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ABSTRAKT 

Diplomová práce zpracovává problematiku smrkových monokultur v souvislosti 

s výskytem kůrovců v NP Šumava. Cílem práce je nejen sjednotit a zpřehlednit 

informace, ale také, což je mnohem důležitější, zjistit povědomost o daném tématu u 

žáků devátých tříd základní školy. Zároveň odhaluje, jaký mají žáci přehled o 

souvisejících problémech a jaký zastávají názor k řešení situace. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická se dále dělí do osmi kapitol, které se 

věnují historii šumavských lesů, smrkovým monokulturám s bližším přihlédnutím ke 

smrku ztepilému, dále rozdílům mezi přirozeným a hospodářským lesem či jedinečnosti 

pralesa Boubín. V jedné z kapitol se dozvíme blíže něco o orkánu Kyrill a jeho 

následkům a v návaznosti na to následují informace o kůrovcových kalamitách a o 

samotném lýkožroutu smrkovém. Poslední dvě kapitoly nám pak přibližují možnosti 

řešení problémové situace s přihlédnutím na nejčastěji využívaná opatření a také se 

podíváme na to, jak vypadá aktuální situace v šumavských lesích s perspektivou do 

budoucna. Praktická část se z velké části skládá z dotazníkového šetření, které probíhalo 

u žáků devátých tříd Základní školy Národní 1018 v Prachaticích za účelem zjistit jejich 

informovanost o daném tématu. Výstupem práce je navrhnutí možností využití dané 

problematiky v praxi, kam jsem zahrnula výukový program, jehož součástí je pracovní 

list a ekologická hra k tématu. 
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ekologická hra 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the issues of the spruce monocultures in the relation 

to the incidence of the bark beetle (Ips typographus) in the Šumava National park. The 

aim of the thesis is not only to unify and arrange the information, but also find out the 

level of knowledge about this topic among the pupils of the ninth grade of the basic 

school. The work also shows the level of knowledge of the pupils about the related 

problems and what are their opinions and suggested solutions. The thesis is divided into 

the theoretical and practical part. The theoretical part consists of eight chapters, that are 

devoted to the history of the Šumava forests, pine tree monocultures with the closer 

focus on the Norway spruce (Picea abies), the differences among the „natural“ and 

„economical“ forest and to the uniqueness of the Boubín primeval forest. In one of the 

chapters we get information about the huriccane Kyrill and its effects on the Šumava 

forests and followed by the information about the bark beetle calamities and about the 

bark beetle on its own. The last two chapters are devoted the solution of the current 

situation in the Šumava forests and their future perspectives. The practical part of the 

thesis contains mainly of the questionnaire survey proceeded among the pupils of the 

ninth grade of the basic school in Prachatice, Národní 1017 in order to find out their 

knowledge about the subject. The output of the thesis is the suggestion of the usage of 

the given issues in the practice, consisting also of the educational plan with the working 

sheet and ecological game on the topic.  

 

KEYWORDS: 

Spruce monokulture, forest, bark beetles, bark beetle (Ips typographus), 

questionnaire, working sheet, ecological game 
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1 ÚVOD 

Stejně jako tomu bylo u mé bakalářské práce, i nyní se opět vracím k mé milované 

Šumavě. Právě ji považuji za jeden z nejbohatších koutů naší přírody. Je zde příroda 

něžná i divoká, příroda, která dokáže člověka leckdy překvapit, ale také okouzlit, kdy 

toto okouzlení pak trvá většinou celý život a pro člověka je balzámem na duši se sem 

vracet. Pro zpracování mé diplomové práce jsem si vybrala dosti ožehavé téma, a to sice 

problematiku smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava 

s aplikací do výuky. Právě smrkové monokultury a lýkožrout jsou dnes již nedílnou 

součástí Šumavy, proto si myslím, že je důležité, aby se rozšířila informovanost o tomto 

tématu, a to již u žáků základních škol až po širokou veřejnost.   

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – na teoretickou a praktickou. Teoretická 

část obsahuje 8 kapitol, v nichž se blíže zabývám historií šumavských lesů, také se 

seznámíme se smrkovými monokulturami a se samotným smrkem ztepilým, řekneme si 

něco o mrtvém dřevě a mimo jiné se zde můžete také dočíst o rozpadu a obnově 

horských smrčin. Práce dále popisuje rozdíly mezi přirozeným a hospodářským lesem či 

zajímavosti o pralese Boubín. Důležitou součástí jsou pak zejména velké vichřice, jichž 

ani Boubín nebyl ušetřen, přičemž v návaznosti na to se zaobírám problematikou 

kůrovců, jež s vichřicemi úzce souvisí. Dočtete se zde o největších větrných, ale i 

kůrovcových kalamitách, jaká nejběžnější opatření proti kůrovcům jsou využívána, 

jestli zasahovat či nezasahovat a mimo to i jaká je perspektiva šumavských lesů do 

budoucna.  

V praktické části je pak stěžejním především výzkum, který zjišťuje 

informovanost žáků devátých ročníků základní školy o tématu smrkových monokultur a 

kůrovců a také jejich postoj k řešení situace v tomto směru. Výstupem práce je navržení 

možností využití dané problematiky do praxe, kdy jsem pro tyto účely navrhla výukový 

program s názvem „Za kůrovcem do šumavských lesů“, jehož součástí je také pracovní 

list a ekologická hra k tématu.  

Nomenklatura taxonů rostlin je v celé práci sjednocena dle Klíče ke květeně 

České republiky (Kubát, 2002). 
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Hlavními cíli práce jsou: 

 Shrnutí teoretických poznatků o problematice smrkových monokultur 

v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava 

 Zjištění a porovnání povědomosti a postojů o dané problematice u žáků 

devátých ročníků základní školy 

 Návrh výukového programu s využitím praktického listu a ekologické hry 

vytvořených přednostně pro žáky devátých tříd na téma smrkových 

monokultur a kůrovců v NP Šumava 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie šumavských lesů 

„Ach, Šumavo, Šumavo! Snad odtud máš své jméno, že odevšad se ozývá, a kam se noha 

šine, odevšad se řine sladce lahodný tvůj šum!“ 

Vilém Mrštík (Kuklík, Mráz, 1984) 

Zeptáme-li se kohokoliv, co považuje na Šumavě za nejtypičtější, odpoví nám 

bezesporu – lesy. Šumava je svými lesy proslulá, však i její jméno nápadně souvisí 

s touto krajinotvornou formací. Totiž… V srbském jazyce slovo „šuma“ znamená 

v překladu les a jméno Šumava bude tedy patrně souviset s dávným praslovanským 

názvem lesnatého pohoří (Chábera et al., 1987). Šumavské lesy, jež se staly do takové 

míry neodmyslitelnou součástí krajiny, že nakonec daly Šumavě jméno, mají velmi 

dávnou minulost. Už ve třetihorách zde stály smíšené porosty podobné subtropickým 

lesům, ale v té podobě, jak ji známe dnes, se vegetace Šumavy vytvořila až na konci 

poslední doby ledové a pak v době poledové (Kuklík, Mráz, 1984), kdy na původně 

bezlesých plochách vznikly lesy s větším množstvím stromů a keřů, které sem pronikaly 

především z refugií, neboli z míst, na kterých druhy přežívají nepříznivá období 

(Čížková, Hubený, 2016). 

Šumavu můžeme zařadit mezi geologicky nejstarší pohoří střední Evropy, jež je 

tvořeno jak horninami vyvřelými, tak přeměněnými (zejména žulami a rulami). Co mají 

tyto horniny společné? Obsahují málo hořčíku a vápníku. Ve srovnání s vápenci a 

dolomity, které jsou díky hořčíku a vápníku zásadité, mají tyto horniny kyselý 

charakter, a proto půdy, které se na nich vytvářejí, jsou kyselé a chudé na živiny 

(Šantrůčková, Vrba et al., 2010). Historie šumavských lesů je popravdě velmi tajemná a 

dopídit se alespoň střípků vědění, dá pořádnou práci. Co je však jasné a zřejmé, je to, že 

se na Šumavě mnohé děje zřetelně opakují. To, co právě pominulo, nepochybně nastane 

za několik desetiletí či staletí znovu. Nic totiž netrvá věčně, nic není samozřejmé, 

jednoznačné ani stabilní. Proto každé zjednodušení pak klame a taktéž každé zobecnění 

může být lživé. Jak ale zjistit, jak to zde v minulosti vypadalo (Čížková, Hubený, 

2016)? 

K tomu, abychom si blíže mohli představit charakter tehdejší vegetace, 

nahlédneme do tzv. „kroniky přírody“. Jsou jí v podstatě jezerní a rašeliništní usazeniny 
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– sedimenty. Sediment představuje, dá se říct, obrovskou lednici, kde se bez přístupu 

kyslíku, v temnu a zároveň při stabilní teplotě nachází pylová zrna, spóry kapradin a 

jiné rostlinné a živočišné zbytky tak, jak se postupně během staletí ukládaly. Jelikož se 

sedimenty nijak zvlášť mezi sebou nepromíchávají, jsou vyšší vrstvy mladší než ty pod 

nimi a my pak díky nim můžeme pomocí koncentrací některých chemických prvků 

nebo zastoupení jejich specifických forem, určit jejich stáří. Ze získaných dat poté 

odborníci vytvářejí tzv. pylový diagram. Na základě skladby celého souboru pylových 

zrn v jednotlivých vrstvách sedimentu – tzv. pylového spektra – jsme schopni 

zrekonstruovat složení vegetace daného okolí. 

 Když bychom se vydali na cestu do doby před 10 000 až 15 000 lety, kdy na 

území Šumavy vyústila poslední doba ledová v pozdní glaciál, je to pro člověka značně 

nepředstavitelná a velmi dávná doba – z hlediska lidského věku se jedná o nejméně 400 

generací. Oproti tomu, když si vezmeme takový smrk, který se může dožít až 500 let, 

znamená pro něj tato doba „pouhých“ 20 generací. To už je poměrně krátký časový 

úsek, na který se nyní více zaměříme.  

Nikoho asi nepřekvapí, že zpočátku Šumavu ovlivňovalo hlavně podnebí. Pylový 

diagram a historické datování sedimentu z Plešného jezera nám vypovídají o tom, že po 

tom, co ustoupil ledovec až do doby přibližně před 10 000 lety (počátek holocénu), byla 

šumavská krajina pokryta od středních až do vrcholových poloh bezlesou krajinou 

kamenité tundry, což je dnes typická vegetace pro končiny za severním polárním 

kruhem. Po odeznění pozdní doby ledové docházelo k pozvolnému oteplování, do poloh 

nad 1000 m n. m. se začala šířit bříza zakrslá (Betula nana), jalovce (Juniperus), 

keřovité vrby, vzácně olše zelená (Alnus alnobetula) a nejspíše i borovice limba (Pinus 

cembra), která v tu dobu byla typická i pro nedaleké Alpy. V období preboreálu před 

10 000 – 9 000 lety byly teploty o 5 °C nižší než dnes, což vyhovovalo jalovci 

(Juniperus) a dalším keřům. Zatímco v nejvyšších polohách panovala tundra, ve 

středních polohách začaly růst borovice lesní (Pinus sylvestris) a bříza pýřitá (Betula 

pubescens), jež vytvářely otevřené lesotundrové ekosystémy. Nižší polohy se pak 

podobaly tajgám dnes charakteristickým pro Finsko a severní Rusko. Do nižších poloh 

Šumavy pak začal z Alp pronikat smrk ztepilý (Picea abies). Během preboreálu se 

postupně zvyšovala teplota a následujících 6 000 let zde bylo teplejší podnebí, než je 

dnes (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 
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Před 8 000 až 7 000 lety už smrk dominoval převážně na většině území, jen 

v okrajových částech Šumavy se sporadicky objevoval buk vtroušený do smrčin 

s borovicí. Tento výskyt je prokazatelný zejména v oblastech Olšiny a pravděpodobně i 

v oblasti Vlčích Jam ve směru od Bavorska. Před 5 000 lety stále prorůstaly Šumavu 

smrčiny, do nichž už pronikal i buk s jedlí (kromě Křemelné a Vydry, kde povodí díky 

své geomorfologické izolaci bylo porostlé pouze smrkem a borovicí, buk ani jedle se 

zde nevyskytovaly). V této době se také nejspíše Sahara změnila definitivně v poušť, 

což mělo pravděpodobně dopad na ustálení evropského počasí (Čížková, Hubený, 

2016). 

Smrk ztepilý (Picea abies) se postupně stával dominantou již jen v nejvyšších 

polohách a současně se začala postupně upevňovat současná vegetační stupňovitost 

(Šantrůčková, Vrba et al., 2010): 

Nejnižší stupeň (do 600 m n. m.) představují doubravy, jež jsou dnes téměř zcela 

přeměněné na louky a pole. Střední pásmo tvoří bučiny, které kdysi pokrývaly Šumavu 

ve výškách od 600 do 1100 m. Ty dále rozdělujeme na tzv. květnaté bučiny (do 1000 m 

n. m.), které najdeme v jihovýchodní části Šumavy zahrnující Boubínskou, Želnavskou 

a Trojmezenskou vrchovinu a dále horské bučiny ve výšce 900 až 1200 m n. m. 

v Pláních a Železnorudské hornatině. Květnaté bučiny nalézáme dnes jen ve zbytcích, 

kdy jich zůstalo sice poměrně hodně, avšak pouze v malých rozlohách, poněvadž byly 

většinou přeměněny na smrkové lesy, pastviny nebo pole a louky. V těchto květnatých 

bučinách rostla vedle buku také jedle, smrk, jilm horský (Ulmus glabra), javor klen 

(Acer pseudoplatanus) a v podrostu mnoho charakteristických rostlin jako je např. 

svízel vonný (Galium odoratum), rozrazil horský (Veronica montana), vraní oko 

čtyřlisté (Paris quadrifolia), apod. 

 Horské bučiny byly na Šumavských pláních vystřídány smrčinami nebo horskými 

pastvinami. Jejich podrost však bývá mnohem chudší a dominuje zde především 

kokořík přeslenitý (Polygonatum verticicillatum). Nejvyšší šumavské hřbety (nad 1200 

m n. m.) patří horským smrčinám, jež se poměrně neporušeně dochovaly zejména 

v pohraničním hřebenu Trojmezenské a Železnorudské hornatiny a Plání. Zde nalézáme 

horské rostliny jako je například podbělice alpská (Homogyne alpina) či třtina 

chloupkatá (Calamagrostis villosa). Jelikož hory na Šumavě nedosahují až na pár 

výjimek (Javor, Roklan, Luzný nebo Ostrý) horní hranice lesa, nesetkáme se zde s 
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vegetací horských holí a horských vysokostébelnatých niv jako je tomu např. 

v Krkonoších. I přesto však o ni nezůstala Šumava zcela ochuzena. Tuto vegetaci, byť 

jen fragmentovanou a neúplně rozvinutou, nalezneme totiž např. na stěnách Plešného, 

Černého nebo Čertova jezera. V důsledku mimořádného reliéfu jezerních stěn a 

zvláštních klimatických podmínek se zde můžeme setkat se sítinou trojklannou (Juncus 

trifidus), psinečkem skalním (Agrostis rupestris), jinořadcem kadeřavým 

(Cryptogramma crispa) či s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) a klečí (Pinus 

mugo) (Kuklík, Mráz, 1984). 

Plochý povrch šumavských plání nad 1000 m a taktéž vysoké srážkové úhrny pak 

daly za vznik rozsáhlým vrchovištím – charakteristickým šumavským slatím. Slatě 

představují jedinečný a specifický typ přirozeného bezlesí nejvyšších poloh Šumavy. 

Definitivní ochlazení klimatu, ke kterému došlo více než před 2 500 lety (v 

subatlantiku), vedlo k tomu, že smrk, jedle i buk začaly vytlačovat doubravy a 

sestoupily o 200- 300 výškových metrů níže. Rozšíření jak buko-jedlových, tak jedlo-

bukových porostů, ale i horských smrčin tak zřejmě na Šumavě dosáhlo na přelomu 

letopočtu svého historického maxima (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

V prvním tisíciletí našeho letopočtu postavení buku stále sílilo. Taktéž posilovala 

i jedle, která v tomto období, zdá se, prožívala optimum. Nejvíce se jí pravděpodobně 

vyskytovalo na Volarsku, kde dokonce měla být silněji zastoupena než smrk. 

V posledním tisíciletí však pozice smrku opět vzrostla od východu k západu, kdy buk 

s jedlí jakoby zase k západu ustoupily (Čížková, Hubený, 2016). 

2.1.1 Jak přicházel člověk… 

Klimatické změny nebyly jedinou příčinou změn ve složení lesů na Šumavě. 

Dalším významným činitelem, který změnil šumavské lesy do dnešní podoby, se stal 

člověk. A to nejen s použitím domácího materiálu, ale i cizích druhů, dříve zde 

nepřítomných jako je např. modřín (Chábera et al., 1987). 

Stopy pravěkého člověka v Pošumaví bychom našli již před 12 000 lety. Nejstarší 

zemědělské osídlení se zde pak rozvíjelo před zhruba 7 000 lety. Trvalejší osídlení a 

s tím související pastevectví a kácení lesů pro pastviny se začalo v českém Pošumaví 

rozvíjet až o tisíc let později. I takové keltské rýžování zlata (300 – 50 př. n. l.) se jistě 

neobešlo bez nutného kácení okolních lesů. Avšak ani jedna z těchto událostí se 

nikterak zvlášť nedotkla vrcholových oblastí vlastní Šumavy, kde se prostírají horské 
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smrčiny. K plošnému osídlení směrem do oblasti střední Šumavy došlo v době 

vrcholného středověku, tedy od 13. století. V té době začal rozvoj těžby zlata a 

železných rud, kdy se předpokládá, že ohniska odlesňování už byla i ve větších 

polohách, například kolem Volar, kde probíhalo i další ovlivňování porostů jako bylo 

pálení dřevěného uhlí nebo pastva.  Zatím však ani toto stále neovlivňovalo krajinný ráz 

vrcholových partií Šumavy. Kromě plošného osídlení taktéž Šumavu ovlivňovaly i 

komunikace – zemské stezky a podél nich vznikající osídlení – „zájezdní hostince“ 

s nezbytným hospodářským zázemím. Zde tedy také muselo docházet k určitému 

odlesňování a to již ve vrcholném středověku. Příkladem takové sídelní osady, jež 

tvořila zázemí zemské stezky, je Kvilda, která vznikla kolem Horní zlaté stezky již v 15. 

století. 

 Velmi významné ovlivnění vrcholových částí Šumavy s sebou však přinesl až 

novověk. Od 16. století se ve velkém začalo rozvíjet sklářství, hutnictví a dřevařství. 

Právě rozvoj sklářské výroby vedl k osídlení obtížně přístupných území, která byla 

tehdy nevhodná pro jiná hospodářská využití (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). Sklárny 

však spotřebovávaly obrovské množství dřeva jak k výrobě potaše (starší název pro 

uhličitan draselný), tak jako palivo v hutích. (Chábera et al., 1978). Pro představu, 

spotřeba dřeva byla tak veliká, že k výrobě 1 litru tekutého skla bylo třeba 1 m
3
 dřeva 

(Smrková monokultura, 2017, online). Dle studií tak vyšlo najevo, že taková jedna 

sklárna za celý rok spotřebovala les o rozloze 1 km
2 

(Prach, Jonášová, 2005). V okolí 

skláren pak vznikaly rozsáhlé holiny, zčásti přeměněné na zemědělskou půdu. Byly zde 

však málo příznivé klimatické i půdní podmínky, jež omezovaly vlastní zemědělskou 

kolonizaci v údolí a teplejší polohy v podhůří. Díky tomu zůstala značná část 

šumavských hvozdů ušetřena a v celku neporušená se zachovala až do 18. století 

(Chábera et al., 1987). 

Rozvoj osídlení na Šumavě zachycuje i pylový diagram sedimentu Plešného 

jezera, kam byla větrem zanesena i pylová zrna z nižších poloh. Z diagramu je patrné, 

že od vrcholného středověku docházelo k postupnému úbytku jedle a buku. Jedná se o 

důsledek lesní pastvy dobytka, která potlačovala zmlazování obou těchto dřevin, dále 

náhodné výběrové těžby, ale i postupné kolonizace Šumavy. Pylové diagramy mimo 

jiné z tohoto období znázorňují také zvýšené množství pylových zrn bylin a travin 

(Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 
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Kolem roku 1750 se rozbíhá další vlna, tentokrát převážně pastvinářské, 

zemědělské a dřevařské kolonizace a to hlavně v souvislosti s vyšší poptávkou po dřevě 

z vnitrozemí. Na to navázala snaha po splavnění šumavských toků i tvorba pomocných 

vodních toků a zakládání drobných dřevozpracujících závodů. Rozsah odlesnění 

v těchto dobách už byl však velmi značný a padly mu za oběť rozsáhlé plochy 

původního pralesa, dokonce i na těch místech, kde se brzy ukázala malá úživnost 

pastvin a nevhodnost zemědělství – na vrcholech a hřebenech některých hor. 

V důsledku toho se začaly koncem 18. století a počátkem 19. století uplatňovat nové 

právní předpisy, které omezovaly svévolné zacházení s lesem a lesní půdou. Prvním 

z nich byl Tereziánský lesní patent z roku 1754, který přikazoval šetrné hospodaření 

s lesy a se dřevem a zakazoval jakékoliv pustošení lesů. V tomtéž období, na přelomu 

18. a 19. století působil na krumlovském panství vynikající lesník, pěstitel a lesní 

taxátor František Matz. Jeho vliv na úroveň hospodaření ve všech schwarzenberských 

lesích se nedá rozhodně přehlédnout, stejně tak jako vliv absolventů Matzovy lesnické 

školy ve Zlaté Koruně. Mezi léty 1792 – 1808 došlo k první taxaci, neboli k odhadu 

zásob dřeva a zároveň se stanovil způsob, jak šetrně využívat lesního bohatství 

(Chábera et al., 1987). 

S nástupem lesnického hospodaření v průběhu 19. století docházelo k cílenému 

zalesňování části vytěžených ploch prakticky výhradně smrkem. Bylo to hlavně díky 

chladnějšímu a vlhčímu podnebí, kdy tyto klimatické podmínky smrku zvlášť vyhovují. 

To se stalo hlavním důvodem, jenž přispěl k hospodářsky úspěšné, avšak jednostranné 

orientaci našeho lesnictví na tzv. smrkové plantáže. Ty se v místech původních 

horských smíšených lesů i v podhůří Šumavy velmi rychle rozšiřovaly. Na různých 

místech bylo umělé zalesňování doplněno též o přirozené zmlazování smrku, který má 

opravdu velký potenciál k rychlé obnově. S intenzivním využíváním lesů ve 

vrcholových částech Šumavy se začalo na počátku 19. století s výstavbou plavebních 

kanálů, díky nimž se mohl uskutečnit transport vytěženého dřeva z horských oblastí do 

nižších poloh a tím i jeho následný prodej (Šantrůčková, Vrba et al., 2010).  

Vůbec první pokusy, jak splavovat dříví po Vltavě, se datují do 16. století. V roce 

1590 vydal Petr Vok z Rožmberka první plavební řád, který umožňoval voroplavbu po 

Vltavě. V roce 1596 pak Jakub Krčín z Jelčan zavedl plavbu polenového dříví na 

českokrumlovském panství, avšak ztráty během plavby dosahovaly až 50 %. Postupně 
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docházelo ke zdokonalování, díky němuž se uskutečnil projekt voroplavby po Vltavě až 

do Prahy. Na vodách se stavěly menší lesní pily, kde docházelo ke zpracování dřeva 

z nejbližšího okolí. Koncem 18. století postavil ing. Josef Rosenauer dle vlastního 

projektu v oblasti Jelení, Plechého a Želnavy dnes známý Schwarzenberský plavební 

kanál, po němž se dopravovalo polenové dříví do Rakouska a to po řece Mühl a dále 

loďmi po Dunaji až do Vídně (Záloha, 1984). 

Konec 19. století a celé 20. století byly poznamenány rozvojem lesnictví a 

dřevozpracujícího průmyslu. Neméně významné bylo taktéž vysídlení obyvatelstva 

z české strany Šumavy po 2. světové válce. Rozvoj dřevozpracujícího průmyslu 

souvisel především se vznikem železnic, jež propojovaly Šumavu s vnitrozemím. 

Meziválečné období pak mělo za následek pronikání do doposud opomíjených zákoutí 

šumavských hvozdů. Vytrácely se zbytky pralesů a provádělo se plošné odvodňování. 

Období po druhé světové válce bylo ve znamení útlumu lesního hospodaření 

v oblastech hraničního pásma Šumavy. Jelikož byl nedostatek pracovních sil, docházelo 

postupně ke stále větší kompenzaci technickým pokrokem prostřednictvím těžké 

mechanizace, což mělo samozřejmě negativní důsledky na lesní ekosystémy. Těžké 

stroje poškozují stromy, rozrušují půdu, ale navíc ničí i prostředí, ve kterém čekají na 

vyklíčení semena a žijí půdní organismy.  

Vlivem hospodářského zaostávání regionu se počet obyvatel od konce 19. století 

nezvyšoval. Začalo docházet k zanikání osad a usedlostí v nejdrsnějších koutech 

Šumavy. V letech 1938 a 1945 – 1946 došlo k vysídlení většiny obyvatel 

s následovným uzavřením pohraničního pásma. Na české straně Šumavy pak v těchto 

místech došlo k vytvoření uzavřených vojenských prostorů a kraj se vylidnil. Na místa 

bývalých osad, obcí, polí a pastvin se začal, ať už samovolně, či za pomoci člověka, 

vracet les. Přestože vysídlení obyvatelstva Šumavu značně poznamenalo, života smrčin, 

o nichž si budeme nadále povídat v dalších kapitolách, se dotklo jen nepřímo 

(Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

Šumavské lesy tedy prodělaly opravdu dlouhodobý vývoj a to významně 

usměrněný kolonizací zvláště v posledních dvou stoletích. K jejich záchraně přispěl 

vznik moderního lesního hospodářství, avšak na druhou stranu právě toto moderní lesní 

hospodářství na většině území změnilo původní skladbu porostů. Smíšené lesy 

s vysokým zastoupením listnatých stromů (hlavně buku), které bychom na Šumavě 
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mohli najít ještě v první polovině 19. století, ustoupily na většině plochy nesmíšeným 

smrkovým porostům, hospodářsky výnosnějším a po těžbě lehce obnovitelným.  Proto 

valná většina návštěvníků Šumavy považuje za typický šumavský les právě divoký, 

hustý a temný smrkový porost. Tyto porosty samozřejmě na Šumavě existovaly vždy, 

avšak bylo tomu tak jen na některých místech. Jejich dnešní rozšíření je důsledkem 

především uvědomělé lidské činnosti. Návštěvníkům to však nevadí. Vždyť i tyhle lesy 

mají své kouzlo, a možná více než jiné (Chábera et al., 1987). 

2.2 Smrkové monokultury 

Nejdříve, než se ponoříme do této kapitoly, by bylo asi vhodné si nejprve něco říct 

o samotném smrku ztepilém (Picea abies) a dále si objasnit, co to vůbec monokultura 

je: 

2.2.1 Smrk ztepilý (Picea abies) 

Rod Picea zahrnuje asi 40 druhů rozšířených kromě tropických oblastí po celé 

severní polokouli. Jedná se vesměs o statné stromy s kuželovitou korunou, šupinatou 

borkou a s větvemi, které vyrůstají v pravidelných přeslenech (Štursa, 2000). Jehlice 

jsou zpravidla čtyřhranné, osténkaté, s barvou leskle zelenou, ztuha přímé se šavlovitým 

zahnutím (Amann, 1997), kdy na větvičky nasedají díky zvláštním listovým polštářkům, 

jež se liší u jednotlivých druhů tvarem i velikostí. Jehlice setrvávají na větvích několik 

let (Štursa, 2000). 

Samčí květy, vyskytující se v paždí jehlic, mají purpurově červenou barvu, jež 

přechází do žluté barvy s délkou 1,5 až 2 cm. Oproti tomu, samičí květenství je 

vzpřímené, dlouhé 5 až 6 cm s odstínem světle červené až žlutozelené (Hecker, 2013). 

V období kvetení směřují samičí šištice kolmo vzhůru, avšak zrající šišky bývají u 

většiny druhů již převislé a nerozpadají se, na rozdíl např. u jedle, jejíž šišky jsou 

vzpřímené a rozpadavé (Štursa, 2000). Smrkové šišky jsou většinou hnědé, jen málokdy 

zelené s jemně zubatými šupinami na horním okraji. Semena jsou vejcovitého tvaru 

s protáhlou a zakroucenou špičkou. Jejich zbarvení je jednobarevně kávově hnědé, což 

je zásadní rozdíl oproti borovici (Amann, 1997). Zpravidla jsou dlouhá 4 až 5 mm, 

s křídlem, jež je 15 mm dlouhé a 6 až 7 mm široké (Hecker, 2013). Okřídlená semena 

mívají i po několika letech velmi dobrou klíčivost (Štursa, 2000). 
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Kůra smrku bývá zpočátku zpravidla hladká a červenohnědá, později se mění na 

šedohnědou, v oblých a korýtkovitých šupinách odlupčivou borku. Jakožto solitérní 

jedinci dosahují dospělosti ve 30ti až 40ti letech, v zápoji se pak jedná o 50 až 60 let, a 

plodí pak každé 3 – 4 roky, kdy v drsnějších horských podmínkách je to déle, přesněji 

každých 6 – 8 let s dobou květu duben až květen. 

Smrk ztepilý (Picea abies) vytváří po prvních čtyřech letech svůj první přeslen 

z větví, kdy do 15tého roku je jeho vývin spíše pomalý, pak se vyvíjí o něco rychleji a 

živěji, kdy jeho růst je ukončen v rozmezí věku 70 – 120 let. Zpravidla dosahuje výšek 

kolem 40 m, ale klidně to může být i více. Co se týká věku, tak se smrky dožívají 

přibližně 150ti let v lesních kulturách, kdy v pralesích mohou dokonce dosahovat věku 

až 600 let (Amann, 1997). 

Smrk ztepilý (Picea abies) můžeme společně s jedlí bělokorou (Abies alba) a 

borovicí lesní (Pinus sylvestris) zařadit mezi nejvýznamnější evropské dřeviny. 

V horských polohách střední a jižní Evropy jsou součástí přirozených horských smrčin, 

na severu Evropy je pak dohromady s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a břízou pýřitou 

(Betula pubescens) významnou součástí severské tajgy, hlavně díky jeho vysoké 

snášenlivosti k vlhkým podmínkám. Horské smrčiny střední Evropy však přečkaly 

exploatační éru minulých staletí pouze ve zbytcích, navíc byl jejich stav v posledních 

letech značně narušován průmyslovými imisemi (Štursa, 2000). Smrk byl ve velkém 

vysazován hlavně v 18. století, kdy jeho dnešní oblast výskytu je mnohem větší než 

oblast původního rozšíření (Hecker, 2013). Jelikož se jako rychle rostoucí dřevina 

v minulých letech dobře uplatňoval a osvědčil, staly se záhy smrkové monokultury 

obvyklou dominantou středoevropské krajiny (Štursa, 2000). 
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2.2.2 Vznik smrkových monokultur 

Šumavské smrky jsou stromy na jednu stranu obdivované, na druhou zatracované. 

Avšak k Šumavě neodmyslitelně patří. Jsou zdrojem zisku z prodeje dřeva, jsou 

pověstné svými kůrovcovými kalamitami a zároveň jsou typickými představiteli 

průmyslově sázených lesů – oněch monokultur, jež jsou odsuzovány jak ochranáři, tak i 

mnohými lesníky (Hubený, 2010a). 

 Monokulturou rozumíme porost, který je tvořený pouze jedním druhem rostliny 

nebo druhem, jenž je na daném území výrazně dominantní – nemusí tvořit 100 % 

pokryvnosti (např. monokulturou je pšeničný porost, ačkoliv je v něm řídce zastoupen i 

plevel, taktéž je monokulturou i smrkový či borový les, i když je v něm podrost). 

Monokultury jsou většinou umělým výtvorem člověka (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

Počátky proměn šumavských lesů, jak už bylo nastíněno v předchozí kapitole, 

s sebou přineslo racionální hospodaření v 18. století, kdy na Šumavu proudila řada 

kolonistů a na jejím území se zakládaly dřevařské osady (Kuklík, Mráz, 1984). 

Postupně se tak stávaly šumavské lesy prořídlými a mezernatými, a stále více se tak 

přibližovaly ke svému dnešnímu obrazu. Potřeba dřeva rostla. Bohatství Šumavy se 

zdálo být nevyčerpatelné, avšak prozíravým lesníkům začalo být brzy jasné, že je 

nezbytně nutné myslet na budoucnost lesů.  

Ještě v polovině 19. století by se daly na Šumavě najít lesy, které nebyly 

člověkem dotčené. Avšak, co nezvládli dřevorubci, zařídila čas od času příroda. A to 

sice velkými vichřicemi, po nichž následovalo pozvolné ničení. Polomy, jež zahrnovaly 

tisíce padlých stromů, se staly ideálním biotopem pro lesní škůdce, zejména pro 

lýkožrouta, který měl skvělé podmínky pro to, aby se zde přímo explozivně množil a 

pak napadal další, ještě stojící porosty. Je pravdou, že nejvíce postiženými se stávaly 

právě hospodářské lesy s jejich monokulturami, avšak ani přírodní lesy nezůstaly 

vichřic (Šíp, 2006) a tzv. „zlatého broučka“, díky němuž se zvýšil na Šumavě počet 

dělníků, ušetřeny (Lysý, 1989). 

Silné a prudké vichřice postihovaly Šumavu v 19. století celkem obzvláště často. 

Bylo tomu tak například v letech 1833 a 1834, po kterých následovala extrémně suchá 

léta v období mezi roky 1834 až 1836, což s sebou opět přineslo ideální podmínky pro 

kůrovce, který toho náležitě využil (Šíp, 2006). 
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Vývoj šumavských lesů byl pak zcela radikálně ovlivněn vichřicí v roce 1868 a 

pak hlavně v roce 1870. Tehdejší polomy byly velmi rozsáhlé a byly léta zpracovávány. 

V roce 1875 pak došlo k dalším větrným polomům, kdy zde ještě navíc figuroval sníh. 

Celkem se na Šumavě od roku 1868 – 1878 vytěžilo na 7 miliónů m
3
 polomového a 

kůrovcového dřeva. Ačkoliv se jednalo o obrovskou škodu, toto období přinášelo 

zdejším lidem práci a zisky, a tak se zde žilo jako „V ráji šumavském“, jak popisuje ve 

svém románu Karel Klostermann.  

Včasné zalesnění v této době bylo více v rukou přírody než lesníků. Na 

obrovských plochách využívali lesníci přirozené zmlazení a asi nás nepřekvapí, že se 

sázel právě smrk (hlavně z toho důvodu, že odrůstá rychleji buřeni než jedle a buk). 

Jako dnes, tak i pro tehdejší lesníky bylo úspěchem, když na některých plochách vůbec 

něco rostlo. Značný podíl, dnes asi 130 let starých porostů (jež označujeme právě jako 

smrkové monokultury založené člověkem) jsou vlastně původní nálety a odrůstající 

etáže pralesů či lesů vzniklých v důsledku sukcese na odlesněných plochách (zejména 

po sklářské a jiné exploatační těžbě). Někdy se také můžeme setkat s tím, že lesům, 

které vznikly na kalamitních územích, bývá vytýkáno, že tzv. „semenný materiál byl ze 

všech koutů mocnářství“, nicméně bylo tomu tak pravděpodobně jen v malém rozsahu. 

Lesníci v těchto dobách využívali logicky přirozeného zmlazení a snažili se získávat 

sazenice z náletů v blízkém okolí a až teprve potom se přikláněli k málo efektivní síji do 

podrostů a k pěstování sazenic ve školkách. Lesy měly po kalamitě r. 1870 tedy stále 

charakter hospodářský (Martan, 2008). 

2.2.3 Život stromů v horách – proč smrk přežívá a ostatní dřeviny ne? 

Extrémní půdní podmínky společně s chladným a vlhkým podnebím jsou 

hlavními faktory, jež mají vliv na výskyt smrkových porostů ve střední Evropě. Tyto 

podmínky však ani pro smrk nejsou příliš vyhovující, ba naopak. Avšak pro ostatní 

stromy je prostředí s těmito podmínkami natolik nepříznivé, že nedovoluje jejich růst.  

Smrk proto patří mezi jediný původní druh, který je schopný obsadit prázdný prostor 

stromového patra, který nalezneme právě ve vysokohorských polohách Šumavy. Ani 

však u smrku není v těchto polohách jeho růst optimální, vyvíjí se zde mnohem 

pomaleji než v polohách nižších, proto může výška stromu v návaznosti na jeho věk 

člověka často oklamat (Šantrůčková, Vrba et al., 2010), což s sebou přináší mnohá 

překvapení. Patrně by se každý často řídil tím, jak poučka praví: čím je strom větší, tím 
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je i starší. Avšak každý zkušený lesník ví, že tomu tak není a že ne vždy tato poučka 

platí. Závisí na mnoha faktorech. Jak už bylo zmíněno, musíme rozlišovat mezi stromy, 

které rostou v těch nejvyšších a nehostinných horských podmínkách a mezi stromy 

rostoucími v nížinách. Dále je také rozdíl, jestli strom roste ve stínu či na přímém 

slunci, protože když takový strom roste v mládí ve stínu, přirůstá opět pomaleji a může 

být tedy starší, než se na první pohled zdá. Z toho všeho tedy plyne, že vedle extrémně 

velkých stromů mohou být stejně staré i velmi malé stromy. Podle současného ředitele 

NP Šumava, pana Mgr. Pavla Hubeného, který v tomto ohledu prováděl pozorování a 

porovnávání stromů, se nejedná o nijak výjimečný jev. Zejména pak u smrků má tato 

situace podle něj obzvláště zásadní význam. Protože většina smrků (pokud nedojde 

k pokácení) padne za oběť kůrovcům či vichřici s následným napadením kůrovcem, 

hraje velikost stromu důležitou roli. Kůrovec je totiž brouk vybíravý a malé smrky 

napadá jen zcela výjimečně, a to většinou až v případě, kdy vybije všechny velké nebo 

středně velké jedince. Proto, ačkoliv to na první pohled pouhým okem nepoznáme, se 

můžeme i v kůrovcem „sežraném“ lese setkat se stromy, které zde žijí již 100 až 200 let. 

Jedná se o nenápadné starce, kteří jsou zárukou toho, že budoucí lesy budou skutečně 

různověké (Hubený, 2012). 

Další významnou roli hraje rozmnožování, jedná se často o kritickou fázi vývoje 

jedince, jež rozhoduje o úspěšnosti či naopak o neúspěšnosti druhu přežívat v daných 

podmínkách. Méně odolnější a choulostivější druhy dřevin, jako je například buk lesní 

(Fagus sylvatica), mohou být v extrémně chladném jaru zasaženy mrazy již ve fázi 

rašení. Časté mrazíky nejen že ničí rašící listy, ale také květy, což způsobuje, že se 

z nich dále nevyvíjejí semena. 

 Další kritická fáze následuje brzy po vyklíčení semen a to v případě, pokud 

vyklíčí v místech nevhodných pro růst semenáčků. Na těchto místech opět figuruje řada 

ovlivňujících faktorů jako je nedostatek světla v dospělém lese, nedostatek vláhy, 

dlouhodobá sněhová pokrývka či různé plísňové choroby. Smrk má opět tu výhodu, že 

jeho semenáčky v drsných a nehostinných podmínkách bez problémů přežívají. Celkově 

se smrk může chlubit obrovským reprodukčním potenciálem. Semenáčky smrku klíčí na 

nejrůznějších podkladech (holá půda, tlející dřevo, starý pařez nebo polštáře mechu). Po 

úspěšném semenném roce tak můžeme v podrostu smrkových smrčin napočítat až 

desetitisíce smrkových semenáčků na hektar, avšak většina z nich v následujících letech 
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přirozeně odumírá, tudíž starších semenáčků v porostu zůstává „jen“ několik tisíc na 

hektar. V ekosystémech smrčin má pak také významnou a nezastupitelnou funkci tlející 

dřevo (Šantrůčková, Vrba et al., 2010).  

2.2.4 Mrtvé dřevo 

Odumřelé (tlející) dřevo má v horském lese nezastupitelnou úlohu. Pro řadu 

organismů představuje zdroj potravy nebo slouží i jako místo pro život. Nalezli bychom 

zde různé druhy bakterií, hub, mechů, lišejníků, kapradin i semenáčků dřevin. 

Z živočichů je mrtvé dřevo domovem například pro kroužkovce, hmyz, nejrůznější 

pavouky, plže, plazy, obojživelníky, ptáky i savce. Vedle půdy je mrtvé dřevo druhově 

nejbohatším místem lesního ekosystému. Vezmeme-li konkrétně horské smrčiny, je 

tlející dřevo důležité zejména pro růst a přežívání mladých stromků, protože tvoří 

vhodný substrát s dostatkem vláhy i živin a navíc chrání malé stromky před konkurencí 

okolních trav a v zimě před tlakem sněhu (Kučera, Černý, 2008), na některých 

extrémních lokalitách (jako jsou např. podmáčené a rašelinné lesy apod.) je pak mrtvé 

dřevo jediným místem, kde mají malé stromky možnost přežít (Čížková, 2011). 

Budeme-li pátrat v historických materiálech, dozvíme se, že se všechny zmiňují o 

vysokém nebo až abnormálním množství dřeva v původních lesích. Např. Josef Matz 

píše v roce 1812 o těchto lesích: „Porost tvoří 200 až 300 let starý smrk, ve kterém je 

hodně shnilého dřeva…“ Dále byly šumavské lesy popisovány jako nepřístupné 

porosty, kde je půda pokryta mrtvým dřevem a mladé smrky rostou jen z tlejících 

kmenů, tudíž nekoření v zemi a jsou snáze vyvráceny vichřicemi. Pozoruhodné 

obrazové záznamy tlejícího dřeva můžeme také obdivovat na impozantních obrazech od 

Julia Mařáka z konce 19. století, které zachycují množství mrtvého dřeva v lesích 

Šumavy (Čížková, Hubený, 2016). 

Lesmistr Josef John, jenž působil od roku 1924 na schwarzenberském panství a 

který proslul svým nápadem na vyhlášení rezervace Boubínský prales (Hubený, 2017), 

věnoval svůj čas i úsilí také na založení a popis monitoračních ploch právě v pralesích 

na Boubíně. Už před více jak 160ti lety si byl vědom toho, jak důležité je poznání 

přírodních procesů. Založil na Boubíně 7 monitoračních ploch, na kterých zaměřil 

jednotlivé pozice a na kterých popsal vlastnosti všech živých i mrtvých stromů a také 

vlastnosti a rozmístění mrtvého dřeva. V nedávné době probíhal biomonitoring pod 

záštitou Správy NP Šumava a CHKO Šumava v rámci projektu sledování lesa na území 
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ponechaném samovolnému vývoji = Biomonitoring. Území ponechané samovolnému 

vývoji je velmi různorodé. Nalezneme zde jak pralesovité zbytky, tak lesy donedávna 

obhospodařované, nebo také různá sukcesní stádia lesa vznikajícího v místech bezlesí 

apod. 

 Na velké části území se rozkládají přirozené acidofilní smrčiny, ale jsou zde 

k vidění i bučiny, rašelinné lesy, reliktní borové lesy, olšiny v blízkosti vodních toků 

nebo lesy s příměsí javoru na suťových svazích. Podobně jako celé sledované území 

jsou i vlastnosti a rozmístění mrtvého dřeva různorodé. Někde se nevyskytuje téměř 

žádné, jinde je zase celá plocha pokryta několika vrstvami. Na některých místech leží či 

stojí kmeny pevné jak kámen, jinde s rozetleným povrchem či s vyhnívajícím jádrem, 

někde najdeme i kmeny zcela měkké, mokré a zetlené připomínající houbu. Z výsledků 

biomonitoringu prováděného v letech 2009 – 2010 na celkové ploše 15,3 ha je 

pokryvnost mrtvého dřeva 0, 697 ha, tedy necelých 5 % této plochy. Na těchto 5 % 

plochy se vyskytuje necelých 10 % veškerého zmlazení lesních dřevin. Toto číslo je tak 

vysoké, že kdybychom měli mrtvé dřevo na celé ploše území ponechaného 

samovolnému vývoji, byla by hustota zmlazení ještě dvakrát tak vyšší, než je tomu za 

této situace. Bylo také zjištěno, že se v průměru na jednom hektaru vyskytuje 420 ks 

ležících kmenů a 302 ks pahýlů souší nebo pařezů (Čížková, 2011). 

Pokud mluvíme o tlejícím dřevě, neměli bychom opomenout také dřevožijné 

houby. Ty mají také svou důležitou úlohu. Jejich úkolem je rozkládat organickou 

hmotu, v našem případě dřevo. Rozkladem dřeva umožňují houby využití tohoto 

substrátu dalšími organismy a významně se tak podílejí na koloběhu živin v přírodě. 

Jako jednoho z nejnápadnějších lignikolních hub šumavských horských smrčin můžeme 

jmenovat troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola) (Kučera, Černý, 2008). 

Vlhké ležící stromy jsou důležité např. pro vývin některých brouků, taktéž i 

někteří ptáci buď vytvářejí dutiny ve stojících souších či jíní si staví hnízda a nalézají 

úkryt ve změti vyvrácených kmenů. Proto v hospodářských lesích, kde je narušen režim 

lesního ekosystému se zcela pozměněným přirozeným chodem, většinu původních 

druhů rostlin a živočichů bohužel už dnes nenajdeme (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

2.2.5 Rozpad horských smrčin a jejich obnova 

Smrkové lesy jsou známy svými zákonitostmi v chování. Čím řidší máme 

smrkový les, tím lépe odolává vichřicím a mnohým hmyzím škůdcům. I přesto však 
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všechny tyto smrkové lesy mají tendenci vytvářet jednolitou korunovou úroveň. Podoba 

takového porostu pak zakrývá skutečnou věkovou strukturu, přičemž se pak les zdá být 

stejnověký, přestože rozdíly mezi jednotlivými stromy mohou přesahovat i 200 let. 

Právě tato jednolitost bývá počátkem pro přirozený rozpad korunové úrovně. Na druhou 

stranu, pro porosty, které jsou po dlouhou dobu vychovávány v zapojeném stavu, je 

proředění naopak nebezpečné, což dokládá např. hodnocení po větrné kalamitě z roku 

1955 nebo i podobné zkušenosti současných lesníků. Zasáhne-li do struktury vyzrálého 

lesa buď přírodní síla či člověk, vždy to ve většině případů znamená začátek plošného 

rozpadu. Ačkoliv se rozpad smrkového lesa zdá být neodvratným, je však začátkem 

nové cesty pro spontánní obnovu smrkového lesa (Hubený, 2010b). 

Pro tuto obnovu je důležité právě mrtvé dřevo. V našem ekosystému dříve 

prakticky chybělo, tudíž se smrk neměl pořádně kde zmlazovat a proto často využíval 

jiného obdobného stanoviště, jež mu poskytovalo mikroklimaticky vhodné prostředí a 

taktéž sníženou konkurenci druhů bylinného patra. Na ploše se zmlazuje např. i jeřáb, 

jenž využívá zejména místa mimo soudržný travní drn. Výzkumy nám ukazují, že po 

rozpadu mateřského porostu v důsledku gradace kůrovce, většinou nedochází k příliš 

velkým změnám druhové struktury bylinného patra, avšak pouze v případech, pokud 

nebyla provedena těžba a odklizení dřevní hmoty. V těchto případech je tedy přirozená 

obnova často dostačující a jen na některých místech se přistupuje k obnově umělé, 

avšak i ta musí být prováděna jen v minimálním rozsahu, aby nám později nevznikl 

věkově stejnorodý porost. Proto se nemusíme bát ponechat mezi skupinkami stromů 

s obnovou i prostor dosud bez obnovy (Matějka, 2010). 

Početnost přirozené obnovy je hodně vysoká, pohybuje se od stovek do 

desetitisíců mladých stromků na 1 ha, přičemž velkých stromů na stejné ploše bývá jen 

něco kolem stovky. Vezmeme-li to v průměru, hodnota obnovy překračuje asi 6 000 

malých stromků na jednom hektaru, kdy minimální hodnota byla 20 ks/ha v lesních 

porostech a maximální hodnota dosahovala na číslo 88 620 ks/ha, jež byla zjištěna 

v roce 2010 na ploše nedaleko Nového Údolí za soutokem Studené Vltavy a Světlé 

v acidofilní smrčině (Hubený, Čížková, 2016). 

Zatímco v horských smíšených lesích, které přirozeně najdeme hlavně v nižších 

polohách, odumírají stromy zejména na menších plochách, pro smrčiny může být 

přirozený rozpad velkoplošný. Vlivem vichřice či kůrovce může až v rozsahu stovek 
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hektarů dojít k odumření horního stromového patra během jedné či dvou sezón. Je však 

důležité si uvědomit, že les se nestává mrtvým, avšak odumřely pouze dospělé stromy, 

přičemž zbytek smrkového lesa je stále funkční a plný života (Šantrůčková, Vrba et al., 

2010). 

Čím pomalejší je zápoj nového lesa, tím později nastane jeho rozpad. Čím řidší je 

nástup obnovy, tím více to přispívá dlouhověkosti lesa. Avšak ani tyto pomalu rostoucí 

lesy nic neochrání před velkým rozpadem způsobeným vichřicemi či kůrovcem. Rozpad 

smrkových lesů je přirozenou součástí vývoje a taktéž je nutnou a velmi důležitou 

podmínkou pro trvalou existenci přírodního smrkového lesa. Generace tak nastupuje po 

generaci předchozí a smrt starých, silných a mohutných stromů tak otevírá dveře 

novému a mladému lesu (Hubený, 2010b). 

2.3 Přirozený vs. hospodářský les 

Už na první pohled lze snadno spatřit rozdíl mezi přirozeným a hospodářským 

lesem. Přirozené a člověkem tedy méně ovlivněné lesy jsou neupravené, dalo by se říci 

až chaotické. Zkrátka, vládne zde příroda a vzhled a funkci zdejších lesů ovlivňují 

hlavně podmínky prostředí, organismy a vztahy mezi nimi. Naopak z pohledu některých 

krásné, upravené a učesané lesy řadíme mezi obhospodařované ekosystémy. To jsou 

takové, kde hospodaří člověk a lesy jsou na něm i do jisté míry závislé. Jejich úloha je 

zejména taková, aby poskytovaly člověku co nejvyšší výnosy dřeva (Šantrůčková, Vrba 

et al., 2010). 

Za přírodní les považujeme ten les, který tvoří přirozená druhová skladba, jež 

odpovídá stanovišti, a nevidíme v něm žádné stopy po činnosti člověka. Pokud je tento 

stav uvedený jako dlouhodobý (100 a více let), můžeme ho označovat jako prales. Je 

důležité si tato místa uvědomovat a proto, aby zůstala zachována, je nutné je aktivně 

ochraňovat (Martan, 2011). Přirozený les jakožto původní biocenóza je vrcholem 

přírodního ekosystému. Jeho jednotlivé složky se prostřednictvím látkové výměny 

dlouhodobě navzájem ovlivňují. Tento typ lesa představuje v oblasti Šumavy 

nejvyspělejší a nejsložitější ekosystém, jaký zde vůbec může vzniknout a trvale se 

udržet. Přirozený les funguje na obecných zákonitostech, kdy se jednotlivé složky 

v užších nebo širších časových úsecích přizpůsobují prostředí, kvalitativně i 

kvantitativně se mění, vznikají, rostou, postupně se vyvíjejí a zanikají. Probíhá zde 

růstová, stadiální, ekologická i cenotická diferenciace, jež se na první pohled zdá být 
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náhodná, ale podrobíme-li to podrobnému studiu a rozboru, zjistíme, že se jedná o 

neustálý cyklický vývoj, lépe řečeno, o řadu vzájemně propojených cyklů. Jedná se 

hlavně o cyklus výživy a koloběh vody, ty jsou dále propojeny s cyklem zachování 

energie, tokem energie apod. Díky vyrovnanosti těchto vztahů je pak možné, že 

přirozený les může existovat i na takových místech, jako jsou velmi chudé horské půdy 

(Vacek, Krejčí et al., 2009). 

Národní park Šumava je parkem zónovaným, což znamená, že ochranné 

podmínky jsou řešeny zonací území NP do tří zón ochrany přírody: I. zóna je tzv. přísná 

přírodní – zahrnuje nejcennější a nejstabilnější části národního parku s přirozenými 

ekosystémy jako jsou především pralesovité zbytky lesů, mokřady a vrchovištní 

rašeliny. Toto území je zcela ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem. 

II. zóna – řízená přírodní zahrnuje jak lesní, tak nelesní a ostatní ekosystémy s různým 

stupněm „přírodnosti“. Vyskytují se zde jak původní porosty, změněné až po silně 

pozměněné, poškozené či geneticky nevhodné. V této zóně je hlavním cílem udržení 

přírodní rovnováhy a neustálé přibližování stávajících ekosystémů k přirozeným 

společenstvům. Ze všech tří zón je tato rozlohou největší. III. zóna – okrajová je už 

člověkem značně pozměněná a zahrnuje soustředěné zástavby. Klade si za cíl udržovat 

a podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, hospodaření, 

turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku (Valenta, 

Kadoch et al., 1996). 

Hospodářské lesy dnes na území CHKO plošně převažují. Najdeme je zejména ve 

II. a III. zónách kromě zvláště chráněných území, lesů zvláštního určení a lesů 

ochranných. Co se týká druhové skladby, tak skutečný podíl smrku z transektového 

sčítání z roku 1999 uvádí jeho 70% a z roku 2012 jeho 71% podíl (v porovnání 

s přirozenými lesy je to jen o 10 % více). Podíl buku činil v roce 1999 8% a v roce 2012 

to už bylo dokonce 11 %, kdy začíná pronikat do podúrovně a tvoří podrostní etáž. 

Podíl jedle byl v roce 1999 zaznamenán na 9 %, v roce 2012 na 7%.  V posledních 30ti 

letech se však začíná zvyšovat také podíl listnatých dřevin, je to nejspíše způsobeno 

trendem v druhové skladbě přirozené obnovy těchto lesů, kdy podíl smrku klesá na 

hodnotu pouze 57 %, buk 8 % a jedle 3 %, významně zde však začíná vystupovat jeřáb 

ptačí (Sorbus aucuparia) s podílem 24 % a javor klen (Acer pseudoplatanus) se 3 %.  

Podobná struktura zmlazení byla zjištěna v hospodářských lesích i v roce 1999. 
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Z hlediska průměrné početnosti zmlazení bylo odhadnuto na 3500 jedinců na hektar 

(Hubený, 2013). 

 

Znaky původních horských lesů: 

 Nepropustnost, díky množství vyvrácených a polámaných stromů, které 

tlejí na povrchu půdy. 

 Vysoké stáří stromů (200 až 300 let), kdy tito velikáni dosahují 

úctyhodných velikostí. 

 Hybnou silou jejich vývoje jsou přírodní síly, jimiž jsou hlavně vichřice a 

lýkožrout smrkový. Tyto faktory dohromady s působením různých druhů 

hub a dřevokazného hmyzu způsobují odumírání stromů. Jejich místo je 

pak nahrazeno novou generací stromů. 

 

Znaky hospodářského lesa: 

 Nenajdeme zde staré a odumírající stromy, stromy suché a popadané, 

tlející a mrtvé dřevo. 

 Často jsou na první pohled výrazně pozměněny, většinou ve prospěch 

jedné cílové dřeviny – v našem případě se jedná nejčastěji o smrk, proto se 

jim poté říká monokultury. Cílová dřevina nemusí být na dané lokalitě 

původní. 

 Pěstují se ve formě homogenních bloků, kdy v každém bloku mají stromy 

relativně stejný věk a taktéž jejich těžba probíhá ve stejnou dobu. 

 Přírodní vlivy, jako již zmíněná vichřice či kůrovci apod. narušují zaběhlý 

systém hospodaření, a to zejména ve smrkových monokulturách. Proto je 

zde snaha o maximální eliminaci. 

 Dřeviny v těchto lesích jsou výjimečně starší než 120 let (Šantrůčková, 

Vrba et al., 2010). 

Podle toho, jestli byl les založen uměle či přirozeně, rozlišujeme také výchovu 

lesa. Lesní porosty, které byly založeny přirozeně = nárosty – se mohou pyšnit větším 

počtem jedinců na ploše a většinou jsou také i druhově pestřejší. U těchto nárostů je 

obvykle potřeba začít s výchovou mnohem dříve než u uměle založených porostů = 

kultur. Výchova má několik fází. První z nich se nazývá prostřihávka, kdy dochází 
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k odstraňování předrůstavých jedinců a jedinců poškozených. Dalším zásahem je 

prořezávka, tímto způsobem lesníci vychovávají mlaziny a tyčkoviny. Tato metoda 

ovlivňuje jak druhovou skladbu a zdravotní stav, tak také kvalitu lesního porostu vůči 

abiotickým vlivům. Třetí fází je tzv. probírka. Tou lesníci pečují o tyčoviny a 

kmenoviny. Probírka probíhá individuálně, protože schematický zásah není možný. 

Oproti prořezávce má tato fáze o to větší význam, protože se touto metodou získává 

dřevo, které je následně zužitkováno např. na výrobu papíru. Probírky probíhají ve dvou 

úrovních, a to jako podúrovňová s negativním výběrem zasahujícím do podúrovně 

porostu, anebo úrovňová, která kladným výběrem napomáhá uvolňovat nejvhodnější 

stromy v úrovni porostu. Poslední fází je probírka uvolňovací. Lesníci tímto způsobem 

výchovy zvětšují stromům jejich životní prostor, čímž jim poskytují i více živin. 

V návaznosti na to, pak stromy zvyšují i svůj tloušťkový přírůst i hmotovou produkci 

(Výchova lesních porostů, 2017, online). 

Vrátíme-li se k přirozeným lesům, tak zjistíme, že pralesů jako takových a lesů 

přírodě blízké už dnes v CHKO Šumava nalezneme opravdu jen velmi málo. Může za to 

zejména mohutná těžební aktivita v 19. století a také kalamity v letech 1868 až 1880. 

Bohužel právě touha po dřevě a také tehdejší snadná dostupnost dřeva v 2. pol. 19. 

století s sebou přinesly zánik pro většinu původních lesů, které se v té době 

rozprostíraly až na třetině porostní půdy. Pralesovité zbytky dnes proto můžeme vidět a 

objevovat hlavně díky přání vlastníků lesa, díky nimž tyto části byly exploatace 

ušetřeny. Za původní prales tak dnes můžeme považovat pouze jádro národní přírodní 

rezervace Boubínský prales (47 ha), dále Milešický prales (7 ha) a pak plochy menších 

měřítek v karech ledovcových jezer či v hůře dostupných místech jako je např. Černá 

stěna, Černý les a další. Území NP Šumava v sobě ukrývá více takových fragmentů 

(Hubený, 2013). 

2.4 Jedinečnost pralesa Boubín 

V mapách z poloviny 18. století můžeme vyčíst, že masív Boubína tvořil velký 

lesnatý ostrov uprostřed mezi odlesněnými plochami. Už v roce 1750 zde kníže 

Schwarzenberg nechal zbudovat dva lovecké zámečky, jeden v nedaleké malebné 

Zátoni a další na jižním svahu Boubína. Roku 1833 nechal kníže postavit v údolí pod 

boubínským zámečkem nádrž, aby byl zlepšen stav vody při plavení dřeva. Dále byla 

v polovině 19. století zahájena výstavba tzv. Lukenské cesty, která vede prostředkem 
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pralesa, a která dnes lemuje západní a severní hranici pralesa. O první vyhlášení 

boubínské rezervace se zasloužil schwarzenberský lesmistr Josef John, který se o 

šumavské lesy a zejména o Boubín velmi zajímal a v pol. 19. století také provedl jako 

první soupis zdejších pralesů. V zátoňském revíru pokrývaly pralesy 90 % rozlohy 

tehdejšího polesí s výměrou 1 398 ha. Přesto tehdy John navrhl svým nadřízeným, aby 

byl zachován prales pouze na 143, 87 ha, což činí zhruba desetinu vymapované plochy 

pralesů (Hubený, 2008a). 

V roce 1858 byla pak část přírodního lesa v oblasti Boubína vyčleněna a 

vyhlášena jako přírodní rezervace. Tato skutečnost si zasluhuje velkou pozornost hlavně 

proto, že se jedná o jednu z nejstarších a vědomě vyčleněných lesních rezervací, kde je 

možno pozorovat řadu nejrůznějších biologických procesů a to zejména dynamický 

vývoj populací lesních dřevin. Není tedy divu, že hned od počátků lákal Boubínský 

prales řadu autorů z lesnických i jiných kruhů a zavdal tak podnět k mnoha studiím a 

publikacím (Vyskot et al., 1981). 

Řekneme-li prales, chápeme tím většinou les, který si žije sám podle svých 

vlastních pravidel a nikdo mu do toho po celá staletí žádným způsobem nezasahuje. 

Avšak v případě Boubína, ne vždy tomu tak bylo…(Hubený, 2008b). Je pravděpodobné 

a zřejmě tomu tak opravdu bylo, jak nám dokládá hospodářský plán z let 1859 – 1868, 

že v této době bylo v pralese skutečně vytěženo 4 983 m
3
 dříví. Tehdy se jednalo hlavně 

o nahodilé těžby a o těžby dřeva, které bylo určeno na dostavbu Lukenské cesty. 

Rozloha tehdejšího pralesa činila 73,25 ha. Teprve od roku 1869 se přestaly 

předepisovat veškeré zásahy (Hubený, 2008a). Vedle přímého působení, jako bylo 

kácení a vypalování, člověk působil zejména v posledních 250ti letech také nepřímo a 

to např. vyhubením všech velkých šelem, dále změnami prostředí v okolí lesů apod. I 

přesto všechno je to stále prales! Divoký, neovlivňovaný, chaotický. Každým 

okamžikem tu probíhají děje, které si žijí vlastním životem. A my jsme jen vzdálení 

pozorovatelé, stále nechápající… (Hubený, 2008b). 

Co se týká polohy, tak je boubínská hornatina součástí vnitřního pásma Šumavy, 

jíž vévodí vrchol Boubín s výškou 1362 m n. m. (Martan, 2010). Vypíná se mezi obcí 

Lenorou, na jižním úpatí hory a severně ležícím městem Vimperkem (Mazný et al., 

2010), kdy je dodnes toto město nazýváno městem „pod Boubínem“. Osvojuje si hrdě 

právo na příslušnost k tomuto jménu a má pro to i patřičný důvod. Však také sídlo 
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správy lesního majetku oblasti bývalo vždy, až na pouhou výjimku, právě ve Vimperku 

(Martan, 2010). 

Boubín neodmyslitelně k Šumavě patří a je jedním z jejich hlavních symbolů se 

svým nezaměnitelným tvarem a výškou. Svým vzhledem a tajuplnou atmosférou zaujal 

i různé slavné spisovatele, jako byl např. Jan Neruda, Karel Jaromír Erben, Karel Čapek 

či okouzlil např. i spisovatelku Elišku Krásnohorskou (Mazný et al., 2010). 

Celý komplex je prahorního původu. Z matečních hornin zde najdeme zejména 

rulu, břidlice a minerálně chudší svory. Na některých lokalitách je rula prostupována 

bohatší hrubozrnnou žulou. V pralese převládají půdní typy tmavých čokoládově 

hnědých půd, dále rašelinné a humózní gleje, kdy kyselost půd se pohybuje v rozmezí 

hodnot 4,6 – 5,3 pH (Vyskot et al., 2010). 

2.4.1 Stromoví „velikáni“ 

Co člověk dělá, dokáže příroda už dávno. Například Petřínská rozhledna 

postavená v roce 1891 je (bez nových antén) vysoká kolem 60 m. Stejně vysoký, také 

60 m, byl i tzv. „Zázračný smrk“ (Wunderfichte) v Boubínském pralese, který byl starý 

442 let a byl pokácen v roce 1865. Dalším mohykánem, jen o pár metrů nižším byl 

Stožecký smrk s výškou 58,9 m a s úctyhodným věkem v době jeho pokácení 525 let, 

avšak tento smrk jako jediný z tohoto přehledu nepochází z Boubínského pralesa, ale ze 

sousedního polesí, nicméně jeho věk je opravdu chvályhodný. Třetím obrovským 

stromem byl tzv. Křížový smrk, vysoký 57,70 m, který v roce 1895 dosáhl věku 395 let 

(Šíp, 2006).  

Další několika generacemi obdivovaný velikán nese jméno Král smrků, k němuž 

vedla ještě před oplocením pralesa turistická stezka. Byl starý asi 440 let a dosahoval 

výšky 57,6 m (Havlátková et al., 2004). Padl v prosinci roku 1970, poté, co už několik 

let předtím uschl (Šíp, 2006). Po třiceti letech po jeho pádu na něm rostla nová generace 

až 1 m vysokých smrků (Krejčí, 2009). Smrk nástupce je dalším stromem, který se řadí 

mezi nejstarší stromy pralesa, je starý asi 360 let a našli bychom ho stát v těsné blízkosti 

padlého Krále smrků. Je vysoký 57 m s průměrem kmene v 1,3 m nad zemí 129 cm. 

Odumřel však v r. 2003 po napadení kůrovcem (Havlátková et al., 2004). Všechny tyto 

stromy dosahovaly dechberoucích výšek i stáří, nicméně, alespoň tedy z pohledu věku, 

nesahaly však na paty nedávno objevenému nejstaršímu smrku nejenom Šumavy, ale 

celé České republiky. Z tohoto stromu už zbyl pouze jen suchý kmen s větvemi, přesto 
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brněnští vědci z Mendelovy univerzity určili věk tohoto stromu na neuvěřitelných 623 

let. Podle Tomáše Kouteckého z Ústavu lesnické botaniky a dendrologie Mendelovy 

univerzity není stáří stromu pouhým odhadem, nýbrž je zjištěno velmi precizní 

metodou, která měří s přesností na setinu milimetru. Smrk je s ohledem na svůj věk 

poměrně malý (má „pouze“ kolem 20 m), což je způsobeno tím, že se mu v prvních 

stoletích života nedařilo příliš dobře. Ve svých dvaceti letech jeho průměr činil ani ne 

10 cm. Paradoxně mu pomohla až vichřice, kterou jako jeden z mála přežil. Před více 

než 20ti lety strom však odumřel, patrně opět po napadení kůrovcem. Dle vědců se 

v okolí Plešného jezera běžně nacházejí stromy, které se dožily kolem věku 500 let, 

avšak na takovýto strom, starší ještě více jak o stovku let, narazili odborníci poprvé. 

Proto se zatím tento smrk, jenž pamatuje ještě vládu Karla IV. může pyšnit prvenstvím 

nejstaršího smrku v České republice a dost možná i ve střední Evropě (Nejstarší smrk 

České republiky rostl na Šumavě, 2017, online, Na Šumavě našli nejstarší český smrk, 

pamatuje i Karla IV., 2017, online). 

2.4.2 Problém turistického ruchu  

Už před válkou byl prales na Boubíně velmi atraktivním turistickým cílem (Šíp, 

2006). Až do 70. let 20. století vedla turistická stezka přímo pralesem. Vysoká 

návštěvnost však způsobovala obrovské škody a to hlavně sešlapáváním vegetace 

s následnou erozí. Kvůli sešlapu kořenů došlo pravděpodobně i k odumření Krále smrků 

(Havlátková et al., 2004). Roku 1975 proto byla vytyčena zkrácená prohlídková trasa, 

v roce 1979 byl pak pro návštěvníky prales zcela uzavřen. Proto je dnes prales možné 

pozorovat pouze „zvenčí“ (Šíp, 2006), prales je oplocený a stezka vede po jeho obvodu. 

Avšak rozhodneme-li se vypravit na exkurzi do pralesa, musíme si uvědomit, že 

blízkost pralesa může být i nebezpečná. Není nic výjimečného, když se čas od času, 

v deštivém a větrném počasí, ale i např. za stavu úplného bezvětří, zřítí tu a tam k zemi 

obrovské souše, jejichž kořeny nebo kmeny uhnijí. Ačkoliv si to mnohdy 

neuvědomujeme, vstupem do blízkosti pralesa se často vydáváme do rizikového 

prostoru a vstupujeme sem tedy na vlastní nebezpečí (Havlátková et al., 2004). 

Dnes je pro turisty hlavním lákadlem krásný rozhled z dřevěné boubínské 

rozhledny, která byla otevřená v roce 2005 a je vysoká 21 metrů. Její ochoz leží v 7. 

podloží a vydáme-li se nahoru po 101 schodech, dosáhneme nejvyššího bodu v české 

části Šumavy (1362 + 21 = 1383 metrů). Při dobré viditelnosti se nám rozprostře výhled 
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na rakouské Alpy (Watzman, Dachstein, apod.), ale i na nedalekou Smrčinu a Plechý, 

Lipno, Luzný, Kleť, Javor a další vrcholy (Mazný et al., 2010).  

2.4.3 Velké vichřice 

Tak jako okolní šumavské smrčiny, ani Boubínský prales nebyl ušetřen velkých 

vichřic. Z historických záznamů vyplývá, že 24. 1. 1724 obrovská vichřice zpustošila 

téměř celý prales (Havlátková et al., 2004). Obrovské množství dřeva nebylo vůbec 

možné zpracovat, kdy hlavním problémem byl zejména transport. Proto se přistoupilo 

k následnému prohlubování potoků a říček a ke stavění nových plavebních kanálů (Šíp, 

2006). Další vichřice se opět ničivě projevovaly v letech 1821, ale také 1833 až 1834. 

Po této vichřici pravděpodobně následovala kůrovcová kalamita v letech 1834 až 1839 

(Havlátková et al., 2004). Ani po těchto událostech lesům mnoho času na zotavenou 

nezbývalo. V letech 1868, 1869 a 1870 přišly další velké vichřice, kdy odhady mluví o 

3 000 000 m
3
 zničených porostů. Vimperský region a tedy i boubínské lesy byly opět 

zasaženy zvlášť těžce (Šíp, 2006). 

Vichřice tu zkrátka byly a budou a spolu s kůrovcem formují lesy budoucnosti, ať 

chceme nebo nechceme. Nebyl to problém jen minulých století, ale i v nedávné době, 

jako byl rok 1984, 1998, 2003, kdy se Šumavou prohnaly velké vichřice, které nadělaly 

také mnoho škod. Nesmíme však bezpochyby opomenout zmínit nejintenzivnější 

vichřici posledních let, a to orkán se jménem Kyrill z roku 2007 (Hubený, 2013), kdy 

bezprostředně po něm došlo k postupnému nárůstu populace kůrovce (Vacek, Křejčí et 

al., 2009). 

2.5 Orkán Kyrill 

Největší škody na lesních ekosystémech bývají ve střední Evropě způsobovány 

zejména silnými větry. Jejich nejčastější výskyt je v zimním období, kdy jsou 

způsobeny nízkými tlakovými nížemi, které se formují na severní polokouli ve 

středních zeměpisných šířkách (Geografická analýza lokálního výskytu lesních polomů 

na základě empirického přístupu, 2017, online). Z pohledu člověka je vichřice 

ničitelem, pohromou a kalamitou pro hospodářský les, avšak z pohledu života 

přirozeného lesa se jedná o jeden z přírodních jevů, které provází lesy po tisíce let, aniž 

by zásadním způsobem ohrozily jejich bytí či nebytí. Proto, i přes veškeré důsledky, 

které s sebou vichřice přinášejí, jsou považovány za nejdůležitější startovací impulz pro 
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přirozenou obnovu lesa – a to nejen u nás v České republice, ale i v Evropě (Valenta, 

2007). NP a CHKO Šumava se řadí mezi nejvíce postihovanou oblast větrnými 

kalamitami v celé České republice. Šumava byla jen v několika posledních desetiletích 

zasažena extrémními vichřicemi mnohokrát.  

Jednou z posledních  významných kalamit byl orkán Kyrill, který zasáhl území 

České republiky v noci 18. ledna 2007 a významně pozměnil tvář celé Šumavy. Jen zde 

způsobil škody ve výši 853 036 m
3
 polomové hmoty (Geografická analýza lokálního 

výskytu lesních polomů na základě empirického přístupu, 2017, online). Pro přiblížení, 

podle údajů LHP (lesní hospodářský plán) pro jednotlivé hospodářské celky byla 

celková rozloha horských smrkových lesů v Národním parku Šumava 10 141 ha 

s evidovanou zásobou 2,8 mil. m
3
. Orkán Kyrill ovlivnil plochu o rozloze 8 830 ha, tj. 

87% celkové výměry porostů.  

Na základě rozhodnutí tehdejšího ministra životního prostředí a se souhlasem 

orgánu ochrany přírody – MŽP došlo k ponechání polomového dřeva bez následného 

zpracování a dalších zásahů proti kůrovci. Toto řekněme „přelomové rozhodnutí“ 

vzniklo pod tlakem naléhavosti řešení následků bezprostředně po působení Kyrillu a bez 

širší společenské diskuse. Následovaly politické spory, jimiž však nejvíce utrpěla 

především důvěra místních lidí, včetně zaměstnanců Správy NP a CHKO Šumava (na 

rozdíl od lesa, který už mimořádné události ve spojitosti s vichřicemi a kůrovci zažil 

v průběhu svého dlouhodobého vývoje již mnohokrát). Jedná se o rozpor v názorech, 

zda kácet – nekácet, chránit – nechránit, a hlavně co, jak a před kým? Nejlepším 

řešením tohoto sporu se nabízí příprava zákona o NP Šumava, jakožto respektované 

právní normy, která bude zárukou toho, že už se takovéto rozhodovací „přemety“ 

nebudou opakovat, ať už bude u politického kormidla kdokoli. Avšak jedna otázka 

zůstává stále nezodpovězena: „Do jaké míry budou společností akceptovatelné další 

přirozené události, jako je právě např. vichřice, a na kolik účelné a efektivní je 

zasahování člověka do přírodních procesů na území národního parku (Kučera, 2011)? 

2.5.1 Následky orkánu Kyrill 

Už výše bylo zmíněno, jak obrovské škody orkán Kyrill způsobil, avšak jaké 

stromy padly jeho řádění za oběť? Jednalo se zejména o stromy rostoucí jednotlivě a 

pak o menší skupiny vývratů, jež jsou plošně rozmístěny na území Národního parku. 

Těmito plošně rozptýlenými polomy rozumíme především lesy, které se nacházejí 
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v nižších polohách. Jsou to hlavně porostní stěny zčásti již zalesněných holin vzniklých 

v důsledku působení větru a asanací kůrovce v minulých desetiletích. Orkán se 

nevyhnul ani porostům proředěným nedávnou nahodilou těžbou. Mezi nejvíce zasažené 

oblasti řadíme lokality Polom, Ždánidla, Plesná, Černá hora a okolí Třístoličníku. Menší 

vliv vichřice byl pak zaznamenán v bezzásahovém území Březník – Roklan, v pralese 

Trojmezná a také v rozsáhlém komplexu Modravských a Weitfällerských slatí 

(Křenová, 2007). 

V tu dobu bylo opravdu těžké rozhodnout se, jaký národní park chceme na 

Šumavě mít. Jestli „papírový“, kde na části území ponecháme přírodu přírodou, bez 

jakýchkoliv pravidel, kde jí nebudeme radit ani ji řídit. Park, který je podporován jen 

malým množstvím uznávaných odborníků, avšak je to národní park skutečný a 

nefalšovaný. Nebo mezinárodně uznávaný park, který je stejnorodý, úhledný jako 

hospodářský les, na který jsme zvyklí (Holub et al., 2007). 

Kyrill byl nebo často i je nazýván stoletou kalamitou srovnatelnou s kalamitou 

klostermannovskou. Avšak ke smůle některých tomu tak není a se svou max. rychlostí 

38m/s nebyl Kyrill vlastně nijak mimořádný. Vždyť za posledních třicet let foukal na 

Šumavě orkán s rychlostí více jak 32,5 m/s více než dvacetkrát, kdy nejméně pětkrát 

přesáhl rychlost 35 m/s. Je však pravdou, že následky orkánu Kyriil byly opravdu 

rozsáhlé, kdy větrem byly zdevastovány i geneticky velmi cenné porosty původních 

šumavských smrků starších 140 let (Křenová, 2007). Ačkoliv před Kyrillem bylo 

mnoho jiných vichřic, ne-li i větších, tolik škody však nenadělaly, proč? Po těchto 

vichřicích se totiž začal přírodě do práce motat člověk a začal ve velkém kácet ve 

vrcholových partiích parku, čímž vytvořil tzv. porostní stěny. Hlavně kvůli nim pak 

následky orkánu Kyrill byly o to více mnohonásobné (Deset let po orkánu Kyrill: Lesy 

se vzpamatovávají, silnému větru by ale podlehly znovu, 2017, online). 

Řádění orkánu však neomezilo pouze lesní porosty, ale významně ovlivnilo také 

turistickou infrastrukturu. Byla poničena řada turistických značení, přístřešků i 

odpočinkových míst. Drtivá většina však byla bezprostředně poté co nejrychleji 

opravena či vyměněna. Ihned po řádění orkánu v rozmezí ledna až dubna roku 2007 byl 

kladen důraz především na průchodnost turisticky značených cest se snahou zabránit 

veškerému nebezpečí z nezajištěných vývratů a zlomů. V lesích v tu dobu bylo opravdu 

rušno, pracovalo se rychle, na velkých plochách, pomocí harvestorů. Byla tím i 
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předčasně ukončena lyžařská sezóna, která byla i díky minimálnímu množství sněhu 

v roce 2007 opravdu velmi krátká. Postupovalo se od okrajových částí parku směrem 

vzhůru do kopců, aby se co možná nejvíc zamezilo šíření kůrovce v letních měsících. 

Částečný obraz o působení orkánu Kyrill si mohou i dnes návštěvníci vytvořit např. 

návštěvou rozhledny Poledník (Holub et al., 2007) či zážitkovou stezkou „Polomem 

horských smrčin“ (Šantrůčková, Vrba et al., 2010) v blízkosti vrcholu Poledníku (1315 

m n. m.), jež byla vybudována v roce 2009 (Zážitková stezka Polom v horské smrčině, 

2017, online). Povalový chodník, vysuté lávky a rozhledová plošina nabízí turistům při 

opakovaných návštěvách možnost pozorovat a obdivovat postupné sesedání vývratů, 

rašení nových semenáčků a tlení vyvrácených kmenů, díky nimž se zakládá nová 

generace horského lesa (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

S odstupem let tedy můžeme na Šumavě sledovat masivní samoobnovu v podobě 

nové generace smrkových semenáčků. Dle Správy Národního parku Šumava, která 

provádí v lokalitách rozsáhlé výzkumy, se jedná o 5 až 6 tisíc semenáčků na hektar, což 

je mnohem víc, než by člověk vysázel ručně. Lesy se dodnes stále vzpamatovávají. 

Současný ředitel NP Šumava Pavel Hubený se však obává, že vzhledem k výskytu 

rozptýlených pasek, mlazin a zbytků starých porostů, které vznikly díky těžbě 

v návaznosti na kalamitu, by v budoucnu mohly být následky příští obdobně silné 

vichřice velmi vážné. Podle jeho názoru, je les dnes mnohem labilnější na mnohem 

větší ploše, než byl před Kyrillem, což je situace, jež příští orkán nepochybně využije ve 

svůj prospěch (Deset let po orkánu Kyrill: Lesy se vzpamatovávají, silnému větru by ale 

podlehly znovu, 2017, online). 

2.6 Kůrovci 

S vichřicemi a celkově i se Šumavou je bezprostředně spojená i problematika 

kůrovců, proto si je v následujících podkapitolách blíže představíme: 

2.6.1 Lýkožrout smrkový (Ips typographus) 

Celkově se lýkožrouti značí válcovitým tělem, kdy hlavu mají schovanou pod 

štítkem, která je ze shora téměř neviditelná. Krovky mají vzadu prohloubené a po 

okrajích můžeme obvykle spatřit charakteristické „zoubky“. Mnohé druhy, jež žijí 

zejména na jehličnanech, mají tendenci se přemnožovat (Amann, 1995). 
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Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je náš nejškodlivější kůrovec na smrku. 

Jedná se o lesklého hnědočerného brouka s délkou 4,5 až 5,5 mm. Štít má vpředu 

hrbolkovatý, vzadu jemně tečkovaný (Kudela, 1970). Krovky jsou na zádi zakončeny 

prohlubní a po stranách je zdobí 4 páry zoubků. Dospělého brouka lze identifikovat 

podle jemného zlatavého ochlupení. Jedná se o polygamní druh, což znamená, že 

sameček žije s několika samičkami, většinou se dvěma až třemi, kdy při přemnožení 

může dojít k nárůstu na větší počet (Vojtěch, 2008). 

 Lýkožrout smrkový (Ips typographus) má obvykle 2 pokolení do roka, za teplých 

a příznivých podmínek může dosáhnout až 3 pokolení. Nejprve probíhá hromadné 

rojení a to v měsíci květnu, druhé je rozvleklé a probíhá v červenci (Kudela, 1970). 

Lýkožrout smrkový (Ips typohraphus), jak už značí jeho jméno, napadá téměř výlučně 

hlavně smrky, nejraději ve věku v rozmezí 80 – 100 let, zejména pak ty, které jsou 

čerstvě pokácené nebo větrem vyvrácené, dále nemocné a oslabené stojící stromy, kdy 

při přemnožení nepohrdne ani mladšími a zdravými stromy (Amann, 1995). 

 Vývoj tohoto brouka pak probíhá pod kůrou stromů a to v lýkové části. Sameček 

vykousává tzv. snubní komůrku, do níž láká samičky svými agregačními feromony. 

Tím současně signalizuje ostatním jedincům svého druhu, že je zde vhodné prostředí 

k množení a tak nastává hromadný nálet na strom (Vojtěch, 2008). Ze snubní komůrky 

vede pak více matečných chodeb v podélném směru. Většinou jsou dlouhé kolem 15 cm 

a jsou opatřeny několika větracími otvory. V těchto matečných chodbách jsou pak 

postupně kladena vajíčka, z nichž se po 10 – 14 dnech líhnou larvy (Amann, 1995). 

Tyto larvy začnou v lýku nahlodávat vodorovné chodbičky, čímž narušují spojení mezi 

korunou stromu a kořenovým systémem. Díky tomu pak strom odumírá. Larva 

zakončuje své hlodání v tzv. kukelné kolébce, kde se po dvou týdnech přeměňuje 

v kuklu. Celý cyklus je dovršen vylíhnutím mladých brouků. Ti jsou světle zbarvení a 

k jejich ztmavnutí dochází v průběhu 14 až 21 dní zralostního žíru a pohlavního 

dospívání. Po dokončení zralostního žíru brouci opouští napadený strom a dochází 

k hromadnému rojení (Vojtěch, 2008).  

Někdy se můžeme setkat ještě s tzv. sesterským pokolením. To nastává v případě, 

když samička po vyhlodání matečné chodby, kde naklade asi kolem 50 vajíček, 

prodělává krátký regenerační žír na konci této matečné chodby a přeletuje na jiný strom. 

V sesterském pokolení mívají však požerky méně matečných chodeb a zpravidla bývají 
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i kratší (Kudela, 1970). Často se vede spor o to, zda lýkožrout smrkový (Ips 

typographus) škodí pouze v níže položených smrkových monokulturách, či je škůdcem 

i vyšších poloh nad 1 000 m n.m. Tam by si dle některých teorií měl ekosystém horské 

smrčiny poradit s přemnoženými kůrovci sám. Avšak jak naznačují dosavadní 

zkušenosti, rozhodně tomu tak není, a silné gradaci lýkožrouta podlehne, až na výjimky 

zcela mladých exemplářů, většina smrků rostoucí na daném území.  

Každý se na tuto problematiku dívá jinak. Např. podle lesníků jde o kalamitní 

situaci, kdežto z pohledu environmentalistů se jedná pouze o jedno ze stádií vývoje 

horského smrkového lesa. Jedno je však jasné, kůrovcové kalamity nastávají 

bezprostředně po kalamitách větrných, jako jsou velmi silné větry, vichřice a orkány. 

Pokud se pak vyvrácené či zlomené kmeny v hospodářských lesích včas nezpracují, 

lýkožrout smrkový se tak v důsledku dostatečného množství potravy rychle přesouvá do 

stádia gradace (Andreska, 2010).  

2.6.2 Kůrovcové kalamity 

Slovo kalamita pochází z latinského calamitas, což v překladu znamená škoda, 

úraz, nehoda, neštěstí, pohroma, také válečná pohroma, zkáza. Je to tedy slovo s dosti 

širokým významem, které je často ne zcela správně používáno. Podíváme-li se do 

slovníku cizích slov, nabízí nám obdobné, avšak přeci jenom o trochu širší vysvětlení: 

neštěstí, nehoda, pohroma, přírodní katastrofa. V případě kůrovcové kalamity se jedná 

z ekologického hlediska o gradaci druhu brouka nebo brouků zvaných kůrovci, což je 

opět nepřesné (Andreska, 2010). 

Jak už bylo zmíněno dříve, obraz Šumavy se významně začal měnit s rozvojem 

sklářství, kdy v této oblasti vymizela řada cenných listnáčů, jejichž kůra se využívala 

zejména k výrobě potaše, nezbytně nutné surovině při výrobě skla. V té době byla 

hranice Šumavy hustě osídlena, což značně ovlivňovalo stabilitu porostů a vedlo to 

k rozsáhlým disturbancím, a to zejména v 60. a 70. letech 19. století, kdy díky silnému 

větru a následně kůrovci padlo několik miliónů m
3
 dřeva. Po 2. světové válce se většina 

území nacházela v oblasti hraničního pásma, což vedlo k vysidlování obyvatelstva, 

tudíž hospodaření v tomto období bylo jen sporadické. Díky této skutečnosti se lesy 

začaly brzy podobat lesům přírodním, proto nakonec byla vyhlášena ochrana tohoto 

území na obou stranách hranice v podobě vyhlášení NP Bavorský les v roce 1968 a NP 

Šumava v roce 1991 (Zahradník, 2015). 
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Dle Zahradníka (2015) měly na současný stav lesů velký vliv roky 1983 a 1984, 

kdy padlo zejména velké množství stromů na německé straně (cca 60 tis. m
3
). Na naší 

straně to bylo něco kolem pár tisíc m
3
. V té době bylo v Německu rozhodnuto, že se 

polomy nebudou zpracovávat a taktéž i proti kůrovci se upřednostňovala bezzásahovost. 

Na našem území se pak k tomuto problému přistupovalo se značnou lhostejností, což 

postupně vedlo k namnožení lýkožrouta (Zahradník, 2015). 

Jednou z hlavních příčin vysokého nárůstu kůrovce v našich lesích, byla zejména 

teplá a suchá léta v 1. pol. 90. let. Mezi léty 1990 až 1994 se navíc ve vedení CHKO a 

NP Šumava vystřídali čtyři ředitelé, což zrovna také příliš neulehčovalo situaci, 

především v otázkách, jak si s kůrovci na našem území poradit. Za další faktor pak také 

můžeme považovat bohatou plodnost smrku, a to hlavně v roce 1995, která vyčerpala 

rezervní látky smrku, a tudíž se smrk stal více zranitelnějším vůči náletům kůrovce. Rok 

1996 s sebou přinesl zlepšení v podobě zastavení šíření kůrovce díky rozsáhlému 

kácení, kdy při této kůrovcové kalamitě, kterou datujeme mezi léty 1995 – 1999, se 

v tomto roce vykácelo největší množství stromů vůbec, a to kolem 180 m
3
 dřeva. 

V letech 1998 a 1999 došlo k povolení provádět asanace polomů v 1. zóně NP, tedy v té 

nejpřísněji chráněné. Ačkoliv se to tehdy neobešlo bez odezvy ze stran mnoha 

ekologických aktivistů, nejspíše toto ustanovení přeci jen znamenalo značný pokles 

v dalším šíření lýkožrouta. V roce 2003 pak přišla opět další kůrovcová kalamita 

v návaznosti na předcházející kalamitu větrnou, avšak oproti roku 1995 nebyla tak 

výrazná (Kůrovcová kalamita na Šumavě, 2017, online). 

Poté však nastal rok 2007, kdy jednak vzhledem ke změně managementu došlo ke 

změnám v rozšíření ploch, kde se nezasahovalo proti kůrovcům a dále také přišel orkán 

Kyrril. To obojí s sebou přineslo prudký vzrůst vytěženého objemu napadeného 

kůrovcového dříví s postupnou kulminací až do roku 2010. K mírnému poklesu 

docházelo pak postupně od roku 2011, kdy dochází ke stabilizaci lesů na úroveň let 

2002 – 2007 (Zahradník, 2015). 

Tehdejší ředitel NP Šumava F. Krejčí přišel s dlouhodobou koncepcí, jež 

předpokládala, že k tehdejším 30 % území ponechaných samovolnému vývoji, přibude 

každých 10 let dalších 10 %, což by znamenalo za 40 let 70 % podílu samovolného 

vývoje z celkové plochy národního parku. Tato koncepce byla sice do jisté míry možná, 

avšak z širšího pohledu hůře akceptovatelná, jelikož by vyžadovala z mnoha důvodů 
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řadu změn.  Těmito důvody, jež je nutno respektovat, byly zejména: poměrně nízký stav 

zachovalosti lesních ekosystémů (mimo rašeliniště), zastoupení I. zón NP jen na 13 % 

porostní plochy s převahou kulturních lesů na více jak 80 % plochy, komplikovaný tvar 

území Národního parku Šumava ve správě MŽP, zachování krajinného rázu a taktéž 

genofondu důležitých a velmi cenných populací dřevin a v neposlední řadě také 

uchránit přirozené funkce lesních ekosystémů, kde v popředí, jakožto hlavní edifikátor, 

stojí právě vyspělé stromové patro (Vovesný, 2011). 

I dnes se debaty týkající se NP Šumava neobejdou bez slova „kůrovec“. Je to stále 

dosti ožehavé téma. Často jsme se mohli setkávat či se ještě setkáváme s výroky typu, 

že se na Šumavě provádí nezodpovědné experimenty, avšak když se šumavské lesy 

nechají na pospas přírodě, nejedná se o žádný experiment. Je sice pravdou, a můžeme se 

o tom i dnes snadno přesvědčit, že uschlé šedivé lesy nevypadají příliš přívětivě, ale 

musíme si uvědomit, že šumavské lesy jsou zde nejméně 8000 let, přičemž zastoupení 

smrku vždy kolísalo. Lesníci tu pak začali hospodařit teprve před necelými 300 lety. 

Z tohoto pohledu tedy můžeme usuzovat, že ponechání lesů samovolnému vývoji je 

proto spíše návratem k osvědčené strategii, jež fungovala tisíce let (Správa NP a CHKO 

Šumava, 2010).  

Avšak nemysleme si, téma kůrovce a kůrovcových kalamit není problémem jen 

České republiky, často i naši blízcí sousedé, jako je Německo či Rakousko, se potýkají 

s podobnou situací, a to často v mnohem vyšších dimenzích. Není tomu jinak ani 

v jiných zemích, kdy stojí za zmínku např. Francie nebo Severní Amerika, byť se zde 

potýkají třeba s jinými druhy kůrovců. Co je však v posledních letech patrné, je to, že se 

kůrovci stále více posouvají do strmých a vysokých horských poloh (Valenta, 2011). 

Další, nad čím je také nutno se pozastavit, je vliv bezzásahovosti na vodní režim. 

Odumření horské smrčiny je často spojováno s negativními dopady na život lidí, jako je 

především ohrožení v podobě povodní, půdních erozí či také ohrožení kvality pitné 

vody (Valenta, 2008). 

V roce 2015 západní a střední Evropu zasáhlo významné sucho, jež se nevyhnulo 

ani České republice. Od listopadu 2014 do října 2015 spadlo na území ČR pouze 500 

mm srážek, což činí dohromady s rokem 1973 nejméně za posledních 55 let. Této 

situaci předcházelo zejména rapidní půdní sucho a deficit podzemních vod, kdy hladina 

mnohých podzemních toků klesla pod normu, což vedlo k vyschnutí některých toků. 
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Médii proudily zprávy o vyschnutém prameni Vltavy, kdy vyschnutí měl způsobit právě 

les v bezzásahovém území u pramenů Vltavy. Proto vznikla i petice požadující změny 

v navrhované novele zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, aby se 

zmenšila bezzásahová oblast z důvodu ochrany vodních zdrojů (Bečka, Beudert, 2016). 

Tentýž problém byl řešen taktéž v NP Bavorský les, kde dlouhodobý monitoring 

prováděl diplom. geoekolog B. Beudert v oblasti povodí Forellenbachu. V této oblasti 

do roku 2006 dosáhl podíl odumřelých smrků kolem 60 % celkové plochy, kdy 

k největšímu nárůstu těchto ploch došlo hlavně mezi léty 1999 až 2006 (cca 9 ha/rok). 

Po roce 1999, kdy došlo k odumření smrku na více jak 25 % území, se zvýšil odtok z 59 

% středního srážkového úhrnu za období mezi roky 1992 – 1998 až na 69 % z let 1999 

– 2006. Např. i odtok horského potoka Grosse Ohe se ve stejném období zvýšil z 58 % 

na 64%. Dlouhodobá pozorování byla prováděna na třech různých místech nadmořské 

výšce 800 – 1000 m. Výsledky pak vykazují setrvalou či dokonce stoupající úroveň 

hladiny spodních vod. Dle Beuderta tedy napadení kůrovcem i plošné odumření 

smrkových porostů tvorbu spodních vod (ani zásobu a kvalitu pitné vody) negativně 

neovlivnilo (Valenta, 2008). 

Narušené smrkové porosty snižují značně i evapotranspiraci. Ta se u smrkového 

porostu na Šumavě pohybuje v hodnotách kolem 600 l/m
2
. Skládá se z evaporace = 

fyzikální výpar srážek, jež se zachycuje na povrchu stromů (200 – 400 l/m
2
) a 

transpirace = fyziologický výdej vody průduchy jehlic (250 – 350 l/m
2
). To, že u 

zasažených stromů tato evapotranspirace významně klesá, je způsobeno hlavně tím, že 

na půdu dopadá více vody, jelikož uschlé stromy mají menší povrch než živé. 

 Dalším důvodem je také to, že suché stromy nedýchají, tudíž nedochází k výparu 

vody transpirací. Díky tomu se vsakuje větší množství vody do půdy, zlepšuje se tím tak 

doplňování podzemních toků a celkově se navyšuje vydatnost pramenů a ve výsledku 

tak roční odtoky stoupají. Další z výzkumů pak také přinesl fakt, že se Šumava 

nemusela potýkat s nárůstem povodňových situací, které by byly způsobeny 

velkoplošnými disturbancemi. Často panuje názor, že jen zdravý a zelený les zadržuje 

srážky, avšak koruna smrků může v průměru zachytit kolem 1,5 – 5 l/m
3
 srážek, 

přičemž vrstva nadložního humusu v závislosti na její tloušťce je schopna zadržet 30 – 

100 l/m
3
. Proto hlavní roli v zadržování vody v lese má právě nadložní humus, díky 

němuž (pokud zůstává neporušený) je i dále zadržována srážková voda, která tlumí 
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srážkové extrémy. Podle výzkumů Pavla Bečky a Burkharda Beuderta je patrné, že ke 

změnám ve vodních poměrech na Šumavě dochází, avšak nejsou zapříčiněné 

bezzásadovým územím, nýbrž oteplováním a rozložením různého množství srážek 

v průběhu roku (Bečka, Beudert, 2016). 

2.7 Řešení situace po větrných a kůrovcových kalamitách 

Jak už zaznělo v předchozích kapitolách, řešení větrných i kůrovcových kalamit 

nebylo vždy jednoduché a přinášelo s sebou vždy mnoho diskutabilních otázek. Např. 

taková, pro nás už známá, kalamita z roku 1984. Tenkrát se rozhodla Správa Národního 

parku zasáhnout až po dlouhých 12 letech v roce 1996, kdy už bylo jasné, že sám les si 

neporadí. Nemocné stromy byly nejdříve káceny ve II. zónách NP. Někteří odborníci 

však upozorňovali na to, že situace komplikují zároveň i přírodně nejcennější první 

zóny, v nichž byly ze zákona vyloučeny jakékoliv zásahy a platil tu tedy i zákaz 

porážení nemocných stromů.  

Byli toho názoru, že z I. zón brouci neustále nalétávají do okolních lesů, což vede 

k prodlužování a zhoršování kalamitního stavu. Na straně druhé však stáli jiní vědci či 

zástupci nezávislých ekologických hnutí, kteří naopak s kácením stromů v těchto 

oblastech absolutně nesouhlasili a prosazovali především přirozený vývoj lesních 

porostů v prvních zónách, přičemž se současně odvolávali na zákonné ustanovení. 

Navzdory tomu všemu, však Ministerstvo životního prostředí na jaře roku 1999 kácení 

v I. zónách národního parku podpořilo. To vedlo k vyvrcholení situace v červenci téhož 

roku, kdy skupinka ekologických aktivistů několik týdnů bránila svým vlastním tělem 

kácení kůrovcem napadených stromů v Trojmezenském pralese (Zatloukal, 2002).  

Po orkánu Kyrill a následné gradaci kůrovce podnikla v roce 2008 Správa NP a 

CHKO Šumava řadu kroků. Bylo instalováno velké množství obranných zařízení 

technického charakteru, jako jsou lapáky, lapače apod. (Krejčí, Kahuda, 2009). Lapáky 

= zdravé, skácené a odvětvené stromy s tloušťkou minimálně 20 cm. Jsou pokryté po 

celé délce větvemi, aby se zabránilo vysychání kůry a prodloužila se tak jejich 

atraktivita. Rozlišujeme lapáky I. a II. série. Lapáky I. série se pokládají nejčastěji 

v období kolem února (s ohledem na povětrnostní podmínky) a slouží k zachycování 

brouků z jarního rojení. Lapáky II. série slouží k zachycování brouků další generace, 

kdy jejich příprava probíhá přibližně dva až tři týdny před předpokládaným začátkem 

letního rojení. Lapáky jsou evidovány, kdy je zaznamenáváno zejména číslo lapáku, 
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místo položení, datum, data kontrol, datum asanace a také stupeň napadení za příslušné 

období. 

 Lapače jsou na rozdíl od lapáků umělou pastí, lákající dospělé lýkožrouty. Jedná 

se o umělé feromonové odparníky, které obsahují značné množství agregačního 

feromonu pro daný druh kůrovce. Počty těchto feromonových lapačů se stanovují zvlášť 

pro jarní a letní rojení, kdy je také nutná jejich pravidelná kontrola a to zpravidla 

v rozmezí 7 – 10 dní, kdy při vysokých odchytech při vrcholném rojení je nutno 

intervaly zkrátit. Při kontrole lapačů se doporučuje zkontrolovat i stav okolních stromů. 

Feromonové lapače se opět evidují a to obdobně jako je tomu u lapáků. Zaznamenává se 

číslo lapače, místo umístění, datum vyvěšení, data prováděných kontrol i s počtem 

zachycených brouků a stupeň odchytu za příslušné období (Kontrola a obrana, 2017, 

online). V lapačích a lapácích je každoročně zachyceno kolem desítek milionů brouků. 

Jen pro představu, jen v lapačích bylo v roce 2010 zachyceno cca 122 milionů brouků 

(Kahuda, 2010). 

Kromě známých lesotechnických opatření byly Správou NP v rámci výzkumných 

projektů využívány i metody značně nadstandardní jako je např. využití speciální 

entomopatogenní houby ke snížení nárůstu kůrovcové populace. Tato metoda je 

unikátní v rámci celé Evropy (Krejčí, Kahuda, 2009). 

Jedná se o houbu Beauveria bassiana. Tato houba se řadí mezi nejrozšířenější 

druhy entomopatogenních hub, kdy vyvolává onemocnění mnoha druhů především 

herbivorního hmyzu. V přírodě přežívá hlavně v povrchových vrstvách půdy, v kůře 

stromů, přímo na mrtvém hostiteli či na organických zbytcích ve formě houbových 

vláken nebo konidií (nepohlavních spor). Houba B. bassiana  je velmi rozšířeným 

kosmopolitem a představuje tak zcela přirozenou složku půdní mikroflóry. Nákaza pak 

probíhá tak, že patogen se v prostředí šíří sporami, jež se přichycují na povrchu 

hostitelovy kutikuly, kde následně vyklíčí a pomocí hyfového vlákna prorůstají dále do 

tělní dutiny, ve které se tvoří husté mycelium. V této fázi houba napadený hmyz 

usmrcuje. Vývojový cyklus patogenu končí opětovným prorůstáním houbového mycelia 

na povrch již usmrceného hmyzu a tvorbou nové generace konidií (Šantrůčková, Vrba 

et al., 2010).  

Nejčastěji je B. bassiana aplikována formou vodních suspenzí spor na povrch 

napadených stromů či stromových lapáků. Výsledky laboratorních studií dokazují, že 
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s ohledem na jiné entomopatogenní houby, houba B. bassiana vykazuje ze všech 

nejvyšší virulenci, tedy schopnost mikroorganismů vyvolat infekci a také největší 

adaptaci na tohoto hostitele ve smyslu samošíření, tzn. schopnost patogenů šířit se 

prostřednictvím přirozených mechanismů, jež odrážejí populační chování hostitele. 

Praktickým příkladem je aplikace práškového koncentrátu spor do sběrné části 

feromonového lapače. Cílem této aplikace je kontaminovat povrch těla dospělců 

vysokou dávkou spor, přičemž nám jde zejména o to, aby nebyl usmrcen pouze jeden 

konkrétní jedinec při průchodu lapačem, ale aby bylo podpořeno i šíření nákazy v celé 

dané populaci.  

Výsledky výzkumů prokázaly, že tato forma využití biopreparátů na bázi této 

houby je velmi účinná a to především v situacích, kdy od aplikace neočekáváme 

okamžitý účinek, nýbrž však perspektivu dlouhodobějšího potlačování populací škůdců 

(Organismy schopné vyvolat onemocnění u hmyzu, 2017, online). Navíc je tato metoda 

využívána také proto, že představuje ochrannou strategii, jež v plném rozsahu 

respektuje režim, jemuž podléhají i I. zóny Národního parku Šumava, tzn., že je zde 

respektován původ druhů (Šantrůčková, Vrba et al., 2010). 

Mimo jiné byl zřízen také kalamitní štáb pro pozastavení gradace lýkožrouta 

smrkového a taktéž byla jmenována i expertní pracovní skupina MŽP. I přes veškeré 

tyto metody má však pro redukci lýkožroutů největší význam zpracování nahodilých 

těžeb (Kahuda, 2010). 

Ve většině případů, a dokazují to i nedávné průzkumy, obyvatelé Plzeňského i 

Jihočeského kraje společně se širokou veřejností, jež se o tuto problematiku více 

zajímali, se vždy spíše shodovali na podpoře postupu, kterou prosazovali ředitelé NP 

Šumava. Např. Jan Stráský v roce 2011 prosazoval okamžité kácení napadených stromů 

s následným osázením vykácených území. S tím opět nesouhlasila řada ekologických 

aktivistů, kteří v té době protestovali blokádou těžby v okolí Modravy. I přes veškerou 

kritiku se však veřejnost domnívala, že by NP Šumava měl v kácení pokračovat. Češi 

zkrátka nevěřili, že si příroda a samotný les s kalamitou poradí sám, a proto se vždy 

spíše stavěli na stranu vedení Národního parku Šumava (Zajíc, 2011). 

2.8 Současnost šumavských lesů s výhledy do budoucna 

Určovat, jak bude vypadat situace v následujících obdobích, je dosti troufalé a po 

odborné stránce i zhola nemožné. Na rozvoj a množení podkorního hmyzu má totiž 
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kromě člověka i vliv řada dalších faktorů, které nelze ovlivnit a často je nemůžeme 

dopředu přesně předvídat. Jedním z těchto faktorů je počasí, kdy při velmi teplém a 

suchém průběhu jara a léta, dojde k mnohem rychlejšímu a úspěšnějšímu namnožení 

lýkožrouta, jelikož mu tyto podmínky velmi vyhovují (Krejčí, Kahuda, 2009).  

Tak je tomu i letos, v roce 2017. Na Šumavě je díky suchu a zvýšeným teplotám 

zdvojnásobená těžba, kdy se vytěžilo již 20 tisíc stromů napadených kůrovcem a dalších 

6 tisíc je připraveno k pokácení. Dle náměstka ředitele Správy NP Šumava Jana Kozla 

je problémem zejména fakt, že se na určitých místech z důvodu ochrany přírody 

napadené stromy nemohou zpracovávat, jako je tomu např. v oblastech Pramenů 

Vltavy. Nemenším problémem jsou také lesy soukromých vlastníků, kteří někdy dbají 

pokynů a reagují na výzvu zpracování kůrovcem napadeného dříví, na druhou stranu, je 

tu ale velké množství těch, kteří naopak nereagují a kůrovec se pak šíří z jejich lesů do 

okolí, kde způsobuje další velké škody (Sucho pomohlo množení kůrovce, na Šumavě 

lesníci zdvojnásobili těžbu, 2017, online). 

 Dalšími faktory, díky nimž nemůžeme s jistotou stanovit, jak to tu bude 

v následujících letech vypadat, mohou být i predátoři, parazité a další vlivy ovlivňující 

úspěšnost rozmnožení kůrovců v přírodním prostředí. Avšak pro naši informovanost a 

také pro přípravu zpracovatelských kapacit je důležité provádět alespoň odhady vývoje 

situace (Krejčí, Kahuda, 2009). 

V nedávné historii i v současné době jsme se setkávali a i dnes se setkáváme se 

dvěma cestami. Jednou z nich je uplatňování principu zásahovosti, tedy neustálé 

snižování populační hustoty lýkožrouta. Tento postup je však volen v případě, jedná-li 

se o hospodářský les. Nicméně se jedná o způsob, který vede k tvorbě rozsáhlých holin 

a k enormní devastaci přírodních hodnot na celém území.  

Druhou cestou je pak uplatňování principu bezzásahovosti, kdy se v současné 

době můžeme setkávat s dočasně odumřelým stromovým patrem, zároveň však vznikají 

pouze neznatelné či minimální ekologické škody z hlediska ochrany přírody. Problém je 

však to, že se poslední dobou hledají k ochraně přírody jak na Šumavě, tak jinde 

neustále nějaké nové přístupy, jakási třetí cesta. Ta však ale neexistuje. Nejasný a 

neustále měněný přístup k ochraně horských lesů a zejména smrčin povede k podobným 

výsledkům, jako je tomu v případě principu zásahovosti, tedy opět ke vzniku rozsáhlých 
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holin, avšak s tím rozdílem, že cesta k takovému konci bude ve srovnání 

s hospodářskými lesy trvat o dost déle (Kindlmann et al., 2012).  

Opačného názoru je však Petr Martan (2016), který pevně stojí za prací lesníků, 

kterou dle něj Správa NP akorát tak zmařila, což ostatně vystihuje i citát lesníka Jiřího 

Neumanna z r. 2006: „My lesníci známe dobře, co lesy potřebují a jak se pomalu musí 

měnit skladba dřevin. V NP Šumava to dělají právě naopak, rychle a s vizí nějaké 

divočiny na 75%“ (Martan, 2016, s. 84). Dle Martana (2016) je dvacetiletá historie 

Národního parku Šumava přesnou ukázkou toho, co se stane, když les ponecháme 

přírodnímu vývoji bez řádného uplatňování lesnických principů:  

 dojde k rozpadu lesa na nepřirozeně rozsáhlém území s počtem 90 až 100 

% uschlých vzrostlých stromů, přičemž zůstane jen mlází a stromy do 

padesáti let staré,  

 dále přijdeme o vše krásné a hodnotné, jež bylo vždy předmětem ochrany 

v nejvyšší kategorii,  

 vzniknou „soušové“ monokultury rozsáhlých území, které se budou 

obnovovat v jeden čas, což povede ke vzniku nechtěného, výškově i 

věkově málo diferencovaného lesa. Budeme tak muset čekat stovky let na 

klimaxový les s rozmanitou vertikální i horizontální strukturou stromů, jež 

budou dosahovat věků 300 i více let (Martan, 2016). 

Názory jsou tedy různé a každý má na situaci různý úhel pohledu. Co lze však 

s určitostí předvídat je to, že v nejbližší době budou šumavské lesy vypadat jako lesy, 

které známe ze starých popisů lesa. Les, kde leží i stojí spousta mrtvého dříví, které 

znesnadňuje pohyb, a který nám připomíná skutečný hřbitov stromů. Les, jenž je 

domovem pro nesčetné množství hub, plísní, rostlin, bezobratlých i obratlovců. Les, kde 

místy překotně, jinde jen pozvolna můžeme pozorovat, jak jej přerůstá les nový a kde je 

pohřebiště stromů zdrojem pro budoucí divoký les. Takový les tu byl dávno před 

příchodem člověka, a jak se zdá, ponecháme-li mu prostor pro to, aby byl sám sebou, 

rychle mění svoji tvář a vrací se ke své původní podobě. Přirozená obnova tedy stále 

převažuje nad umělou. Ačkoliv pohled na často uschlý a mrtvý les mnohým z nás rve 

srdce, musíme si uvědomit, že na Šumavě byl tento obraz zcela běžným. Proto je tedy 

na každém z nás, zda si zamilujeme Šumavu s její pravou, skutečnou a pravdivou tváří 

(Hubený, Čížková, 2016)…  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl praktické části  

Cílem praktické části bylo zjistit, jaké mají žáci 9. ročníků základní školy 

povědomí o problematice smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovce na 

Šumavě a o s ním souvisejících problémech a dále, jaký mají názor o postupu řešení 

této problematické situace. Konkrétnějším cílem poté bylo zjištění, jak na tom se svými 

znalostmi a vědomostmi budou žáci, kteří na dotazník odpovídali rovnou, bez předchozí 

přednášky k danému tématu, oproti žákům, jež odpovídali až záhy po mnou 

odpřednášené prezentaci k danému tématu, kde v podstatě mohli slyšet všechny 

odpovědi na otázky, které jsou obsahem dotazníku. 

3.2 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka č. 1:  

Mají žáci devátých tříd základní školy povědomí o problematice smrkových 

monokultur v souvislosti s výskytem kůrovce v NP Šumava? 

Výzkumná otázka č. 2:  

Jak velké budou rozdíly ve výsledcích mezi žáky třídy 9. A, která přednášku 

slyšela, oproti třídě 9. B, která o ni byla záměrně ochuzena? 

Výzkumná otázka č. 3:  

Jaký budou mít žáci názor na řešení problematické situace v případě popadaných 

či škůdci napadených stromů? Postupovali by spíše bezzásadově, mírnými a pro přírodu 

snesitelnějšími postupy nebo by volili možnost masivního kácení? 

Proto, abych došla k příslušným závěrům, jsem vytvořila otázky, které jsou 

součástí dotazníku, který můžete nalézt v závěru práce v kapitole 8 – Přílohy.  

Předpokladem výzkumného šetření a tedy i výzkumných otázek je, že žáci určité 

povědomí o problematice smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovce 

v NP Šumava mají už jen proto, že sami na Šumavě žijí a toto téma by jim tedy nemělo 
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být až tak cizí. Dalším předpokladem je, že výsledky dotazníkového šetření dopadnou 

lépe u těch žáků, kteří předem absolvují přednášku k danému tématu oproti žákům, kteří 

přednášku mít nebudou. Předpokládám také, že žáci budou spíše volit mírnější postupy 

v otázce řešení situace škůdci napadených stromů, než aby volili rapidní zásahy do 

přírody. Výzkumné otázky a otázky, jež jsou součástí elektronického dotazníku, slouží 

ke komparaci výsledků. 

3.3 Metody výzkumného šetření 

Informace potřebné pro praktickou část mé diplomové práce jsem získala na 

základě elektronického anonymního dotazníku, který jsem za tímto účelem sama 

sestavila, a jedná se zároveň o jedinou použitou metodu při sběru dat v této práci. 

Cílovou skupinou jsou žáci dvou devátých tříd 9. A a 9. B ze Základní školy Národní 

1018 v Prachaticích. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v pondělí 27. března 2017 ve 

dvou vyučovacích hodinách přírodopisu. 

3.4 Struktura dotazníku 

Dotazník se skládá z 15 položek, kdy všechny otázky jsou uzavřené. První dvě 

otázky (č. 1 a 2) jsou zaměřeny na pohlaví a třídu. Položky č. 3 až 14 se zaměřují na 

vědomosti a znalosti žáků, přičemž u každé z těchto otázek mají žáci na výběr ze čtyř 

možných odpovědí, kdy vždy jen jedna je správná. Poslední otázka č. 15, ačkoliv je 

uzavřená, jedná se o otázku názorovou. Zde mají žáci na výběr z pěti možných variant 

odpovědí na otázku, jak by postupovali v případě popadaných či škůdci napadených 

stromů. 

3.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumného šetření se celkem zúčastnilo 35 žáků devátých tříd Základní školy 

Národní 1018 v Prachaticích, 17 žáků z 9. B a 18 žáků z 9. A.  

3.6 Průběh šetření 

Jak už bylo zmíněno, dotazníkové šetření proběhlo v pondělí 27. 3. 2017 v ZŠ 

Národní 1018 v Prachaticích. Cílem bylo u jedné ze tříd rozdat dotazník hned na 

začátku hodiny bez předchozí přednášky k danému tématu a u druhé dotazník rozdat 

naopak ke konci hodiny po odpřednášené prezentaci k dané problematice. Jako první 
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vyplňovali dotazník žáci 9. B, a to druhou vyučovací hodinu a bez předchozí přednášky. 

Čtvrtou vyučovací hodinu jsem pak odpřednášela žákům téma za pomoci 

PowerPointové prezentace, kde zazněly všechny důležité informace. Přednáška trvala 

asi půl hodiny, kdy ve zbývajícím čase (cca 15 minut) mohli žáci vyplňovat dotazník. 

Jelikož se jedná o dotazník elektronický, obě hodiny probíhaly v počítačové učebně, 

aby žáci měli přístup k internetu, který byl nutností pro to, aby ho žáci mohli vyplnit. 

Ačkoliv byl u několika žáků ze začátku problém s připojením se na daný dotazník, 

nakonec vše dobře dopadlo, všichni byli ochotni spolupracovat a všichni žáci tak 

odpověděli na všechny otázky, tudíž výsledky dotazníku se dají považovat za 100 % 

validní.  
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3.7 Analýza a interpretace dat 

Získaná data jsem třídila zejména pomocí programu Microsoft Excel 2007, kde 

jsem vyhodnotila každou položku z dotazníku. Nejprve jsem zjistila poměr v zastoupení 

mezi dívkami a chlapci, dále jejich zastoupení jak ve třídě 9. A, tak ve třídě 9. B. U 

dalších položek jsem celkově z obou tříd stanovila jakou odpověď, kdo volil za pomoci 

tabulky, kdy v každé tabulce je vždy uveden počet získaných odpovědí v absolutních 

číslech (n) a v procentech (%). Zároveň jsem však musela stejným způsobem 

vyhodnotit i každou třídu zvlášť, abych zjistila, jak která třída si vedla s ohledem na 

neodpřednášené a naopak odpřednášené téma. Pro lepší představivost jsou odpovědi 

celkového počtu žáků vždy doplněny o grafy.  

1. otázka: Pohlaví: 

 

Tabulka 1: Respondenti dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Respondenti dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

  n % 

chlapci 23 65,7 

dívky 12 34,3 
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První identifikační otázka zjišťuje pohlaví respondentů. Jak lze vypozorovat 

z tabulky, z celkového počtu 35 žáků, na dotazník odpovídalo o téměř polovinu více 

chlapců – 23 (65,7 %) než dívek – 12 (34,3 %).  

2. otázka: Třída:  

 

Tabulka 2: Respondenti dle třídy 

  chlapci % dívky % celkem % 

9. A 11 61,1 7 38,9 18 51,4 

9. B 12 70,6 5 29,4 17 48,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Druhá identifikační otázka se zaměřuje na třídu respondentů. Z tabulky a grafu 

můžeme vyčíst, že z celkového počtu 35 respondentů, navštěvuje třídu 9. A 18 žáků 

(51,4 %) a 9. B 17 žáků (48,6 %). V obou třídách je pak více chlapců, jak nám ukazuje 

tabulka, v 9. A je 11 chlapců (61,1%) a 7 dívek (38,9 %) z celkového počtu třídy a 9. B 

navštěvuje 12 chlapců (70,6 %) a 5 dívek (29,4 %) z celkového počtu třídy. 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Respondenti dle třídy 
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3. otázka: NP Šumava je ze všech čtyř národních parků:  

Tabulka 3: NP Šumava je všech čtyř národních parků: 

 n % 

nejmenší 2 5,7 

druhý nejmenší 1 2,9 

největší 27 77,1 

druhý největší 5 14,3 

 

Graf 3: NP Šumava je ze všech čtyř národních parků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: NP Šumava je ze všech čtyř národních parků – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - % 9. B - n 9. B - % 

nejmenší 1 5,55 1 5,9 

druhý nejmenší 0 0 1 5,9 

největší 16 88,9 11 64,7 

druhý největší 1 5,55 4 23,5 

 

Už z grafu je patrné, že většina žáků – 27 (77,1 %) z celkového počtu 35 

odpovědělo správně, tudíž, že NP Šumava je ze všech našich čtyř národních parků 
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největší. Odpověď druhý největší uvedlo 5 žáků (14,3 %), že je nejmenší napsali 2 žáci 

(5,7%) a že je druhý nejmenší pak 1 žák (2,9 %). 

Tabulka č. 4 nám znázorňuje v absolutních číslech i procentuálně, jak odpovídali 

žáci v jednotlivých třídách. V 9. A odpověděli skoro všichni žáci správně a to 16 z nich 

(88,9 %) uvedlo, že NP Šumava je největší ze všech našich národních parků. Dále 1 žák 

(5,55 %) si myslel, že je nejmenší a 1 žák (5,55 %) se domníval, že je druhý největší. 

Oproti tomu žáci z 9. B, kteří neměli možnost vyslechnout si přednášku k dané 

problematice, odpovídali následovně: správně odpovědělo 11 žáků (64,7 %), 4 žáci 

(23,5 %) odpověděli, že NP Šumava je druhý největší národní park, 1 žák (5,9 %) 

uvedl, že NP Šumava, je ze všech čtyř národních parků nejmenší a 1 žák (5,9 %) 

odpověděl i čtvrtou možnou odpověď, a to, že je druhý nejmenší. 

4. otázka: NP Šumava byl vyhlášen:  

 

Tabulka 5: NP Šumava byl vyhlášen: 

  n % 

v roce 1963 9 25,7  

v roce 1989 10 28,6  

v roce 1991 13 37,1 

v roce 1998 3 8,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: NP Šumava byl vyhlášen: 
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Tabulka 6: NP Šumava byl vyhlášen – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

v roce 1963 5 27,8 4 23,5 

v roce 1989 2 11,1 8 47,1 

v roce 1991 10 55,55 3 17,6 

v roce 1998 1 5,55 2 11,8 

 

U této otázky (otázka č. 4) nejsou odpovědi až tak jednoznačné. Jak si můžeme 

všimnout v tabulce č. 5 a na grafu č.4, z celkového počtu 35 žáků volilo správnou 

odpověď jen 13 žáků (37,1 %), dalších 10 žáků (28,6 %) zvolilo variantu s rokem 1989, 

9 žáků (25,7 %) odpovědělo, že se jednalo o rok 1963 a 3 žáci (8,6 %) si mysleli, že NP 

Šumava vznikl až v roce 1998. 

Podíváme-li se na každou třídu zvlášť, opět se více správných odpovědí ukazuje u 

třídy 9. A – z celkového počtu 18 žáků, zvolilo správnou odpověď 10 žáků (55,55 %), 

rok 1963 odpovědělo 5 žáků (27,8 %), rok 1989 2 žáci (11,1 %) a rok 1998 pouze 1 žák 

(5,55 %). Na rozdíl tomu v 9. B zodpověděli správně pouze 3 žáci (17,6 %), 4 žáci (23,5 

%) se domnívali, že k vyhlášení došlo již v roce 1963, nejvíce žáků  - 8 (47,1 %) volilo 

pak rok 1989 a dva žáci (11,8 %) odpověděli, že se tak událo v roce 1998. 

5. otázka: Kolik stupňů ochrany řeší zonace území NP? 

 

Tabulka 7: Kolik stupňů ochrany řeší zonace území NP? 

  n % 

2 5 14,3 

3 23 65,7 

4 4 11,4 

5 3 8,6 
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Tabulka 8: Kolik stupňů ochrany řeší zonace území NP? – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

2 0 0 5 29,4 

3 16 88,9 7 41,2 

4 2 11,1 2 11,8 

5 0 0 3 17,6 

 

Z celkového počtu 35 žáků z obou tříd odpovědělo správně 23 žáků (65,7 %), dále 

5 žáků (14,3 %) uvedlo číslo 2, 4 žáci (11,4 %) si mysleli, že se jedná o 4 stupně 

ochrany a 3 žáci (8,6 %) zaškrtli variantu s číslem 5.  

Porovnáme-li opět obě třídy, zde viditelně lépe dopadli opět žáci z 9. A. Kromě 

dvou žáků (11,1 %), kteří zvolili, že NP Šumava má 4 zóny – stupně ochrany, skoro 

všichni – 16 žáků (88,9 %) zvolilo správnou odpověď, že se jedná o 3 stupně ochrany. 

V 9. B zvolilo správnou odpověď 7 žáků (41,2 %), 5 žáků (29,4 %) odpovědělo, že se 

jedná o stupně 2, dva žáci (11,8 %) se domnívali, že jsou to 4 stupně a 3 žáci (17,6 %) 

uvedli 5 stupňů ochrany. Ačkoliv i v 9. B zvolilo správnou odpověď největší množství 

žáků, rozdíly nebyly tak markantní, jako tomu bylo u 9. A.  

 

 

 

Graf 5: Kolik stupňů ochrany řeší zonace území NP? 
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6. otázka: Nejčastější dřevinou šumavských lesů je: 

 

Tabulka 9: Nejčastější dřevinou šumavských lesů je: 

  n % 

borovice 3 8,6 

buk 2 5,7 

smrk 29 82,9 

jedle 1 2,9 

 

 

Graf 6: Nejčastější dřevinou šumavských lesů je: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Nejčastější dřevinou šumavských lesů je – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

borovice 0 0 3 17,6 

buk 0 0 2 11,8 

smrk 18 100 11 64,7 

jedle 0 0 1 5,9 
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Jak lze dobře vidět na koláčovém grafu, u otázky č. 6 odpovídala valná většina 

správně – z celkového počtu 35 žáků, odpovědělo správně 29 žáků (82,9 %), 3 žáci (8,6 

%) označili jako nejčastější dřevinu borovici, 2 žáci (5,7 %) buk a 1 žák (2,9 %) zvolil 

za odpověď jedli. 

V porovnání obou tříd na celé čáře zvítězili žáci 9. A, kde všech 18 žáků, tedy 

celých 100 % odpovědělo správně, že se jedná o smrk. V případě 9. B také nejčastěji 

volili smrk – 11 žáků (64,7 %), dále 3 žáci (17,6 %) odpověděli, že nejčastěji se na 

Šumavě vyskytuje borovice, 2 žáci (11,8 %) zaškrtli buk a jeden žák (5,9 %) jedli.  

7. otázka: Šišky jakého stromu jsou při zrání vzpřímené a rozpadají se? 

 

Tabulka 11: Šišky jakého stromu jsou při zrání vzpřímené a rozpadají se? 

  n % 

borovice 9 25,7 

jedle 17 48,6 

smrku 9 25,7 

douglasky 0 0 

 

Graf 7: Šišky jakého stromu jsou při zrání vzpřímené a rozpadají se? 
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Tabulka 12: Šišky jakého stromu jsou při zrání vzpřímené a rozpadají se – dle každé 

třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

borovice 5 27,8 4 23,5 

jedle 10 55,6 7 41,2 

smrku 3 16,6 6 35,3 

douglasky 0 0 0 0 

 

Z celkového počtu žáků zvolila správnou odpověď skoro polovina žáků – 17 (48,6 

%). Dále devíti žáky (25,7 %) byla zvolena varianta s borovicí a taktéž – 9 žáků (25,7 

%) se rozhodlo pro smrk. Douglasku nezaškrtl z celkového počtu 35 žáků nikdo.  

V 9. A pak správná odpověď padla desetkrát (55,6 %), borovici zvolilo 5 žáků 

(27,8 %) a smrk 3 žáci (16,6 %). I v 9. B se těšila nejvíce oblibě jedle – byla zaškrtnuta 

sedmkrát (41,2 %), avšak hned za ní se umístil smrk, který volilo 6 žáků (35,3 %) a na 

posledním místě skončila borovice se 4 hlasy (23,5 %). 

8. otázka: Monokultura je:  

 

Tabulka 13: Monokultura je: 

 
n % 

uměle založený různověký porost tvořený dvěma 

dřevinami 
7 20 

uměle založený stejnověký porost tvořený jedinou dřevinou 14 40 

přirozeným zmlazením vzniklý stejnověký porost tvořený 

jedinou dřevinou 
9 25,7 

přirozeným zmlazením vzniklý porost tvořený směsí dřevin 5 14,3 
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Tabulka 14: Monokultura je – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

uměle založený různověký porost tvořený dvěma 

dřevinami 3 16,7 4 23,5 

uměle založený stejnověký porost tvořený jedinou 

dřevinou 8 44,4 6 35,3 

přirozeným zmlazením vzniklý stejnověký porost 

tvořený jedinou dřevinou 6 33,3 3 17,7 

přirozeným zmlazením vzniklý porost tvořený směsí 

dřevin 1 5,6 4 23,5 

 

U této položky (u otázky s č. 8) jsou odpovědi opět velmi různé. Z 35 žáků 

odpovědělo 14 žáků (40 %) správně, dalších 9 žáků (25,7 %) uvedlo, že monokultura je 

stejnověký porost tvořený jedinou dřevinou, jenž vzniká přirozeným zmlazením. Sedm 

žáků (20 %) zaškrtlo možnost uměle založeného různověkého porostu, tvořeného 

dvěma dřevinami a 5 žáků (14,3 %) se domnívalo, že monokultura je přirozeným 

zmlazením vzniklý porost, který je tvořen směsí dřevin. 

Z pohledu každé třídy zvlášť byly výsledky také značně rozporuplné. V 9. A 

odpovědělo správně 8 respondentů (44,4 %), dalších 6 (33,3 %) zaškrtlo variantu 

Graf 8: Monokultura je: 
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přirozeným zmlazením vzniklého stejnověkého porostu tvořeného jedinou dřevinou, 3 

žáci (16,7 %) se rozhodli pro možnost uměle založeného různověkého porostu 

tvořeného dvěma dřevinami, přičemž 1 žák (5,6 %) zvolil poslední variantu, že 

monokultura je porost, jenž vzniká přirozeným zmlazením a je tvořený směsí dřevin. 

V 9. B byly odpovědi ještě více vyrovnané – 6 žáků (35,3 %) zaškrtlo správnou 

odpověď. Dále 4 žáci (23,5 %) odpověděli, že se jedná o uměle založený různověký 

porost tvořený dvěma dřevinami, taktéž 4 žáci (23,5 %) zvolili přirozeným zmlazením 

vzniklý porost tvořený směsí dřevin a 3 žáci (17,7 %) uvedli poslední možnou odpověď 

– přirozeným zmlazením vzniklý stejnověký porost, který je tvořen jedinou dřevinou. 

9. otázka: Smrk ztepilý má kořenový systém:  

 

Tabulka 15: Smrk ztepilý má kořenový systém: 

  n % 

kůlový 5 14,3 

hloubkový 8 22,9 

povrchový 20 57,1 

srdčitý 2 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Smrk ztepilý má kořenový systém: 
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Tabulka 16: Smrk ztepilý má kořenový systém – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

kůlový 1 5,6 4 23,5 

hloubkový 3 16,7 5 29,4 

povrchový 14 77,7 6 35,3 

srdčitý 0 0 2 11,8 

 

Na otázku č. 9 odpovědělo celkově přes polovinu žáků správně – 20 (57,1 %). 

Dalších 8 žáků (22,9 %) si myslelo, že se jedná o kořen hloubkový, 5 žáků (14,3 %) 

zaškrtlo možnost kůlový a 2 žáci (5,7 %) srdčitý. 

V 9. A pak skoro všichni, kromě čtyř žáků, zaškrtli správnou odpověď, tedy 14 

žáků (77,7 %) uvedlo, že správná odpověď je povrchový kořen. Další tři (16,7 %) volili 

hloubkový kořen a jeden žák (5,6 %) zvolil variantu kůlového kořene. V 9. B byly 

odpovědi, dá se říct, celkem vyrovnané. 6 žáků (35,3 %) odpovědělo správně, 5 žáků 

(29,4 %) se domnívalo, že jde o kořen hloubkový, 4 žáci (23,5 %) volili kůlový kořen a 

dvěma žákům (11,8 %) se zalíbil i kořen srdčitý. 

10.  otázka: O kterém škůdci se nejčastěji hovoří v souvislosti s šumavskými 

lesy? 

 

Tabulka 17: O kterém škůdci se nejčastěji hovoří v souvislosti s šumavskými lesy? 

  n % 

smolák borový 1 2,9 

lýkožrout smrkový 32 91,4 

listopas šedý 2 5,7 

lýkohub smrkový 0 0 



 61 

 

 

Tabulka 18: O kterém škůdci se nejčastěji hovoří v souvislosti s šumavskými lesy – dle 

každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

smolák borový 0 0 1 5,8 

lýkožrout smrkový 18 100 14 82,4 

listopas šedý 0 0 2 11,8 

lýkohub smrkový 0 0 0 0 

 

U této otázky (ot. č. 10) byla celkově správnost odpovědí téměř 100 %. 

Z celkového počtu 35 žáků, uvedlo správnou odpověď 32 žáků (91,4 %), 2 žáci (5,7 %) 

zaznamenali ve své odpovědi listopase šedého a 1 žák (2,9 %) smoláka borového.  

Porovnáme-li obě třídy, tak v 9. A tentokrát odpověděli všichni zcela správně a 

výsledek je u nich tím pádem 100 %. V 9. B na tom byli o něco hůře – správně 

odpovědělo 14 žáků (82,4 %), 2 žáci (11,8 %) uvedli listopase šedého a 1 žák (5,8 %) se 

domníval, že se jedná o smoláka borového.  

 

 

 

Graf 10: O kterém škůdci se nejčastěji hovoří v souvislosti s šumavskými lesy? 
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11. otázka: Stopa po hlodání ve dřevě či kůře se nazývá: 

Tabulka 19: Stopa po hlodání ve dřevě či kůře se nazývá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 20: Stopa po hlodání ve dřevě či kůře se nazývá – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

požerek 13 72,2 10 58,8 

požerák 3 16,7 2 11,8 

požír 2 11,1 1 5,9 

nemá žádný specifický název 0 0 4 23,5 

 

  n % 

požerek 23 65,7 

požerák 5 14,3 

požír 3 8,6 

nemá žádný specifický název 4 11,4 

Graf 11: Stopa po hlodání ve dřevě či kůře se nazývá: 
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Jak můžeme vidět v tabulce i grafu, i zde odpovědělo nejvíce žáků – 23 (65,7 %) 

správně. Dalších pět (14,3 %) zaškrtlo požerák, 3 žáci (8,6 %) požír a 4 žáci (11,4 %) si 

myslí, že stopa po hlodání kůrovce nemá žádný specifický název. 

V 9. A pak zaškrtlo správnou odpověď 13 žáků (72,2 %), požerák napsali tři žáci 

(16,7 %) a 2 žáci (11,1 %) uvedli, že se jedná o požír, poslední možnost v 9. A 

nezaznamenal nikdo. V 9. B zvolilo správnou odpověď 10 žáků (58,8 %), dva žáci (11,8 

%) by stopu po hlodání kůrovce nazvali požerákem, 1 žák (5,9 %) požírem, přičemž 4 

žáci (23,5 %) se domnívají, že pro stopu po hlodání kůrovce ve dřevě či v kůře nemáme 

žádný specifický název. 

12.  otázka: Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu 

odchytu hmyzích škůdců se odborně nazývá: 

 

Tabulka 21: Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu odchytu 

hmyzích škůdců se odborně nazývá: 

  n % 

hmyzolap 9 25,7 

lapák 11 31,4 

lapač 14 40 

chytač 1 2,9 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu odchytu hmyzích 

škůdců se odborně nazývá: 
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Tabulka 22: Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu odchytu 

hmyzích škůdců se odborně nazývá: 

 

U této otázky (ot. č. 12) můžeme pozorovat, že jsou odpovědi celkem vyrovnané. 

Správnou odpověď ze všech žáků zvolilo pouze 14 (40 %), dalších 11 žáků (31,4 %) si 

myslelo, že se jedná o lapák, 9 (25,7%) z nich zvolilo dokonce hmyzolap a 1 žák (2,9 

%) uvedl chytač. 

Podíváme-li se na tabulku, kde máme rozepsanou každou třídu zvlášť, zjistíme, že 

u této otázky měli žáci se správnou odpovědí značný problém, jelikož ji moc žáků 

nevolilo, a to i ve třídě 9. A, kde o tomto zařízení slyšeli v předchozí přednášce. Je fakt, 

že lapák a lapač jsou snadno zaměnitelné a mohou se člověku často plést, což se zřejmě 

stalo i v tomto případě, protože pro lapák v 9. A hlasovalo 9 žáků (50 %), pro lapač o 

jednoho méně, tedy 8 žáků (44,4 %) a 1 žák (5,6 %) uvedl variantu s chytačem. 

Hmyzolap v 9. A nevolil nikdo, přičemž v 9. B ho zaškrtlo rovnou 9 žáků (52,9 %), 2 

žáci (11,8 %) si mysleli, že se jedná o lapák a 6 (35,3 %) z nich zaškrtlo lapač. 

13. otázka: Kolika let se dožil nejstarší smrk nalezený na Šumavě? 

 

Tabulka 23: Kolika let se dožil nejstarší smrk nalezený na Šumavě? 

  n % 

přes 900 let 5 14,3 

přes 700 let 9 25,7 

přes 400 let 6 17,1 

přes 600 let 15 42,9 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

hmyzolap 0 0 9 52,9 

lapák 9 50 2 11,8 

lapač 8 44,4 6 35,3 

chytač 1 5,6 0 0 
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Tabulka 24: Kolika let se dožil nejstarší smrk nalezený na Šumavě – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

přes 900 let 1 5,55 4 23,5 

přes 700 let 3 16,7 6 35,3 

přes 400 let 1 5,55 5 29,4 

přes 600 let 13 72,2 2 11,8 

 

Z celkového počtu 35 žáků, volilo správnou odpověď 15 (42,9 %) respondentů. 9 

(25,7 %) z nich si myslelo, že nejstarší smrk se dožil věku přes 700 let, 6 (17,1 %) 

z nich zvolilo přes 400 let a 5 žáků (14,3 %) zaškrtlo variantu přes 900 let.  

V 9. A si nejspíše dobře zapamatovali z prezentace, že nejstaršímu smrku 

nalezenému na Šumavě bylo 623 let, a proto správnou variantu zaškrtlo 13 žáků (72,2 

%). Další asi moc neposlouchali, přičemž 3 (16,7 %) z nich uvedli, že mu bylo přes 700 

let, 1 žák (5,55 %) zaškrtl přes 900 let a 1 (5,55 %) přes 400 let. V 9. B si nejvíce žáků – 

6 (35,3 %) myslelo, že nejstarší smrk se dožil přes 700 let, o jednoho méně, tedy 5 žáků 

(29,4 %) uvedlo přes 400 let, 4 žáci (23,5 %) si tipli, že mu bylo přes 900 let a pouze 

dva žáci (11,8 %) označili správnou odpověď, tedy, že mu bylo přes 600 let. 

 

Graf 13: Kolika let se dožil nejstarší smrk nalezený na Šumavě? 
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14. otázka: Ve kterém roce a jak se nazýval orkán, který způsobil jednu 

z největších povětrnostních kalamit, jež byla nazývána „katastrofou“ 

století? 

 

Tabulka 25: Ve kterém roce a jak se nazýval orkán, který způsobil jednu z největších 

povětrnostních kalamit, jež byla nazývána „katastrofou“ století? 

  n % 

v r. 1990, orkán Daria 10 28,6 

v r. 1999, orkán Lothar 2 5,7 

v r. 2007, orkán Kyrill 22 62,9 

v r. 2008, orkán Emma 1 2,8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Ve kterém roce a jak se nazýval orkán, který způsobil jednu z největších 

povětrnostních kalamit, jež byla nazývána „katastrofou“ století? 
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Tabulka 26: Ve kterém roce a jak se nazýval orkán, který způsobil jednu z největších 

povětrnostních kalamit, jenž byla nazývána „katastrofou“ století – dle každé třídy: 

  9. A - n  9. A - %  9. B - n 9. B - % 

v r. 1990, orkán Daria 1 5,55 9 52,9 

v r. 1999, orkán Lothar 1 5,55 1 5,9 

v r. 2007, orkán Kyrill 16 88,9 6 35,3 

v r. 2008, orkán Emma 0 0 1 5,9 

 

Z obou tříd zvolilo značné množství – 22 žáků (62,9 %) správnou odpověď, tedy, 

že se jednalo o orkán Kyrill, v roce 2007. Dalších 10 žáků (28,6 %) zvolilo Dariu, 2 (5,7 

%) zaškrtli Lothara a 1 (2,8 %) Emmu. 

V 9. A pak bez dvou žáků, zvolila správnou odpověď skoro většina – 16 žáků 

(88,9 %), 1 žák (5,55 %) pak uvedl Dariu a 1 (5,55 %) Lothara. Vzhledem k tomu, že 

žáci v 9. B neměli k dané problematice přednášku, volilo nejvíce žáků – 9 (52,9 %) 

variantu s orkánem Dariou, dalších 6 (35,3 %) pak uvedlo orkán Kyrill, 1 žák (5,9 %) se 

domníval, že šlo o orkán Lothar a 1 (5,9 %) si myslel, že se jednalo o orkán Emmu 

v roce 2008. 
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15. otázka: Jak by se podle Vás mělo postupovat v případě popadaných či 

škůdci napadených stromů? 

 

Tabulka 27: Jak by se podle Vás mělo postupovat v případě popadaných či škůdci 

napadených stromů? 

  n % 

Rozhodně jsem pro vykácení a odklizení všech postižených stromů 6 17,15 

Vykácel/a bych jen některé stromy, aby na daném místě nezůstala úplná 

holina 2 5,7 

Měly by se vykácet napadené stromy a vysazovat nové v takovém 

složení, aby to odpovídalo české krajině, tzn. smíšené (tedy postupovat 

stejným způsobem, který fungoval v jiných oblastech ČR) 17 48,6 

Ponechal/a bych les samovolnému vývoji, vůbec bych tedy 

nezasahoval/a, les si "poradí sám" 4 11,4 

Nevím, nemám vyhraněný názor 6 17,15 

 

 

Graf 15: Jak by se podle Vás mělo postupovat v případě popadaných či škůdci 

napadených stromů? 

 

 



 69 

Tabulka 28: Jak by se podle Vás mělo postupovat v případě popadaných či škůdci 

napadených stromů – dle každé třídy: 

 

9.A 

- n 

9. A 

- % 

9. B 

- n 

9. B - 

% 

Rozhodně jsem pro vykácení a odklizení všech postižených stromů 3 16,7 3 17,7 

Vykácel/a bych jen některé stromy, aby na daném místě nezůstala úplná 

holina 
2 11,1 0 0 

Měly by se vykácet napadené stromy a vysazovat nové v takovém složení, aby 

to odpovídalo české krajině, tzn. smíšené (tedy postupovat stejným způsobem, 

který fungoval v jiných oblastech ČR) 

9 50 8 47 

Ponechal/a bych les samovolnému vývoji, vůbec bych tedy nezasahoval/a, les 

si "poradí sám" 
1 5,5 3 17,7 

Nevím, nemám vyhraněný názor 3 16,7 3 17,7 

 

Ačkoliv poslední 15. otázka je také uzavřená, ptá se na názor žáků, kdy měli na 

výběr z pěti možných odpovědí. Nejvíce žáků – 17 (48,6 %) z celkového počtu 35 je 

toho názoru, že by se napadené stromy měly vykácet a další by měly být vysázeny 

v takovém složení, aby to odpovídalo české krajině, tedy co nejvíce se přibližovat 

k lesům smíšeným. Šest žáků (17,15 %) by bylo pro okamžité vykácení a odklizení 

všech postižených stromů. Čtyři žáci (11,4 %) věří tomu, že les si poradí sám, a proto 

by vůbec nezasahovali. Dva (5,7 %) by vykáceli jen některé stromy, aby na daném 

místě nezůstala úplná holina a zbylých 6 žáků (17,15 %) nemá vyhraněný názor.  

Podíváme-li se na každou třídu zvlášť, ve třídě 9. A jasně zvítězila varianta pro 

postup směřující ke smíšeným lesům, kdy tuto odpověď napsalo 9 žáků (50 %), tedy 

celá polovina třídy. 3 žáci (16,7 %) byli toho názoru, že by se měly vykácet a odklidit 

všechny postižené stromy, 2 žáci (11,1 %) by pak vykáceli jen některé, aby na místech 

nezůstala úplná holina a 1 žák (5,5 %) si myslí, že si les poradí sám a tudíž, by 

nezasahoval. Poslední tři žáci (16,7 %) z 9. A neví, co by s takovou situací udělali, 

nemají vyhraněný názor. V 9. B pak jako v áčku také volilo největší množství žáků – 8 

(47 %) variantu se smíšenými lesy. Poté už byly odpovědi vyrovnané. 3 žáci (17,7 %) 

by volili možnost okamžitého vykácení a odklizení všech postižených stromů, další tři 

(17,7 %) by ponechali les samovolnému vývoji, jelikož věří, že si les poradí sám a tři 

žáci (17,7 %) neměli vyhraněný názor. Pro vykácení jen některých stromů, aby na 

daném místě nezůstala holina ve třídě 9. B nehlasoval nikdo.  
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ DANÉ PROBLEMATIKY V PRAXI 

Jelikož je problematika smrkových monokultur a obzvláště výskyt kůrovce na 

Šumavě stále aktuálním problémem, myslím si, že by se s tímto tématem měli žáci blíže 

seznamovat nejlépe nějakou rozšířenou formou, proto jsem za tímto účelem připravila 

návrh výukového programu, který jsem nazvala: „Za kůrovcem do šumavských lesů.“ 

Výukový program bych navrhovala pro žáky devátých ročníků základních škol či 

v rámci přírodovědného semináře. Součástí výukového programu by byla exkurze na 

vichřicí a kůrovci postižená místa, přičemž bych navrhovala lokality jako jsou např. 

Poledník či Plešné jezero, dále pracovní list k výukovému programu a zajímavá 

ekologická hra. Výstupy výukového programu by pak mohly být plakáty vyrobené žáky 

(skupinami žáků), dokumentace z exkurze apod. 

4.1 Výukový program: Za kůrovcem do šumavských lesů 

Cílová skupina: 

 9. třída 

 Přírodovědný seminář 

Cíl projektu: 

 Žáci si utváří vztah k šumavským lesům a rozvíjí své znalosti o šumavských 

stromech a o lýkožroutu smrkovém 

Dílčí cíle: 

 Žáci poznají blíže smrk ztepilý 

 Žáci se dozvědí, proč vznikaly a co jsou to smrkové monokultury 

 Žáci si jsou vědomi významu lýkožrouta smrkového v šumavských lesích 

 Žáci spolupracují ve skupinách 

 Žáci přebírají zodpovědnost při plnění úkolů 

 Žáci si uvědomují důležitost ochrany přírody 

Průřezové téma: 

 Environmentální výchova 
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Klíčové kompetence: 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

Časová náročnost: 

 2 – 3 hodiny 

 Projektový den 

 Exkurze (celodenní) 

Realizace projektu: 

1) Prezentace – seznámení s tématem 

2) Diskuze (Kácet? Nekácet? Kůrovec škůdce či klíčový druh?) 

3) Pracovní list 

4) Exkurze na postižené místo zasažené vichřicí a kůrovcem + zařazení hry 

5) Dotazník  zpětná vazba 

Možné výstupy: 

o Plakáty 

o Dokumentace z exkurze 
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4.2 Pracovní list k výukovému programu 

1. Pod každý strom uveď jeho správný název a napiš, jaký je rozdíl v jejich 

kořenovém systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________              ___________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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2. Co jsou to letokruhy? Co všechno lze z letokruhů vyčíst? Zaškrtni správná 

tvrzení. Kolik přibližně let bylo tomuto stromu? Označ letní a zimní dřevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z letokruhů lze vyčíst: 

o … kdy strom prospíval                                           

o … kdy byl strom zastíněn 

o … stáří stromu 

o … kdy měl strom nedostatek vápníku 

o … kdy strom napadla dřevokazná houba 

o … kdy strom udeřil blesk 

Stáří stromu: _______________________________________________________ 
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3. Přesmyčky 

a) LEKNÍPOD                                             ____________________ 

b) ARTULMOKUNO                                  ____________________ 

c) KÁPLA                                                     ____________________ 

d) MRSKLÝ TEPIZ                                      ____________________ 

e) KOUKOL RÝŽOSMRT                           ____________________ 

f) BUBONÍ                                                     ____________________ 

 

 

4. Do tabulky zaznamenej pomocí znamének + a – (výhody +, nevýhody -) 

monokulturního a přírodního lesa ve sledovaných faktorech: 
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5. Co si představíš pod pojmem I. zóna ochrany? Kolik stupňů ochrany řeší zonace 

území NP? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Požerek lýkožrouta smrkového: 

Přiřaď jednotlivé pojmy k daným částem požerku: 1. larvové chodby, 2. snubní 

komůrka (závrtový otvor), 3. matečná chodba, 4. kolébky 
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4.3 Ekologická hra k výukovému programu 

VYMÍRÁNÍ LESA 

Cílová skupina: 9. třída, ale mohou hrát mladší i starší žáci 

Typ hry: pohybová, vzdělávací 

Místo: libovolné (spíše venku) 

Pomůcky: papírky = životy 

Cílem hry: Hlavním cílem je, aby žáci pochopili propojenost některých ekologických 

vztahů. Dalším cílem je rozvoj pohybové aktivity. 

Pravidla hry: Hráče si rozdělíme na 4 skupinky: 

 Listnáče (2 životy) 

 Jehličnany (1 život) 

 Kyselé deště (běhají s rukama nad hlavou) 

 Kůrovci (běhají po čtyřech a čekají na nemocné stromy) 

Vymezíme herní území, na kterém se hráči budou moci pohybovat. Hráči, kteří 

představují kyselý déšť, mají za úkol nahlodávat stromy, což musí udělat tak, že se jich 

dotknou. Žáci, jež představují listnáče a jehličnany před nimi utíkají, aby se před nimi 

ubránily. Po herním území je třeba rozházet několik lístečků (v závislosti na počtu 

hráčů) představujících ochranu před kyselým deštěm, kterou mohou stromy v průběhu 

hry sebrat. Listnaté stromy mohou mít maximálně dva papírky (vůči kyselým dešťům 

jsou odolnější než jehličnany), jehličnany jeden. Pokud je strom chycen, odevzdá 

kyselému dešti lísteček a běží dále, jestliže už nemá žádný papírek, onemocní a už může 

pouze chodit.  

V tu chvíli nastupují do hry kůrovci. Ti se pohybují po čtyřech. Pokud se dotknou 

nemocného stromu, usmrtí ho. Zde musí většinou spolupracovat ve skupině, jinak se jim 

strom vyhne. 

Kyselé deště mají navíc běhání znesnadněné tím, že musí mít ruce nad hlavou, 

čímž představují padající déšť. Nejvíce by mělo být stromů, nejméně naopak kůrovců. 
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Závěr hry: 

Výsledkem hry je, že všechny stromy nakonec postupně onemocní a budou 

napadeny kůrovcem, kdy v závěru tedy odumřou. Můžeme se proto zeptat žáků: Proč 

v této hře nemohou vyhrát stromy? 

Samotné stromy jsou bezbranné a kyselým dešťům a kůrovcům se samy neubrání. 

Proto je pro ně, bez pomoci lidí, tento boj prohraný. Kyselý déšť oslabí stromy, 

oslabený strom poté lehce napadne kůrovec, přičemž kůrovcem napadený strom pak 

hyne. 
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5 DISKUZE 

Ve své práci jsem se zaměřovala na to, jaký postoj mají žáci devátých ročníků 

základní školy k řešení situace s popadanými a škůdci napadenými stromy a celkově do 

jaké míry jsou informováni v otázce problematiky smrkových monokultur v souvislosti 

s výskytem kůrovců v NP Šumava. Na základě třech hlavních stanovených výzkumných 

otázek vyplynula z dotazníkového šetření níže uvedená zjištění. 

Výzkumná otázka č. 1: 

Mají žáci devátých tříd základní školy povědomí o problematice smrkových 

monokultur v souvislosti s výskytem kůrovce v NP Šumava? 

Mým předpokladem bylo, že žáci určité povědomí o daném tématu musí mít, 

vzhledem k tomu, že tady žijí a tato problematika by jim neměla být až tak cizí. Kromě 

toho se toto téma i často objevuje v nejrůznějších médiích, dále existují i různé výukové 

programy, které nabízí Správa Národního parku Šumava a nebo by to mělo určitě  

zaznít jako regionální téma v hodinách přírodopisu právě v devátých ročnících 

základních škol. Na základě vyplněných odpovědí v dotazníku u položek č. 3 až č. 14 se 

můj předpoklad vyplnil a přeci jenom se zdá, že žáci o tomto tématu nějaké povědomí 

mají. Většina jejich odpovědí byla správná, přičemž se i celkem často objevovala 

v odpovědích žáků 9. B, kteří to měli těžší v tom, že před vyplňováním dotazníku 

neslyšeli přednášku k dané problematice. 

Výzkumná otázka č. 2: 

Jak velké budou rozdíly ve výsledcích mezi žáky třídy 9. A, která přednášku 

slyšela, oproti třídě 9. B, která o ni byla záměrně ochuzena? 

Mým předpokladem bylo a dalo se to i očekávat, že výsledky dotazníkového 

šetření budou mnohem lepší u třídy 9. A, která absolvovala před vyplňováním 

dotazníku přednášku k danému tématu, než u třídy 9. B, která o přednášku byla záměrně 

ochuzena a kde žáci vyplňovali dotazník rovnou. K cíleným výsledkům mi opět 

posloužily vyplněné odpovědi z dotazníku u položek č. 3 až č. 14. Můj předpoklad se 

vyplnil, i když musím konstatovat, že jsem u třídy 9. A, vzhledem k tomu, že vyplňovali 

až po přednášce, kde mohli nalézt odpovědi na následující otázky v dotazníku, čekala 

ještě o něco lepší výsledky. Žáci 9. A sice v celkovém výsledku z 12 otázek odpověděli 

na 11 správně, přičemž u otázky 12 to bylo dosti těsné a zapříčinila to nejspíše 

podobnost termínů lapák a lapač, ale i tak jsem očekávala, že se jejich výsledky budou 
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pohybovat více ke 100 %, což se stalo pouze ve dvou případech, a to u otázky č. 6 a č. 

10. U 9. B jsem naopak očekávala horší výsledky, než pak ve skutečnosti byly. Možná i 

kvůli tomu, že mě dopředu upozorňovala jejich paní učitelka, že je to zejména 

chlapecká třída a zároveň třída „fotbalistů“. Vzhledem k tomu, že žáci vyplňovali 

rovnou, bez předchozí přednášky, výsledky z jejich třídy mě opravdu velmi mile 

překvapily. Celkově žáci odpověděli z 12 otázek na 8 správně, což si myslím, že je 

hodně uspokojivé. Samozřejmě u některých otázek nebyl rozdíl správné odpovědi oproti 

ostatním až tak jednoznačný, avšak to nic nemění na tom, že i tak musím obě třídy 

velmi pochválit za jejich dobré výsledky. 

Výzkumná otázka č. 3: 

Jaký budou mít žáci názor na řešení problematické situace v případě popadaných 

či škůdci napadených stromů? Postupovali by spíše bezzásadově, mírnými a pro přírodu 

snesitelnějšími postupy nebo by volili možnost masivního kácení? 

Ke zjištění této otázky sloužila v dotazníku položka s č. 15 s otázkou: Jak by se 

mělo postupovat v případě popadaných či škůdci napadených stromů? Jednalo se tedy o 

otázku názorovou, kde žáci měli k dispozici pět možných odpovědí. Předpokladem 

bylo, že žáci budou volit spíše mírnější zásahy, které jsou šetrnější a nezasahují tolik do 

přírody. Celkově musím říct, že odpověď na tuto otázku je velmi těžká. Každý má na 

tuto problematiku svůj úhel pohledu a je těžké odhadnout, která z cest je zrovna ta 

správná. Právě kvůli tomu také často vznikají nejrůznější rozpory mezi lesníky, 

ekology, Správou NP, politiky a dalšími. Vraťme se ale k otázce, nejvíce žáků – 17 

(48,6 %) odpovědělo, že by se měly vykácet napadené stromy a vysazovat nové 

v takovém složení, aby to odpovídalo české krajině, tzn. smíšené (tedy postupovat 

stejným způsobem, který fungoval v jiných oblastech ČR), dalších 6 žáků (17,15 %) 

volilo rapidnější přístup, a to že by se měly postižené stromy rozhodně vykácet a 

odklidit, naopak 4 žáci (11,4 %) věří lesu, že si poradí sám, a proto by vůbec 

nezasahovali. Dva žáci (5,7 %) by pak vykáceli jen některé stromy, aby na daných 

místech nezůstaly úplné holiny, přičemž 6 žáků (17,15%) neví, co by s takovouto 

situací udělalo a nemají na ni vyhraněný názor. I na tom není nic špatného, jak jsem 

psala výše, je těžké se rozhodnout, co s takovým lesem udělat, abychom mu ještě více 

nepřitížili. Můj předpoklad se vyplnil, řekla bych, tak napůl. Odpověď, která byla 

nejvíce zvolena žáky, je postupem, který určitým zásahem do přírody je, i když je to 
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myšleno v dobrém slova smyslu. Kdybych si měla vybrat já z těchto odpovědí, asi bych 

volila totéž, i když cesta k novému a smíšenému lesu je a bude ještě hodně daleká.  

I když podle předpokladu dopadla lépe třída 9. A, ani žáci 9. B si nevedli vůbec 

špatně a celkově bych tedy řekla, že žáci určité povědomí o problematice smrkových 

monokultur a kůrovců v NP Šumava mají, což je vzhledem k tomu, že se jedná o 

regionální problém opravdu chvályhodné.  

Jak jsem uvedla výše, Správa Národní parku Šumava, přesněji pod ní spadající 

Střediska environmentální výchovy (SEV) nabízí pro žáky řadu výukových programů. 

V souvislosti s mým šetřením mě zajímalo, kolik výukových programů se týká lesa a 

pak, zda některé programy zahrnují i problematiku kůrovců. Výsledkem jsem byla mile 

překvapena. SEV nabízí opravdu bohatý výběr programů jak pro žáky mateřských škol, 

pro 1. i 2. stupeň základních škol i pro studenty středních škol. Vzhledem k tomu, že mé 

dotazníkové šetření probíhalo u žáků základních škol, soustředila jsem se tedy na 

nabídku výukových programů zejména pro ně, nicméně mě však i velmi zaujaly 

programy pro střední školy. Pro představu níže uvádím přehled zajímavých výukových 

programů s tématikou šumavských lesů, popř. kůrovce, jejichž součástí je i krátký 

popis, co který program obsahuje: 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 1. – 5. ROČNÍK ZŠ: 

 

Stromoví skřítci 

Tento výukový program napomáhá dětem rozeznávat některé druhy stromů, které 

rostou v Národním parku Šumava. Žáci se zde dozvědí, proč jsou stromy důležité a jak 

nové stromky vyrůstají. Také si zde poví, co jsou to letokruhy a co z nich mohou vyčíst. 

Kromě toho budou plnit různé zajímavé úkoly a nebudou chybět ani zábavné hry. 

 

Lesní království  

Jaký je život lesa? Které stromy můžeme vidět v lesích Šumavy a jací živočichové 

zde žijí? Jaké v lese panují potravní vztahy a jak se les mění v závislosti na ročních 

obdobích? To vše se žáci dozvědí ve výukovém programu s názvem Lesní království.  
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Výpravy do NP Bavorský les – Stezka do korun stromů 

Při tomto výukovém programu mají žáci možnost zažít na vlastní kůži pocity 

zvířecích obyvatel lesního stromového patra.  

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 6. – 9. ROČNÍK ZŠ: 

 

Boubínský prales 

Do hlubin pralesa, který se nachází v srdci Evropy a kde můžeme spatřit stromy 

starší 400 let, které se zde vyvíjí po celou dobu bez zásahu člověka, nahlédneme při 

naučné stezce v rámci výukového programu Boubínský prales.  

 

Tam v korunách 

Při tomto výukovém programu se žáci seznámí se stromy rostoucími v NP a 

CHKO Šumava. Mimo jiné se zde ale také dozvědí o tom, jaký mají stromy význam, 

jak stromy rostou a jak se vrací zpět do půdy či co je to fotosyntéza. Součástí je pak také 

vytvoření biotopu stromu.  

 

Učíme se v lese 

Zde se žáci seznamují s ekosystémem lesa, jako takovým. S jakými živočichy a 

rostlinami se zde můžeme setkat? Jaké zde panují vztahy? Proč je lýkožrout smrkový 

tolik známým broukem? A jak vzniká nový les? To vše a ještě mnohem více se žáci 

doslechnou v rámci výukového programu Učíme se v lese.  

 

Výprava do areálu lesních her Stožec 

Tento výukový program je doporučován školám spíše jako školní výlet, kde se 

žáci pomocí nejrůznějších her a prožitků blíže seznámí s šumavským lesem a jeho 

obyvateli.  

 

Terénní výukové programy s GPS navigací 

Zde žáci zažívají mnohá dobrodružství. Téma, trasa i plán programu je 

individuální, přičemž k naší tématice by byl vhodný např. program s tématem Lesy na 

Šumavě, Boubínský prales či Národní park Šumava.  
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Z dávných časů šumavských  

V rámci tohoto programu se žáci dozvídají, jak se Šumava měnila v průběhu 

příchodu člověka. Jak žili staří obyvatelé Šumavy? Čím se živili? Součástí je výprava 

po stopách lovectví, sklářství atd. 

 

Výprava do muzea lesa historie lesa v NP Bavorský les 

Výprava na bavorskou stranu Šumavy, kde se žáci hravou a zábavnou formou 

seznamují s vývojem šumavských lesů a krajiny.  

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY: 

 

Lesní bohatství Šumavy 

Jakými lesy oplývá NP Šumava? Kdo způsobuje usychání horských smrčin? Proč 

jsou smíšené lesy odolnější? Kdo je to a co víme o lýkožroutu smrkovém? Jaký význam 

mají odumírající stromy v lese? Jak vzniká nový les?  To vše přináší výukový program 

s názvem Lesní bohatství Šumavy. 

 

Boubínský prales 

Naučná stezka pralesem nacházejícím se v srdci Evropy.  

 

Mrtvé dřevo 

Je mrtvé dřevo odpadem či důležitou součástí lesního ekosystému? Pro které 

živočichy je obzvlášť důležité a jak dlouho trvá, než se kmen smrku rozloží na humus? 

S tím vším se žáci seznámí v rámci programu s názvem Mrtvé dřevo (Nabídka 

výukových programů, 2017, online). 

 

Jak se lze přesvědčit, výukových programů je nabízeno opravdu mnoho. Otázkou 

je, jak a do jaké míry jsou využívány místními školami. Z vlastní zkušenosti vím, že 

lektoři těchto výukových programů jsou do environmentální výchovy zapálení a své 

poznatky a zážitky s nadšením předávají zvídavým žákům, proto si myslím, že je velká 

škoda, zda školy možnost využití těchto výukových programů nevyužívají. Dle mého, je 
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třeba, aby se žáci rozvíjeli i v tomto směru a zde je jim to umožněno, řekněme, doslova 

všemi smysly.  
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6 ZÁVĚR 

Jedním z prvních cílů bylo sjednotit informace o smrkových monokulturách 

v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava. Shrnutí těchto poznatků je součástí 

teoretické části, jež se skládá z osmi kapitol. První z nich nás seznamuje s historií 

šumavských lesů od třetihor až do nedávné minulosti. V druhé kapitole si blíže 

popisujeme jak smrkové monokultury, tak i samotný smrk ztepilý. Dostaneme zde 

odpovědi na otázky, proč vůbec smrkové monokultury vznikají, proč se se smrkem 

v horských polohách setkáváme mnohem častěji než s jinými dřevinami, proč je tak 

důležité mrtvé dřevo a také, jak je to vůbec s rozpadem a obnovou horských smrčin. Ve 

třetí kapitole jsme si přiblížili rozdíly mezi přirozeným a hospodářským lesem. Čtvrtá 

kapitola nás zavedla do prastarého pralesa Boubín, kde jsme si mimo jiné představili i 

nejstarší stromové velikány, řekli jsme si něco o zdejším turistickém ruchu a 

v neposlední řadě padla zmínka také o velkých vichřicích, jichž ani Boubín nebyl 

ušetřen. V návaznosti na to, pokračuje i další pátá kapitola, kde více popisuji jeden 

z největších orkánů posledních dob – orkán Kyrill z roku 2007. V souvislosti s tím pak 

navazuji šestou kapitolou, která se více věnuje kůrovcům, kůrovcovým kalamitám a 

samotnému lýkožroutu smrkovém. Jak proti kůrovcům zasahovat a jaká opatření 

používat jsme se dozvěděli v sedmé kapitole a poslední osmá kapitola nás seznámila se 

současnou situací šumavských lesů a s jejich výhledy do budoucna.  

Dalším z cílů bylo výzkumné šetření za účelem zjištění povědomosti žáků o 

daném tématu u žáků devátých tříd základní školy. Za účelem tohoto šetření byl 

vytvořen elektronický dotazník, který vyplňovali žáci devátých tříd ZŠ Národní 1018 

v Prachaticích dne 27. března 2017 během hodin přírodopisu. Celé to přitom bylo 

koncipováno tak, že jedna třída – 9. A vyplňovala dotazník až po mnou odvyprávěné 

přednášce k danému tématu, přičemž 9. B vyplňovala dotazník rovnou, kdy o přednášku 

byla ochuzena. Cílem bylo pak porovnat výsledky obou tříd.  

V závislosti na to jsem se také zabývala tím, jestli jsou ve zdejším regionu 

nabízeny výukové programy pro žáky a s jakým obsahem. Aby však informovanost 

žáků byla ještě větší, zvolila jsem si za další cíl vytvoření vlastního výukového 

programu k danému tématu. Výukový program jsem nazvala „Za kůrovcem do 

šumavských lesů“ a jeho součástí je též pracovní list a ekologická hra „Vymírání lesa“. 
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Jejich úkolem je především hravou formou seznámit žáky s diskutabilním tématem 

smrkových monokultur a kůrovců na Šumavě.  

Ještě před úplným závěrem bych chtěla uvést, že v průběhu dokončování mé 

diplomové práce, se na konci října 2017 Českou republikou prohnal orkán Herwart, 

který je dle meteorologů nejničivější od orkánu Kyrill z ledna 2007. Z kapacitních 

důvodů se však v práci již o této události nezmiňuji.  

Doufám, že se celkově informace z mé diplomové práce stanou užitečným 

materiálem např. pro začínající, ale i zasloužilé učitele, kteří zde mohou najít inspiraci 

ve formě pracovního listu či ekologické hry, které zajisté více přiblíží, ale i oživí žákům 

vědomosti a navýší zájem se o tomto problematickém tématu ještě něco více dozvědět.  
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Zadání dotazníku 
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8.2 Pracovní list - řešení 

1. Pod každý strom uveď jeho správný název a napiš, jaký je rozdíl v jejich 

kořenovém systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________              ___________________________ 

Borovice lesní má kořenový systém mohutný s hluboko sahajícím kůlovým kořenem, je 

tedy dobře zakotvena v půdě a netrpí vývraty. 

Smrk ztepilý má povrchový kořenový systém a nemá hlavní (kůlový) kořen. Často 

dochází k vývratům. 

Borovice lesní Smrk ztepilý 
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2. Co jsou to letokruhy? Co všechno lze z letokruhů vyčíst? Zaškrtni správná 

tvrzení. Kolik přibližně let bylo tomuto stromu? Označ letní a zimní dřevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letokruh = přírůstek dřeva vytvořený druhotným dělivým pletivem kambiem v průběhu 

jednoho vegetačního období 

Z letokruhů lze vyčíst:  

o … kdy strom prospíval                                           

o … kdy byl strom zastíněn 

o … stáří stromu 

o … kdy měl strom nedostatek vápníku 

o … kdy strom napadla dřevokazná houba 

o … kdy strom udeřil blesk 

 

Stáří stromu: 40 – 50 LET 

ZIMNÍ DŘEVO 
LETNÍ DŘEVO 
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3. Přesmyčky 

a) LEKNÍPOD = POLEDNÍK                                            

b) ARTULMOKUNO = MONOKULTURA                              

c) KÁPLA = LAPÁK                                                    

d) MRSKLÝ TEPIZ = SMRK ZTEPILÝ                                   

e) KOUKOL RÝŽOSMRT = LÝKOŽROUT SMRKOVÝ                            

f) BUBONÍ = BOUBÍN                                                    

 

4. Do tabulky zaznamenej pomocí znamének + a – (výhody +, nevýhody -) 

monokulturního a přírodního lesa ve sledovaných faktorech: 
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5. Co si představíš pod pojmem I. zóna ochrany? Kolik stupňů ochrany řeší zonace 

území NP? 

Jedná se o nejpřísnější ochranu, která zahrnuje nejcennější a nejstabilnější území 

s přirozenými ekosystémy jako jsou např. pralesovité zbytky lesů, mokřady, vrchovištní 

rašeliniště. Tato území jsou ponechána přirozenému vývoji bez zásahu člověkem. 

Území národního parku je z pohledu ochrany přírody členěno na 3 ochranné stupně 

(zóny). 

6. Požerek lýkožrouta smrkového: 

Přiřaď jednotlivé pojmy k daným částem požerku: 1. larvové chodby, 2. snubní 

komůrka (závrtový otvor), 3. matečná chodba, 4. kolébky 
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