzi I. a II. 
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5. Diskusia  
 

Predkladaná práca nadväzuje na bakalársku prácu: „Čo vypovedajú letecké snímky o stave 

biotopov v Národnom parku Šumava?“ (2013), v ktorej bola navrhnutá metodika k mapovaniu 

rozsahu zmien v lesných biotopoch na území pod správou MLKH. Obdobnú metodiku  použil 

kolega Zýval (Zýval, 2014; Zýval et al. 2016) v monitoringu zmien biotopov na území ÚP 

Modrava (MLKH ako súčasť), z ktorého vyplývajú markantné rozdiely v hospodárení medzi 

dvoma subjektami, štátnou Správou NP a súkromnými MLKH. Z klasifikácie zmeny z obdobia 

medzi rokmi 2011 až 2015, ktorá tvorí časť výstupu tejto diplomovej práce vyplýva, že došlo 

k zmene kategórie 3. a 4. u lesných biotopov na celkovej ploche 75, 22 ha. Z toho až 69,39 ha 

tvorí razantný zásah do územia NP a síce úplný odvoz drevnej hmoty, došlo k vytvorení holín. 

Väčšina nových holín, až 67,49 ha z tejto plochy, sa nachádza v II. zóne. Tento fakt možno 

prisúdiť hlavne skutočnosti poberania finančných náhrad súkromným vlastníkom, ktorým sú 

v tomto prípade Kašperskohorské městké lesy s.r.o, ako ujmu za obmedzenú možnosť 

hospodárenia v I. zónach lesov NP Šumava. Svedčí o tom aj minimálna plocha1,54 ha (asi 

0,04% z celku MLKH) plochy v II. zóne, kde bolo lokalizované ponechané drevo. Zvyšok bol 

z územia vyťažený. Možno považovať túto zmenu za 4 ročné obdobie ako pomerne razantnú, 

hlavne ak uvážime, že odlesnenie spôsobuje najväčšie zhoršenie kvality lesných biotopov 

(WILD et al. 2004, ŠATRUČKOVÁ et VRBA 2010). Schopnosť lesných biotopov sa samovoľne  

obnovovať je plošným vyťažením a odvezením drevnej hmoty, najme k pôde a podrastu 

nešetrnými metódami, silno znížená (FISHER et al. 2002). Odporuje to princípom ekologického 

lesníctva, definovaného napr. FANTOU (2009) a SVOBODOU (2009), ktoré by mali byť 

uplatňované aspoň v lesoch národného parku. 

Významné sú aj zistenia na úrovni biotopov sústavy Natura 2000, vyplývajúce z tohto 

mapovania. Až u troch typov biotopov došlo za sledované obdobie k zmene plochy o viac ako 

1%. Pri hodnotení zmeny biotopov sústavy Natura 2000 sa za významnú zmenu považuje už 

zmena na úrovni 1%. Vychádza to z českej tak aj z nemeckej metodiky hodnotenia 

(CHVOJKOVÁ  et al. 2011, LAMBRECHT & TRAUTNER  2007). Po spojení zistení tejto diplomovej 

práce a predchádzajúcej štúdie postihujúcej taktiež toto záujmové územie (Zýval et al. 2016) 

vyplýva, že od  vyhlásenia EVL Šumava v roku 2004 došlo k zmene viac ako 10% u všetkých 

sledovaných lesných biotopov. Výnimkou je iba biotop rašelinné smrečiny, u ktorého zmena 
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činí 7 %, z toho väčšina sa udiala do roku 2011. Jedná sa o tzv. prioritní typ biotopu (podľa 

smernice ES) prevažne sa vyskytujúci v prvých zónach NP. Toto sú závažné zmeny, ktoré by 

mali byť predmetom šetrenia o naplňovaní ustanovení európskych smerníc o ochrane sústavy 

chránených území Natura 2000 a ich implementácii do českej legislatívy (Křenová & 

Kindlmann 2015) 

 

Druhá časť práce, ktorú predstavoval terénny prieskum I. a II zón, skúmala  dôsledky 

aplikovaného managementu na lesné ekosystémy.  Celkovo bolo skúmaných 22 vyznačených 

plôch v lokalitách Pěnivý potok, Filipova Huť a Zhúřecké slate, v rámci I. a II. zóny, u ktorých 

sa skúmali viaceré charakteristiky. Hlavná pozornosť bola venovaná objemu dreva 

ponechaného k zotleniu a zmladeniu dreva, teda parametrom, ktoré sú považované za kľúčové 

pri hodnotení kvality lesných ekosystémov.  

 

Za jednoznačný možno považovať bez pochýb rozdiel v množstve ponechaných lúpaných 

kmeňoch medzi zónami, kedy v území II. zón nebolo počas výskumu zaznamenané ponechané 

drevo na asanovaných plochách. To vyvracia prvú hypotézu, kedy možno tvrdiť pravý opak. 

MLKH v tomto prípade odťažili a odviezli všetku drevnú hmotu, ktorú bolo možné odťažiť. To 

sa samozrejme nedá považovať za vhodný ekologický prístup vo všetkých lesoch, v lesoch 

národných parkov predovšetkým (FANTA 2009). Dôležitosť výskytu mŕtveho, rozkladajúceho 

dreva pre úspešnú regeneráciu stromového stupňa bola študovaná a potvrdená u viacerých 

druhov (ZIELONKA 2006). Tento mikrohabitat obsahuje na rozdiel od pôdy väčšie množstvo 

humusu, ktorý podporuje rast nielen semenáčov ale aj symbiotických mykoríznych húb. Stupeň 

rozkladu je však veľmi významný. S pokročilejším rozkladom narastá i množstvo semenáčov 

v danom mikrohabitate (BAČE et al. 2009). S množstvom ležiacej mŕtvej biomasy narastá 

i schopnosť akumulovať vodu a tým vytvoriť vhodnejšie hydrologické podmienky pre mladé 

jedince ako je to napríklad u habitov pokrytých trávou, s ktorou musia semenáče súperiť 

o svetlo a ďalšie zdroje (ULBRICHOVÁ et al. 2006). Práve trávy (predovšetkým Calamagrostis 

villosa) pokrývali plochy II. zón najme v lokalite Filipova Huť a Pěnivý potok a teda možno 

v týchto lokalitách usudzovať pomalú regeneráciu asanovaných biotopov. Čo sa týka rozkladu 

drevnej hmoty na skúmaných plochách, len veľmi malé množstvo kmeňov sa nachádzalo 
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v pokročilejšom štádiu rozkladu, čo mohlo zapríčiniť viacero faktorov, ale predovšetkým je 

možné uvažovať o absencii drevnej hmoty ponechanej k rozkladu v predchádzajúcom období. 

Za významný považujem aj nedostatočný styk asanované hmoty s povrchovou vrstvou pôdy 

(kmene prevažne preložené cez seba). Tento vplyv je ešte posilnený olúpaním kmeňov, čím sa 

na ich povrchu vytvorí slizovitý povrch, ktorý minimalizuje šancu zachytávania sa semien či 

spór na tejto vrstve. Navyše z asanovaných plôch  bola odvezená všetka biomasa okrem 

lúpaných kmeňov.  

V druhej hypotéze som sa snažil vyvrátiť závislosť množstva mladých jedincov na zonácii. 

Avšak bol preukázaný štatisticky významný vplyv zonácie na rozsahu zmladenia. Tento výstup 

je silno ovplyvnený umelým zmladením - výsadbou smrekových semenáčov, o čom hovorí aj 

samotná početnosť jedincov na týchto plochách. Tá sa pohybuje rádovo v stovkách. Zatiaľ čo 

u lokalít s prirodzeným zmladením sa tieto hodnoty pohybujú v desiatkach kusov mladých 

jedincov na plochu. To ale súhlasí aj z počtom sadeníc zistených v iných prácach. Napríklad 

VON BAUER et al. 2008; HEURICH 2009) uvádzajú počty okolo 5200 ks mladých jedincov na 

hektár. Dáta z monitoringu prirodzeného zmladenie v horských smrečinách NP Šumava 

ponechaných samovoľnému vývoju (ČÍŽKOVÁ et al. 2011) uvádzajú obdobné počty zmladenia. 

V skúmanom území obhospodarovanom MLKH je teda aj na základe predchádzajúcich viet 

možno predpokladať vyššiu mortalitu jedincov umelo vysadených než u jedincov prirodzeného 

zmladenia. Podľa FRANKLINA et al. (2007) je dôležitosť a efektivita umelej výsadby v po 

kalamitných podmienkach na holinách veľmi nízka. Nemožno teda na základe tohto výsledku 

tvrdiť, že plochy druhých zón sú na tom z hľadiska zmladenia lepšie oproti I. zónam 

s ponechanými lúpanými kmeňmi.  

Tretia stanovená hypotéza sa týkala závislosti druhového zloženia semenáčov na 

zonácii. Túto hypotézu sa ale nepodarilo ani vyvrátiť ani potvrdiť. Výsledky nevykazujú žiaden 

štatisticky významný vplyv zonácie na druh semenáčov na skúmaných plochách. Z troch 

reflektovaných druhov (buk, smrek, jarabina) sa v lokalitách Filipova Huť a Zhúřecké slate 

nevyskytovali žiadne semenáče buku, pretože sa jedná o oblasti slatí a nadväzujúcich 

podmáčaných a rašelinných smrečín, so stanovištnými podmienkami pre buk nevhodnými 

(NEUHÄSLOVÁ 2001) . Záujmové územie MLKH leží asi z 2/3 v oblasti Šumavských plání, pre 

ktoré sú typické biotopy rašelinísk, rašelinných smrečín a zonálnych horských smrečín, v tomto 

prípade oblasť Filipovej Hute a Zhúřeckých slatí. Posledná lokalita Pěnivý potok sa nachádzala 

v  severnej časti území obhospodarovaného MLKH,  jedná sa už o svahy smerom k Losenici – 
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údolie Pěnivého potoka, s prirodzeným výrazným výskytom buku a teda je možne s vyššou 

pravdepodobnosťou predpokladať výskyt semenáčov buku. Tak ako bolo pri terénnom skúmaní 

zistené.  
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6. Zhrnutie 
 

Práca poskytuje pohľad na zmenu stavu lesných biotopov v rámci územia NP Šumava pod 

správou MLKH a na spôsob uskutočňovaných managementových zásahov v období medzi 

rokmi 2011 až 2015. Je možné tvrdiť, že súkromný vlastník nevyužíva pri týchto úkonoch 

ekologický prístup. Za všetko hovorí management v II. zóne, kedy dochádza k odvozu takmer 

všetkej biomasy, ktorá vzniká asanovaním stromového stupňa – ako ochrana pred šírením 

kôrovca. Zarážajúci je ale fakt,  že došlo k odvozu kmeňov aj z územia I. zóny, pričom pokiaľ 

sa preukáže poberanie finančných náhrad za spôsobenú ujmu na tieto zóny, naskytuje sa priestor 

na sankciovanie tohto postupu.  

V každom prípade by bolo vhodné zamyslieť sa aj nad samotným lúpaním asanovaných 

kmeňov. Nielen že dochádza pri tomto zásahu k poškodzovaniu plochy manipuláciou ťažkej 

techniky, ale tento prístup je pomerne finančne náročný. Navyše všetka vzniknutá biomasa 

s výnimkou kmeňov je z plôch odvezená a využitá ako palivo. V súčasnosti sa v NPBW 

diskutuje o metóde tzv. bark scratchingu (narušenie kôry stromov, bez úplného lúpania), ktorá 

je oproti lúpaniu ekonomicky menej náročnejšia (THORN et al. 2016).  Z výsledkov taktiež 

vyplýva zachovanie vyššieho stupňa biodiverzity aplikovaním tejto metódy. Na základe 

skorších výskumov, možno predpokladať, že tento prístupový management zaužívaný MLKH 

sa v parku uplatňuje už takmer desať rokov a nič nenasvedčuje zmene. Ochrana prírody by 

v lesoch NP mala byť prioritou a pri naplňovaní tohto poslania je veľmi žiaduce hľadať 

neefektívnejšie managementové postupy. Závery tejto diplomovej práce ukazujú, že lesoch NP 

Šumava, ktoré obhospodarujú MLKH, sú volené postupy vedené inými prioritami. 

V niektorých prípadoch je možné konštatovať, že sú negatívne ovplyvnené predmety ochrany 

a dochádza k porušení ochranných podmienok národného parku a Európsky významnej 

lokality, a preto by si tieto skutočnosti mali viac všímať orgány štátnej správy ochrany prírody. 

Je preto zaujímavé, že za posledných pár rokov nikto na túto problematiku zo strany štátnej 

Správy NP Šumava a MŽP nepoukázal.  

Aplikovaním vopred navrhnutej metodiky, bolo možné analyzovať stav lesných porastov 

na území NP Šumava v ktorých hospodári neštátny subjekt MLKH spolu s využitím leteckých 

snímkov. Tie sú charakteristické svojou detailnosťou a presnosťou, čím možno predpokladať 

využiteľnosť vzniknutých dát v ďalších výskumoch. Terénny prieskum doplnil informácie 

získané z leteckých snímkov o konkrétne poznatky z vybraných lokalít. Správa NP Šumava  a 
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taktiež ďalšie orgány štátnej správy vytvárajú každoročne letecké snímky s vysokým rozlíšením 

a disponujú vhodnými nástroji (odbornými i personálnymi), ktoré im umožňujú uskutočniť 

potrebné analýzy. Strážna služba a ďalší odborní pracovníci správy parku sú dostatočne 

odborne erudovaní, aby mohli priebežne vykonávať nevyhnutné terénne prieskumy, a preto je 

možné kombináciu metód použitých v tejto diplomovej práci odporučiť ako veľmi užitočný 

nástroj pro priebežný monitoring stavu lesných ekosystémov v NP. Aktuálne poznatky je 

vhodné priebežne komunikovať s majiteľom lesov a využívať pre výkon štátnej správy ochrany 

prírody.   
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PRÍLOHY 
  

 

Fotky 

 

 

Fotka 1. Olúpané kmene v I. zóne v lokalite Filipova Huť 

 

 
Fotka 2. Trávou zarastená plocha v II. zóne po odťažení stromového stupňa 
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Fotka 3. Ponechaný kmeň v II. zóne v lokalite Pěnivý potok 

 

Fotka 4. Ležiace kmene s priemerom cez 35 cm v lokalite Pěnivý potok. Odťažená biomasa po 

olúpaní 
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Obrázok 3. Grafické znázornenie klasifikácie zmeny 3.a 4. v období xxxx – xxxx v programe 

ArcGIS 10 
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Obrázok 4. Pohľad na rovnaké územie zachytené na leteckých snímkach z roku 2011 a 2015 

a vyznačená zmena v prostredí ArcGIS   
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