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oponentský posudek disertačnípráce Mgr. Václava Tremla
,oDynamika alpinské hranice lesa ve Vysolcých Sudetech..
Předložená doktorská disertačnípráce disertačnípráce obsahuje l90 stran textu aje doplněna
7 přílohami. Po formá|ni stránce je práce ýborná, velmi kvalitní jsou zvláště mapové
přílohy'. Kvýznamnějšímpřeklepům patÍi na str. 21, odst.2, Í, .7 ,,směry údalíovlivnili,,,
,.
správně ovlivnily, na str. 44, odst.| , ř . 6 ,,rododendron sp. , správně Rhododendron Sp. na
'
str. 46, odst.Z, Í. 4 1e syntaxon Juncion trlÍidi nesprávně oznaóen jako ,,association,,, správně
alliance fiinde v textu práce je aznačeni správné).
Zák|aó prárce tvoří texty sedmi publikací v ang|iétiné, znichž pou|ze dvě by|y již
publikovány, tři jsou přijaty do tisku a dvě jsou v recenznim řizeni. Tři publikace autor
zpracova| sám, ostatní se spoluautory - dvě společně s M. Banašem, dvě s V. Jankovskou a P.
Králem. Podle sdělení autora (str.8) jeho autorský podíl na společných publikacích činil
nejméně 50 %. opomněl ovšem uvést, jakou problematikou se spoluautoři zabyva|i. Soubor
publikací autor doplnil úvodem a závěrem v češtině.
Lze pochopit, Že autor se soustředi| nabezprostřední prezentování výsledku dlouhodobého
ýzkumu v samostatných publikacich, jejichž soubor předkládá jako práci disertační. Autor si
nesporně ulehčil práci, ale oponentovi ji velmi ztiži|. Ze 190 stran textu je 27 stran citací
literatury, mnohé tituly se opakují, např. klasickápráce Jeníkova (1961) pětkrát. opakují se i
některé části textu, především v úvodních částech s rozborem problematiky, ale i části
výsledku. Škoda,Ž|,e^autor neryrržil příležitostizpracovat své ýsiedky souborně a připravit
tak monografickou studii' kterou si problematika horní hranice lesa rozhodně zaslouží.
Výborná znalost problematiky' dokumentovaná přehledy citovaných publikací a především
nové poznatky, soustředěné v předkládaném souboru publikací by autorovi takové zpracování
rozhodně umožnily.

a)

aktuálnost zvolené tematiky
V disertačni práci pojednávaná problematika dynamiky horní hranice lesa je v současnédobě
velmi aktuá|ni, především v souvislosti s verifikaci hypotéz o důsledcích vlivu globálních
změn klimatu na přírodu střední Evropy. Dlouhodobě je studován biogeografický význam
poloh nad alpinskou hranicí lesa v Krkonoších, Králickém Sněžníkua Hrubém Jeseníku,
umožňujícíchexistenci a evoluci tady vzácných reliktních společenstev a druhů. Výsledky
výzkumu poskytují nezbytný podklad pro péčio zvláště chráněná uzemi, náležejici
k nejvýznamnějšímskladebným prvkům evropské ekologické sítě na uzemi Českérepubliky.

b)

splnění vyfýčenéhocíle
Výsledky obsaženév prezentovaném souboru prací postupně naplňuji ziú<|adni stanovené cíle.
Autor stanovil a charakterizova| současný pruběh a změny polohy hranice lesa a podrobně
charakterizoval některé faktory, kÍeréhranici lesa ovlivňují.

c) zvo|ené metody zpracování
K zásadním přínosům práce patři aplikace nejnovějších geoinformačních metod, tedy

zpraeováni dat dálkového pruzkumu Země a ana|ýzy prostorových dat pomocí geografických
inťormačníchsystémů.Tyto metody byly účelnědoplněny terénnímmapováním,
paleogeografickými, mikroklimatickými, dendrochronologickými' dendrometrickými a

palynologickými šetřeními, umožňujícímiobjasňovat rŮzné aspekty dynamiky horní hranice
lesa.

d) výstedky disertačnípráce a přínos nových poznatků
Zásadním přínosem je exaktní vymezeni současného prriběhu lesní hranice

a

ploch
alpinských oblastí Ve třech studovaných pohořích s navaztljíci charak1eristikou
fyzickogeagraťtckých podmínek hranice lesa a charakteru přechodového ekotonu k alpinským
společenstvům. Důležitýmvýsledkem je interpretace výsledků palynologických ana|ýz,
potvrzujici ýjimeč:népostavení Krkonoš, kde jako v jediném ze studovaných
středoevropských pohoří zustaly rozsáhlejší plochy alpinských společenstev i klimaticky
přiznivých částech holocénu' Důležitéjsou i výsledky šetřenív1ývoje alpinské hranice lesa ve
druhé polovině 2O.století, potvrrujici vliv záni|lt pastevního vy:žiti a následný vliv
fytotoxických imisí a kyselých sriňek, Cenné poznatky přináší i ýsledky onginá|ních
dendrochronologických, dendrometrických šetřenía mikroklimatických šetření.

e} přínos pro dalšírozvoj vědní discipliny

Výsledky prezentované v souboru prací jednoznaině dokumentují přednosti komplexního

fyzickogeografického přístupu ke krajině s využitímmoderních geoinformačních metod. Pro
středoevropskou biogeografii mýi zásadni ýznam poznatky o rozsahu alpinských
společenstev v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku'o vyvoji horní hranice
lesa a závislosti jejího průběhu na geomorfologických ťaktorech a o charakteru přechodové
ekotonové zóny. Zjištěnépoznatky jsou qitečným základem pro dalšívýzkun, především pro
sledování vlivu měnícíhose klimatu.

Připomínky k oponované práci :
Nemohu souhlasit s velmi zjednodušenou charakteristikou rozdi|ů mezi horní hranicí lesa ,,v
|rarpatské oblasti,, a v ,,alpshlm regionu.. (str.8 a 9). V Íadékarpatských pohoří (např.
Vysoké Tatry) se hranice lesa nenacházi ,,na přechodu z montanního Qpravidla smrkové Ieý
do subalpinského Stupně,,, neboť v subalpinském stupni se v nich vyskytuje borovice limba i
modřín, což1e autorem uváděný zák|adni znakrozdi|ů.

Velkou pozornost věnuje autor terminologii' souvisejícís horní hranicí lesa. Používá
důsledně zaveďený termín alpinská hranice lesa (alpine timberline). Škoda,že se nepokusil
na|ézt odpovídajícíčeskýtermín pro alpine treeline (zřejmě stromová hranice). Dochází pak
ktomu, že včeských vysvětlivkách musí v závorce uvádět anglické termíny (na př. obr.ll,
příl. č.5 a 6) a vněkteých souvislostech není v textech jasné, o kÍerou zobou alpinských
hranic lesa se jedná.
Vpráci je několikrát uveden termín cenové ýsadby (např. str.186), případně ,,pťice,,
plantaťions (např. str.48) obávám se, že bez vysvětlení je tento termín zcela nesrozumitelný.
Velmi úzkou ekotonovou přechodovou ,,zónu boje.. na horní hranici lesa v Hrubém
Jeseníku |ze označit jako typický příklad pastorální lesní hranice (Kozak, Troll, Widacki
|995), neboť její charakter byl velmi pravděpodobně determinován pastvou a souvisejícími
aktivitami (např. vypalováním smrků' které omezují rozsah travinných společenstev a jsou
tedy pro pastevce negativním prvkem, ve Východních Karpatech dosud pastevci smrky na
hranici lesa vypaluji).Lze také předpokládat, že většina smrků na současnéhorní hranici lesa
v Hrubém Jeseníku, především v oblasti Pradědu, pochéni zýsadeb na konci 19' a počátku
20.století.
Velmi malá (prakticky žádná) pozornost je v práci věnována půdám. V celé práci jsou
půdy odbyty jedním stručným odstavcem v úvodu. Přitom půdnívlastnosti mohou byt např.
jednou zýznamných příčintoho, Že na konvexních částech svahů byl pozorován
v posledních deceniích pokles hranice lesa. Půdy nejsou charal<teizovány ani v posledních

třech prezentovaných publikacích' které se přitom na vybraných lokalitách zabyvaji detailním

studiem závislostí průběhu hranice lesa a nistu smrku na klimatických a geomorfologických
podmínkách na transektech a ýzkumných plochách. Doporučuji při dalšímvýzkumu (o jehož
aktuálnosti a účelnostinení pochyb) charakteristiky půd doplnit.

Závěr z
Nevšední zaniceni pro práci ,,v lrrasném prostředí našich nejvyŠšíchpohoří,, (str.S) zÚroč1|
autor tím, že v sedmi prezentovaných publikacich pÍinášířadu originálních qisledku, k1eró ve
svém souhrnu tvoří hodnotnou práci, kterou doporučuji k obhajobě. Podoqýkám, že bych dal
přednost prezentaci výsledku vuceleném textu, kde by nebyly rtnné části zbytečně
opakovány. Monografické zpracováni by také umožnilo lépe postihnout všechny současné
poznat|<y o zákonitostech a

vztazich krajinných procesů na horní hranici lesa.
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