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Michal Friedl
Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti
v krajině
Abstrakt
Tématem disertační práce je rozvoj geobiocenologie a geobiocenologické
diferenciace a jejich využití při managementu krajiny. Práce je strukturována do čtyř
tematických bloků, či případových studiích a je tvořena recenzovanými a publikovanými
pracemi. První část seznamuje s aplikací biogeografické diferenciace území
v geobiocenologickém pojetí při tvorbě konceptu starobylých výmladkových lesů,
odhadu jejich rozšíření v České republice a popisu jejich stavu. Druhá studie se zabývá
testováním empiricky definovaných jednotek lesnicko-typologického klasifikačního
systému na základě vyhodnocení 11 885 geobiocenologických snímků uložených
v databázi lesnické typologie a obsahujících řadu exaktně měřených environmentálních
dat. Poslední dvě studie představují provozní aplikace geobiocenologie. V první z nich
byla geobiocenologie použita pro konstrukci regionálního plánu rozvoje lesů
v Ukrajinských Karpatech, ve druhé pak pro diferenciaci vrcholových poloh Hrubého
Jeseníku, na základě čehož byl mimo jiné predikován vývoj biotopů v případě odstranění
nepůvodních porostů borovice kleče. Disertační práce tak prokazuje mnohostranné
použití geobiocenologie, přispívá k jejímu rozvoji a obohacuje ji také v rovině provozní
aplikace.
Klíčová slova: geobiocenologie, geobiocenologický klasifikační systém,
biogeografická diferenciace území v geobiocenologickém pojetí, starobylé výmladkové
lesy, lesnicko-typologický klasifikační systém, regionální plán rozvoje lesů, Ukrajinské
Karpaty, Hrubý Jeseník
The geobiocoenological system of forests and landscape classification as a tool
of human activity in landscape
Abstract
The topic of the dissertation is a development of geobiocoenology and
geobiocoenological system of classification and their possible application in landscape
management. The thesis is structured into four thematic blocks or case studies and is
composed of reviewed and published works. The first part introduces the application of
biogeographical differentiation of the landscape by a geobiocoenological approach in the
development of the concept of ancient coppice forests, estimation of their distribution in
the Czech Republic and description of their state. The second study deals with the testing
of empirically defined units of the Czech Forest Ecosystem Classification based on the
evaluation of 11,885 geobiocoenological relevés stored in the Database of Czech Forest
Ecosystem Classification and containing a series of accurately measured environmental
data. The last two studies are operational applications of geobiocoenology. In the first
one, geobiocoenology was used for the construction of a regional forest development plan
in the Ukrainian Carpathians. In the second one was geobiocoenology used for the
differentiation of the peak positions of Hrubý Jeseník, because of which, besides other
things, was predicted the development of biotopes in case of removing allochthonous
stands of mountain pine. This dissertation demonstrates the multifaceted use of
geobiocoenology, contributes to its development and enriches it also at the level of
operational applications.

Key words: geobiocoenology, geobiocoenological landscape classification system,
biogeographical landscape differentiation in geobiocoenological concept, ancient coppice
forests, Czech forest ecosystem classification, regional forest development plan,
Ukrainian Carpathians Mts., Hrubý Jeseník Mts.
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1 ÚVOD
Geobiocenologie je odborná disciplína zabývající se studiem geobiocenóz, tedy
zkoumáním biocenóz a jejich vzájemných vztahů k ekotopu, dále jejich rozšířením a také
vzájemným vztahům mezi geobiocenózami. Jedná se tedy o ekologickou disciplínu
zaměřenou především na hodnocení stavu, struktury a složení geobiocenóz, dále na
sledování jejich vývoje, prostorového rozmístění a prostorových vazeb, díky čemuž
přesahuje do oboru krajinné ekologie.
Jako každá jiná vědecká disciplína je charakteristická konkrétním předmětem
zájmu (jde např. o geobiocenózy, vztahy geobiocenóz mezi sebou, vztahy biocenóz
k jejich ekotopu, vnitřní vztahy v geobiocenóze), metodickými postupy jeho studia,
vlastní terminologií, originálními hypotézami a postupy spojenými určitou filozofií (např.
zaměřením na potenciální stav geobiocenóz jakožto kritériem klasifikace), návaznostmi
na jiné vědní obory (v tomto případě na biogeografii, ekologii, geologii, pedologii,
klimatologii, botaniku, dendrologii, zoologii aj.), a samozřejmě svou historií, vývojem a
používáním. Přestože se jedná o disciplínu poměrně starou, není zejména díky jejímu
převážně aplikačnímu charakteru v komplexu jednotlivých vědeckých oborů zcela
ukotvena a známa. Pravděpodobně nejznámějšími aplikacemi geobiocenologie jsou
geobiocenologický klasifikační systém (BUČEK a LACINA 2007) a lesnicko-typologický
systém Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (PLÍVA 1991). Přesvědčení autora, že oba
klasifikační systémy jsou součástí nadřazeného celku geobiocenologie, mnohem
pregnantněji vyjadřuje Mikeska (MIKESKA 2012): „V protikladu k neustálému
zdůrazňování rozdílů mezi těmito prvotními metodikami (myšlena geobiocenologie
(ZLATNÍK 1956a) a systematika Mezery, Mráze a Samka (MEZERA et al. 1956)) je třeba
upozornit, že obě byly ve skutečnosti téměř zaměnitelné. V obou systematikách je patrná
snaha o zachování rámce fytocenologických jednotek už tehdy celoevropsky uznávané
fytocenologie curyšsko-montpelliérské školy, ale zasazené do stanovištního rámce dle
Pogrebňaka.“ Obě výše zmíněné aplikace však, jak již bylo řečeno výše, nejsou jedinou
součástí, či náplní geobiocenologie a v žádném případě je proto nelze s geobiocenologií
ztotožňovat, jak se ovšem docela často děje.
Dlouhodobým cílem geobiocenologie je přispívat k tvorbě harmonické kulturní
krajiny tím, že postupně vzniká ucelená soustava podkladů pro její trvale udržitelné
využívání. V návaznosti na teoretické a metodologické zásady a principy
geobiocenologického výzkumu lesů a krajiny, formulované postupně A. Zlatníkem v řadě
monografií (ZLATNÍK et al. 1970; ZLATNÍK 1973; 1975; 1976a), vznikla a vyvíjí se
biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí jako metodický postup
shrnující a sjednocující moderní koncepční přístupy biogeografie, ekologie krajiny a
geobiocenologie (BUČEK a LACINA 1979; HORNÍK 1994; BUČEK a LACINA 2006).
Geobiocenologie, potažmo geobiocenologický a lesnicko-typologický klasifikační
systém, se tak staly nedílnou součástí celé řady metodických postupů (např. územní
systémy ekologické stability), podkladem pro management krajiny (např. v ochraně
přírody, v lesnictví), její využití tedy tkví zejména v aplikační sféře. K dílčím cílům
geobiocenologických klasifikací v aplikační rovině pak můžeme řadit zejména:
– diferenciaci trvalých ekologických podmínek v krajině,
– charakteristiku geobiocenóz, jejich složek, vzájemných vztahů, struktury,
vývoje v čase a prostoru apod.,
– diferenciaci trvalých ekologických podmínek do podoby produkčně
homogenních jednotek,
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– poskytnutí podkladů pro management krajiny zejména prostřednictvím
návrhu přírodní a cílové druhové skladby, rámcových směrnic hospodaření,
volby optimálních technologií apod.
S orientací na aplikační využití úzce souvisí i slabé stránky geobiocenologie – za
širokým provozním využitím a doposud zcela převažujícím pracím průzkumného
charakteru (např. LACINA a BUČEK 2014 a koneckonců i některé zde publikované
výsledky) pokulhává v podmínkách České republiky výzkum, verifikace výchozích
hypotéz a s tím související rozvoj disciplíny. To, společně s nepochopením, či
nerespektováním principů geobiocenologie (např. SÁDLO et al. 2005), vede i k oprávněné
kritice (VIŠŇÁK 2001b; 2009; KUSBACH 2012; ŠAMONIL 2012; ZOUHAR 2013; HOLUŠOVÁ
a HOLUŠA 2018; ŠAMONIL a DANĚK 2018; ZOUHAR 2018), ke znevažování jejích přístupů
a snahám její výstupy ignorovat, zpochybňovat či dokonce nevyužívat. A to i přes její
obecně známé výhody (CHYTRÝ a KUČERA 1999).
Předkládaná práce se snaží nastíněná negativa mírnit a celkově je jejím cílem
přispět k obohacení geobiocenologie jako vědní i aplikované disciplíny. Pokouší se o to
tím, že prezentuje celkem 6 recenzovaných výstupů týkajících se 4 tematických oblastí
(viz kapitola 3). Zároveň je snahou ukázat celou šíři geobiocenologie, proto jsou
předkládané výstupy zaměřeny jak aplikačně, tak výzkumně, a proto jsou také
prezentovány výsledky prací v různých biogeografických podmínkách na různých
hierarchických úrovních.
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2 TÉMA A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Hlavním tématem práce je geobiocenologie v širším pojetí, které bylo definováno
v úvodu (viz kapitola 1), její rozvoj a provozní aplikace v péči o krajinu.
Vzhledem k širokému a relativně obecně formulovanému zadání je cílem práce
představení aplikačního využití geobiocenologie v lesnictví, krajinářství a ochraně
přírody a na základě zobecnění dosažených výsledků její rozšíření, obohacení, rozvoj či
ověření některých hypotéz. A to na příkladu geobiocenologické diferenciace geobiocenóz
temperátního lesa, při horní hranici lesa a při xerické hranici lesa.
Dílčími, konkrétními cíli, které naplňují výše zmíněné téma disertační práce, pak
jsou:
1) využít biogeografickou diferenciaci území v geobiocenologickém pojetí pro
zhodnocení současného stavu a odhad rozsahu pařezin na území České
republiky.
2) Provést revizi jednotek lesnicko-typologického systému a ověřit, zda systém
dobře reflektuje podmínky ČR. Získané poznatky aplikovat v praxi.
3) Aplikovat geobiocenologii v lesnictví jako podklad pro lesnické hospodářství a
lesnicko-hospodářské plánování.
4) Provést geobiocenologickou diferenciaci při horní hranici lesa.
Z těchto důvodů byla práce strukturována jako soubor 6 recenzovaných prací, které
byly uspořádány do 4 tematických bloků (viz kapitola 3). Tyto případové studie
prezentují různé aspekty geobiocenologie.
Aplikace zřejmě nejrozšířenější a hlavní metody geobiocenologie, biogeografické
diferenciace území v geobiocenologickém pojetí, je prezentována v kapitole 7, částečně
pak také v kapitole 9. První případová studie se zaměřuje na koncept tzv. starobylých
výmladkových lesů a ukazuje možnosti využití geobiocenologického přístupu jak při
jejich identifikaci a popisu, tak také při zjišťování jejich výskytu v rámci České republiky.
Druhá případová studie prezentuje výsledky podrobného a rozsáhlého
geobiocenologického průzkum v podmínkách Ukrajinských Karpat a jeho význam pro
definování hlavních managementových opatření garantujících trvale udržitelné
hospodaření v lesích. Tato případová studie přesahuje průzkumnou rovinu, neboť
rozšiřuje geobiocenologický systém o některé nové, reálně existující skupiny typů
geobiocénů, a pak také poprvé používá aktuální geobiocenologický systém (BUCĚ K a
LACINA 2007) v lesním hospodářství (s určitými obměnami je původní Zlatníkův systém
používaný v lesním hospodářství na Slovensku (HANČINSKÝ 1972; 1977)) zavedením
terénní klasifikace a uplatněním při tvorbě rámcových směrnic hospodaření.
Geobiocenologie bývá nejčastěji ztotožňována s aplikací geobiocenologického
klasifikačního systému, tedy s průzkumy, k jejichž výsledkům nejčastěji patří
geobiocenologické (potažmo lesnicko-typologické) mapy a charakteristiky jednotek.
Výsledky geobiocenologických průzkumů v různých biogeografických podmínkách
prezentuje výše zmíněná kapitola 9 a zejména pak kapitola 10. Ta je zaměřena na
mapování vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, a kromě klasické geobiocenologické
diferenciace předkládá také souhrnný přehled a vzájemné vazby jednotek používaných
odlišnými vegetačními klasifikacemi. Zároveň je také metodickým rozšířením postupů
mapování jednotek při horní hranici lesa ve změněných podmínkách.
Výzkumný pohled zaměřený na testování vyšších jednotek lesnicko-typologického
klasifikačního systému je součástí kapitoly 8. Studie vyhodnocuje, jak správně a přesně
jsou vymezeny empiricky definované vyšší hierarchické jednotky, tedy přírodní lesní
oblasti a vegetačních stupně, a to na základě statistického testování těchto jednotek a
exaktně měřených vegetačních a environmentálních dat.
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Zároveň byly případové studie provedeny v různých biogeografických (Ukrajinské
Karpaty – kapitola 9, Česká republika – kapitola 7 a 8) a environmentálních (xerické
podmínky v případě starobylých výmladkových lesů – kapitola 7, temperátní lesy např.
na Ukrajině – kapitola 9, horní hranice lesa opět na Ukrajině a v Hrubém Jeseníku –
kapitola 9 a 10) podmínkách, a také na různých hierarchických úrovních, jak
prostorových (stát, region, lokalita v případě studia starobylých výmladkových lesů –
kapitola 7), tak systematických (jednotky biogeografické, nadstavbové, základní
(soubory lesních typů, skupiny typů geobiocénů a dokonce i typy geobiocénů) – kapitoly
8, 9 a 10).
Jednotlivé případové studie mají také zcela odlišný aplikační dopad. Koncept
starobylých výmladkových lesů (kapitola 7) lze jednoznačně zařadit mezi aplikace
krajinářské, což se projevuje například tím, že v sobě zahrnuje všechny tři úrovně
vnímání struktur krajiny (MIKLÓS et al. 2019), tedy strukturu primární, sekundární i
terciární. Lesnický dopad má studie z Ukrajinských Karpat (kapitola 9), neboť využívá
geobiocenologický klasifikační systém při rámcovém plánování. Stejné využití našla také
studie testující jednotky lesnicko-typologického systému, a to v souvislosti s jeho
úpravami vyúsťujícími ve vydání Vyhlášky 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Výsledky geobiocenologického
průzkumu vrcholových poloh Hrubého Jeseníku (kapitola 10) pak byly použity v ochraně
přírody, konkrétně pro predikci vývoje biotopů, které by se v rámci trvalých ekologických
podmínek měly vyvinout v případě, že by došlo k odstranění nepůvodních porostů
borovice kleče.
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3 STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE
Disertační práce se skládá ze čtyř tematických bloků, z nichž každý je tvořen
vybranými a k tématu vztaženými recenzovanými publikacemi se spoluautorským
podílem předkladatele (Tabulka 1). Tematické bloky byly voleny s ohledem na zadání
disertační práce. Vzájemně spolu proto souvisejí velmi vzdáleně, či dokonce vůbec, ve
všech případech je však jejich pojítkem geobiocenologie jako samostatná disciplína a její
využití v různých odvětvích krajinářství a lesnictví.
Zvolená forma souboru publikovaných prací se odrazila také na podobě disertace.
Formální náležitosti takto pojatých závěrečných prací nejsou na Lesnické a dřevařské
fakultě Mendelovy univerzity v Brně doposud předepsány. Rozhodl jsem se proto tradiční
struktury, jako jsou materiál a metodika, výsledky, diskuze apod., neuvádět ve zvláštních
kapitolách (případně je uvádím jen ve stručné podobě), protože jsou součástí všech
dílčích a v práci uveřejněných studií. Každému bloku však předchází anotace, ve které
jsou nastíněny souvislosti řešeného tématu. V závěrečném souhrnu pak zmiňuji hlavní
výsledky jednotlivých studií, diskutuji je a dokládám jejich aplikační využití.
Každý tematický blok je tvořen nejméně jednou publikací, která je prezentována
jako přetisk originálu. Předchází ji stručná anotace, zmíněny mohou být dopady studie,
či využití výsledků. Na závěr kapitoly pak jsou uvedeny odkazy na další publikace autora,
které souvisejí s řešeným tématem. Tyto publikace jsou seřazeny od nejstarších výstupů
k nejnovějším. V přílohách na CD jsou v digitální podobě dostupné originály publikací
otištěných ve vědeckých časopisech, doplněny jsou také další související materiály (např.
mapy).
Tabulka 1: Přehled publikací zařazených do disertační práce s vyjádřením autorského podílu.
Kapitola a tematický
blok disertace

7

8

9

Starobylé
výmladkové lesy

Název publikace

Typ
publikace

Autorský podíl

Autorský příspěvek
k publikaci

Ancient coppice
woodlands in the
landscape of the Czech
Republic.

Scopus
(European
Countryside)

Buček, Černušáková,
Friedl (30 %),
Machala, Maděra

Terénní práce,
zpracování dat,
příprava a sestavení
článku, komunikace
s redakcí

IF (iForest:
Biogeosciences
and Forestry)

Maděra, Machala,
Slach, Friedl (15 %),
Černušáková,
Volařík, Buček

Příprava a zpracování
dat, revize publikace

IF (Forests)

Kusbach, Friedl
(20 %), Zouhar,
Mikita, Šebesta

Příprava a zpracování
vegetačních dat, revize
a formální úprava
článku

Monografie

Friedl (40 %), Holuša,
O., Dvořák, Holuša, J.
st., Klásek, Křístek,
Mikloš, Šparik,
Zavadil, Žárník

Autor, či spoluautor 7
z 11 kapitol, hlavní
editor monografie,
komunikace
s vydavatelstvím

Predicted occurrence
of ancient coppice
woodlands in the
Czech Republic

Lesnickotypologická
klasifikace

Assessing Forest
Classification in
a Landscape-Level
Framework: An
Example from Central
European Forests

Regionální plán
rozvoje lesů

Regionální plán
rozvoje lesů – nástroj
pro trvale udržitelný
rozvoj lesních
ekosystémů
Ukrajinských Karpat

12

Struktura disertační práce

Kapitola a tematický
blok disertace

10

Geobiocenologická
diferenciace
vrcholových poloh
Hrubého Jeseníku

Název publikace

Kleč v horské krajině
Hrubého Jeseníku

Typ
publikace

Autorský podíl

Autorský příspěvek
k publikaci

Monografie

Šenfeldr, Maděra,
Buček, Roštínský,
Špinlerová, Culek,
Friedl (5 %), Štykar,
Vavříček, Pecháček,
Tippner, Sedláček

Spoluautor 1 z 10
kapitol

Šenfeldr, Maděra,
Buček, Roštínský,
Špinlerová, Culek,
Friedl (10 %),
Vavříček, Tippner

Autor, či spoluautor 3
sad mapových listů
různých lokalit
z celkových 16 sad

Atlas rozšíření a
kategorizace klečových
Atlas
certifikovaných
porostů nad horní
map
hranicí lesa v Hrubém
Jeseníku
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4 HISTORICKÝ VÝVOJ GEOBIOCENOLOGIE
Již v roce 1754 se zdůrazňovalo v návodu, který doplňoval „Císařský patent lesů a
dříví, ustanovení v království Českém se týkající“ Marie Terezie, aby se při volbě dřevin
při zalesňování přihlíželo k vlastnostem lesní půdy (SMEJKAL 2012). Vazba dřevin
k jejich prostředí je dodnes jedním z nejdůležitějších cílů geobiocenologie.
Vnímaní a rozbor krajiny blízké dnešnímu geobiocenologickému pojetí se na území
dnešní České republiky objevují v roce 1857 v díle „Die forstlichen VegetationsVerhältnisse Altvater Gebirges“ (MICKLITZ 1857). Studie o poměrech lesní vegetace
v Hrubém Jeseníku si mimo jiné všímá rozdílů růstu, životních forem i vzájemného
soužití dřevin v závislosti na nadmořské výšce. Autor tyto vnitřně relativně homogenní
celky, které korespondují s výškovou stupňovitostí vegetace, nazývá jako regiony.
V Hrubém Jeseníku vymezuje a blíže charakterizuje čtyři, jejich výskyt také zakresluje
do mapy. Autor zdůrazňuje, že toto jeho členění není zcela v souladu s představami
geobotaniků, ale je postaveno čistě na lesnickém pohledu.
Vývoj geobiocenologie a lesnické-typologie byl v prostoru střední Evropy pod
výrazným vlivem okolních fytocenologických škol. V roce 1909 finský lesník Cajander
(CAJANDER 1909) poprvé použil termín „lesní typ“, který vymezil podle dominant
bylinného patra a navrhl jej jako základ pro vyjádření produkce. Toto pojetí dále
prohluboval a v roce 1921 (CAJANDER a ILVESSALO 1921) definuje lesní typ jako rostlinné
společenstvo s odlišným půdním pokryvem, které pojmenovává podle charakteristických
rostlinných druhů, indikačních rostlin. Při formulaci lesního typu vycházel
z předpokladu, že bonita porostu závisí na stanovištních podmínkách, že odlišné
podmínky pro růst dřevin způsobují kvalitativní a kvantitativní rozdíly ve složení
nedřevnatého podrostu lesa a že kvalitativní a kvantitativní rozdíly ve složení
nedřevnatého podrostu mohou být proto ukazatelem odlišných podmínek také pro růst
dřevin. Jinak řečeno Cajander využil charakteru podrostu pro determinaci produkčních
podmínek dřevin (RANDUŠKA et al. 1986). Koncepci klasifikace lesů ve Finsku pak
Cajander představil v roce 1926 (CAJANDER 1926). K hlavním principům patří to, že
všechny porosty, které náležejí do stejného lesního typu, se vyznačují výrazným a více či
méně identickým druhovým složením rostlin, a to bez ohledu na druhovou skladbu
dřevin. Růst dřevin se liší především mezi lesními typy, variabilita růstu v rámci lesního
typu je menší, díky tomu je tak klasifikace vhodná pro hodnocení výnosu. Lesní typy také
odrážejí vlastnosti půdy. Není bez zajímavosti, že tato Cajanderova publikace byla
přeložena prof. Konšelem (CAJANDER 1927), profesorem pěstění lesů z brněnské lesnické
fakulty tehdejší Vysoké školy zemědělské, což byl zcela určitě impuls vedoucí
k následnému rozvoji geobiocenologie u nás. Cajanderův přístup byl použit ve 20. letech
20. století na Plzeňsku, vyzkoušen byl v Krušných horách a v Krkonoších (SMEJKAL
2012).
Podobně významný vliv na rozvoj geobiocenologie v Československu, jako byl ten
Cajanderův, měly také ruské, či sovětské typologické směry. Zakladatelem nauky
o typech lesa je Morozov (MOROZOV 1949), který se zabýval souvislostí určitých půdních
podmínek a určitých porostních typů a který pro indikaci porostních typů používal
převážně půdní podmínky. Později ještě rozlišil „porostní typy“ jako typy biocenóz a
„stanovištní typy“ jako typy půdních vlastností podstatných pro utváření rostlinstva
(RANDUŠKA et al. 1986). Pogrebňak (POGREBNJAK 1955) použil pro klasifikaci
rovinatého území na Ukrajině, kde se neprojevuje výšková stupňovitost, ale spíše
vegetační zonálnost, tzv. stanovištní typ, typ lesa a porostní typ. Za stanovištní typ
považuje části lesa se shodným edatopem, a to v rámci určité klimatické oblasti, tedy se
shodným klimatopem. Typem lesa rozumí jak přírodní, tak všechny změněné porosty a
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vývojová stádia na určitém stanovištním typu. Porostní typ je pak definován jako
konkrétní porost stejného složení, původu a stejné pěstební péče, a to v rámci stejného
typu lesa a se stejnými stanovištními podmínkami. Klíčová je pak klasifikace edatopu.
Edatop je charakterizován stupněm úrodnosti (trofotopem) a vlhkostí půdy (hygrotopem)
a příslušností ke klimatopu, takže vytváří určitý ekotop, kterému odpovídají určitá
přírodní společenstva. Typ lesa je pak ekotop indikovaný fytocenózou. Trofotop se
označuje velkými písmeny A, B, C, D, přičemž trofotop A reprezentuje půdy nejchudší,
zatímco trofotop D půdy nejbohatší. Hygrotopy jsou označeny číslicemi 0, 1, 2, 3, 4, 5,
kde hygrotop 0 odpovídá nejsušším stanovištím a hygrotop 5 močálům (RANDUŠKA et al.
1986). Edatop je tak v podstatě členěn dle edafické sítě edatopů (ZLATNÍK 1956b).
Praktickým výsledkem Pogrebňakovy klasifikace jsou typy lesa s charakteristikou jejich
edatopů. Tyto typy sdružují lesy přírodní, odvozené a jejich stádia, a jsou tudíž jednotkou
nezávislou na současném stavu porostu (ZLATNÍK 1956b). Konečně Sukačev (SUKAČEV
1949) rozpracoval koncem 30. let 20. století základy biogeocenologie především tím, že
se velmi podrobně zabýval pojetím biogeocenózy, ze kterého vycházejí také
československé lesnicko-typologické přístupy (RANDUŠKA et al. 1986). Biogeocenózu
považuje Sukačev (SUKAČEV 1949) za část povrchu zemského, na němž biocenóza a jí
odpovídající části atmosféry, litosféry, hydrosféry a pedosféry i jejich vzájemné vztahy
zůstávají stejnorodé, takže tvoří jednotný, vnitřně podmíněný komplex. Později obměnil
původní Sukačevův termín biogeocenóza na geobiocenóza zakladatel československé
geobiocenologie prof. Alois Zlatník (ZLATNÍK 1975), a to vzhledem k nevhodnému
rozdělení ústředního pojmu biocenóza. Sukačev (SUKAČEV 1949) se také jako první
zabýval návazností termínů „geografická krajina“ a „biogeocenóza“. Přístupy
Pogrebňaka i Sukačeva formovaly také prof. Krajinu (JENÍK 1992), československého
emigranta, který v Britské Kolumbii vytvořil klasifikační systém lesů na
biogeocenologickém základě (KRAJINA 1965) a který byl velmi dobře obeznámen
s rozvíjejícími se lesnicko-typologickými školami v Československu (KRAJINA 1960).
Tüxen (TÜXEN 1956) ovlivnil vývoj našich typologických klasifikací konstrukcí
„potenciální přírodní vegetace“, kterou chápe jako vegetaci, která by v krajině bez vlivu
člověka za recentního klimatu vytvořila závěrečná, tedy klimaxová společenstva. Na
tomto základě Zlatník (ZLATNÍK 1975) později staví a označuje geobiocenologické
jednotky, a to konkrétně podle přírodního dřevinného komplexu, hlavně jeho
determinační synuzie.
I přes rozvoj a pomístné využití Cajanderova směru u nás se postupně více začínaly
prosazovat přístupy curyšsko-montpelliérské školy. Její základy položil Braun-Blanquet
svou průkopnickou prací (BRAUN-BLANQUET 1928), kterou v podstatě vytvořil
samostatný vědní obor, fytocenologii, a ovlivnil tak velmi výrazně vývoj v celé střední
Evropě a později i v celém světě. Svou nesmazatelnou stopu, která přetrvává dodnes,
curyšsko-montpelliérský přístup zanechal zejména v metodologii sběru a vyhodnocení
fytocenologických dat, která jsou základním kamenem geobiocenologických šetření.
Principy curyšsko-montpelliérské školy ovšem nebyly schopny obstát v podmínkách
silně změněné druhové skladby našich lesů, či v případě vegetačně nevyhraněných
porostů, a tak se začaly hledat další způsoby k jejich ekologické charakterizaci a typizaci
(SAMEK 1994).
První stanovištní průzkumy byly uskutečněny podle rozvíjejícího se Zlatníkova
přístupu již před druhou světovou válkou např. na Opočensku ve východních Čechách už
od roku 1928, dále na školním statku Vysoké školy zemědělské v Brně v Adamově
(1934–1938), v zemi Moravskoslezské (1937–1938), nebo na polesí Paršovice střední
lesnické školy v Hranicích na Moravě v období protektorátu (1940–1941) (ZLATNÍK
1956b). Později od roku 1941 také podle metodiky G. A. Krausse na Křivoklátsku,
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v Kardašově Řečici a v Jemnici (SMEJKAL 2012). Lze tedy odmítnout tvrzení, že se „před
druhou světovou válkou jak v bývalém Československu, tak také v okolních evropských
zemích, stanovištní lesnicko-typologický výzkum a průzkum lesů neprováděl“
(RANDUŠKA et al. 1986).
V roce 1935 byla v Brandýse nad Labem založena Lesní taxační kancelář, dnešní
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (v průběhu let existoval také
pod názvem Lesprojekt). V roce 1944 zde pak došlo ke zřízení oddělení pro průzkum
lesních stanovišť (SMEJKAL 2012).
V poválečném období se postupně na našem území rozvinuly dva přístupy, oba
publikované ve stejném roce. Prvním byl směr geobiocenologický (Zlatníkův, „brněnská
typologická škola“) (ZLATNÍK 1956a; 1959a; 1959b; 1975; BUČEK a LACINA 1999;
BUCĚ K a LACINA 2007) používaný na Slovensku a části Moravy, druhým pak směr
stanovištní (MEZERA et al. 1956), který byl používaný zejména v Čechách. Ze
stanovištního směru formovaného učením Pogrebňaka (MEZERA et al. 1956), ovšem také
v návaznosti na Zlatníkovu klasifikaci, vzniknul v letech 1970–1971 dnešní lesnickotypologický systém Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (PLÍVA 1971; 1987; 1991;
VIEWEGH et al. 2003). Oba systémy vznikaly nejprve z potřeby lesního hospodářství,
zejména pěstění lesa (SMEJKAL 2012). Souběžný vývoj dvou lesnicko-typologických škol
je obvykle vysvětlován jednak odlišnými přírodními podmínkami Hercynika a Karpatika,
jednak také výrazně pozměněnou druhovou skladbou a strukturou lesů v Čechách a na
Moravě, oproti přirozenější druhové skladbě na Slovensku. Z toho pramenil větší důraz
systematiky stanovištního směru a z něj vyvinutého lesnicko-typologického systému na
využití abiotické složky geobiocenózy a naopak v případě geobiocenologické školy větší
využití fytoindikace a fytocenologických přístupů pro klasifikaci (viz např. RANDUŠKA
et al. 1986; KRIŽOVÁ et al. 2010).
V Československu proběhl typologický výzkum a průzkum ve dvou časově,
vývojově i obsahově odlišných fázích. První reprezentuje všeobecný typologický
(stanovištní průzkum), jehož cílem bylo získat v poměrně krátkém časovém období
přehled o přírodních podmínkách lesů s cílem jeho využití při lesnicko-hospodářském
plánování. Druhá fáze, podrobný (detailní) lesnicko-typologický výzkum a průzkum, byla
zaměřena na vymapování ploch lesa s podobnými produkčními podmínkami, tedy lesních
typů (RANDUŠKA et al. 1986).
Všeobecný (generální) typologický (stanovištní) průzkum a výzkum probíhal
v Československu od roku 1950, a jak již bylo vysvětleno výše, odlišně v Čechách a
odlišně na Slovensku (RANDUŠKA et al. 1986).
V Čechách byl „všeobecný průzkum lesních stanovišť“ zahájen v poválečných
letech a ukončen byl v roce 1956. Vykonávali ho různí pracovníci poboček Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů podle různých koncepcí, které kladly odlišný důraz na
jednotlivé složky lesních geobiocenóz. V důsledku tak vznikla celá řada elaborátů
s odlišnou mírou porovnatelnosti. Průzkum navíc neměl jednotné vedení a nebyl jednotně
koordinován, mapování neprobíhalo a celé dílo ani nebylo vyhodnoceno (RANDUŠKA et
al. 1986). Podle Průši (PRŮŠA 2001) se na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů začalo
systematicky mapovat v letech 1952–1953 podle harmonogramu obnov lesních
hospodářských plánů. Na každé pobočce byl vybrán jeden pracovník, který prošel
typologickým školením a započal s typologickým průzkumem určité oblasti. K těmto
typologům byli postupně přidělováni taxátoři, kteří po instruktáži taktéž mapování
prováděli. Zpočátku byli vybírání nejschopnější taxátoři, později se však situace obrátila,
takže i Průša (PRŮŠA 2001) v souladu s Randuškou (RANDUŠKA et al. 1986) zmiňuje
problematickou kvalitu výstupů. Mapovací jednotky systému Mezera, Mráz, Samek byly
nejasně definované, což zkreslilo výsledky mapování (RANDUŠKA et al. 1986).
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Systematický typologický průzkum a mapování probíhaly od roku 1956 do roku 1970
jako první etapa typologického průzkumu (SMEJKAL 2012) v rámci 2. cyklu obnov LHP
za účasti obou klasifikačních přístupů (hercynská část podle metodiky Mezery, Mráze a
Samka, Karpaty podle přístupu Zlatníka) (PLÍVA 1991). Zpracování rozsáhlého území
vedlo k zavádění stále většího počtu nových lesních typů (PRŮŠA 2001). Těch bylo v roce
1971 celkem 651, zatímco v době zpracování oblastních plánů rozvoje lesů v letech
2004–2007 již 1032 (ZOUHAR 2018). Nejednotnost ovšem postupně mizí tím, jak se
sbližuje chápání mapovací jednotky jednotlivými typology a také obě systematiky. V roce
1970 začíná další cyklus obnov lesních hospodářských plánů a tedy 2. etapa typologie
lesů. Všechny lesy sice už byly typologicky zpracovány, ovšem výsledky jsou negativně
poznamenány dosavadním vývojem. Lesnická typologie se tak zaměřuje na revizi prací a
sjednocení metodického postupu a systematiky (PLÍVA 1991). V roce 1975 byl zpracován
vzorový Oblastní typologický elaborát Středočeské pahorkatiny (PRŮŠA 1975). Celkem
v něm bylo vyhodnoceno 1 320 lesnicko-typologických zápisů řazených do 72 lesních
typů (PRŮŠA 2001). V rukopisné podobě byly oblastní (lesnicko-)typologické elaboráty
zpracovány také pro většinu přírodních lesních oblastí v působnosti pobočky FrýdekMístek. V roce 1976 byl vydán pokyn, aby byly oblastní typologické elaboráty
zpracovány pro všechny přírodní lesní oblasti, k čemuž ovšem tehdy nedošlo (PRŮŠA
2001). Výše zmíněné elaboráty tak byly na dlouhou dobu poslední, přestože se potřeba
jejich zpracování zdůrazňovala i v následujících metodických postupech (ANON. 1985).
Tím bylo zmařeno úsilí mnoha typologů a potenciál shromážděných typologických
zápisníků zůstal nevyužit (PRŮŠA 2001). V letech 1980–1996 se lesnicko-typologické
mapování a průzkum prakticky zastavili. Prováděly se jen nahodile revize map před
obnovou lesních hospodářských plánů (MIKESKA 2012). Rozvoj stanovištní systematiky
(MEZERA et al. 1956) vyústil v českých zemích ve vydání publikace „Typologické
podklady pěstování lesů“ (PLÍVA a PRŮŠA 1969), ve které je uveden také přehled souborů
lesních typů. Charakteristika „lesnicko-typologického systému Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů“ následuje posléze jako interní publikace (PLÍVA 1971), která nevznikla jako
základ pro typologický průzkum lesů v Čechách a na Moravě, ale jako jeho výsledek.
Tato systematika se vyvíjela postupně jako praktický důsledek používání obou doposud
používaných přístupů Zlatníka na jedné straně a Mezery, Mráze a Samka na straně druhé.
Tyto přístupy byly teprve při provádění průzkumu v praxi ověřovány pro poměry Čech a
Moravy a podle toho teprve upravovány a doplňovány (PLÍVA 1971). Podle Plívy (PLÍVA
1971) je důsledkem tohoto vývoje vznik nižších základních jednotek lépe se
přimykajících ke skutečným rozdílům růstových podmínek, dále pak menší
schematičnost a z toho pramenící nepřehlednost. Tato podrobnost pramenila z toho, že
systém mohl využít všech diferenciačních znaků, které se ukázaly jako podstatné a že
obsáhl obě předchozí systematiky (PLÍVA 1971). Lesnicko-typologický systém následně
prošel již jen drobnými úpravami (PLÍVA 1987; 1991) a v podstatě ve stejné podobě
funguje dodnes. Své celoživotní lesnicko-typologické dílo shrnul Karel Plíva v publikaci
„Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů“ (PLÍVA 2000),
Eduard Průša pak v „Pěstování lesů na typologických základech“ (PRŮŠA 2001).
Lesnicko-typologický systém byl také zakotven ve vyhlášce 83/1996 Sb. o zpracování
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (ANON. 1996a) a
stal se tak jednotnou bází pro lesnické hospodaření. Od tohoto roku také můžeme
registrovat jistou renesanci lesnické typologie, a to díky tomu, že se stala součástí
„Oblastních plánů rozvoje lesů“. V rámci jejich vyhotovení dochází v letech 1996–2001
k rozsáhlejším revizím lesnicko-typologického mapování. Ovšem ani tyto revize
neodstranily nejednotnosti a různorodosti v obsahu a pojetí lesních typů a někde dokonce
i souborů lesních typů (MIKESKA 2012). Obrovské množství lesnicko-typologických
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zápisů pořízených při mapování, dominantně v letech 1950–1980 (ZOUHAR a
KOMPRDOVÁ 2012), bylo postupně digitalizováno a vznikla tak v celosvětovém měřítku
výjimečná Databáze lesnické typologie, která k roku 2012 obsahovala 48 439 zápisů na
32 387 lesnicko-typologických plochách (ZOUHAR 2012). Existence databáze umožnila
zpracovat stručné charakteristiky lesních typů v „Oblastních plánech rozvoje lesů“
s platností od roku 2001 do roku 2020. Souvislá lesnicko-typologická mapa jako součást
oblastních plánů rozvoje lesů je také zveřejněna prostřednictvím mapového portálu
http://geoportal.uhul.cz. Mnohem podrobnějším výstupem lesnické typologie byly
„oblastní typologické elaboráty“ vyhotovené v roce 2007, které obsahovaly velmi
podrobnou charakteristiku a rozbor lesních typů vždy podle jednotlivých přírodních
lesních oblastí (PLÍVA a ŽLÁBEK 1986). Zpracováním elaborátů byla ukončena několik
desítek let trvající etapa základního lesnicko-typologického průzkumu (FRIEDL 2012),
tedy etapa založená především na empirii. V návaznosti pak došlo k přehodnocení celého
systému (KUSBACH et al. 2017), jeho úpravám a sjednocení, což resultovalo v návrh nové
vyhlášky, která platí od roku 2019 a která obsahuje nově upravený lesnicko-typologický
systém. Ten tak nyní obsahuje 182 souborů lesních typů a 804 lesních typů. Lesnickotypologický systém je jednotným a závazným systémem pro lesnické hospodaření v celé
České republice, jsou v něm v měřítku 1:10000 zmapovány veškeré lesy (některá zvláště
chráněná území pak dokonce v měřítku 1:5000), přičemž revize lesnicko-typologické
mapy probíhá neustále. Jistou nevýhodou je, že systém postupně začal plnit úkoly, ke
kterým nebyl původně určen a na které nebyl stavěn (např. oceňování majetku, dotace
atp.). Systém se tak sice stává nenahraditelným aplikačním nástrojem, úměrně však roste
jeho nepružnost, tendence k jeho neměnnosti (včetně neměnnosti hlavního výstupu,
lesnicko-typologické mapy). Provozní aplikaci lesnicko-typologického systému (revize
mapování, lesnicko-typologické práce v rámci národní inventarizace lesů atp.) se věnuje
tzv. odborná skupina lesnické typologie, tedy všichni lesničtí typologové zaměstnaní na
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Kromě nich ještě funguje na pobočce v Brně
specializované pracoviště lesnické typologie, které má na starost správu a rozvoj
lesnicko-typologického systému (aktuálně například pracuje na návrhu trvalého lesnickotypologického monitoringu) a také Databáze lesnické-typologie.
Souběžně s lesnicko-typologickým systémem Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů (PLÍVA 1971; 1987; 1991) byl v Československu také používán typologický systém
vojenských lesů (MÁLEK 1983). Ten je postaven na Zlatníkových principech (ZLATNÍK
1956a), využívá pracovních postupů zpracovaných Vorlem (VOREL 1960) a prošel si
podobným vývojem, jako geobiocenologický systém na Slovensku (MÁLEK 1983).
Typologické práce se u vojenských lesů začaly provádět v roce 1960, tedy v době, kdy
na Slovensku už byl proveden všeobecný typologický průzkum a mnohé lesní oblasti tam
již byly zpracovány detailně. Podobně tou dobou byly již také podrobně zmapovány
některé oblasti na Moravě. Stejně jako na Slovensku držel u vojenských lesů odborný
patronát nad lesnicko-typologickým mapováním prof. Zlatník (VOREL 1960). V rámci
prací na „Oblastních plánech rozvoje lesů“ v letech 1998–2001 byl typologický systém
vojenských lesů opuštěn a lesy ve vojenských výcvikových prostorech byly přemapovány
v pojetí lesnicko-typologického systému ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (SMEJKAL
2012). Od té doby lze hovořit o jednotném lesnicko-typologickém systému pro celou
Českou republiku.
Na Slovensku probíhal vývoj výrazně odlišně. Aby mohl být všeobecný stanovištní
průzkum realizován jednotně pro celé území Slovenska, bylo nejprve nutno vylišit a
charakterizovat mapovací jednotky. Tento základní přípravný výzkum realizovali prof.
Zlatník a prof. Pelíšek z Vysoké školy zemědělské v Brně tak, aby vymezení jednotek
bylo připraveno před vlastním zahájením průzkumu. Při přípravném výzkumu využil
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prof. Zlatník veškerý svůj materiál, který shromáždil od počátku své kariéry, a to z Čech
od roku 1925, z Moravy zejména od roku 1937, z Ukrajiny v letech 1926–1938 a ze
Slovenska z let 1947–1950. Zároveň bylo také potřeba vyškolit zaměstnance, kteří měli
všeobecný průzkum realizovat. Konkrétně šlo o pracovníky typologického oddělení
Ústavu pro hospodářskou úpravu Lesů ve Zvoleně, které vzniklo v roce 1950. V letech
1950–1951 probíhala experimentální fáze fytocenologického a pedologického průzkumu
a výzkumu na několika lesních závodech. Získaný materiál se promítl do charakteristiky
mapovacích jednotek vymezených v roce 1951 a označených jako skupiny lesních typů.
Podle nich pak v letech 1952–1955 proběhl všeobecný typologický průzkum na území
celého Slovenska. V první etapě mapování se nejprve zpracovávaly plochy starších
porostů s přírodě blízkým složením, tedy ty porosty, jejichž zařazení do skupin lesních
typů bylo snazší. Zároveň byl také určen půdní typ. Takto se zároveň získával přehled
o závislosti vymezovaných jednotek na mateřské hornině, expozici, nadmořské výšce,
reliéfu terénu, půdních typů apod. To posloužilo v dalších etapách při klasifikaci
změněných geobiocenóz a jejich vývojových stádiích a náhradních společenstev. Pro
zpřesnění charakteristik se zaznamenávaly tzv. mapovací poznámky (zapisovaly se do
zápisníku a současně se zaznačovaly do map) a také se v zachovalých segmentech
geobiocenóz zakládaly typologické plochy. Získaný materiál včetně taxačních měření
tvořil podkladový materiál pro podrobný typologický průzkum plánovaný po roce 1955.
Mapovací jednotky fytocenologické (skupiny lesních typů) a pedologické (půdní typy) se
zaznamenávaly do map v měřítku 1:25000, vyhodnocovaly se však v měřítku menším
(1:50000). Výstupem pak byl „Elaborát všeobecného stanovištního průzkumu“. Po
vědecké stránce řídil prof. Zlatník geobiocenologickou a prof. Pelíšek pedologickou část
všeobecného průzkumu, a to po celou dobu jeho realizace (RANDUŠKA et al. 1986). V roce
1956 pak na všeobecný typologický průzkum navazuje podrobný výzkum a průzkum lesů
Slovenska (RANDUŠKA et al. 1986), který končí v roce 1977 (KRIŽOVÁ 2000) a který byl
později v 70. letech přejmenovaný na průzkum přírodních poměrů. Také tento průzkum
byl realizovaný na celé ploše Slovenska a skládal se ze dvou typů šetření, z šetření
fytocenologického a pedologického, tentokrát ovšem spojeného do jednoho celku
vykonávaného specialistou, lesnickým-typologem. Odborný vědecky dohled nad touto
etapou opět garantoval prof. Zlatník. Součástí byla také taxačně-dendrometrická měření
na vybraných plochách. V letech 1978–1991 následuje tzv. revize a aktualizace
průzkumu přírodních poměrů. Cílem revize bylo sjednotit typologické jednotky podle
systematiky Hančinského (HANČINSKÝ 1972), zpracovaly se proto ty lesní hospodářské
celky, na kterých byl podrobný lesnicko-typologický průzkum zpracován před rokem
1971. Aktualizace typologického průzkumu se pak prováděla tam, kde byl podrobný
průzkum proveden po roce 1971, a jejím cílem bylo zpřesnění výsledků podrobného
průzkumu. Čtvrtá etapa probíhala v letech 1992–2005, jednalo se o šíře pojímaný
„průzkum ekologie lesa“, ve kterém průzkum lesnicko-typologický byl jen jedním
z mnoha prováděných šetření. V současnosti pak probíhá tzv. komplexní zjišťování stavu
lesa, které je stejně široce pojímané, jako jeho předchůdce. Typologické práce jsou
zaměřeny především na aktualizaci typologické mapy, přemapovávají se plochy
vojenských újezdů, které byly doposud zpracovávány dle Málkovy metodiky (MÁLEK
1983) (KRIŽOVÁ et al. 2010).
I na základě výsledků všeobecného průzkumu publikoval prof. Zlatník v roce 1956
svůj první nástin lesnické typologie na biogeocenologickém základě (ZLATNÍK 1956a) a
později také charakteristiku skupin lesních typů (ZLATNÍK 1959b; 1959a). Základní
principy geobiocenologické klasifikace použil také později při konstrukci biogeografické
mapy přírodních (potenciálních) geobiocenóz Československa (RAUŠER a ZLATNÍK 1966;
ZLATNÍK a RAUŠER 1970). První souhrnný návrh geobiocenologického klasifikačního
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systému tvořený základními a nadstavbovými jednotkami publikoval Zlatník až na
sklonku svého života (ZLATNÍK 1975; 1976b), bohužel však pouze v podobě
„předběžného sdělení“. Připravované podrobnější charakteristiky geobiocenologických
jednotek již ale nestačil zpracovat. Již dříve ovšem vyšla souborná publikace
s charakteristikami lesních typů vytvořená na základě provedeného podrobného
typologického průzkum na Slovensku (HANČINSKÝ 1972). Stručné rámcové
charakteristiky nejdůležitějších skupin typů geobiocénů Československa zpracoval
posléze až Ambros (AMBROS 1991). V návaznosti na Zlatníkovo „předběžné sdělení“
byly zpracovány podrobné charakteristiky všech nadstavbových i základních jednotek
geobiocenologické typologie krajiny, které se vyskytují na území České republiky
(BUČEK a LACINA 1999; BUCĚ K a LACINA 2007). Společně se zpřesněním charakteristik
vegetačních stupňů (CULEK 2005) doplněných o živočišnou složku (DIVÍŠEK et al. 2010)
jsou považovány za nejaktuálnější podobu geobiocenologického klasifikačního systému.
Zhruba od 90. let 20. století je také postupně rozvíjena a formulována pozice
geobiocenologie v rámci biogeografického členění (CULEK 1996; 2005; CULEK et al.
2013; CULEK 2013).
Zlatník sám (ZLATNÍK 1956b) uvádí, že své pojetí typologického výzkumu a
průzkumu vytvářel postupně na základě svých prací na Podkarpatské Ukrajině, Moravě,
Slovensku a v Čechách a že až posléze se seznamoval s pracemi sovětských badatelů.
Vzhledem k jeho profesnímu vývoji lze tvrdit, že si postupně uvědomoval nevhodnost
curyšsko-montpelliérského přístupu při klasifikaci lesních společenstev pro potřeby
lesního hospodářství (ZLATNÍK 1948) a ač jím byl velmi silně ovlivněn (např. ZLATNÍK
1928a; 1928b), což přetrvalo zejména v metodologii jeho pozdějších prací, postupně jej
opustil a vytvořil systém vlastní. V pojetí typologie vyšel z Cajandera, jeho přístup ovšem
brzy revidoval ve smyslu komplexního nazírání na les pod vlivem Morozova a dalších
biocenologů, zejména Gamse a Schmida. Výsledné propracované pojetí pak srovnal a
doplnil podle teoretických statí Sukačeva. Zlatník konstatuje, že s Pogrebňakem ho
spojuje vytvoření trvalých jednotek (lesních typů). Skupiny lesních typů pak sdružují
princip třídění podle celého ekotopu, což Zlatník považuje za nadstavbu, o které Sukačev
soudí, že je obecně doposud pouze rozpracovaná (ZLATNÍK 1956b).
Geobiocenologie a geobiocenologický klasifikační systém jsou teoreticky i
prakticky rozvíjeny na jediném pracovišti v České republice a tím je Ústav lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně. Více méně pravidelně jsou zde organizovány geobiocenologické
konference, kde se setkávají geobiocenologové a lesničtí typologové z České republiky a
ze Slovenska, případně i z jiných států (Polsko, Ukrajina aj.). Ústav také vydává původní
vědecké práce s geobiocenologickou tematikou v edici „Geobiocenologické spisy“.
Geobiocenologická klasifikace krajiny byla použita v řadě regionálních studií a často
obsahuje také charakteristiky skupin typů geobiocénů, či dokonce typů geobiocénů, a to
jak na území České republiky (např. HORÁK a KRONTORÁD 1960; HORÁK 1969; RAUŠER
1970; BUČEK a LACINA 1977; HORÁK 1979; VAŠÁTKO 1979; LACINA a QUITT 1986;
HORÁK et al. 2010), tak v zahraničí (např. BUČEK 1989; LACINA et al. 1992; LACINA a
BUČEK 2014; BUČEK et al. 2015). Zejména v posledních letech se realizuje také výzkum
živočišné složky v rámci jednotek geobiocenologické klasifikace (např. ŠUSTEK 1993;
POVOLNÝ a ZNOJIL 1998; VAŠÁTKO 1999; HOLUŠA 2003a; 2003b; BERÁNEK 2008a;
2008b). Rozvíjení odkazu prof. Zlatníka a jeho geobiocenologické školy označuje za
žádoucí např. Jeník (JENÍK 2012).
Z předloženého vývoje je zřejmé, že lesnická typologie se od počátku vyvíjela
pouze jako lesnicko-typologický klasifikační systém, tedy hlavně v rovině průzkumné.
A to s cílem konkrétního aplikačního využití pro potřeby lesnicko-hospodářského
20

Historický vývoj geobiocenologie

plánování. Oproti tomu geobiocenologie byla od počátku rozvíjena jako samostatná
vědecká disciplína, tedy mnohem šířeji než lesnická typologie.
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5 BIOGEOGRAFICKÁ DIFERENCIACE ÚZEMÍ V GEOBIOCENOLOGICKÉM POJETÍ
Klíčovým metodickým postupem geobiocenologie je biogeografická diferenciace
území v geobiocenologickém pojetí (BUČEK a LACINA 2006). Projevuje se to prakticky
ve všech geobiocenologických studiích, stejně jako v pohledu geobiocenologie na objekt
jejího zájmu. Ten lze podle různých prostorových rámců hierarchicky členit zejména na
geobiocenózy, geobiocenoidy a typy geobiocénu, tedy jednotky místní, topické dimenze
krajiny. K nim lze přiřadit také skupiny typů geobiocénů mající přechodný charakter
směrem k chorické dimenzi krajiny. Geobiocenózou se rozumí společenstvo organismů
svázaných vzájemnými vztahy a vztahem ke svému prostředí (ZLATNÍK 1976a;
RANDUŠKA et al. 1986). Specifická pozornost je v geobiocenologii věnována
geobiocenóze přírodní, tedy geobiocenóze, která by se v současných ekologických
podmínkách vyvinula, kdyby ustaly vlivy člověka (BUCĚ K a LACINA 2007).
Geobiocenózu s trvale pozměněným ekotopem, v níž je narušena kauzalita biocenózy a
ekotopu považujeme za geobiocenoid (ZLATNÍK 1976a). Typ geobiocénu je soubor
geobiocenózy přírodní a všech od ní vývojově pocházejících a do různého stupně
změněných geobiocenóz až geobiocenoidů včetně vývojových stádií, která se mohou
vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologických podmínek (ZLATNÍK 1975; 1976a;
BUCĚ K a LACINA 2007). Teorie typu geobiocénu tedy vychází z hypotézy o jednotě
geobiocenózy přírodní a geobiocenóz změněných až geobiocenoidů, vzniklých ovšem na
plochách původně téhož typu přírodní geobiocenózy (BUCĚ K a LACINA 2007). Skupiny
typů geobiocénů jsou sdružené typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými
podmínkami, které jsou natolik homogenní, že jim odpovídá určité druhové složení a
prostorová struktura biocenóz, určitá produktivnost a určitá dynamika vývoje (BUCĚ K a
LACINA 2007). Z fytocenologického pohledu se jedná o jednotku rekonstrukční,
systematicky heterogenní (SMEJKAL 2012). Aplikace teorie typu geobiocénu je základem
geobiocenologického klasifikačního systému (BUCĚ K a LACINA 2007), typ geobiocénu
pak jeho základní teoretickou jednotkou a skupina typů geobiocénů základní praktickou,
tedy mapovací jednotkou. V lesnicko-typologickém klasifikačním systému Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů (PLÍVA 1971) je analogickým termínem k typu geobiocénu
lesní typ, ke skupině typů geobiocénů pak soubor lesních typů.
Geobiocenologie se však nezaměřuje jen na topickou dimenzi krajiny, v úzké vazbě
na biogeografii je úzce provázána s biochorami, tedy jednotkami chorické dimenze
chápanými jako typicky horizontální sled (HRADECKÝ a BUZEK 2001), či mozaika skupin
typů geobiocénů (CULEK 2005). Topická a chorická dimenze reprezentuje typologická
členění, tedy klasifikace krajiny na segmenty prostorově spolu nesouvislé, v krajině se
pravidelně opakující s podobnou biotou i ekotopem (CULEK 2005). Hierarchicky
nejvyšším, a tedy prostorově nejširším rámcem geobiocenologie, je regionální dimenze
krajiny projevující se příslušností základní jednotky geobiocenologického systému
k biogeografickému regionu neboli bioregionu. Bioregiony jsou jedinečné svou
geografickou polohou, díky čemuž se vyznačují identickou vegetační stupňovitostí,
charakteristickým georeliéfem, mezoklimatem a půdami (CULEK 2005; CULEK et al.
2013). Díky tomu patří k individuálním členěním krajiny, jejichž cílem je vymezit
souvislé, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé míry složením
bioty. Individuální klasifikace krajiny tak klade důraz na jedinečné, neopakovatelné rysy
území (CULEK 2005). V lesnicko-typologickém systému (PLÍVA 1971) je analogickou
jednotkou k bioregionům přírodní lesní oblast (PLÍVA a ŽLÁBEK 1986).
Vlastní
metodický
postup
biogeografické
diferenciace
krajiny
v geobiocenologickém pojetí sestává z několika na sebe navazujících etap vycházejících
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ze srovnání přírodního a aktuálního stavu geobiocenóz v krajině a zahrnujících
individuální i typologická členění krajiny (BUČEK a LACINA 2006):
− biogeografická regionalizace (CULEK et al. 2013),
− vymezení typů biochor (CULEK 2005),
− diferenciace přírodního (potenciálního) stavu geobiocenóz –
geobiocenologická typologie krajiny (BUCĚ K a LACINA 2007) (tvorba
geobiocenologické mapy),
− diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz (mapování biotopů) (např.
VONDRUŠKOVÁ 1994; MADĚRA 1996; CHYTRÝ et al. 2010),
− hodnocení stupně antropického ovlivnění a ekologické stability
geobiocenóz (např. MÍCHAL 1994),
− hodnocení funkčního potenciálu a významu geobiocenóz (např. MÍCHAL
1994),
− návrh ekologické sítě (MÍCHAL 1994):
− vymezení kostry ekologické stability krajiny,
− návrh územního systému ekologické stability krajiny,
− stanovení diferencovaných zásad péče o segmenty geobiocenóz v krajině a
prognóza jejich vývoje,
− diferenciace území na typy současné krajiny a jejich hodnocení.
Základním a nejdůležitějším krokem tohoto postupu je vytvoření
geobiocenologické mapy představující model přírodního (potenciálního) stavu
geobiocenóz v krajině, což je úkolem geobiocenologické typologie. Geobiocenologická
typologie se tak postupně stala jedním z nezbytných podkladů pro péči o krajinu a
krajinné plánování směřující k trvale udržitelnému využití kulturní krajiny.
Biogeografická diferenciace v geobiocenologickém pojetí byla v České republice
aplikována v územích s rozmanitými přírodními a socioekonomickými podmínkami
(např. BUČEK a LACINA 1977, 1997; HORÁK a KRONTORÁD 1960; BUČEK et al. 2012).
Její výsledky jsou základním přírodovědným podkladem pro tvorbu ekologické sítě a pro
krajinné plánování (BUČEK a LACINA 1997). První příklady ukazují, že teoretické základy
a metodologické postupy získané ve středoevropských podmínkách lze využít i ve zcela
odlišných přírodních a socioekonomických podmínkách biogeograficky rozmanitých
krajin (např. BUČEK 1989; LACINA et al. 1992; BUČEK et al. 2015; LACINA a BUČEK
2014).
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6 MATERIÁL A METODIKA
Vzhledem ke struktuře disertační práce (viz kapitolu 3), která se skládá ze
čtyř tematicky volně propojených samostatných studií, je stejně členěna také tato
kapitola.
6.1 Materiál a metodika použité v rámci řešení konceptu starobylých
výmladkových lesů
Šetření probíhalo na třech hierarchických a prostorových úrovních, a to na úrovni
státu (úroveň nadregionální), dále na úrovni regionu a na úrovni lokální. Základní datová
sada pro vyhodnocení byla vytvořena pro všechna katastrální území v České republice,
kterých je více než 13 tisíc. Katastrální území byla sdružena do 206 správních obvodů
obcí s rozšířenou působností (ORP) a tyto dále do 14 krajů. Propojením datové sady
v prostředí geoinformačních systémů (GIS) s polygonovou geografickou informační
vrstvou ORP (zdroj: ARC ČR 500) vznikla prostorově orientovaná databáze.
6.1.1

Nadregionální (státní) úroveň průzkumu starobylých výmladkových

lesů
Tato úroveň se zabývá územím celé České republiky. Vstupní data pro tvorbu
predikčního modelu byla členěna do tří okruhů, i) přírodní podmínky vhodné pro vznik
pařezin, ii) informace o historickém výskytu pařezin, iii) informace o aktuálním výskytu
pařezin.
6.1.1.1 Přírodní podmínky vhodné pro vznik pařezin
Pro zpracování mapy přírodních podmínek vhodných pro potenciální vznik
výmladkových lesů na území ČR byl využit registr biogeografie, který obsahuje mimo
jiné informace o zastoupení vegetačních stupňů v jednotlivých katastrálních územích
(BUČEK a LACINA 1988; MACHAR 2013). Vegetační stupně byly agregovány do pěti
kategorií podle rozdílného výskytu edifikátorů přirozených lesních biocenóz s velmi
dobrou výmladnou schopností. Velmi dobré přírodní podmínky pro vznik pařezin
(kategorie A) jsou ve vegetačních stupních, kde je dominantní dřevinou přirozených
lesních biocenóz dub, tedy v 1. dubovém a 2. bukodubovém vegetačním stupni. Dobré
podmínky (kategorie B) jsou tam, kde má dub významné zastoupení (3. dubobukový
vegetační stupeň). V obou těchto kategoriích je v přirozených lesních biocenózách také
významně zastoupen habr. Málo vhodné (kategorie C) a nevhodné (kategorie D) přírodní
podmínky pro vznik pařezin jsou ve vegetačních stupních s dominancí buku, který má
v České republice podstatně menší výmladnou schopnost. Zcela nevhodné podmínky pro
vznik pařezin (kategorie E) jsou ve vyšších vegetačních stupních s významným podílem
či dominancí jehličnatých dřevin, které schopnost vegetativní regenerace nemají.
Pro souhrnné stanovení rozdílů přírodních podmínek v jednotlivých ORP bylo
nutné tyto podmínky vyjádřené výskytem různých kategorií vegetačních stupňů
transformovat tak, aby každá ORP byla charakterizována jedinou hodnotou. Proto byl
vytvořen index PPAR (přírodní podmínky pro vznik pařezin), v anglickém textu
označený jako NC (natural conditions):
Index PPAR = 0,1 × A + 0,07 × B + 0,04 × C + 0,01 × D + 0 × E
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(A, B, C, D, E – procentuální podíl ploch jednotlivých kategorií přírodních
podmínek vzniku výmladkových lesů na ploše ORP). Rozpětí hodnot indexu PPAR činí
0–10.
Přírodní podmínky pro potenciální vznik výmladkových lesů na území jednotlivých
ORP byly rozčleněny pomocí verbálně numerické stupnice takto:
Přírodní podmínky
Zcela nevhodné
Nevhodné
Málo vhodné
Dobré
Velmi dobré

Hodnoty indexu PPAR
0,00–0,83
0,84–2,59
2,60–5,30
5,31–8,06
8,07–10,00

6.1.1.2 Informace o historickém výskytu pařezin
Plocha nízkého lesa v roce 1845
Podkladem byly výkazy o využití ploch v jednotlivých katastrálních územích
v roce 1845, které jsou k dispozici v databázi archivních map v Ústředním archivu
zeměměřičství a katastru ÚAZK (ČÚZK) jako doplněk k císařským povinným otiskům.
Data ve výkazech (označených letopočtem 1845) vycházejí z výsledků mapování
stabilního katastru (cca 1826–1843). Tato data se zachovala v archivu Ministerstva
financí v Praze, odkud byla později převzata Ústředním archivem zeměměřičství a
katastru (ÚAZK). Úředníci Ministerstva financí vytvořili někdy po roce 1948 listy pro
jednotlivé katastry, v nichž původní data za rok 1845 přepočítali z rakousko-uherského
měrného systému jiter a sáhů do metrického systému (BIČÍK et al. 2010). Tato data byla
extrahována z veřejně dostupných zdrojů (http://archivnimapy.cuzk.cz) do výše zmíněné
databáze podle jednotlivých katastrálních území.
Ve výkazech k roku 1845 jsou lesy členěny na vysokokmenné (listnaté, jehličnaté,
smíšené) a nízkokmenné, dále jsou v oddílu lesy uvedeny palouky, křoviny, anglické
parky a požářiště. Přepisem těchto položek do digitální databáze vznikl zcela unikátní
zdroj informací o stavu lesních porostů, protože v pozdějších výkazech o využití ploch
v katastrálních územích už toto rozlišení lesů chybí.
Plocha nízkého lesa a doubrav v roce 1941 a 1947
Podkladem pro získání vstupních dat byly jediné zachované mapové podklady
o rozšíření nízkých lesů a doubrav na území České republiky (SVOBODA a WEINGARTEL
1941; SVOBODA 1947). Mapa datovaná do roku 1941 je uchována v mapových sbírkách
(např. Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy a Národní knihovny v Praze).
Zachovala se též v archivu řešitelského pracoviště. To, že na mapě je přelepena německá
verze názvu a v českém názvu je uvedeno „v bývalém protektorátě“, svědčí o tom, že
nebyla vydána v roce 1941, jak je na mapě uvedeno, ale pravděpodobně bezprostředně
po skončení okupace. Mapa zobrazuje 92,3 % území dnešní České republiky a zahrnuje
nejen protektorátní území (jeho hranice na mapě nejsou), ale i některé další oblasti (např.
na jižní Moravě) a také část území dnešní Slovenské republiky. Mapa z roku 1947, která
zobrazuje již celé území České republiky, v mapových sbírkách není. Podařilo se ji nalézt
na Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU v Brně. Způsob zpracování obou map
a okolnosti jejich vzniku se nepodařilo v dostupné literatuře zjistit.
Obě mapy byly nejprve zdigitalizovány na velkoformátovém skeneru s vysokým
rozlišením, následně byly georeferencovány a poté byly manuálně vektorizovány všechny
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polygony výskytu nízkého lesa a doubrav. Pro doplnění chybějících 7,7 % oblastí České
republiky byla použita mapa z roku 1947.
6.1.1.3 Informace o aktuálním výskytu pařezin
Plocha biotopů Natura 2000 s možným výskytem výmladkových lesů
Zdrojem dat byly výsledky plošného mapování biotopů (tzv. typů přírodních
stanovišť). Základní mapování typů biotopů proběhlo na území ČR v letech 2001–2004,
od roku 2006 probíhá kontinuální aktualizace mapování. Datovou sadu poskytla a
zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
Z Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al. 2010) byly vybrány všechny
typy biotopů, u kterých lze předpokládat výskyt lesních porostů výmladkového původu
(Tabulka 2). Tento předpoklad se opíral o samotnou charakteristiku biotopu uveřejněnou
v katalogu, rešerši literatury, dříve publikované výsledky (FRIEDL 2011) a konečně také
výsledky terénních rekognoskačních šetření (viz např. FRIEDL 2008; BUČEK et al. 2010)
Zastoupení porostů výmladkového původu je ovšem v jednotlivých typech biotopů velmi
rozdílné. Proto byla několikanásobně opakovaným expertním posouzením několika
experty z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie odhadnuta
pravděpodobnost výskytu porostů výmladkového původu v jednotlivých vybraných
typech biotopů (Tabulka 2).
Tabulka 2: Typy biotopů (CHYTRÝ et al. 2010) s pravděpodobným výskytem lesů výmladkového
původu.
Kód

Biotop

Výskyt lesa výmladkového původu v biotopu (%)

K3

Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

5

L1

Mokřadní olšiny

10

L2.2

Údolní jasanovo olšové luhy

15

L2.3

Tvrdé luhy nížinných řek

10

L2.4

Měkké luhy nížinných řek

20

L3.1

Hercynské dubohabřiny

50

L3.2

Polonské dubohabřiny

60

L3.3

Karpatské dubohabřiny

50

L3.4

Panonské dubohabřiny

75

L4

Suťové lesy

10

L5.1

Květnaté bučiny

0,5

L5.3

Vápnomilné bučiny

1

L5.4

Acidofilní bučiny

0,5

L6.1

Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy

90

L6.2

Panonské teplomilné doubravy na spraši

70

L6.3

Panonské teplomilné doubravy na písku

50

L6.4

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

50

L6.5

Acidofilní teplomilné doubravy

80

L7.1

Suché acidofilní doubravy

50

L7.2

Vlhké acidofilní doubravy

50

L7.3

Subkontinentální borové doubravy

1

L7.4

Acidofilní doubravy na písku

50

26

Materiál a metodika

Pro zjištění potenciálního výskytu výmladkových lesů byla v každé ORP plocha
konkrétního biotopu redukována na základě expertního posouzení (Tabulka 2). Celková
plocha pravděpodobného výskytu lesů výmladkového původu v ORP pak byla spočtena
jako součet redukovaných ploch biotopů.
Plocha nízkého a středního lesa podle souhrnných lesních hospodářských
plánů
Podkladem pro zpracování byla databáze souhrnných informací o lesích v ČR (tzv.
souhrnných lesních hospodářských plánů) z datového skladu Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Z této databáze byly k datu 16. 12. 2013
poskytnuty informace o výskytu a ploše všech jednotek prostorového rozdělení lesa, ve
kterých je evidován výskyt nízkých a středních lesů. Tyto tvary lesa jsou prováděcí
vyhláškou č. 83/1996 Sb. k zákonu o lesích (ANON. 1996a) charakterizovány dle
způsobu obnovy, konkrétně les vysoký (vysokokmenný) jako les vzniklý ze semen nebo
sazenic, les nízký (pařezina) vzniklý výmladností a les střední (sdružený) vzniklý jako
kombinace výmladkové složky a jedinců semenného původu. U žádného z tvarů však
není uváděn věk, porostní výška ani jiná charakteristika, pouze původ – generativní nebo
vegetativní. V praxi se ovšem při tvorbě lesních hospodářských plánů jejich zpracovatelé
ustanovením prováděcí vyhlášky neřídí. Podobně je při jejich schvalování ignorují orgány
státní správy lesů a nekontrolují jeho dodržování. V rozporu s ustanovením vyhlášky je
tak les výmladkového původu starší než obvyklá horní mez obmýtí pařeziny (40–60 let)
nazýván nepravou kmenovinou a nepravá kmenovina se zařizuje jako les vysoký.
Výsledkem je, že v současnosti není možné na základě databáze ÚHÚL podat objektivní
a přesný přehled o výměře lesa výmladkového původu v ČR (HRON 2011). Dá se
předpokládat, že do evidence jsou zahrnuty především ty lesy, u nichž se počítá
s následným hospodařením ve tvaru nízkého a středního lesa. Naopak v případě
nepravých kmenovin, které sice jsou výmladkového původu, ale bývají evidovány jako
les vysoký, se spíš do budoucna počítá s hospodařením ve tvaru lesa vysokého, a tudíž
pravděpodobně tyto porosty v evidenci ÚHÚL zahrnuty nejsou (KADAVÝ et al. 2011).
6.1.1.4 Výpočet indexu PAR
Všechna výše uvedená vstupní data byla následně použita pro výpočet indexu PAR
(v anglickém textu pojmenovaný jako COP, tedy coppice), který je určen k souhrnnému
komplexnímu posouzení předpokladu výskytu lokalit starobylých lesů výmladkového
původu na území České republiky.
Územním rámcem posouzení je 206 územních obvodů ORP. Soubor kritérií
(vstupních dat) obsahuje ukazatele přírodní, historické i aktuální (viz kapitoly 6.1.1.1,
6.1.1.2 a 6.1.1.3). Index PAR je pak součtem bodových hodnot jednotlivých kritérií
v rámci ORP:
PAR = PPAR + Plocha nízkého lesa v roce 1845 v km2 + Plocha nízkého lesa v roce
1941 a 1947 v km2 + Plocha doubrav v roce 1941 a 1947 v km2 × 0,5 + Plocha biotopů
Natura 2000 s možným výskytem výmladkových lesů redukovaná expertním odhadem
v km2 + Plocha nízkého a středního lesa podle souhrnných lesních hospodářských plánů
v km2
Význam plochy doubrav z let 1941–1947 byl snížen na polovinu z toho důvodu, že
v nich nebyl přesně znám podíl pařezin.
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Pro souhrnné hodnocení předpokladů výskytu starobylých pařezin v ORP pomocí
indexu PAR byla navržena následující verbálně numerická stupnice:
Předpoklady výskytu starobylých pařezin
Velmi malé
Malé
Střední
Dobré
Velmi dobré
6.1.2

Hodnoty indexu PAR
0,43–10,00
10,01–25,00
25,01–50,00
50,01–100,00
100,01–175,00

Regionální úroveň průzkumu starobylých výmladkových lesů

Regionální úroveň průzkumu starobylých výmladkových lesů, nazývaná také jako
průzkum základní, zahrnuje jejich plošnou inventarizací v rámci územní působnosti obcí
s rozšířenou působností. Cílem je získat důležité informace o jejich výskytu, jejich
rozloze a současném stavu (zachovalosti a významnosti). Inventarizaci byla prováděna
terénním průzkumem, prostředky dálkového průzkumu země použitelné pro rozlišení
výmladkového původu porostů zatím nejsou dostatečně rozvinuty. V průběhu
inventarizace byly zjišťovány důležité informace o přítomnosti přírodních a kulturněhistorických prvků (MADĚRA et al. 2016), které jsou zásadní pro hodnocení významu
lokalit starobylých výmladkových lesů. Základním kritériem pro vymezení lokalit
starobylého výmladkového lesa je výskyt výmladkových polykormonů, které
jednoznačně identifikují jejich výmladkový původ. Segmenty s výskytem polykormonů
byly prostorově vymezeny a následně v nich bylo provedeno hodnocení výskytu a stavu
přírodních a kulturně-historických prvků. Jejich význam je hodnocen pomocí verbálněnumerické stupnice reflektující např. množství, stav, kvalitu jednotlivých prvků:
1 – žádný
2 – malý
3 – střední
4 – velký
5 – výjimečně velký
Při souhrnném hodnocení lokalit byly kombinovány údaje o zastoupení dřevin
výmladkového původu a významu jednotlivých přírodních a historických prvků. Pro
zařazení lokalit lesů výmladkového původu do starobylých pařezin byl rozhodující
především stav stromového patra, resp. kolik se v současných lesních porostech
zachovalo výmladkových polykormonů tvořících základní a nejvýznamnější přírodní
prvek starobylých pařezin. Výsledné hodnocení významnosti lokality vychází ze stupnice
založené na kombinaci hodnocení rozsahu pařezin:
1 – pařeziny na celé ploše,
2 – pařeziny na větší části území (více než 50 % plochy),
3 – pařeziny na menší části území (méně než 50 % plochy),
a jejich významu:
A – významné starobylé pařeziny,
B – starobylé pařeziny,
C – nepravé kmenoviny,
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Významnost lokality pak lze vyjádřit kombinací obou kritérií od nejcennějších
lokalit (A1), kdy se jedná o významné starobylé pařeziny (tedy s hojností dochovaných
přírodních a kulturně-historických prvků v reprezentativním stavu) s výskytem
polykormonů na celé ploše segmentu, až po méně významné lokality (C3), tedy nepravé
kmenoviny pouze s minoritním výskytem polykormonů.
6.1.3

Lokální úroveň průzkumu starobylých výmladkových lesů

Lokální úroveň průzkumu reprezentuje podrobný průzkum lokalit starobylých
výmladkových lesů (v této etapě průzkumů zpravidla hodnocených v kategorii A, viz
kapitolu 6.1.2) s cílem podrobně charakterizovat jejich stav prostřednictvím zmapování,
evidence a popisu všech dochovaných přírodních a kulturně-historických prvků.
Výsledkem je vznik místních prostorově orientovaných databází využitelných jako
podkladů pro případnou ochranu a management lokality.
Základem podrobného průzkumu je rozčlenění lokality na segmenty homogenní
z hlediska potenciálního a také z hlediska aktuálního stavu lesů výmladkového původu.
V každém segmentu je zhodnocen výskyt a význam přírodních a kulturně-historických
prvků (viz kapitolu 6.1.2). Poté následuje podrobný průzkum každého jednotlivého
segmentu, při němž jsou všechny dochované přírodní a kulturně-historické prvky
starobylých výmladkových lesů podrobně evidovány, lokalizovány a charakterizovány.
Poloha prvků se zaměřuje např. přístrojem GPS. Výstupem je podrobný plán lokality
v potřebném měřítku vycházejícím z velikosti lokality (1 : 500 až 1 : 5 000) a databáze
přírodních a kulturně-historických prvků.
6.2 Materiál a metodika použité při vyhodnocení lesnicko-typologického
systému ČR
Revize lesnicko-typologického systému (viz kapitolu 4) byla provedena v rámci
celé České republiky. Zabývala se jeho vyššími hierarchickými jednotkami, přírodními
lesními oblastmi (PLÍVA a ŽLÁBEK 1986) a vegetačními stupni (PLÍVA 1991). Základem
byly lesnicko-typologické zápisy uložené v Databázi lesnické typologie (ZOUHAR a
KOMPRDOVÁ 2012; ZOUHAR 2012), o které jsem se zmínil v kapitole 4. Vybrány byly
plochy s kompletní sadou vegetačních, půdních a klimatických dat. Pokud byly zápisy
prováděny na jedné ploše opakovaně, byl použit vždy zápis nejaktuálnější. Takto bylo
pro následné analýzy vybráno 11 885 zápisů. Ke každé ploše byly vygenerovány
geomorfologické indexy odvozené z digitálního modelu terénu 4. generace (přehled
těchto indexů je uveden v příspěvku v kapitole 8.1). Orientace svahu byla přepočítána na
míru radiace (ROBERTS a COOPER 1989), půdní taxonomie byla použita dle Němečka a
Kozáka (NĚMEČEK a KOZÁK 2001). Základní klimatické faktory (průměrné roční teploty,
průměrné roční srážky a délka vegetační doby) byly extrapolovány z databáze Českého
hydrometeorologického ústavu (HADAŠ 1997) na plochy uložené v Databázi lesnické
typologie. Bylo využito dat tzv. 2. klimatického normálu z let 1961–1990. Z hlediska
vegetačního složení vstupovaly do analýzy pouze snímky reprezentující vyšší přirozenost
společenstev (MACKŮ 2012), použity byly pokryvnosti druhů dřevinného a bylinného
patra přítomné v jednotlivých patrech členěných dle Zlatníka (ZLATNÍK 1976a).
Vyloučeny byly mechorosty, lišejníky a invazní druhy rostlin. Ke každému zápisu pak
bylo přiřazeno označení příslušnosti k vegetačnímu stupni, přírodní lesní oblasti a
fytogeografické oblasti buď hercynské, nebo karpatské.
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Základní použitou metodou zpracování a vyhodnocení dat byly tzv. náhodné lesy,
random forests (BREIMAN 2001), které měly posoudit kvalitu vymezení
fytogeografických oblastí, přírodních lesních oblastí a vegetačních stupňů a které také
měly identifikovat environmentální proměnné, které byly s těmito kategoriemi výrazně
korelované. Analýza byla provedena jednak pro všechny zápisy dohromady, jednak
zvlášť pro zápisy z oblasti Hercynika a zvlášť pro zápisy z Karpatika. Z analýzy byly
vyloučeny zápisy z 9. vegetačního stupně z Hercynika a ze 7. a 8. vegetačního stupně
z Karpatika, a to z důvodu jejich nedostatečného počtu. Hlavní environmentální gradienty
byly identifikovány také pomocí ordinační techniky PCA.
Testována byla také schopnost rostlin nepřímo indikovat klimatické podmínky,
tedy vegetační stupně. Zároveň bylo snahou nalézt druhy, které by byly s vegetačními
stupni dobře korelovány. K tomu bylo použito nemetrické škálování NMS a opět také
metoda random forests.
Pro analýzu random forest byl použit balík RandomForest package statistického
programu R verze 3.0.0 (R Core Team 2014) a PC-ORD 6 (MCCUNE a MEFFORD 2011).
Pro PCA a NMS ordinaci a adonis analýzu byl použit balík vegan (OKSANEN et al. 2016).
ArcGIS 10.3 (ESRI, Redlands, LA, USA) software a SAGA GIS software (Institute of
Geography, University of Hamburg, Hamburg, Germany) byly použity pro výpočet
geomorfologických indexů.
6.3

Materiál a metodika použité při zpracování regionálního plánu rozvoje

lesů
Regionální plán rozvoje lesa (viz kapitolu 9) byl zpracován ve Východních
Karpatech na Ukrajině, na Buchtivěcké, Chripilivské lesní správě a na Horské lesní
správě Ukrajinského vědecko-výzkumného institutu pro horské lesní hospodářství P. S.
Pasternaka v Nadvirňanském gosleschozu v Ivano-Frankivské oblasti. Pilotní území se
rozkládalo v okolí vesnice Zelena, přesněji v údolí řeky Bystrice, Chripiliv a v části údolí
říčky Zelenice a mělo rozlohu 9464,81 ha. Geologicky spadá pod oblast karpatského
flyše. Z hlediska geomorfologického členění je zařazeno do provincie Východní Karpaty,
oblasti Vnější východní Karpaty, podoblasti Skibovye Karpaty a rajónu Skibovye (vnější)
Horhany (PRICHODKO et al. 2000). Nejnižší nadmořskou výšku má soutok vodních toků
Buchtivěc a Nadvirňanská Bystrica, a to 520 m n. m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje
v západním výběžku oblasti vrchol hory Stanimir (1546,3 m n. m.). Převýšení oblasti
dosahuje na relativně malé ploše více než 1000 m (přesně 1026,3 m). Jediné věrohodné
klimatické údaje jsou srážkové úhrny, které v zájmové oblasti dosahují od 760 do 2000
mm za rok.
Kromě dalších speciálních šetření, které nejsou součástí předkládané práce, bylo
v celém území provedeno podrobné geobiocenologické mapování, na jehož základě pak
byl postaven regionální plán lesů. Vlastní metodický postup sestavení tohoto plánu, stejně
jako popis konstrukce geobiocenologické mapy je jeden z výsledků statě prezentované
v této disertační práci (kapitola 9) a zde jej proto znovu neuvádím.
6.4 Materiál a metodika použité při geobiocenologické diferenciaci
vrcholových poloh Hrubého Jeseníku
Hrubý Jeseník je součástí Jesenického biogeografického regionu, který se rozkládá
v nejvýchodnější části hercynské biogeografické podprovincie biogeografické provincie
středoevropských listnatých a smíšených lesů. Geologicky je tvořen krystalickými
břidlicemi různého chemismu. Po Krkonoších zaujímá nejvyšší nadmořské výšky
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v České republice a společně s nimi také zasahuje nejvýznamněji do subalpinského
stupně. Ten je zde však na rozdíl od Krkonoš bez přirozené účasti borovice kleče. Po
Beskydech je zde pak dosažena nejvyšší členitost reliéfu na našem území. Klima oblasti
je velmi chladné a drsné, celkově však kontinentálnějšího rázu než v Krkonoších, což
vedlo jen minimálnímu glaciálnímu zalednění. Na Pradědu dosahuje průměrná roční
teplota vzduchu 0,9 °C a roční srážkové úhrny asi 1 300 mm (CULEK et al. 2013).
Geobiocenologická diferenciace vrcholových poloh byla provedena na základě
velmi podrobného geobiocenologického průzkumu. Mapováno bylo až do úrovně typů
geobiocénů. Protože je bližší charakteristika oblasti stejně jako provedený
geobiocenologický průzkum jednou z hlavních náplní příslušné pasáže v disertační práci,
znovu je zde neuvádím a odkazuji laskavého čtenáře na kapitolu 10.
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7 VYUŽITÍ BIOGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ÚZEMÍ V GEOBIOCENOLOGICKÉM
POJETÍ V RÁMCI KONCEPTU STAROBYLÝCH VÝMLADKOVÝCH LESŮ
Pařezinám, či lesům výmladkového původu (též výmladkovým lesům, nízkým a
středním lesům), jejich ekologii, stanovištním nárokům, zejména však jejich vlivu na
diverzitu bylinného patra a pohledu na ně nejen jako na přírodovědný, ale také kulturněhistorický fenomén, se autor věnuje systematicky od roku 2008, a to v rámci řešení
několika na sebe vzájemně navazujících a souvisejících projektů.
První, více než pětiletý projekt Ministerstva životního prostředí (SP/2D4/59/07 –
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých
a středních lesích v soustavě Natura 2000), byl zaměřen především na vliv nízkých a
středních lesů jakožto tradičního managementu na diverzitu různých skupin organismů.
Autor se v rámci tohoto projektu zaměřil zejména na studium vlivu nízkých a středních
lesů na synuzii bylinného patra a na vyhledávání jednotlivých lokalit a jejich
biogeografickou diferenciaci v geobiocenologickém pojetí (např. NPR Pouzdřanská stepKolby, PP Březina, Rumunský Banát aj.). Ve studiu dodnes obhospodařovaných pařezin
v Rumunském Banátu pokračoval autor v rámci řešení projektu „Vytvoření a rozvoj
multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie“. Přínos provedených prací
spočívá především v odhalení forem a způsobů obhospodařování pařezin, které můžeme
považovat za analogii k hospodaření na našem území v minulosti. Dlouhodobá profilace
autora v rámci tématu lesů výmladkového původu vedla k jeho spoluúčasti na dalších,
současně řešených projektech. Druhým rokem tak probíhají výzkumy na
experimentálních plochách založených na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
zaměřené na studium vlivů tradičních forem hospodaření v lesích (pastva, hrabání steliva
a pařezení) na stav lesních ekosystémů, resp. na diverzitu bylinného patra (projekt „Vliv
tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin“). Souběžně probíhá mapování lesů
výmladkového původu pro potřeby Lesů České republiky na území lesnického parku
Křivoklátsko (projekt „Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko“), kde je
postupně pro potřeby zadavatele také zakládána trvalá síť demonstračních objektů.
Dlouhodobé studium různých aspektů souvisejících s výmladkovým hospodařením se
promítlo do zavedení konceptu tzv. starobylých výmladkových lesů, kterým byla
věnována pozornost v rámci řešení projektu „Starobylé výmladkové lesy, jejich význam
a udržitelnost v kulturní krajině“.
V disertační práci jsou prezentovány pouze výsledky dosažené v rámci studia tzv.
starobylých výmladkových lesů, a to proto, že při jejich vymezování a průzkumu byla
poměrně zdařile využita biogeografická diferenciace území v geobiocenologickém pojetí.
Za starobylé výmladkové lesy označujeme lesní porosty výmladkového původu
s dlouhodobým kontinuálním vývojem a zachovanými typickými přírodními a
historickými prvky starých pařezin. K významným přírodním prvkům ve starobylých
pařezinách patří výmladkové polykormony, hlavaté stromy, doupné stromy,
dendrotelmy, výstavky, ekotony, světliny a významné druhy rostlin a živočichů.
Mezi významné historické prvky lokalit starobylých výmladkových lesů řadíme
archeologické památky, hraniční příkopy a valy, hraniční kameny, hraniční stromy,
pověsti a legendy, sakrální objekty, staré cesty a stezky, technické objekty a zbytky
plužiny (BUČEK et al. 2017). Starobylé výmladkové lesy jsou tedy specifickým typem
lesů vzniklých spontánním vývojem z bývalých pařezin, tedy člověkem dlouhodobě
ovlivňovaných ekosystémů. Můžeme je tak považovat za člověkem podmíněná přirozená
společenstva (man made natural ecosystems) (VAN DER MAAREL 1975). Při vymezování,
charakteristice a hodnocení takovýchto smíšených přírodních a kulturních systémů je
proto vhodné využívat holistickou koncepci multifunkční krajiny (NAVEH 2001) tak, jako
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tomu bylo například na Sicílii (CULLOTTA a BARBERA 2011), kde se staré výmladkové
lesy vyskytují v horských oblastech jako tradiční prvek krajiny ovlivňovaný 3 000 let
(BARBERA a CULLOTTA 2012).
Výzkum, ochrana a péče o starobylé lesy je vzorově rozpracována ve Velké Británii
(např. PETERKEN 1985; READ a FRATER 1999; RACKHAM 2003), kde také proběhla
inventarizace starobylých výmladkových lesů spojená s historickým průzkumem a
hodnocením stavu lokalit a jejich významu v krajině (MARREN 1992). To umožnilo
navrhnout management lokalit starobylých výmladkových lesů, který by měl zajistit
trvalé zachování dochovaných přírodních i kulturně-historických hodnot (BUCKLEY
1992; STARR 2013). Koncept starobylých lesů je ovšem rozšířen i mimo Velkou Británii,
např. ve Francii (CATEAU et al. 2015), v Maďarsku (KELEMEN et al. 2014), ve Skandinávii
(HANSSON 2000; PALO et al. 2013), v Belgii (BAETEN et al. 2009), v Německu (WULF
1997), v Polsku (MOSZKOWICZ 2014) či v Severní Americe (THERRELL a STAHLE 1998).
Počátky výmladkového využívání lesů u nás spadají na konec mezolitu a počátek
neolitu (LOZĚ K 2007; 2011), výsledky dendroarcheologických průzkumů jsou doloženy
z neolitu (SZABÓ 2009). Na území České republiky byla tímto způsobem, zaměřeným
především na zisk palivového dříví, využívána většina lesů nížin, teplých pahorkatin a
vrchovin (SZABÓ et al. 2015). Již od pravěku ovšem měly výmladkové lesy mnohem širší
využití, např. pro pastvu dobytka, nebo jako zdroj přikrmovaní domácích zvířat pomocí
letniny, což je archeologicky doloženo již od mladého neolitu (DRESLEROVÁ 2012).
Z našeho území patří k nejstarším historickým dokladům o výskytu pařezin soupis lesů
na Mikulovsku a Lednicku z roku 1384 (NOŽIČKA 1956). Z tohoto soupisu je zřejmé, že
výmladkové lesy tehdy měly sedmileté obmýtí. Obmýtí se však postupně prodlužovalo a
také přibývalo výstavků. Na konci 17. století byla doba obmýtí výmladkových lesů 11–
13 let a vyskytovalo se v nich přibližně 1175 výstavků na 1700 ha lesa (tj. 0,7 výstavků
na hektar). Již v 17. století byly zaznamenány snahy o vyjednocováni výmladků (nepravé
kmenoviny). V roce 1807/8 byly pařeziny na Mikulovsku obhospodařovány jako střední
les s dobou obmýtí 35 let a kolísavou hustotou výstavků 1–49 na hektar (MÜLLEROVÁ et
al. 2014). Na Moravě dokumentovali rozšíření výmladkových lesů ve středověku Szabó
a kolektiv (SZABÓ et al. 2015). Využili k tomu archivních záznamů s informacemi
o výskytu pařezin v jednotlivých katastrech. Autoři odhadují, že na Moravě se v pozdním
středověku výmladkové lesy vyskytovaly asi na 20 % její celkové rozlohy a že
převažovaly v nížinách. S klesající potřebou palivového dříví docházelo od 19. století
postupně k přeměně nízkých a středních lesů na les vysoký s výrazně delší obmýtní dobou
(MÜLLEROVÁ et al. 2014). V roce 1953 byly rozloha výmladkových lesů v ČR 81 090 ha
(VYSKOT 1957), v roce 1986 se již jednalo pouze o 11 264 ha (BUČEK a LACINA 1990).
V roce 2009 bylo ve tvaru lesa nízkého evidováno asi 7 000 ha porostní půdy (0,27 %
celkové plochy lesů v ČR) a ve tvaru lesa středního 2 000 ha (0,09 %) (Ministerstvo
zemědělství 2009), přičemž od roku 2009 se již jejich rozloha ve „Zprávách o stavu lesa
a lesního hospodářství České republiky“ ani neuvádí. Výsledky národní inventarizace
lesů udávají plochu lesa nízkého ve výši 19 825 ha (podíl 0,7 ± 0,1 % z celkové plochy
lesů v ČR) a středního 51 187 ha (1,9 ± 0,2 %) (VASÍ̌ CĚ K 2007). Podle nejnovější
výsledků druhého cyklu národní inventarizace dosahuje plocha lesů nízkých 13 000 ha
(podíl 0,5 ± 0,1 % z celkové plochy lesů v ČR) a lesa středního 67 200 ha (2,4 ± 0,3 %)
(KUČERA a ADOLT 2019). Odhady z obou cyklů inventarizace interpretují autoři (KUČERA
a ADOLT 2019) jako velice podobné a konstatují, že v zastoupení jednotlivých
hospodářských tvarů nedochází na území ČR k žádným zásadním změnám. V současnosti
jsou starobylé lesy (starobylé výmladkové lesy tím více) ohroženy mnoha nepříznivými
vlivy. Rackham (RACKHAM 2008) vyjmenovává např. jejich poškozování a fragmentaci,
znečištění a eutrofizaci, požáry na jedné straně stejně jako jejich absenci na straně druhé,
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nadměrné zastínění a vysoké stavy zvěře, Watkinson a kol. (WATKINSON et al. 2001),
Cooper a McCann (COOPER a MCCANN 2011) zmiňují také invazní druhy, klimatickou
změnu a globální šíření rostlinných chorob.
Biogeografickým a geobiocenologickým rámcům vzniku, vývoje, stavu a významu
lesů výmladkového původu na území ČR nebyla dosud věnována téměř žádná pozornost.
Výjimkou je publikace prof. Zlatníka (ZLATNÍK 1957), která se obecně zabývá vznikem
pařezin, jejich tvorbou, působením člověka na složky geobiocenóz pařezin a následky
tohoto působení na porostní ovzduší, na půdu, na dřevinný i nedřevinný podrost, a
následky na stromovou složku. V teto stati je též srovnáno uplatněni dřevin v přírodních
geobiocenózách a v samovolně vzniklé pařezině a jsou zde prezentovány skupiny lesních
typů sdružené podle složení synuzií dřevin v pařezinách. Autor zdůrazňuje klíčové
problémy spojené s využitím pařezin pro praktickou lesnickou typologii, a to odlišnou
bonitu, porostní výšku, hmotu dřevin a porostů a její kvalitu a samozřejmě také druhové
složení v pařezinách. Druhové složení pokládá nejen za důsledek rozmanitosti prostředí,
ale také stavu půdy a vývoje porostů. Konstatuje proto nutnost komplexního posuzování
pařezin, které osvětlí jejich vývoj, a předpoklady jejich dřívějšího vzniku, a to v různých
přírodních biogeocenózách při sledování jejich proměn pod vlivem různého působení
člověka. Celá práce je ovšem zaměřena na přeměny a převody výmladkových lesů bez
zmínky o jejich významu pro biodiverzitu a významu kulturním. Význam pařezin pro
diverzitu krajiny je objevován a velmi silně akcentován zejména v posledních letech
(např. KIRBY et al. 2005; KONVIČKA et al. 2006; KEITH et al. 2009; HÉDL et al. 2010;
KOPECKÝ et al. 2013; MÜLLEROVÁ et al. 2015).
V předkládaném českém konceptu starobylých výmladkových lesů se nejzřetelněji
promítá využití biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, kdy
jsou jednotlivé segmenty starobylých pařezin vymezovány ve vybraných
biogeografických rámcích na základě srovnání aktuálního a potenciální stavu
geobiocenóz v krajině. Klíčová byla její role při definování předpokladů pro výskyt
starobylých výmladkových lesů na úrovni státu. Předpoklady výskytu byly mimo jiné
odvozeny na základě diferenciace přírodního (uloženého v registru biogeografie) a
aktuálního stavu vztaženého k různým obdobím (výskyt pařezin v roce 1845, 1941 a
1947, aktuální výskyt zjištěný z lesnické evidence a odhadovaný aktuální výskyt na
základě mapování biotopů). Na základě nejpravděpodobnějšího výskytu starobylých
výmladkových lesů pak byl realizován průzkum na regionální úrovni v rámci územní
působnosti obcí s rozšířenou působností. V těchto územních celcích byly vymezovány
konkrétní lokality starobylých výmladkových lesů pomocí terénního šetření. Ve
vybraných, obvykle nejzachovalejších segmentech pak byl proveden podrobný průzkum
reprezentující poslední, nejnižší, tedy lokální úroveň studia. Při něm byly lokality dále
členěny opět v duchu geobiocenologické diferenciace, tedy na základě potenciálního
(prostřednictvím geobiocenologické typologie) a aktuálního stavu (v tomto případě dle
významu dochovaných starobylých výmladkových lesů). V jednotlivých segmentech pak
byla sledována přítomnost přírodních a kulturně-historických prvků starobylých
výmladkových lesů a dále pak odvozovány zákonitosti jejich výskytu a stavu. Celý zde
prezentovaný postup se promítl do sestavení certifikované metodiky (MADĚRA et al.
2016), která by společně s výsledky podrobného průzkumu měla mít dopad pro
management a ochranu jednotlivých lokalit.
Kapitola disertační práce je postavena na dvou recenzovaných publikacích. První
(BUČEK et al. 2017a) definuje koncept starobylých výmladkových lesů a prostřednictvím
případových studií ilustruje vyhledávání a vymezování lokalit starobylých výmladkových
lesů ve třech hierarchických a prostorově odlišných rámcích. Ve druhé publikaci
(MADĚRA et. al. 2017a) je pak podrobně popsán způsob predikce výskytu starobylých
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výmladkových lesů na nejvyšší hierarchické a prostorové úrovni, tedy na úrovni České
republiky.
Kromě spisů otištěných v této kapitole byl k tématu dále autorem publikován 1
recenzovaný článek v časopise obsaženém v databázi SCOPUS (MADĚRA et al. 2017b),
1 článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním „Seznamu
neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice“ (FRIEDL a
ŘEPKA 2017), 3 monografie (MADĚRA et al. 2012, MADĚRA et al. 2014, SLACH et al.
2016), 1 kapitola v odborné knize (BUČEK et al. 2012), 1 certifikovaná metodika
(MADĚRA et al. 2016), 6 certifikovaných map s odborným obsahem (MADĚRA et al.
2015a–f) a množství dalších výstupů, především článků ve sbornících.
Oba články, které by vlivem přetisku originálů mohly být v disertaci hůře čitelné,
jsou také součástí příloh na CD.
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7.1

Ancient Coppice Woodlands in the Landscape of the Czech Republic
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7.2 Predicted occurrence of ancient coppice woodlands in the Czech
Republic
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8 VYHODNOCENÍ LESNICKO-TYPOLOGICKÉHO KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU NA
KRAJINNÉ ÚROVNI – PŘÍKLAD ZE STŘEDOEVROPSKÝCH LESŮ
V úvodní kapitole 4 byl načrtnut vznik a vývoj ekologických klasifikací
postavených na pracích mnoha autorů (např. CAJANDER 1909; 1926; ZLATNÍK 1956a;
1959a; 1959b; POGREBNJAK 1955; SUKAČEV 1964; KRAJINA 1965; MEZERA et al. 1956;
PLÍVA 1971). Obecným rysem je použití klasifikačních jednotek různé hierarchické, či
prostorové škály. Tak byly jednotky regionální dimenze vyvinuty nejen v Evropě, např.
na Slovensku (ZLATNÍK 1959a), v České republice (PLÍVA a ŽLÁBEK 1986), v Rakousku
(KILIAN et al. 1994), v Belgii (DAHDOUH-GUEBAS et al. 1998), v Itálii (BLASI et al. 2005),
v Německu (GAUER a ALDINGER 2005), ale také v severní Americe (BAILEY 2014;
MCNAB et al. 2007). Jednotky topické a chorické dimenze se pak uplatňují
v geobiocenologických klasifikačních systémech např. v České republice (PLÍVA 1971;
1991), na Slovensku (ZLATNÍK 1959A; 1959B; HANČINSKÝ 1972), v Britské Kolumbii
(POJAR et al. 1987), ve Velké Británii (PYATT et al. 2001), v Irsku (RAY et al. 2009).
Lesnicko-typologický klasifikační systém (PLÍVA 1971; 1991) používaný jako
základní přírodovědný podklad pro trvale udržitelné hospodaření v lesích České
republiky považuji za jednu z nejvýznamnějších aplikací geobiocenologie. Jednotky
všech hierarchických úrovní tohoto systému byly vymezeny empiricky a vzhledem
k důležitosti systému (ANON. 1996a; ANON. 1996b; ANON. 2004) a jeho využití je
překvapující, že až na zcela ojedinělé výjimky (KUBOŠOVÁ et al. 2011) doposud nebyly
exaktně testovány. Stejně tak nebyly ověřeny hypotézy, na kterých lesnicko-typologický
klasifikační systém stojí. Jeho současný stav tak v podstatě odpovídá době jeho vzniku
před více než 40 lety, a to jak teoretickými koncepty, tak také míře tehdejšího poznání
přírodních podmínek. Dosavadní úpravy systému byly jen dílčí, nekoncepční a empirické,
vycházely z provozně-technologických potřeb a nebyly podložené vyhodnocením
přírodních podmínek. Přitom správné použití systému má pro trvale udržitelné lesnické
hospodaření jak ekonomický, tak sociální a environmentální dopad. Stagnace vývoje
pramení z rozšířeného povědomí, že vývoj LTKS byl dokončen a jeho jednotky jsou
neměnné. Navíc se objevuje kritika a doporučení systém přehodnotit (VIŠŇÁK 2001A;
2009; KUSBACH 2012; ŠAMONIL 2012; ZOUHAR 2013; HOLUŠOVÁ a HOLUŠA 2018;
ŠAMONIL a DANĚK 2018; ZOUHAR 2018). Zmiňuje se jeho zastaralost, objevují se výzvy
k aktualizaci, které zareagují na problémy lesnického hospodaření a dopady klimatické
změny. Podobnou ztrátu důvěry ve spolehlivost klasifikačních systémů a jejich
zastarávání konstatuje i Haeussler (HAEUSSLER 2011).
Tématem případové studie bylo otestovat empiricky vymezené vyšší hierarchické
jednotky (přírodní lesní oblasti a vegetační stupně) lesnicko-typologického klasifikačního
systému za použití 11 885 geobiocenologických snímků uložených v Databázi lesnické
typologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Podkladem pro
testování oprávněnosti vymezení jednotek pak byla celá řada environmentálních
proměnných, např. geomorfologické indexy odvozené z digitálního modelu terénu, půdní
charakteristiky, charakteristiky reliéfu a klimatu. Konkrétním cílem bylo zjistit, zda
vegetační a environmentální proměnné odpovídají klasifikaci vyšších hierarchických
jednotek systému, jak dobře jsou tyto jednotky danými proměnnými vysvětleny a
konečně navrhnout na základě dosažených výsledků opatření pro další použití a rozvoj
lesnicko-typologického systému.
Klasifikace pomocí Random Forests (BREIMAN 2001) potvrdila oprávněnost
vymezení dvou fytogeografických oblastí v České republice, a to Karpatika a Hercynika.
V hercynské části byla dobře klasifikována většina přírodních lesních oblastí, vyšší
chybovosti bylo dosaženo v přírodní lesní oblasti 6 – Západočeská pahorkatina, 15 –
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Jihočeské pánve, 26 – Předhoří Orlických hor a 31 – Českomoravské mezihoří. Díky
nedostatečnému počtu zápisů nebyly korektně klasifikovány přírodní lesní oblasti 2 –
Podkrušnohorské pánve a 32 – Slezská nížina. Stěžejními faktory ovlivňujícími
klasifikaci přírodních lesních oblastí byly klimatické faktory, zejména pak srážky. Méně
významné byly vlastnosti půd, nevýznamné geomorfologické indexy. Klasifikace
vegetačních stupňů v Hercyniku byla obecně horší než v části Karpatské,
k nejvýznamnějším faktorům opět patřily klimatické údaje (teploty a srážky) a půdní
vlastnosti. Jedinou statisticky významnou dřevinou asociovanou s výškovým
klimatickým gradientem byl smrk ztepilý, a to kvůli jeho častému antropogenně
podmíněnému výskytu. V rámci Karpatika byly velmi dobře klasifikovány všechny
přírodní lesní oblasti kromě oblasti 37 – Kelečská pahorkatina (opět pro nedostatek
zápisů), a to obecně lépe než v oblasti Hercynika. Pro klasifikaci byly stěžejní klimatické
faktory a vlastnosti půd, na rozdíl od geomorfologie odvozené z digitálního modelu
terénu. Klasifikace vegetačních stupňů v Karpatiku byla úspěšnější než v případě
Hercynika. Velmi dobře byl klasifikován 1., 3., a 5. vegetační stupeň, naopak 2., 4., a 6.
vegetační stupeň měl chybovost klasifikace výrazně vyšší. Vegetační stupně v Karpatiku
nejlépe predikovaly klimatické faktory, na rozdíl od faktorů půdních a
geomorfologických indexů. Analýza prokázala nehomogennost vegetačních stupňů
v obou územích. Jedinou statisticky významnou dřevinou spojenou s výškovým
klimatickým gradientem v Karpatiku byl buk lesní, k dalším významným dřevinám pak
patřil dub zimní a jedle bělokorá, což naznačuje celkově přirozenější charakter
společenstev v Karpatské části České republiky. Klasifikace vegetačních stupňů dávala
horší výsledky než klasifikace přírodních lesních oblastí. V obou fytogeografických
oblastech byly dosaženy horší výsledky při klasifikaci nižších vegetačních stupňů než
stupňů v horských polohách. Považuji za zajímavé zjištění, že jak v Karpatiku, tak
v Hercyniku byly pro klasifikaci málo podstatné charakteristiky vztažené k expozici, tedy
topoklimatu. Také pak to, že v obou oblastech dávala lepší výsledky klasifikace
postavená na environmentálních faktorech než klasifikace vegetace.
Hlavní náplní kapitoly je vědecký příspěvek, který byl publikován v časopise
s impact factorem (KUSBACH et al. 2017a). Kromě toho byly výsledky studie
prezentovány na několika konferencích.
Publikace, která by vlivem přetisku originálu mohla být v disertaci hůře čitelná, je
také součástí příloh na CD.
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8.1 Assessing Forest Classification in a Landscape-Level Framework: An
Example from Central European Forests
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z mezinárodní konference konané 15.–16. února 2018 v Brně. ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Mendelova Univerzita
v Brně a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem.
ISBN 978-80-88184-15-7. str. 81–96.
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9 VYUŽITÍ GEOBIOCENOLOGICKÉ KLASIFIKACE PŘI TVORBĚ REGIONÁLNÍHO
PLÁNU ROZVOJE LESŮ UKRAJINSKÝCH KARPAT
V letech 2005–2007 a 2008–2010 byly postupně na Ukrajině řešeny dva projekty
zahraniční rozvojové spolupráce. První z projektů „Nástroje regionálního a
hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ (číslo projektu: 134/05-07/MZE/) si
kladl za cíl přenést nástroje českého regionálního a hospodářského lesnického plánování
do prostředí lesního hospodářství na Ukrajině, pokoušel se přispět k vybudování
informačního systému lesů za využití nejnovějších produktů informatiky, monitoringu a
počítačových technologií a cílem také bylo zajistit zácvik odborného managementu. Na
úspěšný první projekt a na jím dosažené výsledky navázal projekt druhý „Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat“ (číslo projektu:
33/MZE/B/08-10)“. V rámci řešení druhého projektu bylo značné úsilí věnováno tomu,
aby se s uplatňovanými metodami, postupy a principy seznámila co nejširší odborná
veřejnost. Z tohoto důvodu byla uspořádána celá řada školení, workshopů a seminářů jak
v České republice, tak také na Ukrajině. Součástí disertační práce jsou pouze výsledky
prvního projektu, výsledky druhého z důvodů jejího omezeného rozsahu nikoliv.
Hlavním řešitelem rozvojových projektů byl za Českou republiku Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek-Místek. Z Ukrajinské
strany byla do projektu zahrnuta celá řada odborných pracovišť. Jednalo se o Státní výbor
lesního hospodářství v Kyjevě, dále o Vědeckovýzkumný institut horského lesnictví P. S.
Pasternaka v Ivano-Frankivsku a Ukrajinská státní projektová organizace pro zařízení
lesů – Ukrgoslesprojekt z Irpenu u Kyjiva. Mimo to patřili do okruhu spolupracovníků
také pedagogové a studenti Ukrajinských univerzit, konkrétně Přikarpatské národní
univerzity V. Stefanika v Ivano-Frankivsku, Ukrajinské státní lesnické a dřevařské
univerzity ve Lvově a konečně také Národní agrární univerzity v Kyjevě, Institutu pro
lesnictví a krajinnou architekturu v Kyjevě. Zaměstnanci partnerských institucí a studenti
Ukrajinských univerzit se na řešení druhého projektu aktivně podíleli tím, že se v pilotním
území samostatně pokoušeli aplikovat metody používané při tvorbě regionálního plánu
rozvoje lesa.
Cílem obou projektů bylo sestavit regionální plán rozvoje lesa, v podstatě tedy
soubor směrnic managementu zajišťujících trvale udržitelné polyfunkční hospodaření
v krajině, které by bylo diferencované podle přírodních podmínek. Regionální plán
rozvoje lesa tedy lze považovat za jistou analogii oblastních plánů rozvoje lesa známých
z České republiky. Pokud je snahou diferencovat hospodaření v lesích v duchu zásad
trvale udržitelného rozvoje, pak je nezbytné diferencovat také přírodní podmínky. Při
řešení obou projektů byl k tomuto účelu zvolen geobiocenologický klasifikační systém, a
to hned z několika důvodů:
−
jedná se ekosystémový klasifikační systém, tj. systém zahrnující podstatné
složky krajiny (litosféru, pedosféru, atmosféru, biosféru, hydrosféru),
−
klasifikuje trvalé ekologické podmínky, tedy osvědčené rámce hospodaření
v podmínkách střední Evropy,
−
jeho zakladatel prof. Zlatník jej vytvářel právě v podmínkách Karpat, navíc
má některá společná východiska se systémem ukrajinské typologické školy
prezentované Pogrebňakem, který byl ukrajinským partnerům znám,
−
má jasně definované nadstavbové i základní jednotky,
−
princip nadstavbových jednotek a základních jednotek vyjadřujících základní
gradienty v krajině je relativně jednoduchý a intuitivní,
−
hlavní
parametry stanoviště
jsou
přehledně
vyjádřeny tzv.
geobiocenologickou formulí.
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Naopak bylo nutné vyřešit některé nedostatky, které aplikace geobiocenologického
systému přinášela:
−
v České republice doposud nebyl geobiocenologický klasifikační systém
použit pro účely lesnického hospodářského plánování, bylo tedy třeba tuto
vazbu na jednotky diferenciace lesnického hospodaření vytvořit,
−
řešitelé projektu zpravidla neměli s použitím geobiocenologického
klasifikačního systému jakékoliv zkušenosti.
Oba projekty byly řešeny ve Východních Karpatech v Nadvirnjanskom gosleschoze
v Ivanofrankivské oblasti na území lesních správ (lisničestvo) Buchtivěc, Chripiliv,
Maksiměc, a na části lisničestva Bystricja. Osu zájmového území tvoří řeka Bystricja,
kolem níž leží vesnice Zelena, Maksimec a Bystricja.
V rámci regionálního plánu rozvoje lesa mají mimořádně významné postavení
rámcové směrnice hospodaření. Rámcové směrnice hospodaření předepisují v závislosti
na přírodních podmínkách a funkčním zaměření jednotlivých porostů základní lesnickohospodářské postupy, např. optimální cílovou skladbu dřevin, minimální podíl
melioračních a zpevňujících dřevin, volbu hospodářského tvaru a hospodářského
způsobu, dobu obmýtí a dobu obnovní, volbu obnovního postupu, zásady výchovy
porostů, zásady ochrany lesa, doporučené technologie a také odchylky od modelu
v případě plnění specifických funkcí. Rámcové směrnice hospodářství byly zpracovány
pro hospodářské soubory, tedy jednotky diferenciace hospodaření v lesích. Hospodářské
soubory byly v území vymezeny na základě:
−
vymezení cílových hospodářských souborů charakterizovaných přírodními
podmínkami – lesními typy,
−
funkčního zaměření lesa vyplývajícího z veřejných zájmů deklarovaných
prostřednictvím kategorizace lesů,
−
stavu lesních porostů diferencovaných porostními typy (metodický postup
odvození hospodářských souborů je patrný ze schématu na obrázku 1).
Přírodní podmínky

Kategorizace lesů

Hospodářské soubory

Rámcové směrnice hospodaření
Obrázek 1: Schéma odvození hospodářských souborů.

Je tedy zřejmé, že východiskem při vymezení hospodářských souborů je
diferenciace přírodních podmínek v zájmovém území. Funkční zaměření jednotlivých
porostů vyústilo v kategorizaci lesů. Rozlišovány tak byly lesy hospodářské, lesy
ochranné a lesy zvláštního určení. Hospodářské soubory byly vytvořeny jako průnik
funkčních kategorií lesů a sdružených podobných lesních typů, jakožto jednotek
diferencovaných trvalých ekologických podmínek. Pro každý hospodářský soubor, který
se v pilotním území vyskytoval, byly následně stanoveny rámcové směrnice hospodaření.
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Předkládaná stať dokládá využitelnost geobiocenologické klasifikace pro lesnickohospodářské plánování a dokumentuje kompletní technologický postup vedoucí od
podrobného poznání přírodních podmínek až po návrh směrnic hospodaření. Aplikace
v zahraničí spojená navíc s vyškolením řady odborníků dává naději pro další rozvoj
geobiocenologie i mimo Českou republiku.
Výsledky prvně jmenovaného projektu řešeného v letech 2005–2007 byly
publikovány v edici Folia Forestalia Bohemica jako samostatná recenzovaná monografie
(FRIEDL et al. 2011). Autor disertační práce byl jejím hlavním editorem a autorem, či
spoluautorem 7 z celkových 11 kapitol. V rámci zmiňovaných projektů se také podílel na
všech jejich fázích, tedy na terénních pracích, na školeních ukrajinských partnerů,
sestavování závěrečných prací a také na veřejných prezentacích výsledků. Kromě
předkládané monografie byly výsledky projektů publikovány na řadě konferencí a také
formou metodických materiálů a příruček pro ukrajinské partnery a také formou
závěrečných zpráv.
Kapitola disertační práce je tvořena originálem textu, který byl odeslán do
nakladatelství, ve kterém monografie (FRIEDL et al. 2011) vyšla. Jedná se ovšem jen
o takové kapitoly, které se týkají tématu disertační práce a na kterých se autor podílel.
Celá monografie je pak součástí příloh na CD, stejně jako všechny mapy a
fotografické přílohy.
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9.1 Regionální plán rozvoje lesů – nástroj pro trvale udržitelný rozvoj
lesních ekosystémů Ukrajinských Karpat
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9.1.1

Úvod (M. Friedl, O. Holuša)

Až do doby, kdy byly některé oblasti Evropy odlesněny, byl les ve střední Evropě
nejrozšířenějším rostlinným společenstvem. Primární bezlesí (vrchovištní rašeliniště,
štěrkové lavice v širších říčních korytech, skalní výchozy, popř. řídké zakrslé skalní
lesostepi) byla velmi vzácná (cf. CULEK 1996). V současnosti zůstalo původních
společenstev – pralesů – málo. Lesní společenstva jsou na území střední Evropy
zachována jen velmi vzácně v přírodním nedotčeném stavu, tj. v takovém, v jakém by se
nacházela bez zásahů člověka. Dochována jsou jen v místech, kde byla lidská činnost
velmi ztížená, nejčastěji v těžce přístupných polohách horských oblastí. V Karpatské
soustavě, která má typickou geomorfologickou stavbu s příkrými svahy a velkým
převýšením, se takových míst zachovalo relativně nejvíce. Přesto i zde byla většina poloh
lidskou činností do různé míry ovlivněna a dodnes je také do různé míry hospodářsky
využívána. Jedna z evropských zemí, ve kterých je možné nalézt rozsáhlejší, lidskou
činností různou měrou ovlivněné komplexy lesů, je Ukrajina, resp. její západní část, tj.
ukrajinské Karpaty.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se na žádost ukrajinské
strany zhostil úkolu zpracovat „Regionální plán rozvoje lesa“ včetně implementace celé
technologie zpracování do prostředí GIS. Tato činnost probíhala v letech 2005–2007
v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Nástroje regionálního a
hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu“ (číslo projektu: 134/05-07/MZE/).
Rozvojovým záměrem bylo přenést nástroje českého regionálního a hospodářského
lesnického plánování do prostředí lesního hospodářství na Ukrajině, přispět k vybudování
informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky,
monitoringu a počítačových technologií a zajistit zácvik managementu.
Hlavním cílem projektu bylo seznámit ukrajinské partnery se způsobem
managementu lesa pomocí nástroje, který je používán pro plánování v České republice, a
tím je oblastní plán rozvoje lesa (OPRL). Jedná se o jediný komplexní nástroj, který bere
v úvahu veškeré faktory – od ekologických podmínek až po zohlednění veřejného zájmu
na daném území. Oblastní plány rozvoje lesů jsou v České republice metodickým
nástrojem státní lesnické politiky a doporučují pro jednotlivé přírodní lesní oblasti zásady
hospodaření v lesích. Stanoví rámcové zásady hospodaření respektující ekologické
podmínky prostředí (včetně zásad trvale udržitelného hospodaření a zásad předběžné
opatrnosti při předpokládané změně klimatu), zásady polyfunkcionality lesa, zohlednění
požadavků veřejného zájmu a jsou rámcovým doporučením pro zpracování lesních
hospodářských plánů. Nedílnou částí oblastních plánů rozvoje lesa jsou mapy vytvořené
v prostředí geografických informačních systémů (GIS), čímž se stávají nástrojem pro
nejefektivnější využívání, obhospodařování a zachování lesních ekosystémů.
V rámci řešení projektu byl zpracován regionální plán rozvoje lesa na modelovém
území (cca 10 000 ha) metodami používanými v ČR, které byly modifikovány na základě
požadavků ukrajinských partnerů. Zpracovaný plán by měl sloužit jako ukázka způsobu
hospodaření, který zohledňuje trvale udržitelný princip s komplexním pohledem na
využívání lesních ekosystémů. Tento způsob hospodaření na Ukrajině doposud nebyl
využíván. Plán může mimo jiné také sloužit jako podklad pro úpravu lesnické legislativy
na Ukrajině. Druhá významná část projektu zahrnovala seznámení ukrajinských partnerů
se způsobem zpracování regionálních lesnických plánů pomocí nástrojů GIS. Tato
problematika byla na Ukrajině zatím pro potřeby lesního hospodářství využívána
minimálně.
Díky podpoře dílčího výzkumného záměru Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně (MSM 6215648902–04/01/04) a projektu zahraniční
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rozvojové spolupráce „Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech
Ukrajinských Karpat“ (číslo projektu: 33/MZE/B/08-10) se může s výsledky tříleté práce
celé řady zaměstnanců Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, řady spolupracujících
ukrajinských institucí a také pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně seznámit i širší odborná veřejnost. Rozsah a šíře záběru zpracovaného
elaborátu neumožňuje jeho kompletní prezentaci, záměrem autorského kolektivu však
bylo zveřejnění všech klíčových postupů a výsledků. Některé další, včetně bohaté
fotografické dokumentace a mapových výstupů, lze nalézt v digitální podobě v přílohách
(viz příloha na CD).
Závěrem si dovolujeme poděkovat všem spolupracovníkům, ať už se jedná o terénní
badatele, spoluautory, či ukrajinské partnery. Bez jejich zapálení a obětavé práce v často
mimořádně náročných terénních podmínkách by tato publikace nikdy nevznikla.
9.1.1.1 Základní údaje o modelovém území
Pilotní území pro zpracování regionálního plánu rozvoje lesa má rozlohu 9464,81
ha, nachází se v oblasti Východních Karpat (geologická oblast pásma karpatského flyše)
a zaujímá Buchtivěckou, Chripilivskou lesní správu a Horskou lesní správu Ukrajinského
vědecko-výzkumného institutu pro horské lesní hospodářství P. S. Pasternaka
v Nadvirňanském gosleschozu v Ivano-Frankivské oblasti. Území se rozkládá v okolí
vesnice Zelena, přesněji v údolí řeky Bystrice, Chripiliv a v části údolí říčky Zelenice.
Rozpětí nadmořských výšek celé lokality činí 550–1547 m n. m.
Zjišťování stavu lesa bylo v rámci projektu provedeno pouze v části modelového
území, a to v oblasti povodí Chripilivec patřící pod správu Institutu horského lesnictví
v Ivano-Frankivsku. Povodí Chripilivec se nachází nedaleko od obce Zelena a zahrnuje
celkem 553,83 ha pozemků „určených k plnění funkcí lesa“, bez holin pak 528,14 ha.

Obrázek 2: Vymezení zájmového území (hranice červeně, měřítko 1:200 000).
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9.1.1.2 Harmonogram prací
V rámci projektu bylo uskutečněno několik pracovních cest, jejichž nejdůležitější
náplní bylo uskutečnění všech terénních šetření a také prezentace metodik a postupů,
později pak také výsledků ukrajinským partnerům.
Vlastní metodické postupy, popis přípravy průzkumů apod. jsou součástí
následujících kapitol.
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9.1.2
Aplikace geobiocenologického klasifikačního systému (O. Holuša, M.
Friedl, M. Žárník, J. Holuša st.)
9.1.2.1 Metodika geobiocenologického průzkumu krajiny
9.1.2.1.1 Geobiocenologický klasifikační systém upravený pro podmínky
Východních Karpat
Cílem geobiocenologické typologie krajiny je diferenciace přírodního
(potenciálního) stavu geobiocenóz v krajině. Geobiocenologická typizace je základem
metodického postupu biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí
(BUČEK a LACINA 1999), který se skládá z řady na sebe navazujících kroků vycházejících
ze srovnání přírodního a aktuálního stavu geobiocenóz v krajině. Cílem diferenciace
krajiny v geobiocenologickém pojetí je vytvořit ucelený soubor podkladů pro krajinné
plánování (BUČEK a LACINA 1999).
Geobiocenologická typizace krajiny je založena na aplikaci teorie typu geobiocénu
(ZLATNÍK 1975). Typ geobiocénu je soubor geobiocenózy přírodní a všech od ní vývojově
pocházejících a do různého stupně změněných geobiocenóz až geobiocenoidů včetně
vývojových stádií, která se mohou vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologických
podmínek. Teorie typu geobiocénu tedy vychází z hypotézy o jednotě geobiocenózy
přírodní a geobiocenóz změněných až geobiocenoidů, vzniklých ovšem na plochách
původně téhož typu přírodní geobiocenózy (BUČEK a LACINA 1999).
Geobiocenologický klasifikační systém má nadstavbové a základní jednotky.
K nadstavbovým jednotkám se řadí vegetační stupně, trofické řady a trofické meziřady
a hydrické řady. Základními jednotkami jsou skupiny typů geobiocénů (STG), které jsou
dané kombinací vegetačního stupně, trofické řady, či meziřady a hydrické řady. Při tvorbě
regionálního plánu rozvoje lesa byl z důvodů návaznosti na lesní hospodářství
geobiocenologický systém doplněn o terénní charakteristiky, a tak je v této práci
definován tzv. lesní typ, který lze řadit rovněž k jednotkám základním.
Vegetační stupně vyjadřují souvislost sledu rozdílů přírodní vegetace se sledem
rozdílů výškového a expozičního klimatu. Ve sledovaném území Východních Karpat
rozlišujeme vegetační stupně: 4 – bukový, 5 – jedlo-bukový, 6 – smrko-bukový, 7 – bukosmrkový, 8 – smrkový. Oproti geobiocenologickému systému (BUČEK a LACINA 1999)
bylo zvoleno odlišné pojetí 6. vegetačního stupně, který zde byl rozdělen na vegetační
stupeň 6., tedy smrko-bukový, a 7., tedy buko-smrkový. Toto pojetí odpovídá pojetí
vegetační stupňovitosti dle PLÍVY (1991).
Trofické řady a meziřady vyjadřují podmínky bioty dané obsahem živin a půdní
reakcí. Rozlišujeme čtyři trofické řady: A – oligotrofní (chudou a kyselou), B –
mezotrofní (středně bohatou), C – nitrofilní (obohacenou dusíkem) a D – bázickou
(živinami bohatou na bázických horninách) a čtyři trofické meziřady: AB – oligotrofně
mezotrofní, BC – mezotrofně nitrofilní, BD – mezotrofně bázickou, CD – nitrofilně
bázickou.
Hydrické řady vystihují rozdíly ve vlhkostním režimu půd. Rozeznáváme šest
hydrických řad: 1 – zakrslou (suchou), 2 – omezenou, 3 – normální, 4 – zamokřenou, 5 –
mokrou a 6 – rašeliništní.
Terénní charakteristiky vyjadřují specifické podmínky ekotopu významné pro
lesnické hospodaření. V zájmovém území byly rozlišovány terénní typy: n – kamenité,
kdy je kamenitost vyšší jak 50 % a zároveň sklon svahu nižší než 25°, dále e – svahy o
sklonu vyšším jak 25°, f – kamenité, kdy je kamenitost vyšší jak 50 % a zároveň sklon
svahu vyšší jak 25° a konečně y – skeletovité, kdy skeletovitost je vyšší jak 90 %.
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Popis nadstavbových jednotek a terénních charakteristik geobiocenologického
klasifikačního systému upraveného pro podmínky ukrajinských Karpat je uveden
v následujících kapitolách (viz kapitola 9.1.2.2).
9.1.2.1.2 Metodika tvorby geobiocenologické mapy
Každý ekologický (geobiocenologický) mapovaný segment je klasifikován na
úrovni vegetačního stupně, trofické řady nebo meziřady, hydrické řady (popř. rozpětím
hydrických řad, např. v úzkých potočních geobiocenózách jsou rozmanité hydrické
poměry, které se střídají i po několika metrech; pro účely geobiocenologického mapování
je proto někdy nejpřesnější použít rozpětí hydrických řad, např. 5BC3–5) a podle terénní
klasifikace.
Vegetační stupeň je ze všech uvažovaných ekologických rámců nejširší. Velikost
konkrétního mapovaného segmentu tedy bude záviset na konkrétním typu trofických,
či hydrických řad, anebo na terénních poměrech. To znamená, že se zakresluje úplně
nejmenší plocha s jednotnými trofickými, hydrickými, anebo terénními poměry (např.
v ploše, která má jednotné zařazení do trofické řady B budou dvě plochy (podmnožiny)
s odlišným ovlivněním vodou (hydrická řada 3 a 4); v ploše ovlivněné vodou na úrovni
3. hydrické řady bude menší plocha s obsahem skeletu nad 50 %, tato plocha bude v tomto
případě odpovídat nejmenšímu mapovanému segmentu). Mimo zákresu hranic každého
segmentu je nezbytné doplnit jeho klasifikaci na úrovni lesního typu vyjádřenou tzv.
geobiocenologickou formulí. Geobiocenologická formule je jakýmsi kódem, kde je na
prvním místě vyjádřen vegetační stupeň, na druhém trofická řada, popř. meziřada, na
třetím hydrická řada, popř. rozpětí hydrických řad a na posledním místě terénní typizace.
Tak například geobiocenologická formule 5AB3f označuje geobiocenózu 5.
jedlobukového vegetačního stupně nacházející se na oligotrofně mezotrofní meziřadě
AB, na 3., tedy normální hydrické řadě a na terénním typu f označovaném jako fastigiosalapidosa, který se vyskytuje na svazích o sklonu větším jak 25° a zároveň o kamenitosti
vyšší než 50 % (bližší charakteristiky jednotek jsou uvedeny v následujících kapitolách,
viz kapitola 9.1.2.2).
Reálným odrazem potenciálních společenstev studovaného území jsou tedy
jednotlivé mapovací jednotky, lesní typy, vyjádřené geobiocenologickou formulí, kterým
byly přiřazeny již publikované názvy skupin typů geobiocénů a které byly doplněny o
příslušné názvy terénních typů. V případě, že reálně existující geobiocenologické
formulce vymapované v zájmovém území neodpovídá žádný dosud publikovaný název
(a charakteristika skupiny typů geobiocénů), byl přiřazen název jednotky nejbližší. V
případě, že geobiocenologická formule vyjadřuje mozaikovitost, či gradient
ekologických podmínek, je název lesního typu (mapovací jednotky) tvořen dvěma
publikovanými názvy skupin typů geobiocénů oddělenými pomlčkou. Tyto názvy potom
vyjadřují „hraniční“ charakteristiku společenstev (nazývá-li se například 5BC3 Abietifageta aceris a 5BC5 Aceri-fageta fraxini inferiora, pak reálně vymapovaná jednotka
5BC3–5 se jmenuje Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini inferiora).
Vegetační stupně, trofnost půdy a její ovlivnění vodou byly určovány na základě
využití principů fytoindikace. Nejdůležitějším podkladem shrnujícím fytoindikační
charakteristiky druhů je skriptum Geobiocenologie I. (AMBROS a ŠTYKAR 1999). Pro
zařazení do trofické řady, meziřady a hydrické řady je rozhodující fytoindikace
porostních dominant, resp. dominance skupiny druhů, které mají stejnou fytoindikační
hodnotu. Pro vymezování vegetačních stupňů jsou významné nejen porostní dominanty,
ale i jednotlivé výskyty nebo naopak absence klíčových, tzv. diferenciálních druhů.
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Při geobiocenologickém mapování v poměrech ukrajinských Karpat se vycházelo
z postupů používaných v České republice (např. RANDUŠKA et al. 1986 aj.), to znamená,
že zakreslovány byly ekologické segmenty od velikosti cca 0,25 hektarů a šířky cca 10 m.
Tyto rozměry jsou ještě čitelné i v tištěných mapách v měřítku 1 : 10000, což je v České
republice nejčastěji používaným (osvědčeným) měřítkem pro lesnické mapy. Je zde
ovšem nutné poznamenat, že vlivem mimořádně komplikovaných terénních podmínek,
neprůchodnosti některých porostů apod. nemusely být tyto minimální rozměry vždy
dodrženy.
Tvorba detailních a široce použitelných geobiocenologických map vyžaduje
pečlivý průzkum krajiny. Lze zevšeobecnit, že dostačující je projít (přibližně napříč)
plochu o velikosti cca 1 hektaru alespoň 1x. Podkladem pro zakreslení segmentů je
v České republice velmi podrobná lesnická obrysová (hospodářská) mapa (v měřítku 1 :
10000), kam lze segmenty zakreslit s chybou obyčejně nepřesahující 20 m. V poměrech
Ukrajiny, kde jsou k dispozici pouze nevyhovující (značně nepřesné) lesnické obrysové
(hospodářské) mapy, navíc nedigitalizované, je nejpoužitelnějším podkladem pro
zakreslení segmentů mapa vrstevnic. Zcela nezbytným nástrojem pro určování detailní
polohy je využití GPS (Global Positioning System). Dalším velmi důležitým nástrojem
pro orientaci v terénu je digitální model terénu, který je vytvořený z mapy vrstevnic.
Poskytuje nám informaci o sklonitosti terénu a expozici, prudkých změnách reliéfu,
terénních depresích aj., což jsou mimo jiné také informace využívané při terénní typizaci.
9.1.2.2 Upravený Geobiocenologický klasifikační systém pro podmínky
ukrajinských Karpat
Charakteristiky nadstavbových jednotek geobiocenologického klasifikačního
systému vycházejí z publikace Geobiocenologie II (BUČEK a LACINA 1999), ovšem pro
potřeby projektu byly zejména charakteristiky vegetačních stupňů upraveny dle prací
HOLUŠI a HOLUŠI (2008, 2010, in press.).
9.1.2.2.1 Vegetační stupně
Definice vegetačního stupně
Vegetační stupeň (VS) je v určitém území plošně převažující klimaxová
geobiocenóza determinovaná vegetací včetně náhradních geobiocenóz, podmíněná
makroklimatem a mezoklimatem v podmínkách měnící se nadmořské výšky. Zlatník
(ZLATNÍK 1976) uvádí, že vegetační stupně jsou určeny diferenciačními druhy, které jsou
na prvním místě stromovité, popř. křovité determinanty synuzie hlavní úrovně původních
lesních a křovitých biocenóz a vůbec chtonofyty, reagující rozhodným způsobem na
délku vegetační doby a na negativní jevy klimatu. To znamená, že vegetační stupně jsou
determinovatelné především podle zastoupení a životních projevů dřevin.
Nositeli vegetační stupňovitosti jsou dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), buk
lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies) a kleč
horská (Pinus mugo), podle nichž byly jednotlivé vegetační stupně nazvány, a to
z důvodu dominance v určitých stupních. V jednotlivých vegetačních stupních se
vyskytují i další druhy dřevin, jejichž výskyt a zastoupení pomáhá příslušný vegetační
stupeň identifikovat: dub pýřitý (Quercus pubescens), dub cer (Quercus cerris), dub letní
(Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides), lípa
malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), babyka obecná (Acer
campestre), modřín opadavý (Larix decidua), břek obecný (Sorbus torminalis), třešeň
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ptačí (Cerasus avium). Naopak některé euryekní druhy dřevin nemají vazbu na určité
vegetační stupně a vyskytují se v širokém rozpětí vegetačních stupňů – javor klen (Acer
pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra) a samozřejmě dřeviny patřící do skupiny rstratégů: bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia).
Charakteristiky vegetačních stupňů
1. vegetační stupeň – dubový (doubravy (Querceta s. lat.))
Vyskytuje se v nejteplejších a nejsušších oblastech. Plošně je pravděpodobně
rozšířen pouze v oblasti severopanonské podprovincie.
Geobiocenóza se vyznačují zastoupením ponticko-panonského a submediteránního
geoelementu. Od vyšších vegetačních stupňů se odlišuje výskytem teplomilných
rostlinných a živočišných druhů.
Edifikátory stromového patra 1. vegetačního stupně jsou dub zimní, dub pýřitý, dub
cer (Quercus cerris), hojně jsou zastoupeny další druhy dubů: dub žlutavý (Quercus
dalechampii), dub mnohoplodý (Quercus polycarpa), dub jadranský (Quercus virgiliana)
a pravděpodobně i dub uherský (Quercus frainetto). Dalšími druhy jsou habr obecný
(Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus torminalis), lípa
srdčitá (Tilia cordata), někde také jasan zimnář (Fraxinus ornus). Buk lesní (Fagus
sylvatica) zde chybí kvůli nevhodným klimatickým podmínkám. Keřové patro je bohaté,
reprezentované druhy: dřín jarní (Cornus mas), mahalebka obecná (Prunus mahaleb),
třešeň křovitá (Prunus fruticosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).
2. vegetační stupeň – buko-dubový (bukové doubravy (Fagi-querceta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Dominantní dřevinou společenstev je dub zimní (Quercus petraea), do 30 % byl
zastoupen také buk lesní (Fagus sylvatica). Z dalších dřevin je poměrně hojně zastoupen
habr obecný (Carpinus betulus) (do 10 %), jednotlivě lípa srdčitá (Tilia cordata), javor
babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), jeřáb břek (Sorbus torminalis)
a jilm habrolistý (Ulmus minor). Místy hojně se může vyskytovat dub žlutavý (Quercus
dalechampii) a dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). Na expozičně vhodných lokalitách
se vyskytuje dub pýřitý (Quercus pubescens) a dub cer (Quercus cerris). Keřové patro je
bohaté – vyskytují se druhy jako v 1. vegetačním stupni. Hojně jsou zastoupeny zimolez
pýřitý (Lonicera xylosteum), hloh obecný (Crataegus laevigata).
V podrostu se vyskytují druhy středoevropského listnatého lesa a druhy pontickopanonského geoelementu. Podrost má často trávovitý charakter.
Charakter ekotopu
2. vegetační stupeň zaujímá nejnižší polohy v nadmořské výšce 200–300 m.
Vyskytuje se na plošinách a nejnižších úpatích pahorkatin. Podle BUČKA a LACINY (1999)
se vyskytuje v rozmezí nadmořských výšek 200 až 400 m (ojediněle až 500 m) na
rozmanitém geologickém podloží s častým podílem spraší a sprašových hlín s půdními
typy – černozemě a hnědozemě. Na geologickém substrátu s častými překryvy
sprašových hlín se vyvinuly kambizemě (typické, luvizemní, až melanická), ojediněle pak
pseudogleje (typické) a gleje (typické).
Výskyt je vázán na klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou 8,3 °C,
s průměrnými ročními srážkami 670 mm a s průměrnou délkou vegetační doby 169 dnů.
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3. vegetační stupeň – dubo-bukový (dubové bučiny (Querci-fageta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Dominantní dřevinou tohoto vegetačního stupně je buk lesní (Fagus sylvatica),
který tvoří hlavní úroveň a dosahuje výšek 35–40 m (viz Obrázek 3). Zastoupení
průběžných kmenů buku lesního (jako významný identifikační znak) je do 20 %. Buk
lesní ve 3. vegetačním stupni má ve výstavbě porostů 30–40 % nadúrovňových stromů.
Optimum ve 3. vegetačním stupni mají dále duby (dub zimní (Quercus petraea), dub letní
(Quercus robur)) se zastoupením do 30 %, které se výškově dostávají i do úrovně. Jedle
bělokorá (Abies alba) dosahuje úrovně s minimálním zastoupením (v kyselé i živné řadě
do 10 %). BUČEK a LACINA (1999) připouštějí zastoupení jedle bělokoré ve 3. vegetačním
stupni jen výjimečně v omezených řadách. Z dalších dřevin se hojně vyskytuje habr
obecný (Carpinus betulus) (vždy v podúrovni se zastoupením do 10 %), dále pak
jednotlivě v úrovni lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor
mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm horský (Ulmus glabra),
třešeň ptačí (Cerasus avium), místy i javor klen (Acer pseudoplatanus), v podúrovni javor
babyka (Acer campestre) a jabloň lesní (Malus sylvestris). Ojediněle se vyskytuje jeřáb
břek (Sorbus torminalis). BUČEK a LACINA (1999) uvádějí, že zde výskyt lípy malolisté a
břeku obecného končí. Někde se v 3. vegetačním stupni ještě vyskytuje dub žlutavý
(Quercus dalechampii) a dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). V keřovém patru se
vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), břečťan popínavý (Hedera helix), hloh obecný
(Crataegus laevigata), hloh křivokališný (Crataegus praemonticola), lýkovec jedovatý
(Daphne mezereum), místy se objevuje brslen evropský (Euonymus europaea) a na
prosvětlených plochách krušina olšová (Frangula alnus), podle BUČKA a LACINY (1999)
se zde ještě může vyskytovat zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a končí zde výskyt
teplomilných druhů keřů (např. ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)).
V podrostu 3. vegetačního stupně převládají druhy typické pro středoevropský
listnatý les (= opadavý širokolistý les), např. starček Fuchsův (Senecio ovatus), šťavel
kyselý (Oxalis acetosella), mařinka vonná (Galium odoratum), violka lesní (Viola
reichenbachiana), kopytník evropský (Asarum europaeum), objevují se druhy typické
pro vyšší vegetační stupně – ostružiník chlupatý (Rubus hirtus), ostružiník maliník
(Rubus idaeus). V podrostu dominují druhy vegetačních pásů Fagus-Abies, dále pak
druhy vegetačního pásu Quercus-Tilia-Acer a Quercus robur-Calluna, případně druhy
příslušející dvěma vegetačním pásům Fagus-Abies (Quercus-Tilia-Acer), z vyšších
vegetačních stupňů sem sestupují jednotlivě zástupci vegetačního pásu Picea.
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Obrázek 3: Geobiocenóza 3. vegetačního stupně (dle Holuša & Holuša 2008).

Diferenciální znaky
Dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), duby se dostávají v porostní výstavbě do
úrovně. Vyšší zastoupení má habr obecný (Carpinus betulus). Výmladkové lesy obvykle
obsahují dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), lípu srdčitou
(Tilia cordata), břízu bělokorou (Betula pendula) a topol osiku (Populus tremula).
Indikačním druhem podrostu je kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), který
nevystupuje do vyšších vegetačních stupňů.
Charakter ekotopu
3. vegetační stupeň zaujímá polohy plošin a mírných svahů pahorkatin v
nadmořských výškách od 210 do 400 m. Ojediněle na jižních expozicích horní hranice
tohoto vegetačního stupně vystupuje až do 450 m. Podle BUČKA a LACINY (1999) se
vyskytuje od 300 do 500 m, výjimečně až po 600 m n. m. Na plošinách jsou časté mocné
překryvy sprašových hlín. Půdní typy reprezentují luvizemě (typické, pseudoglejové,
arenické) a kambizemě (arenické, typické, pseudoglejové), ojediněle jsou zastoupeny
pararendziny, podzoly nebo regozemě.
3. vegetační stupeň se vyskytuje v klimatických oblastech s průměrnou roční
teplotou 7,8 °C a průměrnými ročními srážkami 750 mm a s průměrnou délkou vegetační
doby 162 dnů.
4. vegetační stupeň – bukový (bučiny (Fageta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
V bukovém vegetačním stupni je dominantní buk lesní (Fagus sylvatica), který zde
má své optimum, a může dosahovat výšky přes 50 m (viz Obrázek 4). V úrovni,
výjimečně v nadúrovni, se vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba), která je pomístně
relativně hojná, může dosahovat zastoupení +20 % a výšky až 50 m. RANDUŠKA a kol.
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(1986) i AMBROS (1991) připouštějí výskyt jedle bělokoré pouze na rozhraní s 5.
vegetačním stupněm. Duby – dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur) –
se vyskytují jen vtroušeně se zastoupením do 10 %, nedosahují již úrovně. Dub letní se
vyskytuje i ve vyšších polohách vrchovin v nadmořských výškách 500–600 m n. m.
Pravidelně je vtroušeně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus) dosahující jen
podúrovně. BUČEK a LACINA (1999) uvádějí výskyt habru obecného ve 4. vegetačním
stupni jen výjimečně, PLÍVA (1991) jej pro přirozená společenstva neuvádí. Úrovně se
účastní i lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), úrovňovými až ustupujícími dřevinami jsou javor mléč (Acer
platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí
(Prunus avium). Optimum zde mají lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia
platyphyllos) a javor mléč Acer platanoides). Všechny uvedené dřeviny se vyskytují i na
hydricky normálních mezotrofních stanovištích (HOLUŠA 2000). V podúrovni může být
jednotlivě zastoupena ještě javor babyka (Acer campestre) a tis červený (Taxus baccata).
Jednotlivě se ve 4. vegetačním stupni vyskytuje jeřáb břek (Sorbus torminalis). Ve 4.
vegetačním stupni končí směrem do vyšších vegetačních stupňů výskyt jeřábu břeku
(Sorbus torminalis), javoru babyky (Acer campestre) a habru obecného (Carpinus
betulus). Účast jiných dřevin (především dubu zimního (Quercus petraea), jedle bělokoré
(Abies alba)) uvádí BUČEK a LACINA (1999) jen pro minerálně chudší podloží, výskyt
lípy srdčité (Tilia cordata), jeřábu břeku (Sorbus torminalis) ve 4. vegetačním stupni už
nepřipouštějí. V keřovém patru se vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), brslen
evropský (Euonymus europaea), hloh obecný (Crataegus laevigata), hloh křivokališný
(Crataegus praemonticola), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), srstka obecná (Ribes
uva-crispa), v prosvětlených místech krušina olšová (Frangula alnus), místy se začíná
vyskytovat bez červený (Sambucus racemosa), ojediněle rybíz alpínský (Ribes alpinum),
podle BUČKA a LACINY (1999) se zde ještě může vyskytovat zimolez pýřitý (Lonicera
xylosteum) a růže převislá (Rosa pendulina). V některých oblastech buk lesní (Fagus
sylvatica) vytváří čisté porosty (BUČEK a LACINA 1999, PLÍVA 1991).
V podrostu dominují druhy středoevropského listnatého lesa (opadavého
širokolistého lesa) – starček Fuchsův (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
mařinka vonná (Galium odoratum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), ostružiník
maliník (Rubus idaeus), ostružiník chlupatý (Rubus hirtus), hojně se začínají vyskytovat
kapradiny – papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
a začínají se objevovat druhy typické pro vyšší vegetační stupně – věsenka nachová
(Prenanthes purpurea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), kokořík přeslenitý
(Polygonatum verticillatum). V podrostu výrazně dominují (nejvíce ze všech vegetačních
stupňů) druhy vegetačního pásu Fagus-Abies, a druhy příslušející dvěma vegetačním
pásům Fagus-Abies (Quercus-Tilia-Acer), výrazně jsou zastoupeny druhy vegetačního
pásu Quercus-Tilia-Acer, ojediněle se vyskytují druhy vegetačního pásu Quercus roburCalluna, nebo vegetačního pásu Picea, objevují se také druhy příslušející třem
vegetačním pásům Fagus-Abies (Picea, Larix-Pinus cembra) nebo dvěma vegetačním
pásům Larix-Pinus cembra, Picea.
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Obrázek 4: Struktura geobiocenózy 4. vegetačního stupně (dle Holuša & Holuša 2008).

Diferenciální znaky
Dominuje buk lesní (Fagus sylvatica); i v hospodářských porostech dosahují jedinci
buku lesního velkých dimenzí (výšky až 40 m). Duby jsou v porostech pouze
podúrovňové; habr obecný (Carpinus betulus) je výrazně podúrovňový. Ve
výmladkových lesích se vyskytuje dub letní (Quercus robur), výjimečně i dub zimní
(Quercus petraea), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jen jako
příměs habr obecný (Carpinus betulus). Na rozdíl od 3. vegetačního stupně je v podrostu
zastoupen kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), jednotlivě zastoupeny jsou
také bylinné druhy typické pro vyšší vegetační stupně – věsenka nachová (Prenanthes
purpurea).
Charakter ekotopu
4. vegetační stupeň zaujímá polohy vrchovin a nejnižší polohy hornatin v
nadmořských výškách od 350 do 650 m, místy až k 690 m n. m. Podle BUČKA a LACINY
(1999) se zpravidla vyskytuje od 400 do 700 m, v Karpatech až po 800 m n. m. Mezi
půdními typy převažují kambizemě (typické, melanické, ojediněle dystrické a
pseudoglejové), méně pak podzoly (kambické, typické), ojediněle jsou zastoupeny
pararendziny, rankry nebo regozemě.
Oblasti 4. vegetačního stupně spadají do klimatických oblastí s průměrnou roční
teplotou 6,8 °C, s průměrnými ročními srážkami 960 mm a s průměrnou délkou vegetační
doby 144 dnů.
5. vegetační stupeň – jedlo-bukový (jedlové bučiny (Abieti-fageta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
V 5. vegetačním stupni dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), který tvoří hlavní
úroveň a výplňovou podúroveň (viz Obrázek 5) a který může dosahovat výšky 47–48 m.
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Významným edifikátorem je jedle bělokorá (Abies alba), která má zde své optimum a má
zastoupení v živných i kyselých edafických kategoriích až 40 %. Výškově je v nadúrovni
a dosahuje až 60 m. Jednotlivě již je přimíšen smrk ztepilý (Picea abies) s podílem do 10
%. Smrk ztepilý může v 5. vegetačním stupni dosahovat výšky až 60 m. Z přimíšených
dřevin se vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm horský (Ulmus glabra), které
výjimečně sahají do úrovně, většinou se vyskytují v podúrovni. Své zastoupení zvyšují
na suťových půdách. Jednotlivě (již v podúrovni) bývá přimíšena lípa srdčitá (Tilia
cordata) (do 950 m n. m.), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) (až do 730 m n. m.), javor
mléč (Acer platanoides) (do 750 m n. m.) a třešeň ptačí (Prunus avium) (do 800 m n. m.).
Výskyt těchto dřevin v 5. vegetačním stupni končí, ve vyšších vegetačních stupních se již
nevyskytují. Podle BUČKA a LACINY (1999) zde končí i výskyt jilmu horského (Ulmus
glabra). V podúrovni se vyskytuje tis červený (Taxus baccata) a i ve vyspělých
geobiocenózách se mohou vyskytovat v podúrovni jedinci jeřábu ptačího (Sorbus
aucuparia). Z keřů jsou zastoupeny bez černý (Sambucus nigra) (jehož výskyt zde končí),
bez červený (Sambucus racemosa), místy se objevuje zimolez černý (Lonicera nigra),
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), rybíz alpínský (Ribes alpinum), ojediněle do 5.
vegetačního stupně vystupují hloh obecný (Crataegus laevigata) (do 900 m n. m.) a hloh
křivokališný (Crataegus praemonticola) (do 810 m n. m.). Jednotlivě se již objevuje vrba
slezská (Salix silesiaca). BUČEK a LACINA (1999) uvádějí v keřovém patru ještě růži
převislou (Rosa pendulina).
Podrost zahrnuje kombinaci druhů středoevropského listnatého lesa a
submontánních a montánních druhů. S vyšším podílem se zde vyskytují – starček
Fuchsův (Senecio ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), mařinka vonná (Galium
odoratum), ostružiník chlupatý (Rubus hirtus), ostružiník maliník (Rubus idaeus),
papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Častější
zastoupení vykazují také druhy typické pro vyšší vegetační stupně: věsenka nachová
(Prenanthes purpurea), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bika lesní (Luzula
sylvatica), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). V podrostu výrazně dominují zástupci
vegetačního pásu Fagus-Abies, oproti 4. vegetačnímu stupni jsou jen výjimečně
zastoupeny druhy vegetačního pásu Quercus-Tilia-Acer nebo druhy dvou vegetačních
pásů Fagus-Abies (Quercus-Tilia-Acer). Stejným podílem jsou reprezentovány druhy
dvou vegetačních pásů Larix-Pinus cembra, Picea. Jednotlivě se vyskytují druhy
příslušející více vegetačním pásům: Fagus-Abies (Picea, Larix-Pinus cembra), Picea a
Larix-Pinus cembra. Podobně AMBROS (1991) uvádí v 5. vegetačním stupni největší
koncentraci druhů vegetačního pásu Fagus-Abies s větší příměsí druhů vegetačního pásu
Picea než druhů vegetačního pásu Quercus-Tilia-Acer.
Diferenciální znaky
Od nižšího vegetačního stupně je 5. vegetační stupeň odlišitelný absencí dubů (dub
letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea)); pokud se vyskytují vysázení
jedinci, jsou omezeného vzrůstu a trpí mrazem. Často jsou větve a kmeny pokryty vrstvou
lišejníků. Absolutně chybí habr obecný (Carpinus betulus). Jedinci buku lesního (Fagus
sylvatica) vykazují nižší točivost kmene, porosty buku mají málo nadúrovňových jedinců
– struktura porostů je vyrovnanější. Smrk ztepilý (Picea abies) se v přirozených
geobiocenózách zmlazuje jen výjimečně, a to na odkryté minerální půdě (tj. pouze na
kořenovém balu vývratů); v podrostu je pravidelná přítomnost submontánních druhů –
bika lesní (Luzula sylvatica), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).
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Obrázek 5: Struktura geobiocenózy 5. vegetačního stupně (dle Holuša & Holuša 2010).

Charakter ekotopu
Polohy s 5. vegetačním stupněm lze charakterizovat jako vyšší vrchoviny a části
hornatin. Leží v rozpětí nadmořských výšek 500 až 920 m n. m. (ojediněle do 940 m n.
m.). Podle BUČKA a LACINY (1999) se zpravidla vyskytuje od 600 do 800 m s ojedinělým
výskytem již v 500 m a také i v 900 m n. m. Převažují kambizemě (typické, melanické,
ojediněle dystrické, luvické a pseudoglejové), méně pak podzoly (kambické, typické),
ojediněle jsou zastoupeny rankry nebo regozemě.
Oblast 5. vegetačního stupně leží v klimatických oblastech s průměrnou roční
teplotou 5,8 °C, s průměrnými ročními srážkami 1050 mm (začínají se uplatňovat
horizontální srážky) a s průměrnou délkou vegetační doby 132 dnů.
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6. vegetační stupeň – smrko-bukový (smrkové bučiny (Picei-fageta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
V dřevinné skladbě dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), který tvoří úroveň, kde
dosahuje výšky maximálně 32–33 m a tvoří i podúrovňovou výplň (viz Obrázek 6).
Výrazně se na dřevinném složení podílí jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea
abies). Výškově sahá jedle bělokorá do úrovně až nadúrovně s výškou do 40 m,
v přírodních geobiocenózách má zastoupení až 30 %. Nadúrovně, a tedy nejvyšších výšek
dosahuje smrk ztepilý (max. 60 m), který má v tomto vegetačním stupni své optimum.
Smrk ztepilý je zastoupen na živných stanovištích do 30 %, na kyselých až 40 % (PLÍVA
1991). Z přimíšených dřevin se vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) dosahující
pouze podúrovně. V podúrovni se jednotlivě vyskytuje tis červený (Taxus baccata) a
může se zde vyskytovat i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V keřovém patru se vyskytuje
bez červený (Sambucus racemosa), zimolez černý (Lonicera nigra), rybíz alpínský (Ribes
alpinum), vrba slezská (Salix silesiaca), podle BUČKA a LACINY (1999) i růže převislá
(Rosa pendulina).
V podrostu se poměrně hojně vyskytují druhy středoevropského listnatého lesa –
např. šťavel kyselý (Oxalis acetosella), mařinka vonná (Galium odoratum), ostružiník
chlupatý (Rubus hirtus). V bylinném patře mají vyšší zastoupení druhy submontánní a
montánní – papratka horská (Athyrium distentifolium), borůvka (Vaccinium myrtillus),
bika lesní (Luzula sylvatica), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), hojnější je třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), objevuje se i podbělice alpská (Homogyne alpina).
V podrostu se podíl zástupců vegetačního pásu Fagus-Abies výrazně snižuje, avšak tvoří
ještě dominantní podíl, jen výjimečně se vyskytují druhy dvou vegetačních pásů FagusAbies (Quercus-Tilia-Acer). Více jsou zastoupeny druhy vegetačního pásu Larix-Pinus
cembra a druhy dvou vegetačních pásů Larix-Pinus cembra, Picea. Jednotlivě se
vyskytují druhy příslušející více vegetačním pásům Fagus-Abies (Picea, Larix-Pinus
cembra), stejným podílem se zde ještě vyskytují druhy vegetačního pásu Picea.

Obrázek 6: Struktura geobiocenózy 6. vegetačního stupně (dle Holuša & Holuša 2010).
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Diferenciální znaky
Buk lesní (Fagus sylvatica) tvoří úroveň porostů a dosahuje jen asi 30 m výšky.
Smrk ztepilý se zmlazuje velmi dobře a hojně. V podrostu výrazně dominují některé
submontánní a montánní druhy – papratka horská (Athyrium distentifolium), vyskytují se
také souvislé porosty keříků borůvky (Vaccinium myrtillus) a souvislejší pokryv biky
lesní (Luzula sylvatica).
Charakter ekotopu
6. vegetační stupeň se vyskytuje ve vyšších částech hornatin, v polohách
s nadmořskou výškou od 860 do 1180 m. Podle BUČKA a LACINY (1999) se vyskytuje
v rozmezí od 900 do 1200 m n. m., avšak v jejich pojetí zahrnuje 6. vegetační stupeň dva
vegetační stupně v pojetí Plívy, a to 6. a 7., proto lze porovnat pouze spodní hranici
vegetačního stupně. Půdní typy jsou zastoupeny kambizeměmi (typické, ojediněle
pseudoglejové), podzoly (typické, humusové), objevují se kryptopodzoly (typické,
rankerové), pomístně jsou zastoupeny rankry nebo regozemě.
6. vegetační stupeň zaujímá polohy v chladných klimatických oblastech s
průměrnou roční teplotou 4,4 °C, s průměrnými ročními srážkami 1220 mm (výrazně se
uplatňují horizontální srážky) a s průměrnou délkou vegetační doby 110 dnů.
7. vegetační stupeň – buko-smrkový (bukové smrčiny (Fagi-piceeta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Dominantní dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), který tvoří úroveň a nadúroveň,
kde dosahuje maximální výšky až 40 m (viz Obrázek 7). Smrk ztepilý jako hlavní
edifikátor geobiocenóz dosahuje podílu 70 %. Buk lesní (Fagus sylvatica) je již
subdominantní a tvoří podúroveň, kde dosahuje výšky maximálně 25 m a podílu 20 %.
Buk lesní zde již nemá schopnost konkurovat smrku ztepilému a díky tomu se zde
vytvářejí výrazně dvouetážové porosty. Jedle bělokorá (Abies alba) se vyskytuje v úrovni
a podúrovni se zastoupením do 10 %. Podobně i javor klen (Acer pseudoplatanus) tvoří
jen jednotlivou příměs vyskytující se v porostní struktuře jen v podúrovni s maximální
výškou 20 m. Ve vyspělých geobiocenózách se v podúrovni mohou vyskytovat jedinci
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Druhy keřového patra jsou stejné jako u 6.
vegetačního stupně – bez červený (Sambucus racemosa), zimolez černý (Lonicera nigra),
růže převislá (Rosa pendulina), rybíz alpínský (Ribes alpinum), vrba slezská (Salix
silesiaca), navíc se již objevuje jednotlivě rybíz skalní (Ribes petraeum).
Diferenciální znaky
Buk lesní (Fagus sylvatica) tvoří jen podúroveň, nedosahuje vyšší výšky než 25 m.
Smrk ztepilý (Picea abies) se zmlazuje velmi dobře a ve velkém počtu. V podrostu jsou
časté souvislé porosty jediného druhu – papratky horské (Athyrium distentifolium), či
souvislé porosty keříků borůvky (Vaccinium myrtillus) dosahující výšky 50–70 cm.
V podrostu se ještě vyskytují druhy středoevropského listnatého lesa, vyšším
podílem jsou zastoupeny montánní a submontánní druhy – papratka horská (Athyrium
distentifolium), borůvka (Vaccinium myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa),
bika lesní (Luzula sylvatica), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), častější je výskyt
podbělice alpské (Homogyne alpina), čípku objímavého (Streptopus amplexifolius).
V podrostu mají dominantní podíl druhy vegetačního pásu Fagus-Abies, jednotlivě se
vyskytují druhy příslušející více vegetačním pásům Fagus-Abies (Picea, Larix-Pinus
cembra), výrazněji se uplatňuje skupina druhů příslušející vegetačnímu pásu Picea,
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vegetačnímu pásu Larix-Pinus cembra a dvěma vegetačním pásům Larix-Pinus cembra,
Picea.

Obrázek 7: Struktura geobiocenózy 7. vegetačního stupně (dle Holuša & Holuša in prep.).

Charakter ekotopu
7. vegetační stupeň se vyskytuje v nejvyšších polohách hornatin a ve středních
částech velehornatin, v rozmezí nadmořské výšky od 1060 do 1250 m (ojediněle
vystupuje až do 1290 m). Podle BUČKA a LACINY (1999) lze odvodit, že sedmý vegetační
stupeň sahá až do 1200 m n. m. Mezi půdními typy jsou nejvíce zastoupeny
kryptopodzoly (typické, rankerové), ojediněle kambizemě (typické), nebo podzoly
(typické, humusové), ostrůvkovitě jsou zastoupeny rankry a regozemě.
Klima je charakterizováno průměrnou roční teplotou 3,9 °C, průměrnými ročními
srážkami 1350 mm (velmi vysoké horizontální srážky) a průměrnou délkou vegetační
doby 102 dnů.
8. vegetační stupeň – smrkový (smrčiny (Piceeta s. lat.))
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Dominantní dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), který dosahuje výšky
maximálně 25 m (viz Obrázek 8). Buk lesní (Fagus sylvatica) se vyskytuje jen jednotlivě,
většinou má pouze keřovitý vzrůst, výjimečně dosahuje výšky 3–4 m. Ojediněle se může
vyskytovat i zakrslý javor klen (Acer pseudoplatanus), RANDUŠKA et al. (1986) i AMBROS
(1991) uvádějí výskyt javoru klenu středně vysokého vzrůstu. V 8. vegetačním stupni se
může ojediněle vyskytovat i jedle bělokorá (Abies alba) sahající do úrovně. RANDUŠKA a
kol. (1986) však připouštějí výskyt jedle bělokoré zakrslého vzrůstu. Porosty v tomto
vegetačním stupni jsou přirozeně rozvolněné. V rozvolněných částech se vyskytuje jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia), v některých případech sahající až do úrovně porostu, dále vrba
slezská (Salix silesiaca) a vrba jíva (Salix caprea). V keřovém patru se jednotlivě objevují
zimolez černý (Lonicera nigra) a rybíz skalní (Ribes petraeum). 8. vegetační stupeň je
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posledním vegetačním stupněm, kde má stromové patro charakter lesa, tzn. horní hranice
vegetačního stupně je horní hranicí lesa. Na vrcholech, které nedosahují vysoké
nadmořské výšky, jsou lesní geobiocenózy pod vlivem tzv. vrcholového fenoménu, a
tudíž i stromové patro má zakrslý vzrůst dosahující výšky cca 10–16 m, směrem
k vrcholu se pak výška stromů prudce snižuje až na cca 6 m (viz Obrázek 8).
V podrostu se vyskytují pouze montánní druhy – papratka horská (Athyrium
distentifolium), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), podbělice alpská (Homogyne
alpina) a také submontánní druhy např. bika lesní (Luzula sylvatica). Souvislé porosty
často vytváří borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo třtina rákosovitá (Calamagrostis
arundinacea) s třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa). Vyznívají zde druhy
středoevropského listnatého lesa – starček Fuchsův (Senecio ovatus), nebo šťavel kyselý
(Oxalis acetosella). Často je vyvinuto mechové patro reprezentované druhy ploníků
(Polytrichum sp.), na větvích smrků i jeřábů bývají časté mocné pokryvy lišejníků,
na kmenech a větvích se v současnosti opětovně vyskytují druhy rodu provazovka (Usnea
sp.). V podrostu mají dominantní podíl druhy vegetačního pásu Fagus-Abies (oproti 7.
vegetačnímu stupni jich je výrazně méně), jednotlivě se objevují druhy příslušející více
vegetačním pásům Fagus-Abies (Picea, Larix-Pinus cembra), relativně vyšší podíl tvoří
skupina druhů vegetačního pásu Picea, vegetačního pásu Larix-Pinus cembra a druhy
dvou vegetačních pásů Larix-Pinus cembra, Picea.

Obrázek 8: Struktura geobiocenózy 8. vegetačního stupně (vlevo) a struktura geobiocenózy 8.
vegetačního stupně pod vlivem působení vrcholového fenoménu (vpravo) (dle Holuša & Holuša in prep.).

Diferenciální znaky
Dominantní smrk ztepilý (Picea abies) dosahuje maximálně 25 m výšky, porosty
jsou přirozeně rozvolněné, smrk ztepilý se zmlazuje obtížně a jen na ležících odumřelých,
částečně rozložených kmenech; buk lesní (Fagus sylvatica) je zakrslého vzrůstu;
v podrostu jsou časté souvislé vysoké (až 100 cm) porosty borůvky (Vaccinium myrtillus)
nebo papratky horské (Athyrium distentifolium).
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Charakter ekotopu
8. vegetační stupeň se vyskytuje na vrcholech hornatin a ve středních částech
velehornatin, v rozmezí nadmořské výšky od 1220 po 1500 m. BUČEK a LACINA (1999)
uvádějí rozpětí nadmořské výšky 1100 až 1350 m (ojediněle již od 1000 m) s typickým
výskytem na vrcholech izolovaných hor. Z půd se vyvinuly kryptopodzoly (typické,
rankerové), ojediněle podzoly (typické, humusové), jen ostrůvkovitě jsou zastoupeny
rankry.
Výskyt je vázán na klimatickou oblast s průměrnou roční teplotou 3,5 °C,
s průměrnými ročními srážkami 1450 mm a s průměrnou délkou vegetační doby 80 dnů.
9. vegetační stupeň – klečový (kleče (Pineta mugi s. lat.))
Tento vegetační stupeň je prvním nelesní, v pojetí JENÍKA (1972) se jedná
o subalpínský podstupeň stupně alpínského.
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Porosty s dominancí borovice kleče (Pinus mugo), která má často souvislý zápoj
(viz Obrázek 9). Jednotlivě až skupinovitě přimíšený je smrk ztepilý (Picea abies). Při
spodní hranici vegetačního stupně vytváří smrk ztepilý málo početné skupinky, které 2–
3x převyšují úroveň porostů kleče. Zde může mít smrk ztepilý zastoupení do 50 %. Ve
vyšších polohách převyšují jedinci smrku jen nepatrně porosty kleče, v jejích porostech
pak mají korunu často rozvětvenou a nad úroveň kleče vyčnívá několik krátkých
vrcholových větví. Příměs smrku ztepilého je v těchto polohách 10–30 % a vytváří ji
jednotlivci nebo skupinky 2–4 exemplářů s výškou 1–3 m. V rozvolněnějších místech
se vyskytují zakrslí jedinci nebo skupinky mladších jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia).
Na otevřených plochách rostou keře vrby jívy (Salix caprea) a vrby slezské (Salix
silesiaca), směrem k horní hranici vegetačního stupně je hojný jalovec obecný nízký
(Juniperus communis subsp. alpina) vytvářející v některých místech souvislé porosty.
Lze předpokládat, že borovice kleč v nenarušených podmínkách vytvářela souvislé
zapojené porosty s příměsí smrku ztepilého a jalovec obecný nízký byl pak rozšířen pouze
při horní hranici vegetačního stupně při přechodu do alpínských holí. V různých pohořích
se vyskytují další druhy dřevin keřovitého vzrůstu (BUČEK a LACINA 1999) jako
například: jeřáb sudetský (Sorbus sudetica), vrba dvoubarvá (Salix bicolor), bříza
karpatská (Betula carpatica), vrba laponská (Salix lapponum), vrba bylinná (Salix
herbacea), vrba šípovitá (Salix hastata) apod.
Postupné snížení zastoupení smrku ztepilého je dáno jeho schopností zmlazování.
Z důvodu přítomnosti borovice kleče je smrk ztepilý odkázán na generativní zmlazování,
které je nad horní hranicí lesa velmi slabé (PLESNÍK 1968). Semenné roky smrku ztepilého
v těchto polohách přicházejí zřídka a klíčivost smrkových semen je velmi nízká
(ALBLOVÁ 1970). Obnova smrkových skupin nebo “porostů“ není natolik rychlá, aby
docházelo k jejich doplňování a aby se udržely hustší smrkové porosty (PLESNÍK 1972).
Podrost je tvořen subalpínskými a alpínskými druhy. Velmi hojné jsou porosty
metličky křivolaké (Avenella flexuosa), třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa), avšak
dominantní souvislé porosty tvoří keříky – borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka
(Vaccinium vitis-idaea), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum). Početně je
zastoupeno mechové patro reprezentované druhy rašeliníků (Sphagnum sp.), ploníků
(Polytrichum sp.), na odkrytých kamenech jsou časté pokryvy lišejníků. V podrostu jsou
zastoupeny pouze druhy vegetačního pásu Larix-Pinus cembra a vegetačního pásu Picea
nebo druhy vegetačního pásu Larix-Pinus cembra, Picea.
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Diferenciální znaky
Dominance borovice kleče; smrk ztepilý roste jednotlivě, nebo vytváří malé
skupinky netvárného vzrůstu dosahující výšky 1–4 m; v podrostu pokryv keříků nízkého
vzrůstu, přítomnost arkto-alpínských druhů.
Charakter ekotopu
9. vegetační stupeň zaujímá vyšší polohy velehornatin od nadmořské výšky 1450
do 1600 (místy až 1650) m. V místech lavinových drah sestupuje dokonce až k 1280 m
n. m., na jižních svazích se uvádí hranice 1400 m n. m. Zastoupeny jsou tyto půdní typy
– rankry (typické, litické), litozemě a podzoly (humusoželezité).
Klečový stupeň leží v polohách klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou
1,8 °C, s průměrnými ročními srážkami 1500 mm a s průměrnou délkou vegetační doby
50 dnů.

Obrázek 9: Struktura geobiocenózy 9. vegetačního stupně (dle Holuša 2003).

(10.) vegetační stupeň – alpínský
ZLATNÍK (1976) vylišil samostatně i 9. alpínský vegetační stupeň, PLÍVA (1991)
uvádí zmínku o (10.) alpínském vegetačním stupni. BUČEK a LACINA (1999) však území
alpínského stupně řadí v České republice do klečového stupně.
Složení a struktura přírodní geobiocenózy
Převažují alpínská travobylinná společenstva s arkto-alpínskými druhy, místy se
vyskytují suťová pole s pokryvy mechů a lišejníků. Na vrcholu Babia Góra uvádí Szafer
(1963) pro tento vegetační stupeň společenstvo Trifido-Supinetum s dominantními druhy
sítinou trojklanou (Juncus trifidus), kostřavou nízkou (Festuca supina), a společenstvo
Deschampsio-Luzuletum s dominantními druhy bikou kaštanovou (Luzula alpinopilosa)
a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Často se vyskytují nízké porosty borůvky
(Vaccinium myrtillus), brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a šichy oboupohlavné
(Empetrum hermaphroditum). Jednotlivě se vyskytují zakrslí jedinci jalovce nízkého
(Juniperus communis subsp. alpina) (výška cca 10 cm). I v nadmořské výšce 1680 m se
nacházejí zakrslí jedinci smrku ztepilého (Picea abies) (výšky 20 cm).
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9.1.2.2.2 Trofické řady
Oligotrofní řada A
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Vyskytuje se na kyselých a živinami chudých horninách, zejména na kyselých
žulách, rulách, svorech a fylitech, křemitých porfyrech a porfyritech, křemitých dioritech,
křemencích, buližnících a křemitých pískovcích. Zcela chybí v širokých říčních nivách,
na bazických horninách, v oblastech s překryvy spraší, sprašových hlín a na
podsvahových deluviích. Charakteristickými půdními typy jsou silně kyselé litozemě,
podzolové rankry, kambizemě a podzoly. Do oligotrofní řady A řadíme i všechna
vrchovištní rašeliniště s oligotrofními organozeměmi. Půdy se vyznačují velmi silně
kyselou půdní reakcí (pH obvykle pod 3,5), nízkým nasycením sorpčního komplexu,
absencí karbonátů. Humifikace je silně zpomalená, převládajícími humusovými formami
jsou mor a surový moder, poměr C/N je vyšší než 30. Půdy jsou velmi silně nenasycené,
hodnota nasycení sorpčního komplexu je pod 10 %.
Bioindikace
V oligotrofní řadě A se vždy vyskytují alespoň některé stenoekní acidofyty a
oligotrofní druhy – např. Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Antennaria dioica, Carex
pilulifera, Lycopodium clavatum, Nardus stricta, Trientalis europaea aj. Z mechorostů
jsou to např. Leucobryum glaucum, Dicranella heteromalla, Polytrichum commune,
Polytrichum piliferum, z lišejníků např. Cetraria islandica, Cladonia rangiferina,
Cladonia arbuscula, z epilitických lišejníků je charakteristický Rhizocarpon
geographicum. Mnohé typické stenoekní acidofyty se vyskytují na rašeliništích – např.
Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris,
Vaccinium uliginosum, dále z mechorostů četné druhy rašeliníků (Sphagnum sp.),
Polytrichum strictum aj. Těžiště výskytu v řadě A mají oligotrofní acidofyty, které velmi
často bývají dominantami – např. Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Calamagrostis villosa, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant a Festuca ovina.
Význačné diferenciální znaky
Dominují oligotrofní acidofyty, vždy se vyskytují alespoň některé stenoekní
acidofyty a oligotrofní druhy, zcela chybí druhy mezotrofní.
Oligotrofně mezotrofní meziřada AB
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Vyskytuje se na kyselých a minerálně chudších horninách, převažujícím půdním
typem jsou kyselé kambizemě. Zcela chybí v širokých říčních nivách a v oblastech s
překryvy spraší. Půdy se vyznačují silně kyselou půdní reakcí (pH 3,8 až 4,2). Humifikace
je zpomalená, převažující humusovou formou je moder, poměr C/N se pohybuje v
rozmezí 25 až 30. Jedná se o půdy silně nenasycené, nasycení sorpčního komplexu je
mezi 10 až 20 %.
Bioindikace
V meziřadě AB nejsou nikdy dominantní stenoekní acidofyty a oligotrofní druhy,
zpravidla se zde ani nevyskytují, a pokud ano, tak jen s nepatrnou pokryvností.
Ve společenstvech trofické meziřady AB se typicky mísí druhy s těžištěm výskytu v řadě
A a taxony přechodného charakteru zasahující i do mezotrofní řady B. Těžiště výskytu
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v meziřadě AB mají acidofilní oligo-mezotrofy. Charakteristický je často až dominantní
výskyt druhů Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Carex brizoides, Molinia arundinacea,
Galium rotundifolium, Steris viscaria, Hieracium pilosella, z mechorostů Pleurozium
schreberi, Polytrichum formosum. Typickými druhy meziřady AB jsou dále např.
Campanula rotundifolia, Dianthus deltoides, Echium vulgare, Genista germanica,
Hieracium umbellatum, Homogyne alpina, Melampyrum sylvaticum, Orthilia secunda,
Poa chaixii, Veronica officinalis, Dryopteris dilatata, v mokřadních společenstvech
Viola palustris, na skalních výchozech Polypodium vulgare aj. Z euryekních taxonů je
pro meziřadu AB typický výskyt zejména druhů Oxalis acetosella, Calamagrostis
arundinacea a Calamagrostis epigejos, Maianthemum bifolium, Prenanthes purpurea aj.
Jen s nižší pokryvností zasahují do meziřady AB jednak oligotrofní acidofyty – např.
Vaccinium myrtillus, jednak druhy mezotrofní – např. Viola reichenbachiana, Senecio
ovatus.
Význačné diferenciální znaky
Základní složku fytocenóz tvoří acidofilní oligo-mezotrofy, které v této meziřadě
mají těžiště svého výskytu a které zasahují i do řad A a B. Často se i s velkou
pokryvností vyskytují euryekní taxony, s nízkou pokryvností sem zasahují oligotrofní
acidofyty a mezotrofní druhy. Oproti řadě A zpravidla zcela chybí stenoekní acidofyty.
Ve srovnání s řadou B je podstatně vyšší zastoupení druhů s acidofilní tendencí.
Mezotrofní řada B
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Vyskytuje se na mírně kyselých až neutrálních horninách (biotitické žuly, ruly,
droby, syenity, diority, flyšové jílovce, gabra aj.). V oblastech společného výskytu s
meziřadou AB zaujímá řada B především ploché části reliéfu a přímé, případně mírně
vyduté svahy, zatímco meziřada AB vypuklé části reliéfu. Řada B se vyskytuje i na
hlubokých zvětralinách a svahovinách neutrálních až bazických hornin (čediče, andezity,
amfibolity aj.). Převládajícím půdním typem jsou mezotrofní kambizemě a luvizemě.
Půdní reakce je kyselá až mírně kyselá (pH nad 4,2). Humifikace je normální, převažující
humusovou formou je typický až mulový moder, poměr C/N je pod 25. Jedná se o půdy
nenasycené, nasycení sorpčního komplexu je nad 20 %.
Bioindikace
Základem druhové garnitury jsou mírně acidofilní mezofyty. Dominantními druhy
bývají Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Poa nemoralis, Festuca altissima, Senecio
ovatus. Často se vyskytují např. Galium sylvaticum, Astragalus glycyphyllos, Campanula
rapunculoides, Dactylis polygama, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lathyrus sylvestris,
Melampyrum nemorosum, Melica nutans, Polygonatum multiflorum, Silene vulgaris,
Stachys sylvatica, Vicia cassubica, Vicia sepium, Viola reichenbachiana aj. V některých
územích bývá často dominantní Carex pilosa, hojně se vyskytuje Euphorbia
amygdaloides a Galium schultesii. Druhovou garnituru pravidelně doplňují euryekní
taxony, zejména Oxalis acetosella, Calamagrostis epigejos, Maianthemum bifolium,
Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Carex digitata, Convallaria majalis,
Fragaria vesca, Hieracium murorum, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare,
Luzula pilosa, Phleum pratense, Polygonatum verticillatum, Rubus fruticosus, Rubus
hirtus, Rubus idaeus, Silene nutans, Euphorbia cyparissias, Veronica chamaedrys, Viola
canina aj. S menší pokryvností oproti meziřadě AB zasahují do řady B acidofilní oligomezofyty, např. Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Galium rotundifolium aj. S vyšší
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pokryvností a takřka pravidelně zasahují do řady B některé z heminitrofilních mezotrofů
s těžištěm výskytu v meziřadě BC. Jsou to např. Actaea spicata, Brachypodium
sylvaticum, Campanula trachelium, Daphne mezereum, Epilobium montanum,
Galeobdolon luteum, Lysimachia nummularia, Milium effusum, Moehringia trinervia,
Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Vicia sylvatica aj. Obdobně, ovšem s menší
pokryvností, se v řadě B mohou vyskytovat i některé bazifilní mezotrofy, např. Betonica
officinalis, Pyrethrum corymbosum a Melittis melissophyllum.
Význačné diferenciální znaky
Synusie dřevin přirozených lesů, a zvláště synusie podrostu jsou druhově výrazně
bohatší než v řadě A a meziřadě AB. Nikdy se nevyskytují stenoekní acidofyty, základem
druhové garnitury jak lesních, tak i lučních společenstev jsou mírně acidofilní mezotrofy
a euryekní taxony. Takřka vždy se přidružují alespoň některé heminitrofilní a bazifilní
mezotrofy.
Mezotrofně nitrofilní meziřada BC
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Přechodná meziřada BC je souvisleji rozšířena především v údolních nivách,
obvykle s návazností na řadu C. Mimo potoční a široké říční nivy je její výskyt pouze
ostrůvkovitý. Meziřada BC se charakteristicky vyskytuje v terénních pokleslinách, na
bázích svahů a dnech údolí, tedy na takových tvarech reliéfu, kde dochází k akumulaci
půdních částic obohacených humusem. Velmi často se jedná o zahliněné sutě. Na
vypuklých tvarech reliéfu se vyskytuje vzácněji, především na mělkých skeletovitých
půdách hřbetů vrchovin a hornatin. Meziřada BC je vázána na nejrůznější půdotvorné
substráty s tím, že na neutrálních a bazických horninách je její výskyt častější a plošně
rozsáhlejší. Na aluviálních náplavech v mozaice geobiocenóz meziřady BC a řady C
zaujímá meziřada BC zpravidla polohy vzdálenější od toku, které jsou méně
obohacovány pravidelnou akumulací povodňových hlín. Rozhodující pro zařazení
geobiocenóz do této meziřady je přirozeně zvýšený obsah dusíku v půdách. Význačným
znakem je příznivý průběh humifikace, nejčastější formou humusu je mulový moder,
poměr C/N se pohybuje v rozmezí 12 až 16. V širokých říčních nivách převládají
fluvizemě, v užších potočních nivách je výskyt meziřady BC vázán na humusové gleje.
Mimo nivy jsou nejčastějšími půdními typy humózní kambizemě, zpravidla silně
skeletovité. Jedná se o mírně kyselé půdy (pH 5,0–6,5) s labilně nasyceným sorpčním
komplexem (40–80 %).
Bioindikace
V dřevinném patře je charakteristická účast listnatých dřevin vyžadujících
minerálně bohatší humózní půdy s vyšším obsahem přístupných nitrátů. Patří k nim
především javory (Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), jilmy
(Ulmus minor, Ulmus glabra, Ulmus laevis), lípy (Tilia cordata, Tilia platyphyllos),
z keřů zejména srstka angrešt (Ribes uva-crispa) a bez černý (Sambucus nigra).
V bylinném patře je charakteristická společná účast mezotrofních a euryekních druhů
s těžištěm výskytu v řadě B s heminitrofilními mezotrofy, které mají těžiště výskytu právě
v meziřadě BC. Pravidelně, ale většinou s nízkou pokryvností sem zasahují i eutrofní
heminitrofyty, které mají těžiště výskytu v řadě C. Z heminitrofilních mezotrofů lesního
podrostu bývají až dominantní Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Circaea
lutetiana, Galeobdolon luteum a Galeobdolon montanum, Geranium robertianum,
Pulmonaria officinalis, Milium effusum, Petasites albus, Veronica hederifolia aj.
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V synuzii podrostu jsou vždy hojné, často až dominantní druhy s těžištěm výskytu
v mezotrofní řadě B, např. Galium odoratum, Senecio ovatus a Dentaria bulbifera,
obvykle typická je vyšší účast kapraďorostů, zejména Dryopteris filix-mas a Athyrium
filix-femina. Z eutrofních heminitrofytů sem pravidelně zasahují např. Alliaria petiolata,
Bromus benekenii, Chelidonium majus, Mercurialis perennis, Lamium maculatum.
Charakteristický je druhově bohatý jarní aspekt, ve kterém kvetou např. Corydalis
pumila, Corydalis intermedia, Corydalis cava, Corydalis solida, Dentaria enneaphyllos,
Ficaria bulbifera, Gagea lutea, Anemone ranunculoides. V Karpatech jsou pro meziřadu
BC typické druhy Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis, Isopyrum thalictroides,
Salvia glutinosa a Euphorbia amygdaloides. Pro luční společenstva v meziřadě BC jsou
typické druhy jako např. Cirsium canum, Cirsium rivulare a Cirsium oleraceum, Lychnis
flos-cuculi, Trollius altissimus, v Karpatech Astrantia major aj. V mokřadních
společenstvech jsou to zejména Filipendula ulmaria, Geum rivale, Iris pseudacorus,
Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Typha latifolia aj.
Význačné diferenciální znaky
Typická je spoludominantní účast mezotrofních druhů s heminitrofilními
mezotrofy, pravidelně se vyskytují i eutrofní heminitrofyty s těžištěm výskytu v řadě C.
V lesích je zpravidla nápadná vysoká pokryvnost kapraďorostů. Nikdy se nevyskytují
oligotrofní acidofyty ani acidofilní oligomezotrofy.
Mezotrofně bazická meziřada BD
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Meziřada se často váže především na překryvy spraší. Mimo oblast sprašových
překryvů je výskyt meziřady BD vázaný především na bazické horniny. Dále se meziřada
vyskytuje na sprašových a deluviálních hlínách, na vápnitých neogenních sedimentech,
kde jsou vyvinuty hluboké půdy, v jejichž svrchní vrstvě je obsah bází snížen, takže půdní
reakce není alkalická, ale mírně kyselá. Převládá málo členitý reliéf sprašových plošin a
plochých pahorkatin. Na úpatí členitých pahorkatin a vrchovin náleží do meziřady BD
geobiocenózy vzniklé na překryvech spraší a sprašových hlín, v nichž se velmi často
vytvořily hluboké strže. Do meziřady BD patří i geobiocenózy na dalších neutrálních až
bazických horninách, především na opuce, slínovci, vápenci, čediči a andezitu v oblastech
členitých pahorkatin až vrchovin. V těchto případech jsou půdy mělčí. Přechodný ráz
mezotrofně bazické meziřady je podmíněn mírně kyselou až neutrální reakcí půd (pH 6,2
až 6,8) vzniklých na vápnitých a bázemi bohatých půdotvorných substrátech.
Nejrozšířenějšími půdními typy jsou černozemě, hnědozemě a pararendziny, dále se
vyskytují smonice, černice a šedozemě. K meziřadě BD řadíme i geobiocenózy na
kambizemi rendzinové, fluvizemi karbonátové a některé geobiocenózy na litozemi
bazické. Pro všechny typy půd je charakteristická příznivá humifikace, převažující
humusovou formou je mulový moder (poměr C/N je pod 20). Půdy jsou sorpčně nasyceny
(nasycení sorpčního komplexu je 60 % až 80 %).
Bioindikace
Pro dřevinné patro přirozených lesních geobiocenóz je charakteristický výskyt
alespoň některých druhů s kalcifilní a bazifilní tendencí. Ve stromovém patře se uplatňuje
jeřáb břek (Sorbus torminalis), v keřovém patře je charakteristický výskyt ptačího zobu
obecného (Ligustrum vulgare), v některých oblastech se hojněji vyskytuje i kalina tušalaj
(Viburnum lantana), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), dřín jarní (Cornus mas).
V lesních lemech a na postagrárních ladech v nejteplejších oblastech rostou též třešeň
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křovitá (Cerasus fruticosa), růže galská (Rosa gallica), vzácněji i růže bedrníkolistá
(Rosa spinosissima). Především na segmenty meziřady BD jsou vázány i poslední
ojedinělé lokality vzácného lýkovce vonného (Daphne cneorum) a mandloně nízké
(Amygdalus nana). V meziřadě BD mají těžiště výskytu řešetlák počistivý (Rhamnus
cathartica), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Na živných svěžích půdách se
často vyskytuje i břečťan popínavý (Hedera helix). Těžiště výskytu v meziřadě BD mají
bazifilní mezotrofy, tedy druhy podrostu zasahující jak do mezotrofní, tak i eutrofně
bazické (kalcifilní) řady. K běžným až dominantním druhům patří Brachypodium
pinnatum, Carex humilis, Carex montana, Festuca valesiaca, Clinopodium vulgare,
Betonica officinalis, Potentilla alba, Primula veris, Lithospermum purpurocaeruleum,
Bupleurum falcatum, Pyrethrum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum
hirundinaria, Fragaria viridis, Symphytum tuberosum, Viola hirta, Peucedanum cervaria
aj. Typicky se zde vyskytuje i řada vzácných druhů s kalcifilní tendencí – např. Carex
michelii, Aster amellus, Chamaecytisus ratisbonensis, Clematis recta, Melittis
melissophyllum, Lilium martagon, Cephalanthera damasonium, Aquilegia vulgaris, Iris
variegata. Do meziřady BD zasahují i eutrofní bazifyty s těžištěm výskytu v řadě D. Jsou
to např. Cypripedium calceolus, Laser trilobum, Euphorbia polychroma aj. V synuzii
podrostu se vždy vyskytují mírně acidofilní mezotrofy s těžištěm výskytu v řadě B.
K dominantním druhům patří Galium odoratum, Melica uniflora, Dentaria bulbifera,
na překryvech sprašových hlín a vápnitém flyši bývá dominantní Carex pilosa. Druhovou
garnituru doplňují euryekní taxony, např. Convallaria majalis, Fragaria vesca.
Z heminitrofilních mezotrofů se charakteristicky vyskytuje Asarum europaeum, Hepatica
nobilis, Galeobdolon luteum, Pulmonaria officinalis aj. Druhovou bohatostí vynikají
náhradní travinná společenstva, a to jak louky, tak postagrární lada s charakteristickým
výskytem bazifilních mezotrofů – např. Centaurea stoebe, Agrimonia eupatoria,
Asparagus officinalis, Campanula glomerata, Inula salicina, Centaurea triumfettii,
Falcaria vulgaris, Filipendula vulgaris, Muscari comosum, Melica transsilvanica,
Pseudolysimachion spicatum. K význačným druhům patří Salvia pratensis, Salvia
verticillata, Salvia nemorosa. Vyskytují se zde i eutrofní bazifyty – např. Dorycnium
germanicum, Linaria genistifolia, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca, Origanum
vulgare, Trifolium rubens. Z druhů s kalcifilní tendencí zde bývají dominantní např.
Laserpitium latifolium, Pulmonaria mollis, ze vstavačovitých eutrofních bazifytů je
nejhojnější Orchis militaris.
Význačné diferenciální znaky
Charakteristickou druhovou kombinaci tvoří mírně acidofilní mezotrofy a bazifilní
mezotrofy, vyskytují se i eutrofní bazifyty, nevyskytují se acidofilní oligomezotrofy.
Oproti řadě B se jedná o společenstva druhově bohatší. V dřevinném patře se pravidelně
uplatňují druhy s kalcifilní a bazifilní tendencí, především keře.
Eutrofně nitrofilní řada C
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Geobiocenózy řady C jsou vázány souvisleji jen na široké říční nivy dolních toků
velkých řek, kde došlo k obohacování nivních půd usazováním dusíkem bohatých
povodňových hlín. V užších říčních a potočních nivách je jejich výskyt pouze
mozaikovitý, střídají se obvykle s geobiocenózami meziřady BC. V členitém reliéfu
pahorkatin, vrchovin a hornatin jsou geobiocenózy řady C vázány především na zahliněné
sutě s humózními půdami s vysokým obsahem dusíku. Proto je zde jejich výskyt pouze
ostrůvkovitý, opět v těsné návaznosti na převažující okolní geobiocenózy meziřady BC.
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Častěji se vyskytují v oblastech neutrálních až bazických hornin, typický je i jejich výskyt
v hluboce zařezaných údolích řek. Do řady C jsou řazeny geobiocenózy s hluboce
prohumózněnými půdami s vysokým obsahem dusíku, což jsou v širokých říčních nivách
typické a pelické fluvizemě a černice. V členitém reliéfu jsou společenstva řady C vázána
na silně skeletovité humózní půdy, především na ranker kambizemní a kambizem
rankrovou, případně na eutrofní kambizemě. Pro všechny tyto půdy jsou charakteristické
příznivé formy humusu – převážně mul, případně mulový moder, poměr C/N je 10 až 12.
Jedná se o půdy mírně kyselé až neutrální (pH 5,7–7,0) s vysokým sorpčním nasycením
(50–90 %). Vyznačují se bohatou činností edafonu.
Bioindikace
Řada C bývá často označována jako řada javorová, neboť zde mají těžiště výskytu
stromové eutrofní heminitrofyty, mezi něž patří javor mléč (Acer platanoides), javor klen
(Acer pseudoplatanus), jasany (Fraxinus excelsior, místy též Fraxinus angustifolia) a
jilm horský (Ulmus glabra), z keřů bez černý (Sambucus nigra). Spoludominantami
dřevinného patra jsou heminitrofilní mezotrofy – např. javor babyka (Acer campestre),
lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), jilmy (Ulmus minor, U. laevis), z keřů srstka angrešt
(Ribes uva-crispa), brslen evropský (Euonymus europaea), meruzalka alpínská (Ribes
alpinum). V bylinném patře je typická hojná účast až dominance stenoekních eutrofních
nitrofytů. K nejčastějším patří Allium ursinum, Alliaria petiolata, Chaerophyllum
aromaticum, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Corydalis cava, Dentaria
enneaphyllos, Galium aparine, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Mercurialis
perennis, Rumex alpinus, Torilis japonica a Urtica dioica. Bylinné patro doplňují eutrofní
heminitrofyty – např. Adoxa moschatellina, Bromus benekenii, Chrysosplenium
alternifolium, Galeopsis speciosa, Geranium phaeum, Glechoma hirsuta, Hordelymus
europaeus, Impatiens noli-tangere, Solanum dulcamara, v lužních lesích Rubus caesius.
Podobně jako v meziřadě BC i v řadě C je charakteristický druhově bohatý jarní aspekt.
Z eutrofních heminitrofytů se v něm vyskytují např. Corydalis solida, Ficaria bulbifera,
Gagea lutea, Galanthus nivalis, Leucojum vernum někdy i vzácná Leucojum aestivum,
dále Isopyrum thalictroides a podél toků časně zjara kvetoucí Petasites hybridus. Synuzii
podrostu doplňují heminitrofilní mezofyty, z nichž se pravidelně vyskytují např. Asarum
europaeum, Geranium robertianum, Milium effusum a Aegopodium podagraria. Ráz
synusie podrostu velmi často určuje dominance kapraďorostů, nejčastěji Dryopteris filixmas a Athyrium filix-femina. Pro některé potoční nivy je charakteristický výskyt vzácného
heminitrofilního kapraďorostu Matteuccia struthiopteris. V členitém reliéfu se na
segmentech této řady zachovaly lesní porosty často s přirozenou dřevinnou skladbou.
Náhradní luční společenstva jsou pouze v potočních a říčních nivách. Převažují v nich
druhy s nitrofilní tendencí, zvláště Alopecurus pratensis, Phalaris arundinacea,
Geranium pratense, Cirsium rivulare, Colchicum autumnale aj. V mokřadních
travinných společenstvech je typická dominance druhu Glyceria maxima,
charakteristicky se vyskytuje Iris pseudacorus.
Význačné diferenciální znaky
Na rozdíl od meziřady BC jsou společenstva eutrofně nitrofilní řady C tvořena
především stenoekními eutrofními nitrofyty a eutrofními heminitrofyty. Doplňují je
heminitrofilní mezotrofy, pouze výjimečně se vyskytují druhy mezotrofní. Nikdy se
nevyskytují oligotrofní acidofyty ani acidofilní oligomezotrofy. V agrární a urbánní
krajině jsou časté případy výskytu antropogenně podmíněných společenstev ruderálních
lad s dominancí nitrofilních druhů. Do řady C jsou segmenty těchto společenstev řazeny
jen tehdy, je-li zvýšený obsah dusíku v půdním profilu trvalý. Do řady C tedy nejsou
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zařazována ta nitrofilní společenstva, která vznikla díky krátkodobému zvýšení obsahu
dusíku v půdách např. nadměrným hnojením, při nadměrné koncentraci dobytka nebo
zvěře v oborách.
Nitrofilně bazická meziřada CD
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Výskyt geobiocenóz náležejících do meziřady CD je omezen především na svahové
sutě na minerálně bohatých karbonátových horninách obohacených současně dusíkem.
Meziřada CD se tedy vyskytuje především v krasových oblastech. Ostrůvkovitě a na
malých plochách se vyskytuje i na vložkách karbonátových hornin. Pro meziřadu CD jsou
typické silně skeletovité humózní půdy na karbonátových horninách. Nejčastějším
půdním typem jsou suťové bazické rendziny často se střídající s mělkými karbonátovými
litozeměmi. Převládající humusovou formou je vápnitý mul, někdy též vápnitý mulový
moder. Jedná se o neutrální až bazické půdy (pH vyšší než 6,8), pro něž je
charakteristický vyšší obsah dusíku (poměr C/N je nižší než 15) a vysoké sorpční
nasycení (80–100 %).
Bioindikace
V dřevinném patře se vždy vyskytují a často i převládají druhy typické pro nitrofilní
řadu C, tedy lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos), javory (Acer campestre, A. platanoides,
A. pseudoplatanus) a jilmy (Ulmus minor, U. glabra). Charakteristický je výskyt dřevin
s kalcifilní tendencí. Především v této meziřadě je soustředěn přirozený výskyt klokoče
zpeřeného (Staphylea pinnata), vyskytuje se i dřín jarní (Cornus mas), ve stromovém
patře bývá někdy až spoludominantní jeřáb břek (Sorbus torminalis). V přirozených
lesních společenstvech se právě v této meziřadě zachovala početnější populace tisu
červeného (Taxus baccata). Z druhů s těžištěm výskytu v řadě C se v bylinném patře
meziřady CD až dominantně uplatňují např. Hordelymus europaeus, Mercurialis
perennis, Dentaria enneaphyllos, Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Lunaria
rediviva aj. V meziřadě CD mají těžiště výskytu bazifilní až kalcifilní nitrofyty, zejména
Aconitum vulparia, Corydalis pumila, Corydalis intermedia, Parietaria officinalis, velmi
vzácné i Aconitum anthora, Cimicifuga europaea a jazyk jelení Phyllitis scolopendrium.
Ze stenoekních bazifytů se charakteristicky vyskytuje vzácná vstavačovitá bylina
okrotice červená Cephalanthera rubra.
Význačné diferenciální znaky
Díky výskytu na strmých suťových svazích nebo mělkých půdách, vždy na
karbonátových horninách, zůstala většina segmentů geobiocenóz zachována
v přirozeném či přírodě blízkém stavu. Většinou se jedná o suťové listnaté lesy. V synuzii
podrostu převažují druhy s těžištěm výskytu v nitrofilní řadě C, pravidelně se vyskytují
bazifilní až kalcikolní nitrofyty.
Bazická řada D
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Geobiocenózy řady D jsou rozšířeny především v krasových oblastech, dále
v oblastech souvislého výskytu spraší, v oblastech bazických vyvřelin, vzácněji i na
vápnitých křídových sedimentech a vápnitých sedimentech. Poměrně častý je i
maloplošný výskyt na vložkách bazických hornin. Geologický podklad tvoří především
karbonátové horniny bohaté bázemi (vápence, vápnité slepence, pískovce a jílovce,
130

Využití geobiocenologické klasifikace při tvorbě regionálního plánu rozvoje lesů Ukrajinských Karpat

vápnité spraše, vápnité opuky), dále bazické silikátové horniny, především hadce, čediče
a amfibolity. Půdy jsou bázemi velmi bohaté s neutrální až mírně alkalickou reakcí (pH
více než 6,5). Převažujícím půdním typem jsou rendziny typické, dále se vyskytují
karbonátové černozemě, karbonátové litozemě a karbonátové regozemě. Hloubka půdy
je velmi rozmanitá. Na pevných půdotvorných substrátech převládají mělčí půdy, na
vápnitých spraších jsou zpravidla hluboké černozemě. Vždy se jedná o půdy s příznivou
humifikací, převažující humusovou formou je vápnitý moder. Nasycení sorpčního
komplexu je velmi vysoké (70 až 100 %), poměr C/N se pohybuje mezi 15 až 25. Pro
geobiocenózy řady D je typické to, že jsou častěji vázány na sušší stanoviště, kde
nedochází k nadměrnému vymývání karbonátů z půdního profilu.
Bioindikace
V dřevinném patře je obvykle charakteristická účast alespoň některých druhů s
kalcifilní tendencí. Těžiště rozšíření zde mají např. dub pýřitý (Quercus pubescens), jeřáb
muk (Sorbus aria), dřín jarní (Cornus mas), mahalebka obecná (Prunus mahaleb) a
dřišťál obecný (Berberis vulgaris). Pro sušší a teplejší lokality v nižších vegetačních
stupních je charakteristický často rozvolněný zápoj porostů a četné lesostepní polanky.
V bylinném patře mají významný podíl eutrofní bazifyty a stenoekní bazifyty, doplňují
je především bazifilní mezotrofy. Na sušších teplejších ekotopech je charakteristická
druhově velmi bohatá synusie podrostu. Typickými druhy jsou např. Dictamnus albus,
Centaurea triumfettii, Dorycnium germanicum, Adonis vernalis, Thalictrum minus,
Peucedanum cervaria, Inula ensifolia, Inula oculus-christi, Iris pumila, Orchis purpurea,
Euphorbia polychroma, Lithospermum purpurocaeruleum, Teucrium botrys, Laser
trilobum, Brachypodium pinnatum, Carex montana. Na lesostepních polankách a
postagrárních stepních ladech je typická účast druhů Stipa sp., Bothriochloa ischaemum,
Festuca valesiaca, Seseli osseum, Linum flavum, někde také roste v segmentech řady D
stepní běžec Crambe tataria. Na stinných expozicích jsou v řadě D typické fytocenózy
s výskytem až dominancí dealpinských druhů, především Sesleria albicans, Saxifraga
paniculata, Saxifraga tridactylites, Biscutella laevigata aj. Především na zastíněných
vápencových skalkách roste i Asplenium viride. Specifickými druhy se vyznačují hadce.
Typickými hadcovými specialisty jsou např. Asplenium cuneifolium a Asplenium
adulterinum.
Význačné diferenciální znaky
Typický je výskyt na mělkých půdách pevných bazických hornin a na vápníkem
nejbohatších černozemích na spraších. Oproti meziřadě BD je v synuzii podrostu menší
účast druhů mezotrofních, oproti meziřadě CD je podstatně nižší podíl nitrofytů. Častý je
výskyt lesostepních polanek a postagrárních lad s kavyly.
Poznámka:
K řadě D řadíme i halobiocenózy, tedy společenstva alkalických půd s výskytem
halofytů.
9.1.2.2.3 Hydrické řady
Hydrická řada 1 – suchá
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Geobiocenózy suché hydrické řady mají pouze ostrůvkovitý a plošně velmi
omezený výskyt především v územích s velmi členitým reliéfem. Častější výskyt je
131

Využití geobiocenologické klasifikace při tvorbě regionálního plánu rozvoje lesů Ukrajinských Karpat

typický ve skalnatých údolních zářezech a v pískovcových skalních městech. Do suché
hydrické řady jsou řazeny segmenty geobiocenóz na skalách, skalnatých svazích a
nezahliněných sutích bez vyvinutého souvislého půdního pokryvu nebo s velmi mělkými
vysýchavými půdami. Charakteristickými půdními typy jsou litozemě, rankry a mělké
litické rendziny. Půdy mají nedostatečně prostornou rhizosféru, díky nedostatku
jemnozemě je relativní podíl využitelné zásoby vody v půdě velmi malý. Bez ohledu na
množství srážek je půdní profil po většinu vegetačního období suchý.
Bioindikace
Výrazný nedostatek půdní vlhkosti působí zřetelné omezení vzrůstu dřevin, proto
jsou dřevinná společenstva označována jako zakrslá (humilia). Porosty dřevin jsou
většinou nezapojené až silně rozvolněné, často se vyskytují plochy jen s jednotlivě
roztroušenými stromy nebo dokonce zcela bez dřevin (primární bezlesí). Z dřevin se
nejčastěji uplatňuje borovice lesní (Pinus sylvestris), z dalších dřevin se často vyskytuje
bříza bělokorá (Betula pendula), duby (Quercus petraea agg., Q. pubescens a tzv.
"lesostepní" ekotyp Q. robur). Pro suchou řadu je charakteristický častý výskyt jalovce
obecného (Juniperus communis), z listnatých keřů je v nižších vegetačních stupních častý
dřín jarní (Cornus mas), z dalších dřevin mahalebka obecná (Cerasus mahaleb). Velmi
často se vyskytuje skalník obecný (Cotoneaster integerrimus). Bylinné patro je tvořeno
převážně heliofilními xerofyty. Charakteristický je výskyt tučnolistých s-stratégů, např.
Sedum album, Sedum acre, Sedum sexangulare, Sedum maximum a Jovibarba globifera.
Nedostatku půdní vláhy jsou přizpůsobeny také terofyty, z nichž se nejčastěji vyskytují
např. Arenaria serpyllifolia, Erophila verna. Z petrofytů jsou nejhojnější např. Aurinia
saxatilis, Cardaminopsis arenosa, Genista pilosa a drobné kapraďorosty – např.
Asplenium septentrionale, Asplenium ruta-muraria. Druhově velmi bohatá je zde
lichenoflóra a bryoflóra často s výskytem vzácných druhů epilitických lišejníků.
Význačné diferenciální znaky
Extrémní ekotopy bez půdního pokryvu nebo pouze s velmi mělkými silně
vysýchavými půdami. Pokud se vyskytují stromy, mají výrazně zakrslý vzrůst.
V bylinném patře jsou dominantní xerofyty, jen výjimečně a s malou pokryvností se
vyskytují na vlhkost náročnější mezofyty. Pokud jsou segmenty suché řady na lesním
půdním fondu, jednoznačně náležejí do lesa ochranného. Zemědělské využití je nemožné.
Hydrická řada 2 – omezená
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Výskyt geobiocenóz omezené hydrické řady je častější než výskyt geobiocenóz
suché řady. Souvisleji se vyskytují především v oblastech vátých písků a písčitých půd s
ortštejny. Na píscích se jedná o půdy s extrémním průsakem a výparem, především tedy
o arenické regozemě a arenické podzoly. Další výskyty jsou vázány na mělké skeletovité
půdy, především rankry a rendziny, vzniklé na matečné hornině, tedy bez příkrovu
hlinitých svahovin. Jedná se většinou o vypuklé tvary reliéfu se zvýšeným odtokem,
velmi často na slunných expozicích, kde je vyšší i výpar. V nejnižších vegetačních
stupních se řada omezená vyskytuje i na hlubších půdách, např. na vysýchavých
černozemích jižních vypuklých svahů.
Bioindikace
Druhové složení synuzie dřevin se neliší od biocenóz normální hydrické řady,
ovšem vzrůst dřevin je omezen nedostatkem půdní vlhkosti vyvolaným vysýchavostí půd
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v důsledku zvýšeného výparu, průsaku a odtoku. Na rozdíl od suché řady nedochází ke
vzniku výrazně krnících a silně mezernatých porostů, neboť deficit vlhkosti zde není tak
extrémní. Společenstva této hydrické řady bývají označována jako polozakrslá
(subhumilia). V synuzii podrostu převládají druhy s xerofilní tendencí, tedy taxony silně
vysýchavých půd. Pravidelně však přistupují i druhy mezofilní. K nejčastějším
subxerofilním dominantám patří např. Festuca ovina, Festuca heterophylla, Carex
humilis, Carex montana, Brachypodium pinnatum, Vincetoxicum hirundinaria,
Acetosella vulgaris, Anthericum ramosum, Antennaria dioica, Euphorbia cyparissias.
Specifické složení mají společenstva na hlubokých píscích s výskytem psamofytů, např.
Corynephorus canescens, Koeleria glauca, Thymus serpyllum aj. Příslušnost travinných
společenstev k omezené hydrické řadě indikuje často až dominantní výskyt heliofilních
subxerofytů. Nejčastěji se vyskytuje např. Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Jasione
montana, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Anthemis tinctoria, Galium verum,
Echium vulgare, Steris viscaria aj.
Význačné diferenciální znaky
V různém vzájemném poměru se vyskytují současně druhy xerofilní, subxerofilní
a mezofilní. V lesních porostech dochází k omezenému vzrůstu dřevin, nikoliv však
k výraznému krnění.
Hydrická řada 2v – omezená vrcholová varianta
Do této varianty řadíme lesní společenstva, ovlivněná vrcholovým fenoménem.
Vrcholový fenomén vzniká v důsledku stresového působení souboru klimatických
činitelů (vítr, sníh, horizontální srážky) na vrcholech hor a vrcholových hřebenech.
Dochází k omezení vitality dřevin, která se projevuje jejich zakrslým a netvárným
vzrůstem. Omezená vrcholová varianta skupin typů geobiocénů se vyskytuje na
nepatrných plochách v 6. a 7. vegetačním stupni.
Hydrická řada 3 – normální
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Hydrický režim půd normální hydrické řady je závislý na tzv. základní vodě, tj.
na množství atmosférických srážek spadlých na lokalitu, nedochází zde ani k úbytku vody
nadměrným vysýcháním, ale ani k obohacování přídatnou vodou získanou navíc
přelivem, přítokem či podmokem. Geobiocenózy normální řady se vyskytují na různých
typech reliéfu kromě výrazně vypuklých a skalnatých částí a podmáčených sníženin.
Převládajícím půdním typem jsou kambizemě, vyskytují se i mnohé další půdní typy
(např. hnědozemě, černozemě, luvizemě, podzoly). Vždy se jedná o půdy alespoň středně
hluboké až hluboké, někdy se ve spodinách může projevit i slabé oglejení.
Bioindikace
Vzhledem k dominantnímu rozšíření bývá normální hydrická řada označována též
jako vůdčí. Vegetační stupňovitost je vymezována především na základě rozdílů
společenstev této hydrické řady, neboť se jedná o základní zonální společenstva měnící
se zákonitě v závislosti na nadmořské výšce a expozičním klimatu. Hlavními dřevinami
jsou tedy ve sledu vegetačních stupňů dub zimní (Quercus petraea), buk lesní (Fagus
sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies) a borovice kleč (Pinus
mugo). V normální hydrické řadě zcela převažují druhy mezofilní, nesnášející trvalejší
vysýchání ani zamokření půdního profilu, jen výjimečně se vyskytují druhy subxerofilní
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nebo naopak hygrofilní. V lesním podrostu indikují tuto řadu z běžných mezofytů např.
Galium odoratum, Actaea spicata, Senecio ovatus, Rubus idaeus, Dentaria bulbifera,
Lathyrus vernus, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, Carex
digitata, Carex pilosa, Milium effusum a mnohé jiné. V přírodě blízkých lučních
společenstvech se vyskytují z běžných mezofilních druhů např. Arrhenatherum elatius,
Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Campanula patula, Geranium pratense,
Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense aj.
Význačné diferenciální znaky
Nevysýchavé a nezamokřované středně hluboké až hluboké půdy, naprostá převaha
mezofytů, takřka úplná absence xerofytů a hygrofytů.
Hydrická řada 4 – zamokřená
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Geobiocenózy zamokřené hydrické řady se vyskytují v potočních a říčních aluviích.
Mimo aluvia se nejčastěji a souvisleji vyskytují v plochém reliéfu pánví, kotlin, plochých
pahorkatin a vrchovin. Půdy zamokřené hydrické řady jsou kromě atmosférických srážek
ovlivněny tzv. přídatnou vodou, která na lokalitu přitéká z okolí. Zamokření půdního
profilu může být způsobeno i zhoršenou propustností půd. Charakteristickým znakem půd
je oglejení. Převládajícími půdními typy jsou pseudogleje a oglejené a pseudoglejové
kambizemě, luvizemě a podzoly, v říčních a potočních nivách fluvizemě. Hladina
podzemní vody kolísá, znaky oglejení (bročky a skvrny, mramorovaný horizont) se
vyskytují do 80 cm od povrchu. V letním období může docházet k dočasnému proschnutí
svrchních vrstev půdy, někdy naopak (např. při tání sněhu) dochází i k zaplavení půdního
povrchu.
Bioindikace
V dřevinném patře často dominují hlavní dřeviny vůdčích řad jednotlivých
vegetačních stupňů. Oproti vůdčím řadám se méně vyskytuje dub zimní (Quercus
petraea), nevyskytují se druhy s xerofilní tendencí. Do 4. vegetačního stupně bývá často
dominantní dub letní (Quercus robur). Zamokřená řada poskytuje vhodné podmínky pro
růst jedle bělokoré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies) i v nižších vegetačních
stupních, než je optimum jejich růstu v normální hydrické řadě. Obvykle bývají alespoň
přimíšeny dřeviny s hygrofilní tendencí – olše (Alnus glutinosa, A. incana), břízy (Betula
pubescens, B. pendula), z keřů krušina olšová (Frangula alnus). V křovinných
společenstvech zarůstajících zamokřených postagrárních lad se typicky uplatňují vrby
(zejména Salix aurita, S. cinerea). V bylinném patře se nevyskytují druhy xerofilní,
charakteristický je hojný výskyt až dominance mezofytů svěžích půd, jako jsou např.
Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Allium ursinum. Oproti normální hydrické řadě se ovšem vždy často až dominantně
vyskytují hygrofilní druhy snášející střídavé zamokření – např. Carex brizoides, Molinia
arundinacea, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Juncus squarrosus, Equisetum
sylvaticum, Aegopodium podagraria, Ficaria bulbifera, Geranium palustre, Geum rivale,
Impatiens noli-tangere, Leucojum vernum, Petasites albus, Ranunculus lanuginosus. Ve
vlhkých travinných společenstvech patří k dominantním druhům Alopecurus pratensis,
Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, Cirsium oleraceum, Cirsium canum, Cirsium
palustre, Cirsium heterophyllum, Lychnis flos-cuculi, Angelica sylvestris, Bistorta major,
Parnassia palustris, Ranunculus acris, Symphytum officinale, Trollius altissimus,
Dactylorhiza majalis aj. Pro zamokřenou hydrickou řadu je typická vysoká pokryvnost
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mechového patra, k typickým druhům patří např. Plagiomnium undulatum, Plagiomnium
affine, Rhizomnium punctatum, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus,
nesouvisle se začínají objevovat i druhy rodu Sphagnum.
Význačné diferenciální znaky
Výskyt na plochých a konkávních tvarech reliéfu. Hluboké půdy ovlivněné
přídatnou vodou se vyznačují střídavým zamokřováním a občasným prosýcháním.
Obvykle se jedná o půdy se znaky recentního oglejení. V rostlinných společenstvech se
nikdy nevyskytují xerofilní druhy, vždy se vyskytují nebo dominují druhy hygrofilní. Do
této řady zařazujeme i segmenty s odvodněnými půdami, pokud mají znaky recentního
oglejení. Nepatří sem ty oglejené půdy, u nichž se v recentním klimatu již neprojevuje
vliv přídatné vody, kde tedy oglejení vzniklo ve vlhkých periodách postglaciálu a má
reliktní charakter. V těchto případech je významným znakem absence hygrofilních druhů.
Hydrická řada 5 – mokrá
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Geobiocenózy mokré řady se ostrůvkovitě vyskytují především v potočních a
říčních nivách. K mokré řadě náleží i geobiocenózy pramenišť s maloplošným
ostrůvkovitým výskytem. Nejvýznamnějším znakem ekotopu je přebytek vody v půdě.
Půdy jsou více méně trvale mokré až zbahnělé, hladina podzemní vody je vysoko
položená, v některých obdobích může dosahovat až k půdnímu povrchu. I v suchých
obdobích prosychají pouze svrchní vrstvy půdy. Redukční glejový horizont bývá obvykle
v hloubce menší než 80 cm. Podle charakteru přídatné vody rozlišujeme dvě varianty
mokré hydrické řady: variantu s proudící vodou a variantu se stagnující vodou. První
varianta se vyskytuje podél vodních toků. Půdy jsou ovlivňované pohyblivou okysličenou
vodou, vyznačují se silněji kolísající hladinou podzemní vody a jsou občas zaplavované.
Varianta se stagnující vodou je vázána na deprese se sníženým odtokem. Hladina
podzemní vody je v průběhu roku více méně vyrovnaná. Půdy jsou převážně hluboké a
obvykle zrnitostně těžší. Převažujícími půdními typy jsou gleje, pseudogleje a fluvizemě
glejové. K hydrické řadě mokré řadíme i biocenózy na půdách se zrašelinělým povrchem,
kde vrstva rašeliny nepřesahuje 50 cm. Jedná se převážně o gleje organozemní a
organozemě glejové.
Bioindikace
Biocenózy mokré hydrické řady se vyznačují dominancí hygrofytů a hydrofytů,
tedy druhů mokřadních a vodních. Na trvale zaplavených půdách vznikají mokřadní
společenstva bez dřevin. Rozhraní těchto mokřadních travinnobylinných společenstev a
porostů dřevin tvoří tzv. hydrická hranice lesa. Pro dřevinná společenstva je
charakteristická dominance druhů snášejících i trvalejší zamokření půdního profilu. Patří
k nim především olše (Alnus glutinosa, A. incana) a vrby (ze stromových Salix alba, S.
fragilis, S. daphnoides, z keřových S. cinerea, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis aj.).
V dřevinném patře geobiocenóz mokré řady se dále vyskytují jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), topoly (Populus alba, P. nigra, P. canescens), dub letní (Quercus robur),
střemcha hroznovitá (Padus avium), jilm vaz (Ulmus laevis). Pro mokrou hydrickou řadu
je charakteristický výskyt vysokých ostřic jako např. Carex acutiformis, Carex riparia,
Carex acuta, Carex vesicaria aj. Mezi hojně rozšířené indikátory této řady dále patří
Scirpus sylvaticus, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Glyceria fluitans, Typha
latifolia, Typha angustifolia, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Caltha palustris,
Calla palustris, Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, Lysimachia vulgaris,
135

Využití geobiocenologické klasifikace při tvorbě regionálního plánu rozvoje lesů Ukrajinských Karpat

Chrysosplenium alternifolium, Lycopus europaeus, Leucojum aestivum aj. V segmentech
mokré řady se vyskytují i různé typy tůní s mokřadní a vodní vegetací. K typickým
druhům zde patří Hottonia palustris, Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus,
Lythrum salicaria, v hlubších tůních též Nuphar lutea aj. Na zrašelinělých půdách se
charakteristicky vyskytují např. Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Pedicularis
palustris.
Význačné diferenciální znaky
Půdy po většinu roku mokré s vysoko položeným glejovým horizontem (v hloubce
méně než 80 cm). Jedná se převážně o gleje, pseudogleje a glejové fluvizemě. V přírodě
blízkých fytocenózách naprosto převažují hydrofyty a hygrofyty. Výskyt v mokrých
depresích, ve vlhčích zaplavovaných částech niv a na prameništích. Typický je i výskyt
kolem rybníků.
Hydrická řada 6 – rašeliništní
Rozšíření a charakteristické rysy ekotopu
Hydrologický režim rašeliništní řady je obdobný jako v řadě mokré, ke které bývaly
rašeliništní geobiocenózy přiřazovány. Vyčlenění do samostatné hydrické řady však lépe
vystihuje specifika vodního režimu rašeliništních geobiocenóz. V bezodtokých
sníženinách na nepropustném podloží se postupně vytváří trvale mokré organozemě
typické. Do rašeliništní řady náleží geobiocenózy s vrstvou rašeliny nejméně 50 cm
mocnou.
Bioindikace
Výhradně v rašeliništní řadě se vyskytuje borovice blatka (Pinus rotundata). Často
zde také roste borovice kleč (Pinus mugo). Hybridizací s blatkou vzniká borovice
rašelinná (P. x pseudopumilio). Rozšíření v rašeliništní řadě mají bříza pýřitá (Betula
pubescens), někdy i bříza trpasličí (Betula nana). V dřevinném patře se dále vyskytuje
borovice lesní (Pinus sylvestris), v méně mokrých typech nastupuje smrk ztepilý (Picea
abies) a bříza bělokorá (Betula pendula). Hlavním edifikátorem rašeliništních biocenóz
jsou rašeliníky Sphagnum sp. vytvářející téměř souvislý pokryv. Kromě nich tvoří
mechové patro např. Polytrichum commune, Polytrichum strictum, vytvářející nápadné
bochníkové polštáře. Právě z odumírajících mechorostů postupně vzniká převážná část
organické hmoty, tvořící základ organozemí. K charakteristickým rašeliništním druhům
dále patří Eriophorum vaginatum, četné druhy ostřic Carex limosa, Carex nigra, Carex
pauciflora aj. a také masožravé byliny jako například Drosera rotundifolia. Typický je
hojný výskyt keříčků – Ledum palustre, Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum,
Empetrum hermaphroditum, Oxycoccus palustris.
Význačné diferenciální znaky
K rašeliništní řadě jsou řazeny biocenózy na hlubokých vrchovištních a
přechodových rašeliništích. Základním půdním typem je organozem typická s rašelinným
horizontem mocnějším než 50 cm. Vždy se vyskytují alespoň některé rašeliništní druhy.
9.1.2.2.4 Charakteristiky terénu
Terénní charakteristiky vyjadřují specifické podmínky ekotopu často s ohledem na
způsob lesnického hospodaření a přehledně jsou vyjádřeny následující tabulkou (cf.
MIKESKA & RIZMAN 2004):
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Symbol
a

Latinský název
arenosa

z

cacuminalis

v
g
n
e
f
y

humida
paludosa
lapidosa
fastigiosa
fastigiosa-lapidosa
saxatilis

k

antropica

i

illimerosa

Charakteristika
na pískách
vrcholový fenomén – hřebenová zakrslost (na jinak
normální půdě)
okysličená proudící voda
neokysličená voda stagnující
kamenitost nad 50 %, sklon do 25°
sklon nad 25°
kamenitost nad 50 %, sklon nad 25°
skeletovitost a skály nad 90 %
mladé, výrazně druhotné antropogenní či kultizemní
stanoviště
typická luvizem, či luvické subtypy
Tabulka 3: Terénní charakteristiky.
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9.1.3

Přírodní poměry oblasti (J. Holuša st., M. Friedl, O. Holuša, J. Šparik)

9.1.3.1 Geologické a geomorfologické poměry oblasti
Zájmové území lze z hlediska geomorfologického členění zařadit do (PRICHODKO
et al. 2000):
provincie: Východní Karpaty,
Oblast: Vnější východní Karpaty
Podoblast: Skibovye Karpaty,
rajón: Skibovye (vnější) Horhany.
Geologické podloží oblasti je shodné s oblastí Beskyd v Západních Karpatech, je
tedy také tvořeno vnějším flyšem s vrstvami označovanými jako godulské či
istebňanské.
Nejnižší nadmořskou výšku má v území soutok vodních toků Buchtivěc a
Nadvirňanská Bystrica, a to 520 m n. m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje v západním
výběžku oblasti vrchol hory Stanimir (1546,3 m n. m.). Tento vrchol se nachází nad
potokem Vilchověc, který vtéká do Chripiliva. Převýšení oblasti dosahuje na relativně
malé ploše více než 1000 m (přesně 1026,3 m). Vrcholy hřbetu oddělujícího povodí
Chripiliva a Buchtivěce dosahují ve dvou známých vrcholech Čortka a Horhan 1257,3 m
n. m., respektive 1239,8 m n. m. V jižní části, která je řekou Bystricou oddělena, má
nejvyšší vrchol 1256,1 m n. m. a v jihovýchodní části 1212,8 m n. m. (hora Pasečanka).
Jak již bylo naznačeno výše, území dosahuje značných převýšení. Z obce Zelena na
vrchol hřebene Stanimir činí převýšení na vzdálenost 3,6 km 641 m, tedy 17,8 m výšky
na 100 m vzdálenosti. V jižní části území, od řeky Bystrice (625 m n. m.) po vrchol 1256
m n. m. dosahuje převýšení na vzdálenosti 2,7 km dokonce 23,4 m na 100 m vzdálenosti
a v jihovýchodní části z údolí Bystrice na vrchol Pasečanka dosahuje převýšení na
vzdálenost 3,1 km 630 m.
9.1.3.2 Poměry pedologické
Podrobný pedologický průzkum nebyl na sledovaném území proveden, avšak
k rekonstrukci půdních poměrů může posloužit vypracované typologické šetření.
Vzhledem ke geologickému podloží, které je podobné s oblastí Západních Karpat, mohly
být na základě znalostí vazby půdních jednotek a jednotek geobiocenologického
klasifikačního systému posouzeny také půdní poměry.
V následující tabulce (viz Tabulka 4) jsou zobrazeny nejčastěji se vyskytující půdní
typy, subtypy a variety.
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Referenční
třídy půd
Leptosoly

Kambisoly

Půdní typ

Ranker

Kambizem

Půdní subtyp
Ranker typický
Ranker kambický
Ranker litický
Ranker suťový
Kambizem modální
Kambizem rankerová
Kambizem dystrická
Kambizem oglejená
Kambizem modální

Podzol
Podzosoly
Kryptopodzol
Stagnosoly

Pseudoglej

Glejsoly

Glej

Půdní varieta

Podzol typický
(modální)
Podzol arenický
Podzol rankerový
Kryptopodzol typický
(modální)
Kryptopodzol
rankerový
Pseudoglej kambický
Glej typický
Glej arenický

Zkratka
RNm
RNk
RNt
RNs
KAm
KAs
KAd
KAg

Slabě (hluboko)
oglejená

Výskyt
v%
1,6
4,7
0,7
1,5
31,5
22,6
5,0
3,0

KAmg´

7,0

PZm

4,6

PZr
PZs

4,6
4,0

KPm

3,6

KPs

0,4

PGk
GLm
GLr

2,0
2,5
0,7

Poznámka

Variety: mezobazická,
podzolovaná
Subvariety:
oligotrofní, mezotrofní

Tabulka 4: Přehled předpokládaných půdních typů, subtypů a variet v oblasti.

Z tabulky je patrné, že nejrozšířenějším půdním typem jsou kambizemě, jejichž
zastoupení se blíží 70 procentům. Z nich se potom nejčastěji vyskytuje kambizem typická
(modální) – 31,5 %. Jedná se o půdy velmi hluboké, zpravidla více než 1,2 m, shora
štěrkovité, dospod velmi štěrkovité, až kamenité či balvanité. Obvykle bývají v celém
profilu kypré. Zbarvení mívají v humusových vrstvách až šedočerné, postupně hnědé, či
okrově hnědé, dospodu až okrové (světle hnědé). Nejčastěji se jedná o půdy hlinitopísčité
či písčitohlinité, extrémně až jílovitohlinité, či písčité. Za normálních klimatických
poměrů jsou půdy vždy aspoň čerstvě vlhké, za vysokých srážek nebývají mokré a už
vůbec ne zbahnělé. Převážně se vyskytuje moderová forma humusu, pod ní pak často i
více než 10 cm mocný prohumózněný horizont, pod ním pak hlouběji intenzivně
okrověhnědě zbarvený horizont vnitropůdního zvětrávání. Tento horizont ve spodinách
přechází do zvětraliny matečné horniny.
Částečně mohou být kambizemě také ovlivněny vodou, potom se jedná
o kambizemě oglejené se středně výraznými znaky oglejení (mramorování v hloubkách
do 50 %).
Velmi rozšířeným půdním typem v oblasti je také kambizem rankerová (zastoupení
22,6 %). Od kambizemě typické se liší tím, že již povrchové vrstvy kryté opadem jsou
silně štěrkovité, a to více než 50 %. Kromě vyšší kamenitosti bývá půda písčitější, kyprá
a čerstvě vlhká. Rankerové kambizemě jsou rozšířeny na prudších svazích.
Půdy v rámci nejrozšířenějších skupin typů geobiocénů, tedy skupiny typů
geobiocénů 5AB3, bývají silně kyselé v celém profilu (pH H2O 3,8–4,4), slabě sorpčně
nenasycené až sorpčně nasycené, v případě skupiny typů geobiocénů 5B3 mohou být i
středně kyselé (pH H2O 4,0–4,4).
Na značné výměře půd se vyskytují podzoly (13,2 %). Tyto půdy vznikají na
zvětralinách, či svahovinách mohutných pískovcových lavic. Půdy jsou proto lehké,
písčité, rovněž velmi hluboké (až 120 cm). Do spodin často uléhají. Na půdním povrchu
bývá nejčastější humusovou formou mor (surový humus), humózní horizont ležící níže
již nebývá tak mocný (zpravidla do 10 cm). Následuje vybělený, eluviální horizont, často
až 20 cm mocný. Ten je dále vystřídán mohutným iluviálním rezivým seskvioxidickým
či humusoseskvioxidickým horizontem s akumulovanými jílovitými částicemi, které byly
vyplaveny právě z výše ležícího eluviálního horizontu.
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Kromě rankerových kambizemí se na sutích bez zvětralin vyskytují také rankery.
Ty se vyvíjejí na svazích se skeletovitým rozpadem hornin, a to z mohutných vrstev
pískovců, či těžko zvětratelných drobnokamenných slepenců. Rankery vzniklé na flyši
bývají často i více než 1 m hluboké, jedná se pak nejčastěji o rankery suťové (zastoupení
4 %). Rankery s výplní hlinitopísčitých zvětralin s hnědým horizontem se nazývají
rankery kambické (4,7 %), částečně jsou zastoupeny rankery modální a na mělkých sutích
hlubokých do 30 cm se vyskytují rankery litické. Celkem tedy rankery zaujímají 8,5 %.
Vzhledem k výskytu těchto půdních typů na silně kamenitých svazích by měly být na
nich rostoucí porosty řazeny k lesům ochranným.
9.1.3.3 Hydrologické poměry oblasti
Vybraná oblast se nachází v povodí Nadvirňanské Bystrice, která v obci Zelena
přibírá zprava říčku Zelenicu. Šetřené lesy leží v povodí potoka Chripiliv a Buchtivěc a
na svazích nad říčkou Zelenica v dolní části jejího toku před soutokem s Nadvirňanskou
Bystricou.
Potok Chripiliv je 11 km dlouhý a jeho povodí má rozlohu 3858 ha. Potok
Buchtivěc při své délce 11,5 km zaujímá plochu povodí 3303 ha. Zbývající část území je
odvodňována drobnými toky, které ústí přímo do Nadvirňanské Bystrice a Zelenice.
Plocha tohoto území dosahuje 4389 ha. Nadvirňanská Bystrica má v území délku 11,3
km a část toku Zelelenica 4,3 km.
Jediné pro nás dostupné údaje z obdobné oblasti na Zakarpatské Ukrajině udávají
srážky 880–1260 mm za rok, což je hodnota naprosto stejná s hodnotami srážkových
úhrnů ve Vnějších Karpatech České republiky. Dá se proto předpokládat, že také
specifický odtok vody ze zpracovávaného území bude obdobný, tedy okolo 20–30 l.km2 -1
s .
9.1.3.4 Klimatické poměry oblasti
Klima má v Ukrajinských Karpatech přechodný ráz od mírně teplého
(západoevropského) do kontinentálního (východoevropského). Se zvyšující se
nadmořskou výškou se mění množství srážek, teplotní režim a vzdušná vlhkost.
V podmínkách ostře tvarovaného reliéfu je dostatečně zvýrazněna zonálnost rozložení
klimatických činitelů, jako je teplota, atmosférické srážky, atmosférický tlak a radiace.
Do nadmořské výšky 1000–1200 m n. m. je klima vlhké, přiměřené teplé a umožňuje
existenci lesa.
ANDRIJANOV (1957) rozdělil klima v oblasti Ukrajinských Karpat na šest
vertikálních teplotních zón – teplou, mírně teplou, mírnou, velmi mírně chladnou, mírně
chladnou a chladnou.
Teplá zóna se nachází hlavně v nížinné části Zakarpatí, kde průměrná teplota
nejteplejšího měsíce (červenec) dosahuje 19–20 °C a nejchladnějšího měsíce (leden)
pak od -3 do -5 °C. Suma aktivních teplot dosahuje 2800–3100 °C. Teplé období
(s teplotami nad 0 °C) trvá přibližně 265 dní. Taková zóna se vyskytuje okolo hory
Černovce v údolí potoka Prut.
Mírně teplá zóna se vyznačuje průměrnou teplotou vzduchu v červenci v rozmezí
17–19 °C a v lednu v rozmezí -4,5 až -5,5 °C a vyskytuje se v předhůří Karpat
v nadmořských výškách od 250 do 450–500 m n. m. Teplé období zde trvá asi 263–265
dní a vegetační období pak 210–215 dní. Suma aktivních teplot činí 2200–2800 °C.
Mírná zóna se rozkládá v rozpětí nadmořských výšek od 450–500 do 850 m n. m.
na vnějších svazích Karpat s jižní i severní orientací a také v Centrální karpatské nížině.
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Průměrná červencová teplota dosahuje 15–17,5 °C, v lednu pak klesá na -4,9 až -6 °C.
Suma aktivních teplot je rovna rozpětí 1600–2200 °C.
Ve velmi mírně chladné zóně (při její horní hranici) se červencové teploty pohybují
okolo 13 °C a v lednu pak klesají až na -8,5 °C. Zóna je vymezena rozpětím nadmořských
výšek 850–1250 m n. m. Teplé období trvá asi 220 dní a vegetační období 163 dní. Horní
hranice této zóny se shoduje s horní hranicí výskytu listnatého lesa.
Mírně chladná zóna (při její horní hranici) má průměrné červencové teploty okolo
12 °C, průměrné lednové teploty pak klesají na -10 °C. Nachází se na rozvodných
hřbetech a vrcholech od 1250 do 1500 m n. m. Suma aktivních teplot se pohybuje
v rozmezí 600–1000 °C. Vegetační období je dlouhé asi jen 120–130 dní.
Chladná zóna zahrnuje subalpínská a alpínská pásma (od 1500 do 2000 m n. m.).
Průměrné lednové teploty (rozdílně dle nadmořských výšek) klesají na -10 až -12 °C,
v srpnu pak vystupují na 8–12 °C. Suma aktivních teplot nepřesahuje obvykle 600 °C.
Vegetační období se směrem k horní hranici zóny krátí až na 90 dní a období aktivní
vegetace klesá až na 0 dní.
Zima v horách trvá dlouho, je dost tuhá a je doprovázená vysokou sněhovou
pokrývkou. Léto je krátké a chladnější. V podhůří je zima relativně krátká a mírná, léto
je naopak delší a horké. Podzim začíná s prvními srážkami, v horách od konce září,
v podhůří až koncem října.
Podle údajů meteorologických stanic neklesají v rámci ukrajinských Karpat
průměrné srážkové úhrny pod 700 mm ročně. Na svazích hor pak přesahují i 1000 mm
ročně. Velmi mnoho srážek se vyskytuje zejména na vysokých hřbetech a v pramenných
oblastech řek Runy, Boržavy, Krasnoj v oblasti hřbetů Svídovce, Černohory a huculských
Alp: 1400–1600 mm ročně. Na vegetační období připadá větší část srážek (60–70 %
ročního úhrnu), což příznivě ovlivňuje růst rostlin. Maximum srážek se vyskytuje
v červnu a červenci. To je dáno západním prouděním vzduchu, které přináší srážky od
Atlantského oceánu. V Karpatech bývají silné deště, které znásobují erozní procesy na
svazích hor. Minimálních srážek bývá dosaženo v lednu až únoru. Výška sněhové
pokrývky dosahuje 20–100 cm v nižších partiích, naopak na vrcholcích až 1,5–2 m.
Relativní vlhkost vzduchu je velmi nestálá. Plné nasycení rychle přechází do suché
periody, když relativní vlhkost klesá na 40–50 %. Průměrná relativní vlhkost v horách je
vysoká, cca 70–80 %.
V zájmovém území jsou meteorologické i klimatické podmínky ovlivněny
atmosférickou cirkulací, teplotním režimem, orografií a dalšími faktory.
Atmosférická cirkulace a režim větru je v zájmovém území důležitý klimatický
faktor projevující se v přenosu atlantských, kontinentálních anebo arktických vzdušných
mas a také v cyklonální či anticyklonální aktivitě. Klima oblasti lze charakterizovat jako
přechodné mezi mírně teplým západoevropským a kontinentálním východoevropským.
Režim větru určité síly odráží podmínky cirkulace vzdušných mas nad krajinou.
Proto je částečně se směrem větru svázána také teplota a vzdušná vlhkost. Směr větru
závisí na rozložení atmosférického tlaku a silně závisí také na reliéfu oblasti. Na základě
toho může při větrech z odlišných směrů dojít k vpádu vzdušných mas různého typu.
Směr větru v podmínkách Horhan není tolik ovlivněn cirkulací, jako orografií terénu.
V průměru zde převládá severovýchodní proudění větru.
Teplotním režimem se rozumí změna teploty vzduchu v čase i prostoru. Je
vyjádřen průměrnými ročními a měsíčními teplotami vzduchu zjištěnými z mnohaletých
měření, kolísáním ročních teplot a absolutními teplotními maximy a minimy. V srpnu
dosahuje průměrná teplota vzduchu 17 °C, naopak v lednu klesá až na -5 °C (viz Obrázek
10). Vertikální gradient teplot je v lednu dvakrát menší než v červenci. K největšímu
snížení teploty vzduchu dochází při vpádu chladného vzduchu ze severních zeměpisných
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šířek a také ve stacionárních anticyklónách. Zima je na sledovaném území poměrně mírná
a je charakteristická častým opakováním zamračeného počasí s relativně vysokou
teplotou i vlhkostí vzduchu. Léto je teplé, vlhké a trvá dlouho.

Obrázek 10: Průměrné měsíční teploty vzduchu podle meteorologické stanice Věrchnij Jaseniv.

Základními charakteristikami srážkového režimu jsou průměrné měsíční a roční
úhrny srážek, dále úhrn srážek během teplé (duben až říjen) a chladné (listopad až březen)
periody. V zájmovém území jsou roční úhrny srážek závislé na nadmořské výšce
stanoviště, která se pohybuje od 760 do 2 000 m n. m. i výše. V horách platí, že přírůstek
srážek na každých sto metrů nadmořské výšky obnáší 11 % z hodnoty srážek
v nadmořské výšce 300 m n. m. Převážná část srážek je soustředěna do letních měsíců.
V průměru za chladnou část roku (listopad až březen) spadne 480 mm srážek, za teplou
1580 mm (viz Obrázek 11). Nejdeštivějšími měsíci jsou červen, srpen a listopad, kdy
spadne v součtu více než 500 mm srážek. Maximální úhrny se objevují především
v červnu.

Obrázek 11: Průměrné měsíční úhrny srážek podle meteorologické stanice Věrchnij Jaseniv.
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Srážky ovšem nemohou být hodnoceny jen podle jejich množství, protože v krajině
dochází také k jejich vypařování. Proto se pro vyhodnocení vláhové bilance používá
koeficient vláhy (K=O/E), který vyjadřuje vztah mezi množstvím srážek určitého místa
(O) k veličině možného výparu (E) při daných podmínkách. V rámci studovaného území
se tento koeficient meziročně pohybuje okolo hodnoty 5, což znamená, že množství
srážek je vzhledem k potenciálnímu výparu nadbytečné.
Za významnou charakteristiku teplotního režimu v teplé části roku lze považovat
datum jarního a podzimního přechodu denní teploty přes určitý předěl, konkrétně přes
teploty 0, 5 a 10 °C. Takto je definován začátek, konec a trvání určitých period, které jsou
důležité pro lesní hospodářství. Jedná se o periodu teplou (nad 0 °C), periodu vegetační
(nad 5 °C) a periodu aktivní vegetace zemědělských rostlin (nad 10 °C).
Rozložení takovýchto charakteristik je v zájmové oblasti nerovnoměrné, což je
spojeno s vlivem nadmořské výšky a rozdílného reliéfu. Jarní přechod teploty přes 0 a
5 °C se opožďuje o dva dny na každých 100 m nadmořské výšky a začátek periody aktivní
vegetace dokonce o čtyři dny. Stejný rozdíl (dva, respektive čtyři dny) platí i při
podzimním přechodu uvedených teplot. To vede ke zkrácení teplé i vegetační periody na
každých 100 m nadmořské výšky o čtyři dny a v případě periody aktivní vegetace
dokonce o osm dní.
V teplé periodě se odlišuje období bez mrazů, které je ohraničeno datem posledního
jarního a prvního podzimního mrazíku. Mrazíky jsou spjaty s periodickými vpády
arktického vzduchu vyvolávajícími ochlazení. V zájmovém území ve výškách 600–750
m končí jarní mrazíky v průměru ve třetí dekádě května a podzimní začínají ve druhé, či
třetí dekádě září. Období bez mrazů tedy v těchto výškách trvá přibližně 110 až 130 dní.
K chladné, nebo též zimní periodě náleží části roku se zápornou průměrnou denní
teplotou vzduchu. Ve studovaném území je zima krátká a teplá. Její celková délka obnáší
105 až 150 dní (v rozmezí nadmořských výšek 500–1500 m n. m.). Pro chladnou periodu
jsou velmi charakteristická období, kdy dochází k dlouhému i intenzivnímu oteplení.
V této oblasti k tomu dochází následkem častých vpádů teplého atlantského vzduchu.
Dokonce i v nejchladnějším měsíci lednu bývá v průměru polovina dní s oblevou.
Významným rysem chladného období je vznik sněhové pokrývky. V průměru padá
první sníh koncem listopadu, ovšem trvalá pokrývka se vytváří až koncem prosince. Sníh
obvykle roztává ve třetí dekádě března a v lese vytrvává až do začátku května. V horách
leží sníh přibližně 115 dní a nezámrzná hloubka půdy může dosahovat až 97 cm.
Pravděpodobné
Pravděpodobná délka
teploty
vegetačního období
(°C)
(dny)
850–1100
5,8–7,5
150–160
1000–1350
4,7–6,3
130–150
1300–1450
3,5–4,8
120–140
1400–1500
3,0–4,5
90–115
> 1450
2,5–3,5
< 90
Tabulka 5: Odhad základních klimatických parametrů dle vegetačních stupňů.

Vegetační stupně
4.
5.
6.
7.
8.

Pravděpodobné srážky
(mm)

9.1.3.5 Zhodnocení a typizace růstových podmínek
Na základě výsledků provedeného geobiocenologického mapování lze konstatovat,
že v zájmovém území dominují geobiocenózy 5., tedy jedlobukového vegetačního stupně
(na Ukrajině označovaného jako smrkojedlobukový (PRICHODKO et al. 2000)), které
zaujímají 65,1 % území. Smrkobukový, tedy 6. lesní vegetační stupeň (na Ukrajině
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pojmenovaný jako bukojedlosmrkový (PRICHODKO et al. 2000)), zaujímá 28,8 %
studovaného území. Pouze vzácně se na studované ploše objevuje i 7., tedy bukosmrkový
lesní vegetační stupeň (na Ukrajině označovaný jako smrkový s bukem (PRICHODKO et
al. 2000)), zaujímající 3,2 %, 8. smrkový vegetační stupeň zaujímající 0,7 % plochy a
v nejnižších polohách také 4., tedy bukový vegetační stupeň (na Ukrajině označovaný
jako bukojedlový, nebo jedlobukový (PRICHODKO et al. 2000)), který je zastoupen na 2,2
% území (viz Tabulka 6). Uvedené údaje zahrnují i oblasti bezlesí, kde byly také
vegetační stupně mapovány.
Plocha
Zastoupení
v pilotním území
v%
(ha)
4.
520–820
Bukový (Fageta s. lat.)
204,5
2,2
5.
540–1000
Jedlo-bukový (Abieti-fageta s. lat.)
6164,3
65,1
6.
760–1230
Smrko-bukový (Picei-fageta s. lat.)
2727,2
28,8
7.
1120–1360
Buko-smrkový (Fagi-piceeta s. lat.)
300,7
3,2
8.
1240–1540
Smrkový (Piceeta s. lat.)
68,2
0,7
Celkem
9464,9
100
Tabulka 6: Výsledky mapování vegetačních stupňů v zájmovém území včetně oblastí bezlesí.

Vegetační
stupeň

Nadmořská
výška

Název

Nejzastoupenější trofickou řadou je řada mezotrofní, která zaujímá 3491,36 ha, tedy
38,2 % plochy území. Výrazný podíl má s 2916,12 ha (31,9 % plochy území) řada
oligotrofně mezotrofní a také řada mezotrofně nitrofilní, která byla vymapována na
2058,38 ha, tedy 22,5 % území (viz Tabulka 7). Uvedené údaje nezahrnují oblasti bezlesí,
v nichž nebyly trofické řady ani meziřady mapovány.
Trofická řada
A
AB
B
BC
C
BD
CD

Název
Oligotrofní
Oligotrofně mezotrofní
Mezotrofní
Mezotrofně nitrofilní
Nitrofilní
Mezotrofně bazická
Nitrofilně bazická
Bezlesí

Plocha v pilotním území
(ha)
443,07
2916,12
3491,36
2058,38
230,88
0,76
1,60
-

Zastoupení v %
4,8
31,9
38,2
22,5
2,5
0,0
0,0
-

Celkem
9142,17
100
Tabulka 7: Výsledky mapování trofických řad a meziřad v zájmovém území, ovšem pouze na lesní půdě
(bezlesí mapováno nebylo).

Téměř na celé ploše převažuje normální hydrická řada, která byla vymapována na
8568,30 ha, tedy na 93,8 % plochy. Ostatní hydrické řady jsou zastoupeny jen zcela
nepatrně (viz Tabulka 8). Uvedené údaje nezahrnují oblasti bezlesí, v nichž nebyly
hydrické řady mapovány.
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Plocha v pilotním území
Zastoupení v %
(ha)
1
Zakrslá (suchá)
1,49
0,0
2
Omezená
105,61
1,2
3
Normální
8568,30
93,8
3–4
Normální – zamokřená
113,46
1,2
3–5
Normální – mokrá
104,79
1,1
4
Zamokřená
137,39
1,5
4–5
Zamokřená – mokrá
53,59
0,6
5
Mokrá
46,04
0,5
6
Rašelinná
0
0,0
Celkem
9130,67
100,0
Tabulka 8: Výsledky mapování hydrických řad v zájmovém území, ovšem pouze na lesní půdě (bezlesí
mapováno nebylo).
Hydrická řada

Název

V jedlobučinách převažuje výskyt mezotrofních geobiocenóz 5B (2089 ha) nad
geobiocenózami oligotrofně mezotrofními 5AB (1603 ha), dále mají nezanedbatelné
zastoupení geobiocenózy nitrofilně mezotrofní 5BC (1093 ha). Ostatní trofické řady či
meziřady zaujímají již jen nevelké plochy. Bližší podrobnosti, nebo situaci v jiných
vegetačních stupních uvádí Tabulka 9.
4. Bukový (Fageta
s. lat.)

5. Jedlo-bukový
6. Smrko-bukový 7. Buko-smrkový
(Abieti-fageta s.
(Picei-fageta s. lat.) (Fagi-piceeta s. lat.)
lat.)

8. Smrkový
(Piceeta s. lat.)

Lesní typ Plocha Lesní typ Plocha Lesní typ Plocha Lesní typ Plocha Lesní typ Plocha
4A2e

0,86

5AB3

624,83

6AB3

321,52

7A2

2,34

8A2y

7,12

4A3

7,68

5AB3e

673,37

6AB3e

474,51

7A3

7,21

8A3

3,1

4A3e

16,46

5AB3f

223,20

6AB3f

107,53

7A3f

32,59

8A3e

8,98

4A3f

1,53

5AB3n

81,80

6AB3n

48,65

7A3n

17,57

8A3f

6,65

4A3n

0,04

5B3

820,70

6B3

184,22

7A3ye

6,91

8A3ye

27,03

4AB2f

0,42

5B3e

1056,59

6B3e

406,92

7AB2

13,56

8B5f

0,53

8AB3f

13,01

4AB3

35,86

5B3f

201,40

6B3f

111,64

7AB3

42,30

4AB3e

78,89

5B3-4

10,50

6B3–4e

3,35

7AB3e

65,58

4B3

5,99

5BC3

224,76

6B3–4f

7,44

7AB3f

58,56

4B3e

15,87

5BC3e

543,58

6BC3

107,87

7AB3ye

3,19

4BC3e

8,47

5BC3f

282,67

6BC3e

310,34

7B3f

14,10

4BC3y

1,28

5BC3-4

20,02

6BC3f

150,75

7B4e

0,99

4BC3–4

0,63

5BC3–5f

13,20

6BC3–4e

4,74

7B5y

3,63

4BC4–5n

12,09

5BC4–5

8,24

6BC3–4f

9,61

7BC3f

14,87

4BC5n

2,29

5C3y

51,48

6BC4

19,42

7BC4e

0,47

Tabulka 9: Plocha vybraných lesních typů v ha podle vegetačních stupňů.

Pro východní Karpaty je typické, že se lesní porosty na všech stanovištích vyskytují
na prudkých a často také kamenitých svazích. Například na bohatých mezotrofně
nitrofilních stanovištích pátého vegetačního stupně 5BC, které zaujímají asi 11,5 %
celého území, se 76,8 % stanovišť nachází na velmi prudkých svazích a 27,1 % se
vyskytuje na svazích kamenitých. Podobně i na stanovištích mezotrofních jedlových
bučin 5B, které se vyskytují asi na 22,1 % území a jedná se tak o nejrozšířenější
kombinaci vegetačního stupně a trofické řady, se asi 60 % stanovišť nachází na prudkých
svazích a asi 9,6 % na svazích kamenitých.
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Produkční podmínky Východních Karpat jsou velmi dobré. Podobně jako například
v Západních Karpatech dosahuje výška dřevin (smrk, jedle) ve 100 letech rozmezí 29–32
m.
Přehled všech vymapovaných lesních typů i s předpokládanou přirozenou
druhovou skladbou, s cílovou druhovou skladbou a s příslušnou geobiocenologickou
formulí uvádí Tabulka 11. Používané zkratky dřevin definuje Tabulka 10.
V příloze (viz příloha na CD) je přiložena geobiocenologická mapa a mapa
vegetačních stupňů pilotního území.
Latinský název dřeviny
Abies alba
Abies grandis
Abies nordmanniana
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus sp.
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Juniperus communis
Juniperus sabina
Larix decidua
Picea abies
Picea omorica
Picea pungens
Pinus cembra
Pinus mugo
Pinus sylvestris

Upravená
geobiocenologická
formule
4A2e
4A3
4A3n
4A3f
4A3e
4AB2f
4AB3
4AB3e
4B3
4B3n
4B3e
4BC3y
4BC3e
4BC3–4
4BC4–5
4BC4–5n
4BC5n
4C3–4y

Zkratka
Latinský název dřeviny
AA
Populus alba
AGR
Populus nigra
AN
Populus tremula
AC
Populus x canescens
APL
Quercus cerris
APS
Quercus petraea
AG
Quercus pubescens
AI
Quercus robur
A
Quercus rubra
BP
Quercus sp.
BPU
Salix alba
CB
Salix caprea
CA
Salix fragilis
FS
Sorbus aria
FE
Sorbus aucuparia
JC
Sorbus torminalis
JS
Taxus baccata
LD
Tilia cordata
PA
Tilia platyphyllos
PO
Tilia sp.
PP
Ulmus glabra
PC
Ulmus laevis
PM
Ulmus minor
PS
Ulmus sp.
Tabulka 10: Používané zkratky dřevin.

Lesní typ (mapovací jednotka)

Přirozená dřevinná skladba

Fageta humilia fastigiosa
Fageta quercino-abietina
Fageta quercino-abietina lapidosa
Fageta quercino-abietina fastigiosa lapidosa
Fageta quercino-abietina fastigiosa
Fageta humilia fastigiosa lapidosa
Fageta abietino-quercina
Fageta abietino-quercina fastigiosa
Fageta typica
Fageta typica lapidosa
Fageta typica fastigiosa
Fageta aceris saxatilis
Fageta aceris fastigiosa
Fageta aceris – Fraxini-alneta aceris
Fraxini-alneta aceris
Fraxini-alneta aceris lapidosa
Fraxini-alneta aceris lapidosa
Tili-acereta fagi – Fraxini alneta superiora
saxatilis

FS 8, BP 2, PS
FS 7, Q 1, AA 2
FS 7, Q 1, AA 2, APS
FS 6, Q 1, AA2, APS 1
FS 7, Q 1, AA 2, APS
FS 10, APS
FS 6, AA 1, Q 3
FS 6, AA 1, Q 3, APS
FS 8, AA 2
FS 8, AA 2, APS
FS 8, AA 2
FS 7, AA 1, APS 2, T, TB
FS 7, AA 1, APS 2, TB
FS 6, T 2, AA 1, APL 1, TB, U
FE 7, A 2, APS 1
A 6, FE 2, APS 2
A 8, FE 1, APS 1
FS 3, T 2, APS 3, AA 2, FE,
TB

Zkratka
PAL
PN
PT
PxC
QC
QP
QPU
QR
QRU
Q
SAL
SC
SF
SAR
SA
ST
TB
TC
TP
T
UG
UL
UM
U

Cílová dřevinná skladba
PS 7, FS 2, BP 1
FS 7, Q 1, AA 2
FS 7, Q 1, AA 2, APS
FS 7, Q 1, AA2, APS
FS 7, Q 1, AA 2, APS
FS 10, APS
FS 6, AA 1, Q 3
FS 6, AA 1, Q 3
PA 4, AA 2, FS 4
PA 4, AA 2, FS 4, APS
PA 3, AA 2, FS 5
FS 7, AA 1, APS 2, T
PA 3, AA 1, FS 4, APS 2
FS 6, T 2, AA 1, APL 1, U
FE 7, A 2, APS 1
A 6, FE 2, A 2
A 8, FE 1, APS 1
FS 5, T 2, APS 2, AA1
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Upravená
geobiocenologická
formule
5A3
5A3y
5A3ye
5A3n
5A3f
5A3e
5AB2
5AB2y
5AB2ye
5AB2n
5AB2f
5AB2e
5AB3
5AB3ye
5AB3n
5AB3f
5AB3e
5AB3–4
5AB4
5AB4n
5AB5
5B3
5B3y
5B3ye
5B3n
5B3f
5B3e
5B3–4
5B3–4ye
5B3–4n
5B3–4f
5B3–4e
5B3–5y
5B4
5B4y
5B5y
5B5ye
5BC3
5BC3y
5BC3ye
5BC3n
5BC3f
5BC3e
5BC3–4
5BC3–4ye
5BC3–4n
5BC3–4f
5BC3–4e
5BC3–5
5BC3–5y
5BC3–5ye
5BC3–5n

Lesní typ (mapovací jednotka)
Fageta piceoso-abietina
Fageta piceoso-abietina saxatilis
Fageta piceoso-abietina saxatilis fastigiosa
Fageta piceoso-abietina lapidosa
Fageta piceoso-abietina fastigiosa lapidosa
Fageta piceoso-abietina fastigiosa
Abieti-fageta humilia
Abieti-fageta humilia saxatilis
Abieti-fageta humilia saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta humilia lapidosa
Abieti-fageta humilia fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta humilia fastigiosa
Abieti-fageta
Abieti-fageta saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta lapidosa
Abieti-fageta fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta fastigiosa
Fagi-abieta
Abieti-piceeta equiseti inferiora
Abieti-piceeta equiseti inferiora lapidosa
Picei-alneta
Abieti-fageta typica
Abieti-fageta typica saxatilis
Abieti-fageta typica saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta typica lapidosa
Abieti-fageta typica fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta typica fastigiosa
Abieti-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora
Abieti-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora lapidosa
Abieti-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora fastigiosa
Abieti-fageta typica – Picei alneta saxatilis
Abieti-piceeta equiseti inferiora
Abieti-piceeta equiseti inferiora saxatilis
Picei alneta saxatilis
Picei alneta saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta aceris inferiora
Abieti-fageta aceris inferiora saxatilis
Abieti-fageta aceris inferiora saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta aceris inferiora lapidosa
Abieti-fageta aceris inferiora fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta aceris inferiora fastigiosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora lapidosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora fastigiosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis fastigiosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta fraxini
inferiora lapidosa

Přirozená dřevinná skladba

Cílová dřevinná skladba

PA 1, AA 3, FS 6
PA 1, AA 3, FS 6, APS
PA 1, AA 2, FS 6, APS 1
PA 1, AA 2, FS 7
PA 1, AA 2, FS 7, APS
PA2, AA 3, FS 5, APS
AA 3, FS 7
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3 FS 6, APS 1
PA 1, AA 3, FS 6
PA 1, AA 3, FS 5, APS 1
PA 1, AA 3, FS 6
PA 1, AA 3, FS 6
PA 1, AA 3, FS 6
PA 1, AA 4, FS 5
PA 5, AA 5
PA 4, AA 6
PA 4, AA 5, A 1
PA, AA 3, FS 7
AA 3, FS 6, APS 1, PA
AA 3, FS 6, APS 1, PA
AA 3, FS 5, APS 2, PA
AA 3, FS 5, APS 2, PA
AA 3, FS 6, APS1, PA

PA 3, AA 3, FS 4
PA 1, AA 3, FS 6, APS
PA 2, AA, FS 6, APS 2
PA 4, AA 2, FS 4
PA 1, AA 2, FS 7, APS
PA 5, AA 2, FS 3, APS
AA 3, FS 7
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3, FS 7, APS
AA 3 FS 6, APS 1
PA 7, AA 1, FS 2
PA 4 AA 3 FS 3, APS
PA 6, AA 1, FS 2, APS 1
PA 6, AA1, FS 2, APS1
PA 7, AA 1, FS 2
PA 5, AA 5
PA 6, AA 4
PA 6, AA 4
PA6 AA 3, A 1
PA 6 AA 2 FS 2
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 3, AA 2, FS 4, APS 1
PA 3, AA 2, FS 5, APS 1
PA 5, AA 2, FS 2, APS 1

PA 2, AA 4, FS 3, FE 1

PA5, AA 3, FS 1, FE 1

PA 2, AA 4, FS 3, FE 1

PA5, AA 3, FS 1, FE 1

PA 2, AA 4, FS 3, FE 1, APS

PA 5, AA 3, FS 1, FE 1, APS

PA 2, AA 4, FS 3, FE 1, APS

PA 5, AA 3, FS 1, FE 1, APS

PA 2, AA 4, FS 2, APS 1, FE

PA 5, AA 3, FS 1, APS 1

PA3, AA 3, FS 3, FE 1
AA 3, FS 4, FE 1, PA 2
AA 3, FS 6, FE 1, APS
A 3, FE3, AA3, APS1
A 3, FE3, AA3, APS1
AA 3, FS 5, APS 2, U, TB
PA 1, AA 3, FS 5, APS 1, TB
PA 1, AA 3, FS 5, APS 1, TB
PA 1, AA 3, FS 6, APS, TB
PA 1, AA 3, FS 6, APS, TB
PA 1, AA 3, FS 6, APS, TB

PA 3, AA 3 FS 1, A 3
PA 2, AA 3, FS 3, FE 2
PA 2, AA 3, FS 3, FE 2, APS
PA 7, A 3
PA 7, A 3, APS
PA 4, AA 2, FS 2, APS 2
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 4, AA 3, FS 3, APS
PA 4, AA 3, FS 3, APS
PA 4, AA 3, FS 3, APS

AA 3, FS 5, APS 2, FE, TB

PA 2, AA 2, FS 5, APS 1 FE

AA 3, FS2, APS 3, FE 2, TB

PA, AA 3 FS 2 APS 3, FE 2

AA 3, FS 2, APS 3, FE 2, TB

PA, AA 3 FS 2 APS 3, FE 2

AA 3, FS 2, APS 3, FE 2, TB

PA, AA 3 FS 2 APS 3, FE 2

AA 3, FS3, APS 3, FE 1, TB

PA, AA 3 FS 2 APS 3, FE 2

AA 3, FS3, APS 3, A 1

PA 1, AA 3, FS 3, APS 2, A 1

AA 2, FS 2, APS 5, A 1

PA 1, AA 2, FS 2, APS 4, A 1

AA 3, FS 5, APS 2, A

PA 1, AA 3, FS 2, APS 4, A

AA 3, FS 5, APS 2, FE, A

PA 1, AA 3, FS 2, APS 4, FE,
A
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Upravená
geobiocenologická
formule
5BC3–5f
5BC3–5e

Lesní typ (mapovací jednotka)
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta
inferiora fastigiosa lapidosa
Abieti-fageta aceris – Aceri-fageta
inferiora fastigiosa

Přirozená dřevinná skladba
fraxini
fraxini

AA 3, FS 5, APS 2, FE, A
AA 3, FS 5, APS 2, FE, A

5BC4

Aceri-fageta fraxini inferiora

PA, AA 3, FS 5, APS1, FE 1

5BC4ye
5BC4n
5BC4f
5BC4e
5BC4–5
5BC4–5n
5BC4–5f
5BC5
5BC5y
5BC5n
5BD3–5n
5BD5
5C3
5C3y
5C3ye
5C3n
5C3f
5C3e

Aceri-fageta fraxini inferiora saxatilis fastigiosa
Aceri-fageta fraxini inferiora lapidosa
Aceri-fageta fraxini inferiora fastigiosa lapidosa
Aceri-fageta fraxini inferiora fastigiosa
Aceri-fageta fraxini inferiora
Aceri-fageta fraxini inferiora lapidosa
Aceri-fageta fraxini inferiora fastigiosa lapidosa
Fraxini-alneta aceris superiora
Fraxini-alneta aceris superiora saxatilis
Fraxini-alneta aceris superiora lapidosa
Abieti-fageta ulmi – Alneta superiora lapidosa
Alneta superiora
Fagi-acereta inferiora
Fagi-acereta inferiora saxatilis
Fagi-acereta inferiora saxatilis fastigiosa
Fagi-acereta inferiora lapidosa
Fagi-acereta inferiora fastigiosa lapidosa
Fagi-acereta inferiora fastigiosa
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis fastigiosa
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora fastigiosa lapidosa
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora fastigiosa
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora saxatilis
Fagi-acereta inferiora – Aceri-fageta fraxini
inferiora fastigiosa-lapidosa
Aceri-fageta fraxini inferiora
Aceri-fageta fraxini inferiora saxatilis fastigiosa
Aceri-fageta fraxini inferiora fastigiosa lapidosa
Fraxini alneta superiora
Fraxini-acereta – Aceri-fageta fraxini inferiora
fastigiosa lapidosa
Fraxini-acereta – Aceri-fageta fraxini inferiora
Pineta piceosa superiora saxatilis fastigiosa
Pineta piceosa superiora saxatilis
Picei-fageta abietina
Picei-fageta abietina saxatilis fastigiosa
Picei-fageta abietina lapidosa
Picei-fageta abietina fastigiosa-lapidosa
Picei-fageta abietina fastigiosa
Picei-fageta humilia
Picei-fageta
Picei-fageta saxatilis fastigiosa
Picei-fageta lapidosa
Picei-fageta fastigiosa lapidosa
Picei-fageta fastigiosa
Abieti-piceeta equiseti superiora lapidosa
Fagi-acereta humilia superiora
Picei-fageta typica
Picei-fageta typica saxatilis fastigiosa
Picei-fageta typica lapidosa
Picei-fageta typica fastigiosa lapidosa
Picei-fageta typica fastigiosa

FE 3, A 4, APS 2, U 1
FE 3, A 4, APS 3,
FE 3, A 4, APS 3, U
FE 3, A 4, APS 3, U
FE 3, A 6 APS 1
FE 3, A 5, APS 2, U
FE 3, A 4, APS 2, U 1
FE3, A7
FE 3 A 6, APS 1
FE 3 A 6, APS 1
A 10, FE, APS
A 10, FE, APS
PA 1, AA 3, FS 3, APS 3, TB
PA, AA 3, FS 3, APS 4, TB
PA, AA 3, FS 3, APS 4, TB
PA, AA 3, FS 3, APS 4, TB
PA, AA 3, FS 3, APS 4, TB
PA, AA 3, FS 3, APS 4, TB
PA 1, AA 3, FS 3, APS 3, FE,
TB
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1, TB
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1, TB
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1, TB
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1, TB

5C3–4
5C3–4y
5C3–4ye
5C3–4f
5C3–4e
5C3–5y
5C3–5f
5C4
5C4ye
5C4f
5C5
5CD3–4f
5CD3–5
6A1ye
6A2y
6A3
6A3ye
6A3n
6A3f
6A3e
6AB2
6AB3
6AB3ye
6AB3n
6AB3f
6AB3e
6AB4n
6B2
6B3
6B3ye
6B3n
6B3f
6B3e

Cílová dřevinná skladba
PA 1, AA 3, FS 2, APS 4, FE,
A
PA 1, AA 3, FS 2, APS 4, FE,
A
PA1, AA 3, FS 4, APS 1, FE
1
FE 3, A 4, APS 2, U 1
FE 3, A 4, APS 3
FE 3, A 4, APS 3, U
FE 3, A 4, APS 3, U
AA 3, A 6 APS 1
FE 3, A 5, APS 2, U1
FE 3, A 5, APS 2, U
FE 3, A 7
FE 3 A 6, APS 1
FE 3 A 6, APS 1
A 10, FE, APS
A 10, FE, APS
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA3, AA 2, FS 3, APS 2
PA1, AA 3, FS 4, APS 2
PA1, AA 3, FS 5, APS 1
PA1, AA 3, FS 5, APS 1
PA, AA 2, FS6, APS 2
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA 3, AA 2, FS 3, APS 1, FE
1
PA 3, AA 2, FS 3, APS 1, FE
1
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1
PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, FE
1

PA 1, AA 2, FS 4, APS 3, A

PA 1, AA 2, FS 4, APS 3, A

PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, A 1

PA 1, AA 2, FS 3, APS 3, A 1

PA, AA 2, FS 5, APS 3, FE
PA, AA 2, FS 5, APS 3, FE
PA, AA 2, FS 5, APS 3, FE
PA, AA 2, FS 3, APS 3, FE 2

PA, AA 2, FS6, APS 2
PA, AA 2, FS6, APS 2
PA, AA 2, FS6, APS 2
PA, AA 2, FS4, APS 2, FE 2

AA 2, FS 2, APS 3, FE 3

AA 2, APS 3, FE3

AA 1, FS 2, APS 4, FE 3
PA 4, FS 4, AA 2, PS
PA 4, FS 4, AA 2, PS
PA 4, FS 4, AA 2, PS
PA 4, FS 4, AA 2, APS
PA 4, FS 4, AA 2, APS
PA 4, FS 4, AA 2, APS
PA 4, FS 4, AA 2, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 4, AA 3, APS
PA 3, FS 3, AA 4
PA 2 AA 2, FS 6
PA 2 AA 2, FS 6
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 2, AA 3, FS 5, APS
PA 2, AA 3, FS 5, APS
PA 2, AA 3, FS 5, APS

AA 1, FS 2, APS 4, FE 3
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 6, FS 3, AA 1
PA 5, FS 3, AA 2
PA 5, FS 3, AA 2
PA 5, FS 3, AA 2
PA 5, FS 3, AA 2
PA 5, FS 3, AA 2
PA 5, FS 3, AA 2
PA 4, AA 2, FS 4
PA 4, AA 2, FS 4
PA 3, AA 2, FS 4, APS 1
PA 3, AA 2, FS 5, APS
PA 3, AA 3, FS 4, APS
PA 4, AA 2, FS 4, APS
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Upravená
geobiocenologická
formule

Lesní typ (mapovací jednotka)

Přirozená dřevinná skladba

6B4
6B4e

Picei-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora
Picei-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora fastigiosa-lapidosa
Picei-fageta typica – Abieti-piceeta equiseti
inferiora fastigiosa
Abieti-piceeta equiseti superiora
Abieti-piceeta equiseti superiora fastigiosa

6B5y

Picei-alneta saxatilis

6BC3
6BC3n
6BC3f
6BC3e

Picei-fageta aceris
Picei-fageta aceris superiora lapidosa
Picei-fageta aceris fastigiosa lapidosa
Picei-fageta aceris fastigiosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora saxatilis fastigiosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora lapidosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora fastigiosa lapidosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora fastigiosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora saxatilis fastigiosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora lapidosa
Picei-fageta aceris – Aceri-fageta
superiora fastigiosa lapidosa

6B3–4
6B3–4f
6B3–4e

6BC3–4
6BC3–4ye
6BC3–4n
6BC3–4f
6BC3–4e
6BC3–5ye
6BC3–5n
6BC3–5f
6BC4
6BC4ye
6BC4f
6BC4e
6BC4–5
6BC4–5n
6BC4–5f
6BD3–4e
6C3
6C3y
6C3ye
6C3f
6C3e
6C3–4f
6C3–4e
6C4ye
6C5y
6CD3–4e
7A2
7A2f
7A3
7A3ye
7A3n
7A3f
7A3e
7AB2
7AB3
7AB3ye
7AB3f
7AB3e

fraxini
fraxini
fraxini
fraxini
fraxini
fraxini
fraxini
fraxini

Cílová dřevinná skladba

PA 2 AA 3, FS5

PA 4, AA 2, FS 4

PA 2 AA 3, FS 5

PA 4, AA 2, FS 4

PA3 AA 3, FS 4

PA 5, AA 2, FS 3

PA 2, AA 4, FS 4, APS
PA 2, AA 4, FS 3, APS 1

PA 3, AA 3, FS 4, APS
PA 2, AA 3, FS 3, APS 2
PA 2, AA 3, FS 3, APS 1, FE
PA 2, AA 3, FS 3, APS 1, FE 1
1
PA 2, AA 3, FS 3, APS 2
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA 2, AA 3, FS 4, APS 1
PA 3, AA 3, FS 3, APS 1
PA 2, AA 3, FS 3, APS 2, FE

PA 3, AA 3, FS 3, APS 1, FE

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, FE

PA 3, AA 2, FS 3, APS 2, FE

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, FE

PA 3, AA 2, FS 3, APS 2, FE

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, FE

PA 3, AA 2, FS 3, APS 2, FE

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3

PA 3, AA 2, FS 3, APS 2

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, A

PA 3, AA 2, FS 2, APS 3, A

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, A

PA 3, AA 2, FS 2, APS 3

PA 2, AA 2, FS 3, APS 3, A

PA 3, AA 2, FS 2, APS 3

PA 2, AA 2, FS 4, APS 1, FE
1
Aceri-fageta fraxini superiora saxatilis fastigiosa PA 1, AA 3, FS 4, APS 2, FE PA 2, AA 2, FS 4, APS 2, FE
Aceri-fageta fraxini superiora fastigiosa lapidosa PA 1, AA 3, FS 4, APS 2
PA 2, AA 2, FS 4, APS 2, FE
Aceri-fageta fraxini superiora fastigiosa
PA 1, AA 3, FS 4, APS 2
PA 2, AA 2, FS 4, APS 2
Aceri-fageta fraxini superiora
PA 1, AA 3, FS 4, FE 2, APS PA 2, AA 2, FS 4, FE 2, APS
Aceri-fageta fraxini superiora lapidosa
PA 1, AA 3, FS 4, FE 2, APS PA 2, AA 2, FS 4, FE 2, APS
PA 2, AA 3, FS 3, APS 1, FE
Aceri-fageta fraxini superiora lapidosa saxatilis PA 1, AA 3, FS 4, APS 1, FE 1
1
Picei-fageta ulmi – Aceri-fageta fraxini superiora
PA 2, AA 2 FS 3, APS 3
PA 3, AA 2, FS 3, APS 2
fastigiosa
Fagi-acereta superiora
PA, AA 2, FS 4, APS 4
PA 1, AA 2 FS 4, APS 3
Fagi-acereta superiora saxatilis
AA 2, FS 4, APS, 4
AA 2, FS 4, APS, 4
Fagi-acereta superiora saxatilis fastigiosa
AA 2, FS 4, APS, 4
AA 2, FS 4, APS, 4
Fagi-acereta superiora fastigiosa lapidosa
AA 2, FS 4, APS 4
AA 2, FS 4, APS, 4
Fagi-acereta superiora fastigiosa
AA 2, FS 4, APS 4
AA 2, FS 4, APS, 4
Fagi-acereta superiora – Aceri-fageta fraxini
PA, AA 2, FS 4, APS 4
PA 2, AA 2, FS 4, APS 2
superiora fastigiosa lapidosa
Fagi-acereta superiora – Aceri-fageta fraxini
PA, AA 2, FS 4, APS 4
PA 2, AA 2, FS 4, APS 2
superiora fastigiosa
Aceri-fageta fraxini superiora saxatilis fastigiosa AA 3, FS 3, APS 4
PA 1, AA 3, FS 3, APS 3
Aceri-fageta fraxini superiora saxatilis
AA 4, FS 3, APS 4
PA 1, AA 3, FS 3, APS 3
Fraxini-acereta superiora – Aceri-fageta fraxini
AA 4, FS 3, APS 4
PA 1, AA 3, FS 3, APS 3
superiora fastigiosa
Fagi-piceeta humilia
PA 7, AA 1, FS 2, SA
PA 7, AA 1, FS 2, SA
Fagi-piceeta humilia fastigiosa lapidosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 7, AA 1, FS 2, APS
Fagi-piceeta abietina
PA 7, AA 1, FS 2, SA
PA 7, AA 1, FS 2, SA
Fagi-piceeta abietina saxatilis fastigiosa
PA 7, AA 1, FS 2, SA
PA 7, AA 1, FS 2, SA
Fagi-piceeta abietina lapidosa
PA 7, AA 1, FS 2, SA
PA 7, AA 1, FS 2, SA
Fagi-piceeta abietina fastigiosa lapidosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS, SA
PA 7, AA 1, FS 2, APS, SA
Fagi-piceeta abietina fastigiosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS, SA
PA 7, AA 1, FS 2, APS, SA
Fagi-piceeta humilia
PA 7, AA 1, FS 2
PA 7, AA 1, FS 2
Fagi-piceeta
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 7, AA 1, FS 2, APS
Fagi-piceeta saxatilis fastigiosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 6, AA 1, FS 2, APS1
Fagi-piceeta fastigiosa lapidosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 6, AA 1, FS 2, APS 1
Fagi-piceeta fastigiosa
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 6, AA 1, FS 2, APS 1
Aceri-fageta fraxini superiora

PA 1, AA 3, FS 4, APS 1, FE 1
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Upravená
geobiocenologická
formule
7B3f
7B4e
7B5y
7BC3f
7BC4e
8A2y
8A3
8A3ye
8A3f
8A3e
8AB3f
8B5f

Lesní typ (mapovací jednotka)
Fagi-piceeta typica lapidosa fastigiosa
Abieti-piceeta equiseti superiora fastigiosa
Picei-alneta superiora saxatilis
Fagi-piceeta aceris fastigiosa lapidosa
Aceri-fageta fraxini superiora fastigiosa
Sorbi-piceeta humilia saxatilis
Sorbi-piceeta
Sorbi-piceeta saxatilis fastigiosa
Sorbi-piceeta fastigiosa lapidosa
Sorbi-piceeta fastigiosa
Sorbi-piceeta fastigiosa lapidosa
Sorbi-piceeta – Aceri-piceeta fastigiosa lapidosa

Přirozená dřevinná skladba
PA 7, AA 1, FS 2, APS
PA 8, AA 1, FS 1, APS
PA 8, AS 2, APS
PA 6 FS 1, APS 3
PA 6 FS 1, APS 3
PA 10
PA 10
PA 10, APS
PA 10, BP
PA 10
PA 10, APS
PA 10, AS

Cílová dřevinná skladba
PA 6, AA 1, FS 2, APS 1
PA 8, AA 1, FS 1, APS
PA 8, AS 2, APS
PA 6 FS 1, APS 3
PA 6 FS 1, APS 3
PA 10
PA 10
PA 10, APS
PA 10, BP
PA 10
PA 10, APS
PA 10, AS

Tabulka 11: Přehled vyskytujících se lesních typů s uvedením přirozené a cílové dřevinné skladby
(používané zkratky dřevin viz Tabulka 10)
.
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9.1.4

Funkce lesů (J. Holuša st., O. Holuša, M. Friedl)

9.1.4.1 Funkční potenciál
Funkční potenciál je stanoven danými přírodními podmínkami a stavem porostů,
z nichž vyplývají přirozené možnosti na plnění požadovaných funkcí.
9.1.4.1.1 Funkce produkční
Hlavním nositelem této stále dosud převládající funkce lesa je kategorie lesa
hospodářského. Produkční funkcí lesa se rozumí využívání lesa k zisku materiálních
hodnot, především dřevní suroviny, při zachování trvalosti produkce, funkční stability a
co nejvyšší hospodárnosti.
Lesy karpatské oblasti dosahují vysoké produkce ve všech sledovaných vegetačních
stupních (4.–8. vegetační stupeň).
Produkční potenciál stanoviště (fiktivní)
Produkční potenciál stanovištní vyjadřuje růstové možnosti dřevin na daném
stanovišti (ty jsou dané geobiocenologickou jednotkou, lesním typem) z hlediska dřevní
produkce a bývá vyjádřen bonitou, či zásobou dřevin. Ve zpracované oblasti je produkční
potenciál vysoký, absolutní výšková bonita dosahuje 28–36 m.
9.1.4.1.2 Funkce mimoprodukční
Funkce mimoprodukční lze rozšířit o ekologické funkce, které představují užitečné
působení lesního ekosystému na půdu, vodu, vzduch. Patří sem především funkce
půdoochranná se specifickými dílčími funkcemi (protierozní, protideflační,
protisesuvnou a břehoochrannou) a s ní související funkce vodoochranná. Dále lze
k mimoprodukčním funkcím řadit funkci klimatickou (bariérová, zmírnění klimatických
extrémů) a s ní související funkci zdravotní. V neposlední řadě se k mimoprodukčním
funkcím řadí funkce ekologicko-stabilizační a společenská, které v užším smyslu
představují využití lesa (který je součástí životního prostředí) lidskou společností ve
prospěch lidského zdraví, na uspokojování kulturních a životních potřeb. V širším smyslu
pak vycházejí z existencionálního pojetí společného ekosystému s ostatními složkami
bioty země. Patří sem funkce vodohospodářská, vodní, zdravotně rekreační, ochrany
přírody, reprodukční, krajinotvorná, provozování myslivosti apod.
Funkce půdoochranná
–

–

Funkce protierozní – Jedná se o ochranu půdy před destrukcí povrchovým
ronem ve formě plošné a rýhové eroze, která je přímo úměrná sklonu terénu
a erodovatelnosti horniny. Výsledkem pak je vymezení hledisek pro zařazení
do lesů ochranných nebo do lesů zvláštního určení. Spolu s produkční funkcí
má tato funkce hlavní význam v exponovaných hospodářských souborech 41,
51, 71.
Funkce protisesuvná – Jedná se o mechanické zpevnění sesuvných půd a
pohyblivých sutí kořenovým systémem dřevin a o jejich schopnost
odčerpávat vodu. Lesní porosty na stanovištích se zvýšenou
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–
–

pravděpodobností sesuvů lze řadit do lesů ochranných (nejčastěji se bude
jednat o hospodářské soubory 41, 51, 71).
Funkce břehoochranná – Jde o využívání lesa k ochraně břehů vodních toků.
Funkce protideflační – Tato funkce zajišťuje ochranu půdy před větrnou erozí
(ve sledované oblasti nemá význam).

Funkce klimatická
Všechny lesy v zařízené oblasti tuto funkci plní, její význam v hustě zalesněné
oblasti Východních Karpat ale není tak vysoký.
Funkce ekologicko-stabilizační
Na les se současná společnost dívá jako na společenstvo, které má v krajině
relativně vysokou ekologicko-stabilizační funkci. Tato funkce je nejvyšší v případě, že si
les uchová původní přírodní klimaxový charakter. Lesní ekosystémy s vysokou
ekologickou stabilitou jsou takové, jejichž dřevinná skladba odpovídá klimaxu dané
oblasti.
Funkční požadavky na takový les je nutno zaměřit na udržení přirozené skladby,
prostorovou skladbu je třeba uspořádat tak, aby se přirozený stav stále udržoval, obmýtí
prodlužovalo a omezovaly se některé výrobní technologie.
1.
Plochy ekologicky velmi málo stabilní – v lesních porostech se nevyskytují.
2.
Plochy málo ekologicky stabilní – jedná se o degradovaná společenstva, která
se v oblasti ukrajinských Karpat nevyskytují.
3.
Plochy středně ekologicky stabilní – Jde o kulturní společenstva smrkových
a borových lesů, která se na Ukrajině vyskytují v blízkosti vesnic a osad.
4.
Plochy velmi ekologicky stabilní – Jsou to polopřirozená společenstva
smíšených porostů se zastoupením dřevin přirozené dřevinné skladby a různá
sukcesní stádia.
5.
Plochy ekologicky nejstabilnější – Takové plochy zahrnují přírodní,
přirozená či přírodě blízká společenstva s výrazným zastoupením dřevin
přirozené dřevinné skladby.
Funkce vodní
Tato schopnost lesních ekosystémů zajišťuje zlepšení vodního režimu krajiny.
–
Funkce retenčně-infiltrační – Tato funkce zabezpečuje zadržování srážek a
jejich infiltraci do půdy, čímž se snižuje povrchový odtok ve prospěch odtoku
podzemního.
–
Funkce retardační – Jedná se o zpomalení odtoku vody (intercepcí) a tím i
zmenšení rozkolísanosti vodních toků.
–
Funkce akumulační – Akumulační funkcí se rozumí akumulace vláhy, která
je patrná například při hromadění sněhu a oddalování jeho tání.
–
Funkce kondenzační (kondenzační účinek lesa) – Jde o zvýšení množství
srážek ve vyšších polohách zadržováním vody z tzv. horizontálních srážek
(obvykle v nadmořských výškách nad 800 m n. m.).
–
Funkce samočistící, filtrační – Funkce, která zabraňuje unikání produktů
eroze, organického materiálu a znečišťujících látek do toků a nádrží a která
chrání zdroje podzemních vod před znečištěním.
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–

Funkce desukční – Rozumí se jí odvádění a odčerpávání vody evaporací
na stanovištích ovlivněných vodou.

Funkce vodohospodářská
Funkce lesů vodohospodářská je řízená mimoprodukční funkce se soubory
funkčních efektů deklarovaných cílenou lesnickou činností k podpoře, posílení i
k utváření hydrických a půdoochranných účinků pro vodohospodářsky potřebnou
ochranu jakosti vody, účelné ovlivňování vodního režimu a vodní bilance.
–
Protierozní funkce lesů – Je popsána u funkcí půdoochranných. Plnění této
funkce je mimořádně významné u těch lesních typů, které jsou
v geobiocenologické formuli na konci označeny písmeny n (lapidosa), e
(fastigiosa), y (saxatilis), popř. f (fastigiosa-lapidosa).
–
Funkce infiltrační – Jedná se o hlavní funkci lesů Východních Karpat. Jelikož
převládá půdní typ kambizem a půdní druh hlinitopísčitý, je vsakovací účinek
vysoký.
–
Funkce srážkotvorná – Tato funkce má značný účinek. Všeobecně se jedná
o porosty 6.–8. vegetačního stupně. Velmi výjimečně se účinek srážkotvorný
objevuje za výskytu hustých mlh, anebo za průchodu klimatických front
s velmi nízkou oblačností i pod nadmořskou výškou 800 m n. m.
–
Funkce desukční (odsávací) – Ve studované oblasti má nižší význam, protože
se ve Východních Karpatech jen zřídka objevují půdy zamokřené (hydrické
řady 4 a 5).
Funkce rekreační
Tato funkce má zejména do budoucnosti velký potenciál.
9.1.4.2 Funkce deklarované veřejným zájmem a stávající kategorie lesů
Kategorizace lesů, tzn. jejich členění do kategorií a subkategorií, je vyjádřením
jejich funkčního poslání, tedy převládajícího způsobu využívání lesa na určitém území.
Podle prvořadé funkce (produkční, ekologické nebo společenské) se vylišují tři kategorie:
lesy hospodářské (A), lesy ochranné (B) a lesy zvláštního určení (C). Přehled kategorií a
subkategorií lesa vymezených v území zobrazuje Tabulka 14. Kategorizace lesů je také
znázorněna na příslušné mapě (viz příloha na CD).
9.1.4.2.1 Lesy hospodářské – kategorie A
–
–
–

Prvořadým úkolem lesů hospodářských je plnění produkční funkce, tj.
získávání obnovitelné dřevní suroviny a jiných materiálních hodnot.
Hospodaření v těchto lesích je zaměřeno na maximální produkci jakostní
dřevní hmoty při zachování trvalosti produkce, porostní stability a
maximální hospodárnosti.
Konkrétní hospodářské zásady vyplývají z daných přírodních a porostních
poměrů a ze současného stavu porostů.
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9.1.4.2.2 Ochranné lesy – kategorie B
Hlavním posláním těchto lesů je plnění ekologických funkcí, tzn. užitečné ochranné
působení lesů na jejich okolní prostředí, jehož výsledkem je ochrana půdy (působení
protierozní, protideflační, protisesuvné, protilavinové, břehoochranné), ochrana vody a
zlepšování klimatických podmínek (zmírňování klimatických extrémů, pozitivní vliv na
vodní bilanci).
Cílem hospodaření v ochranných lesích je především podpora jejich samotné
existence v extrémních podmínkách, ochrana před poškozením, odstraněním či
samovolným zánikem.
Zásady hospodaření by měly respektovat dřevinnou skladbu a porostní výstavbu co
nejbližší skladbě přirozené, obmýtí blízké fyziologickému stáří, jemné těžebně-obnovní
postupy (vyloučit holoseč, preferovat jednotlivý, popř. skupinový výběr, používat lanové
systémy, resp. koně v zimním období atd.).
Subkategorie B1 – Lesy na nepříznivých stanovištích
Za lesy ochranné jsou považovány ty lesy, u nichž je ochrana prostředí nadřazena
funkci produkční. Z logiky věci vyplývá, že se jedná o lesy na mimořádně nepříznivých
stanovištích. Velmi často se jedná o lesní porosty na sutích, kamenných mořích, prudkých
svazích, stržích, nestabilizovaných náplavách a píscích, rašeliništích, odvalech,
výsypkách apod. To je vyjádřeno těmi lesnicko-typologickými jednotkami, které mají na
konci ekologické formulky uvedena písmena -y (saxatilis), popř. -ye (saxatilisfastigiosa). Všechny takové jednotky, které se v oblasti vyskytují, jsou uvedeny
v následující tabulce (viz Tabulka 12).
Lesní typy řazené do subkategorie lesů ochranných B1
4BC3y
5AB3ye
5B5y
5BC3ye
5C3y
6AB3ye
6C3y
7B5y
4C3–4y
5B3–4ye
5B5ye
5BC4ye
5C3ye
6B3ye
6C3ye
8A2y
5A3y
5B3–5y
5BC3–4ye
5BC5y
5C4ye
6B5y
6C4ye
8A3ye
5A3ye
5B3y
5BC3–5y
5C3–4y
6A1ye
6BC3–4ye
6C5y
5AB2y
5B3ye
5BC3–5ye 5C3–4ye
6A2y
6BC3–5ye
7A3ye
5AB2ye
5B4y
5BC3y
5C3–5y
6A3ye
6BC4ye
7AB3ye
Tabulka 12: Lesní typy, které jsou v daném území zařazeny k ochranným lesům na nepříznivých
stanovištích.

Subkategorie B2 – Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace
Do této kategorie se řadí lesy pod hranicí stromové vegetace. Tedy všechny
geobiocenózy 8. vegetačního stupně. Ve studované oblasti se jedná o geobiocenózy
označené geobiocenologickými formulemi: 8A1ye, 8A2y, 8A3, 8A3ye, 8A3ne, 8A3e,
8AB3ne, 8B5ne.
Subkategorie B3 – Lesy v klečovém vegetačním stupni
Do této kategorie se řadí lesy v devátém vegetačním stupni, který se však
v zájmovém území nevyskytuje.
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9.1.4.2.3 Lesy zvláštního určení – kategorie C
Jejich posláním je plnění společenských funkcí lesa, tzn. využívání lesa lidskou
společností jako součásti životního prostředí, zejména ve prospěch lidského zdraví a
uspokojování kulturních potřeb společnosti. Veřejný zájem na zlepšení a ochraně
životního prostředí, nebo jiný oprávněný zájem je zde nadřazen produkční funkci.
Specifika hospodaření odvisí od charakteru podporovaného zájmu.
Subkategorie C1 – Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou
Patří sem lesy potřebné k zajištění ochrany půdy, lesy na exponovaných horských
hřebenech pod silným klimatickým vlivem, lesy snižující nebezpečí vzniku lavin (pokud
nejsou lesy ochrannými), konečně také lesy chránící vodní zdroje.
Platí zde podobné zásady jako v lesích ochranných, popř. lze volit velice šetrné
způsoby hospodaření (hospodářský způsob výběrný, clonná seč při obnově porostu).
Jedná se o stanoviště, kde je nutné, aby les působil stabilizačně na půdní prostředí
– jedná se tedy o velmi prudké svahy (sklon více než 35°), nebo kamenité svahy na
svazích (kamenitost na povrchu více než 50 % a sklon více než 25°).
To jsou ty lesní typy, které mají na konci geobiocenologické formulky uvedena
písmena -e (fastigiosa) (avšak sklon musí být více než 35°), a -f (fastigiosa-lapidosa),
popř. některá stanoviště řazena do lesnicko-typologických jednotek s písmenem -n
(lapidosa). Všechny takové jednotky, které se v oblasti vyskytují, jsou uvedeny
v následující tabulce:
Lesní typy řazené do subkategorie lesů zvláštního určení C1
5A3n
5B3f
5BC4e
6A3e
6B3f
6BC4e
7A2f
5A3e
5B3n
5BC4f
6A3f
6B3n
6BC4f
7A3f
5A3f
5BC3–4e
5BC4n
6A3n
6B4e
6BC4–5f
7AB3e
5AB2f
5BC3–4f
5BC4–5f
6AB3e
6BC3–4e
6BD3–4e
7AB3f
5AB3e
5BC3–4n
5BD3–5n
6AB3f
6BC3–4f
6C3–4f
7B3f
5AB3f
5BC3–5e
5C3–4e
6AB3n
6BC3–4n
6C3–4e
7B4e
5AB3n
5BC3–5f
5C3–4f
6AB4n
6BC3–5n
6C3n
7BC3f
5AB4n
5BC3–5n
5C3–5f
6B3–4e
6BC3e
6C3f
7BC4e
5B3–4n
5BC3e
5C3e
6B3–4f
6BC3f
6C3e
5B3–4f
5BC3f
5C3f
6B3e
6BC3n
6CD3–4e
5B3–4e
5BC3n
5C3n
5B3e
5BC4–5n
5C4f
5CD3–4f
Tabulka 13: Lesní typy, které jsou v daném území zařazeny k lesům zvláštního určení se zvýšenou funkcí
půdoochrannou.
4A2e
4A3e
4A3f
4AB3e
4AB2f
4B3e
4BC3e
4BC4–5n
4BC5n

Subkategorie C2 – Vodohospodářské a vodoochranné lesy
Řadí se sem lesy na území zdrojů podzemních vod, pobřeží vodárenských nádrží a
břehů vodárenských toků vykonávající vodoochrannou a břehoochrannou funkci.
Při hospodaření je třeba zajistit dřevinnou skladbu stanovištně vhodných dřevin
(podél nádrží a nad podzemními zdroji převaha jehličnanů mimo modřín, vyloučení
dřevin s opadem bohatým na dusík, podél toků preferovat hlubokokořenící listnáče),
pěstování porostů ve tvaru vysokého lesa, podrostní způsob hospodaření, mírné
prodloužení obmýtí cílových dřevin, použití jemných těžebně-obnovních technologií
(lanové systémy, koně), vyklizení vytěžené biomasy a zbytků, vyloučení použití
pesticidů, repelentů a minerálních hnojiv.
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Jedná se pouze o lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, která jsou
vylišována jako pásma k ochraně vydatnosti, jakosti, nebo zdravotní nezávadnosti
vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou
vodou.
Protože je celá oblast potenciálně zdrojem pitné vody vysoké kvality (kterou vody
pocházející z flyšových vrstev vynikají), je možné s ohledem na budoucí možné budování
zdrojů pitné vody pro místní či vzdálenější spotřebitele vyhlásit některé lesní porosty
v povodích menších potoků, na které nenavazují odlesněné plochy (poloniny) a v kterých
není doposud provedeno zpřístupnění a je zde výrazně menší návštěvnost, za
vodohospodářské lesy. V zájmové oblasti je toto možné provést u lesních porostů
v kvartalech (kvartal = jednotka rozdělení lesa odpovídající jednotce rozdělení lesa
‘oddělení‘ používané v České republice) 3, 4, 5, 6 a 7 Chripilivské lesní správy.
Subkategorie C3 – Lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce
Do lesů zvláštního určení subkategorie C3 řadíme výzkumné plochy sloužící pro
výzkumné účely vědeckých pracovišť, školní lesní podniky a školní polesí lesnických
fakult a středních lesnických škol.
Hospodaření je logicky nutné přizpůsobit potřebám jejich konkrétního poslání.
V zájmovém území se jedná o lesní porosty v údolí Chripilivec, které tvoří Horskou
lesní správu Ukrajinského vědecko-výzkumného institutu pro horské lesní hospodářství
P. S. Pasternaka. V této oblasti jsou prováděna dendrometrická šetření a hydrologické
výzkumy.
Subkategorie C4 – Lesy s deklarovanými zájmy ochrany přírody a krajiny
Cílem managementu v této subkategorii je ochrana před devastací a snaha
o vytvoření a zachování potenciálních přirozených ekosystémů udržováním, popř.
podporou autoregulačních procesů.
Management lesů by měl zajistit dřevinnou skladbu a porostní výstavbu co nejbližší
přirozenému stavu, vyloučení introdukce cizokrajných a stanovištně nevhodných dřevin,
prodloužení obnovní doby (podle přirozené obnovy nebo až do fáze rozpadu), maximální
využití autoregulačních procesů (zejména přirozené obnovy), uplatnění jemných způsobů
hospodaření (zákaz holosečí), intenzivnější zásahy v případech rekonstrukce či asanace,
v ochranném pásmu vyloučení výstavby cest a používání těžkých mechanismů apod.
Lesy chráněné jako rezervace, či národní parky se ve zpracovávané oblasti
nevyskytují, ačkoliv se vyskytuje dostatek přirozených porostů, které kritéria vyhlášení
splňují.
Subkategorie C5 – Lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti
K lesům potřebným pro zachování biologické různorodosti patří například genové
základny, prvky územního systému ekologické stability, porosty uznané ke sběru osiva,
popř. semenné plantáže a klonové archivy.
Cílem hospodaření je uchování a zlepšování genofondu lesních dřevin, jejich
hospodářské hodnoty a odolnosti a vytváření podmínek pro zvýšení produkce
reprodukčního materiálu.
V prvcích územního systému ekologické stability by mělo být hospodaření
podobné jako v lesích na území národních parků a národních přírodních rezervací.
V lesích pěstovaných k reprodukčním účelům by druhová skladba měla odpovídat
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konkrétním požadavkům, měl by být používán převážně podrostní hospodářský způsob,
důraz by měl být kladen na zušlechťovací, zdravotní a pozitivní výběr, měly by být
uvolňovány koruny pro zvýšení fruktifikace, obnovní těžba by měla být prováděna pouze
v semenném roce (využití semen pro sklizeň a přirozenou obnovu), holoseč naopak jen
při přeměnách, upřednostňována by měla být přirozená obnova apod.
Se vzrůstající poptávkou po osivu, či semenáčcích a sazenicích původních dřevin
nastane i zde potřeba vylišení lesů zvláštního určení, které budou zachovávat původní
populace lesních dřevin.
Subkategorie C6 – Lesy se zvýšenou rekreační funkcí (lesy lázeňské)
Zvýšenou rekreační funkci mají nejčastěji lesy s intenzivní zástavbou rekreačních
zařízení, lesy v oblastech s intenzivní sportovní činností, lesy v okolí národních
kulturních a historických památek apod. Předpokládá se v nich vysoká návštěvnost,
hospodaření se proto zaměřuje na podporu zdravotně rekreačních účinků lesa. Plochy lesa
okolo lázeňských zařízení jsou předurčené k léčebnému využití lázeňskými hosty,
prvořadý je zde zdravotně léčebný účinek lesů.
K zásadám hospodaření v těchto kategoriích lesů patří pěstování smíšených porostů
(v jehličnatých oblastech zvýšit podíl listnáčů a naopak), podle požadavků uplatňování
estetických, okrasných a introdukovaných dřevin, nebo naopak podporování přirozené
skladby a přirozeného charakteru porostů, vhodné je střídání všech hospodářských
způsobů od výběrného až po holosečné prvky, vytváření maloplošné mozaiky věkových
stupňů, rovněž střídání intenzity zakmenění až po volné plochy se solitéry. Účelné je
mírné prodloužení obmýtí, podpora estetiky ponecháním louček, volných ploch,
výsadbou alejí a vytvářením výhledových a oddychových míst. Je třeba udržovat cesty,
chodníky a zdroje pitné vody. Těžba by měla být přesunuta mimo rekreační sezónu,
vyloučeny by měly být těžké mechanismy, na nejfrekventovanějších místech by se měly
odstraňovat těžební zbytky. V lázeňských lesích by měly být preferovány dřeviny
s vysokou produkcí fytoncidů (jehličnany) a naopak vyloučeny větší skupiny alergicky
působících dřevin.
V současnosti se lesy této kategorie ve zpracovávané oblasti nevyskytují, v blízké
budoucnosti však lze očekávat, že zde bude provedena výstavba rekreačních zařízení.
Okolní lesní porosty pak budou splňovat zařazení do této kategorie.
Subkategorie lesa
B1
B2
B3
Kategorie B
C1
C2
C3
C4
C5
С6
Kategorie C
Kategorie A

Název
Lesy na nepříznivých stanovištích
Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace
Lesy v klečovém vegetačním stupni
Lesy ochranné
Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou
Vodohospodářské a vodoochranné lesy
Lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce
Z toho ve výukovém povodí
Lesy s deklarovanými zájmy ochrany přírody a krajiny
Lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti
Z toho ve výukovém povodí
Lesy se zvýšenou rekreační funkcí (lesy lázeňské)
Lesy zvláštního určení
Lesy hospodářské
Celkem
Z toho ve výukovém povodí

Plocha v ha
Zastoupení v %
238,41
2,51
66,43
0,7
304,84
3,22
196,79
2,08
353,85
3,74
424,71
4,49
424,71
490,05
5,18
129,17
1465,4
15,48
7694,76
81,3
9465
100
553,88

Tabulka 14: Přehled kategorií a subkategorií lesa.
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Kategorie a subkategorie v ČR

Stávající kategorie na
UA
Označení

Název

Lesy na nepříznivých
stanovištích
Lesy
ochranné

Vysokohorské lesy pod
hranicí stromové
vegetace

Lesy
zvláštního
určení
(povinné dle
zákona)

3.

2.

Lesy v ochranných
pásmech přírodních
léčivých a stolních
minerálních vod

Ochranné
lesy

Rekreačněozdravné
lesy

Lesy na území
Národních parků a
národních přírodních
rezervací
Lesy v 1. zóně
Chráněných krajinných
oblastí, Přírodních
rezervací a Přírodních
památek

1.

Lesy potřebné
k zachování biologické
různorodosti

Lesy
s přírodoochranným,
naučným a
historickokulturním
posláním

Lesy ostatní, kde
veřejný zájem vyžaduje
odlišný způsob
hospodaření – kulturní
památky

Lesy příměstské a se
zvýšenou rekreační
funkcí
Lesy se zvýšenou
funkcí půdoochrannou,
vodoochrannou,
klimatickou nebo
krajinotvornou

2.

3.

Lesy ostatní, kde
veřejný zájem vyžaduje
odlišný způsob
hospodaření – (např.
lesy bariérové)

Lesy
hospodářské

Vysokohorské lesy pod
hranicí stromové
vegetace

Rekreačněozdravné
lesy

Označení
nově
navrhované
subkategorie

Pozn.

B1

B

B2

Lesy v klečovém
vegetačním stupni

B3

Vodohospodářské a
vodoochranné lesy

C2

Lesy s deklarovanými
zájmy ochrany přírody
a krajiny

C4

Lesy potřebné pro
zachování biologické
různorodosti

C5

–

Lesy lázeňské
Lesy
zvláštního
určení
(možné
vyhlásit podle
veřejného
zájmu)

Označení nově
navrhované
kategorie

Lesy na nepříznivých
stanovištích

Lesy v klečovém
vegetačním stupni
Lesy v pásmech
hygienické ochrany
vodních zdrojů (Pásmo
hygienické ochrany I.
stupně)

Nově navrhovaná
kategorie

v území
není

v území
není

(C7)

neřešeno

Lesy se zvýšenou
rekreační funkcí (lesy
lázeňské)

C6

v území
není

Lesy se zvýšenou
funkcí půdoochrannou

C1

C

Ochranné
lesy
–

Lesy sloužící
lesnickému výzkumu a
lesnické výuce

–

–

Lesy sloužící
lesnickému výzkumu a
výuce

Lesy v uznaných
oborách a
v samostatných
bažantnicích

–

–

–

4.

Lesy
hospodářské

(C8)

neřešeno

C3

(C9)

neřešeno

A

Tabulka 15: Kategorizace lesů v České republice, na Ukrajině a návrh kategorizace lesů v zájmovém
území.

158

Využití geobiocenologické klasifikace při tvorbě regionálního plánu rozvoje lesů Ukrajinských Karpat

9.1.5
Hospodářské soubory (HS), základní hospodářská doporučení a
rámcové směrnice hospodaření (O. Holuša, M. Friedl, J. Holuša st.)
9.1.5.1 Vymezení hospodářských souborů
Při zpracování regionálního plánu se v rámci dané oblasti vymezují hospodářské
soubory (HS), jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích. Při vymezení
hospodářských souborů se vychází:
z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů charakterizovaných
přírodními podmínkami – lesními typy (viz kapitola 9.1.2),
z funkčního zaměření lesa na základě veřejných zájmů deklarovaných
prostřednictvím kategorizace lesů (viz kapitola 9.1.4),
ze stavu lesních porostů diferencovaných porostními typy v oblasti, pro kterou se
plán zpracovává.
V číselném označení hospodářských souborů je dvojčíslím označeno cílové
hospodářství (udáním výškové polohy (viz Tabulka 17) a ekologické řady (viz Tabulka
18)), dalšími čísly je označen porostní typ, případně další charakteristiky. U lesů
zvláštního určení se v označení cílového hospodářství druhá lichá číslice mění na
nejbližší nižší číslici sudou (blíže viz Tabulka 16, popř. Tabulka 19).

Kategorie lesů

hospodářských

zvláštního určení

ochranných

Hospodářský soubor
1. číslice
2. číslice
3. číslice
Cílový hospodářský soubor
Porostní typ
Výšková poloha
Ekologická řada
Typ současného porostu
2,3,4,5,7
1 – exponovaná
1 – smrkový
1,2,4,5,7
3 – kyselá
2 – jedlový
2,3,4,5,7
5 – živná
3 – borový
2,4,5,7
7 – oglejená
4 – ostatní jehličnany
1,2,3,5,7
9 – podmáčená
5 – dubový
2,3,4,5,7
0 – exponovaná
6 – bukový
1,2,4,5,7
2 – kyselá
7 – ostatní listnáče
2,3,4,5,7
4 – živná
8 – topolový
2,4,5,7
6 – oglejená
9 – nízký les
1,2,3,5,7
8 – podmáčená
0 – nezařazeno
1 – mimořádně nepříznivá
0
stanoviště
0
2 – vysokohorské lesy pod
hranicí stromové vegetace
0
3 – klečový vegetační stupeň
Tabulka 16: Kód číselného označení hospodářského souboru.
Výšková poloha

Vegetační stupeň

2
1., 2.
3
3., 4., 5.
4
3., 4.
5
5., 6.
7
7.
Tabulka 17: Kódování výškové polohy v číselném označení hospodářského souboru.
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Ekologická řada

Trofická řada

Hydrická řada

Terénní typ

1
jakákoliv
jakákoliv
n, e, f
3
A, AB
vodou neovlivněná
bez specifikace
5
B, BC, C
vodou neovlivněná
bez specifikace
7
jakákoliv
3–4, 3–5, 4
bez specifikace
9
jakákoliv
4–5, 5
bez specifikace
Tabulka 18: Kódování ekologických řad v číselném označení hospodářského souboru.
Specifické cílové hospodářské
Vegetační
Trofická
Hydrická
soubory
stupeň
řada
řada
01
jakýkoliv
jakákoliv
jakákoliv
02
8
jakákoliv
jakákoliv
03
9
jakákoliv
jakákoliv
29
4, 5
jakákoliv
4, 5
Tabulka 19: Kódování specifických cílových hospodářských souborů.

9.1.5.2

Terénní typ
y
jakýkoliv
jakýkoliv
jakýkoliv

Zastoupení cílových hospodářských souborů

Zastoupení cílových hospodářských souborů v oblasti je znázorněno v následující
tabulce (viz Tabulka 20) a v podobě mapy je pak také přiloženo v přílohách (viz přílohy
na CD).
Cílový hospodářský
01
02
29
41
43
45
51
53
soubor
Plocha (ha)
393,52 66,43
94,63 124,11 43,54
5,99 5690,72 1004,86
Zastoupení (%)
4,2
0,7
1,0
1,3
0,5
0,1
60,1
10,6
Cílový hospodářský
55
57
59
71
73
Celkem
soubor
Plocha (ha)
1366,72 68,15
3,15
206,47 65,42 331,10 9464,81
Zastoupení (%)
14,4
0,7
0,0
2,2
0,7
3,5
100,0
Tabulka 20: Zastoupení cílových hospodářských souborů v zájmovém území.

9.1.5.3 Základní hospodářská doporučení
Základní hospodářská doporučení jsou syntézou poznatků získaných v průběhu
zpracování regionálního plánu rozvoje lesa a úzce se váží na vymezení hospodářských
souborů. Zpracovávají se do podoby rámcových směrnic hospodaření pro hospodářské
soubory (dále jen „rámcových směrnic“, RS), viz dále kapitola 9.1.5.4.
Základní hospodářská doporučení jsou koncipována s ohledem na konkrétní
podmínky prostředí a porostu tak, aby při jejich praktickém naplňování byl výsledek
blízký optimu a ani použití mezních doporučených hodnot nebylo v podmínkách
hospodářského souboru chybné.
V následujících pasážích jsou uvedena jednotlivá základní hospodářská doporučení
a je upřesněn jejich obsah.
9.1.5.3.1 Základní dřeviny
Jsou to hlavní hospodářské dřeviny, jejichž pěstování je na daném stanovišti
biologicky oprávněné a na které je zaměřena pěstební činnost.
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9.1.5.3.2 Cílová druhová skladba
V rámci cílového hospodářského souboru představuje ekonomicky, biologicky i
funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku porostu, které odpovídá
přírodním podmínkám souboru. Nebere ohled na současný stav lesa. Pro současné
základní porostní typy je v hospodářském souboru doporučená cílová skladba, která je
dosažitelná ve změněných podmínkách těchto typů porostů.
V momentě dosažení základní cílové druhové skladby daného cílového
hospodářského souboru na úrovni porostu nebo porostní skupiny plní takovýto porost
téměř všechny sledované a požadované funkce lesa. Splňuje dokonce i požadavek
předběžné opatrnosti při očekávané změně klimatu a zajišťuje stabilitu lesa v době
obmýtí uvedených dřevin.
9.1.5.3.3 Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při
obnově porostů
Za meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) pokládáme dřeviny, které zajišťují
udržení, popřípadě zlepšení stanovištních podmínek porostu a které zvyšují stabilitu
porostů zejména při působení abiotických činitelů. Meliorační a zpevňující dřeviny plní
několik funkcí:
–
opadem listí a jeho postupným rozkladem uvolňují do půdy živiny a
organické látky, čímž zabraňují degradaci lesních půd,
–
podílejí se na zlepšování vodního režimu lesních půd (kořenovým systémem
zpevňují půdu a zabraňují tak vývratům na podmáčených půdách),
–
pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti
povětrnostním vlivům (odolnost proti větrům, odolnost proti námraze),
–
vytváří příznivější mikroklima v lesních porostech,
–
snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci (zdroj:
www.wikipedia.cz).
Rámcové směrnice udávají nezbytně potřebný minimální procentuální podíl
melioračních a zpevňujících dřevin v rámci cílového hospodářského souboru pro
odvození závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských
osnov (v nichž se závazně stanoví jejich podíl na dobu platnosti plánu pro nejnižší
jednotky rozdělení lesa). Výchovou mladých porostů je možno ještě druhovou skladbu
podle potřeby upravit tak, aby byla dosažena plánovaná cílová skladba porostu.
V porostech poškozených imisemi se podíl melioračních a přípravných dřevin zvyšuje.
Přiměřeně se podíl melioračních a zpevňujících dřevin snižuje na větších pokalamitních
plochách.
Meliorační a zpevňující dřeviny jsou dřeviny přirozené druhové skladby na daném
stanovišti (kromě jedle obrovské (Abies grandis) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga
menziesii)).
9.1.5.3.4 Hospodářské způsoby
Rozeznáváme následující hospodářské způsoby:
1.
Podrostní, kdy nový porost vzniká pod ochranou těženého porostu. Uplatňuje
se obnova clonná. Clonná seč se může členit na fázi přípravnou, semennou,
prosvětlovací a domýtnou.
–
Velkoplošná clonná seč (PP) – je širší jak dvojnásobek průměrné výšky
těženého porostu.
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–

2.

3.

4.

Maloplošná clonná seč (P) – nesmí být širší jak dvojnásobek průměrné
výšky těženého porostu.
–
Okrajová seč clonná. Porost se obnovuje postupně od kraje clonnými
pruhy.
–
Pruhová seč clonná. Porost se obnovuje na pruhu, který se zakládá
uvnitř porostu. Pokud se pruhy rozšiřují v jednom směru, přechází
v postupnou seč clonnou.
–
Skupinová seč clonná. Uvnitř porostu se zakládají clonné skupiny
zpravidla eliptického nebo obdélníkového tvaru.
Násečný, kdy nový porost vzniká v blízkosti porostní stěny jak na holé ploše,
tak pod ochranou přilehlého porostu. Uplatňuje se obnova okrajová. Vnější
okraj je tvořen holou plochou, jejíž šíře nepřekračuje průměrnou výšku
těženého porostu. Při zahájení obnovy porostu se vnější okraj vytváří
násekem. Vnitřní okraj je tvořen procloněným pruhem těženého porostu
podél porostní stěny. Jeho šířka je omezena s účinným dosahem přímého
bočního světla. V rozvolněných porostech může činit až dvojnásobek
porostní výšky.
–
Okrajová seč (N) – podle počtu těžebních zásahů, kterými se přesouvá
porostní stěna ve směru postupu obnovy a vnitřní okraj se tak mění na
vnější, se odlišuje:
–
Prostá okrajová seč – porostní stěna se přesouvá jedním zásahem
charakteru úzké holé seče – násekem.
–
Dvoufázová nebo třífázová okrajová seč – vnitřní okraj se napřed
jedním, výjimečně dvěma těžebními zásahy uvolní, čímž se
rozšíří zóna vnitřního okraje.
Podle směru postupu obnovy se odlišuje:
–
Odrubná seč – přímočará, zvlněná nebo stupňovitá porostní stěna se
odsouvá jednosměrně.
–
Obrubná seč – skupiny založené uvnitř porostu se rozšiřují excentricky
několika směry.
Holosečný, kdy nový porost vzniká na souvisle vytěžené ploše, která je širší
než průměrná výška těženého porostu. Používá se obnovy holosečné.
–
Velkoplošná holá seč (HH) – je širší než dvojnásobek průměrné výšky
porostu (podle české legislativy se tato seč může používat jen
výjimečně).
–
Maloplošná holá seč (H) – její šířka přesahuje výšku těženého porostu
a zároveň nepřekračuje dvojnásobek výšky těženého porostu.
–
Pruhová seč holá – mívá zpravidla obdélníkovitý tvar. Přiřazuje se
v jednom směru od výchozí linie, většinou od kraje porostu.
–
Kulisová seč holá – má tvar pruhu, který se vkládá dovnitř porostu.
Kulisy tvoří zachovaná část těženého porostu. Mají být nejméně
trojnásobně širší než založená paseka.
–
Skupinová seč holá (kotlíková seč) – uvnitř porostu se zakládají holé
skupiny zpravidla eliptického nebo obdélníkovitého tvaru. Jejich šíře je
menší než dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu.
–
Obnova semennými výstavky – na pasece se ponechává určitý počet
výstavků převážně slunných dřevin. Výstavky se většinou odstraňují po
vzniku žádoucího náletu.
Výběrný, kdy se těžba za účelem výchovy a obnovy porostů časově a
prostorově nerozlišuje. Uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo
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jejich skupin, které jsou nežádoucí nebo mýtně zralé. Obnova porostů probíhá
plynule a nepřetržitě. Těžbou se uvolňuje porost pro následující generaci.
Používá se výběrná seč.
–
Výběrná seč (V):
–
Jednotlivě výběrná seč – při obnově se těží převážně jednotlivé
stromy.
–
Skupinovitě výběrná seč – při obnově se těží převážně skupiny
stromů. Vzniká skupinovitá obnova.
Jsou uvedeny jen základní obnovní seče a jejich kombinace s předsunutými
obnovními sečemi. U okrajových sečí se předpokládá možnost jejich následné kombinace
s clonnou sečí, tedy přechod k okrajové seči clonné nebo ke skupinovité seči clonné.
9.1.5.3.5 Obmýtní doba (obmýtí)
Je stanovena jako rámcová produkční doba pro porosty zařazené do hospodářského
souboru. Je uvedena věkovým rozpětím zaokrouhleným na desítky let. Tato doba se blíží
kulminaci hodnotového celkového průměrného přírůstu (CPP). Rozmezí obmýtí,
uvedené v závorce, svými okrajovými hodnotami již nerespektuje optimální využití
produkce. Přitom ale ještě nejsou významněji ohroženy ekologické funkce lesa a jeho
reprodukce. Obmýtí se snižuje u jehličnatých porostů ohrožených imisemi (u bukových
porostů ohrožených imisemi se naopak zvyšuje) a u porostů rozvrácených kalamitami.
Snižuje se také u porostů poškozených hnilobami, především v důsledku loupání porostů
a na prvních generacích lesa. V lesích ochranných se mohou některé stromy nechat dožít
do přirozeného mýtního věku (f – fyzického věku).
9.1.5.3.6 Obnovní doba
Je plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné
obnovy lesního porostu. Stanovuje se pro každý hospodářský soubor zvlášť a udává se
počtem let zaokrouhleným na desítky. Je závislá na stavu, skladbě a způsobu obnovy
současného porostu a na cíli druhové skladby, kterého má být dosaženo v době zajištění
kultury. V lesích ochranných, obhospodařovaných výběrným způsobem, je obnovní doba
nepřetržitá.
9.1.5.3.7 Hospodářský tvar lesa
Je výsledkem způsobu vzniku lesních porostů a způsobu hospodaření. Rozlišujeme:
–
Les vysoký (vysokokmenný), vzniklý ze semen nebo sazenic.
–
Les nízký (pařezina), vzniklý výmladností.
–
Les střední (sdružený), vzniklý jako kombinace výmladkové složky a jedinců
semenného původu.
9.1.5.3.8 Vysvětlivky pojmů použitých v kapitole
−

Porostní typ vyjadřuje zařazení současných porostních skupin podle
převládající dřeviny. Porosty s převahou modřínu, jedle, jedle obrovské a
douglasky se zařazují do porostního typu smrkového, porosty s převahou
vejmutovky, borovice černé do porostního typu borového, porosty javoru
mléče, javoru klenu, jilmu habrolistého se řadí do bukového porostního typu
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−

−

−

a konečně porosty dubu červeného a ostatních listnáčů se řadí do porostního
typu ostatní listnaté.
Základní doporučení:
1.
hospodářský způsob: H – holosečný, P – podrostní, N – násečný, V –
výběrný,
2.
doporučené obmýtí (detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny
u jednotlivých hospodářských souborů),
3.
obnovní doba,
4.
počátek obnovy,
Cílová druhová skladba + alternativy. Ekonomicky, biologicky i funkčně
optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním
podmínkám souboru. Neodpovídá ovšem současnému stavu lesů. Je uvedena
v desítkách procent. Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin
cílového souboru a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě
buku a dubu. Porosty dubu a buku by se měly z celospolečenského hlediska
obnovovat opět na porosty dubu a buku. Alternativy pak ukazují další
přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských
souborech v návaznosti na porostní typy.
Meliorační a zpevňující dřeviny. Uvedeny minimální podíly pro jednotlivé
cílové hospodářské soubory.
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9.1.5.4 Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářské soubory
Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

01
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Mimořádně nepříznivá stanoviště (kategorie B1)
(srázy, skalní ostrohy, prameniště; litozemě, rankery,
rankerové kambizemě, gleje)

394
ha

4,2 %

Všechny typy s terénní charakteristikou „y“ (např. 5BC3y, 6BC3–4ye apod.)
Picea abies, Abies alba, Fagus
sylvatica
Podle lesních typů

Geograficky nepůvodní
dřeviny (max. %)

–

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

30

Abies alba, Fagus
sylvatica, Acer
pseudoplatanus

Les vysoký

Výběrný, násečný

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy

011 – smrkové (4.–5.
vs)

011 – smrkové (6.–7.
vs)

016 – bukové

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

100

30–∞

120–150

50–∞

160–∞

50–∞

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

131–∞

Výběrný

Podrostní,
81
výběrný
16–30 m

Podrostní,
101–131
výběrný
16–24 m

18–30 m

Smrk střední, listnáče dobré
Podle potřeby zdravotního
Podle potřeby porostů
stavu, podle přirozené
podrostně nebo výběrně
obnovy

Dobrá
Podrostním, nebo výběrným
způsobem
uvolňovat
zmlazení

Výchova porostů:
- kultury

Podle možností (žádná)

Podle možností (žádná)

Podle možností (žádná)

- mladé porosty

Výběr nekvalitních jedinců

Výběr nekvalitních jedinců

- dospívající porosty

Podle možností

Obnovní postup a
míšení dřevin

Smrk slabě

Obnovní doba

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Průměrný
Průměrný
Protierozivní, infiltrační
Podprůměrná

Výběr nekvalitních jedinců
Ponechávat jen dřeviny
Podle možností
cílové skladby
doporučená cílová skladba: doporučená cílová skladba:
PA 2–4, AA 3–5, FS 2–3,
PA 2–4, AA 3–4, FS 2–4,
APS + –1
APS + –1
Průměrný
Nadprůměrný
Protierozivní, infiltrační
Průměrná až nadprůměrná

Průměrný
Nadprůměrný
Protierozivní, infiltrační
Nadprůměrná

Nevyklizovat
Tabulka 21: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 01.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

02

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Vysokohorské lesy pod
vegetace (kategorie B2)

Plocha

hranicí

stromové
66 ha 0,7 %

(mělké půdy vrcholů)
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)

8; A, AB, B; 2, 3, 5; y, n, e, f

Základní dřeviny

Picea abies

Základní cílová
druhová skladba

Pice abies 10, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus

Geograficky nepůvodní
dřeviny (max. %)

–

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

+

Fagus sylvatica, Sorbus
aucuparia, Betula
pendula, Acer
pseudoplatanus

Les vysoký

Výběrný

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

021 – smrkové
Obmýtí

Obnovní doba

150

∞

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

-

Výběrný

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin

Podprůměrné

Výchova porostů:
- kultury

Uchovat les

- mladé porosty

Bez zásahu
Bez zásahu
Ohrožení
činiteli

- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

8–14 m
Bez úmyslných zásahů

klimatickými

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Protierozivní
Infiltrační
Vysoká u původního smrku
Dřevo ponechat v porostech
Tabulka 22: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 02.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

29
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny

Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Olšová stanoviště na podmáčených půdách

95 ha

(aluvia; gleje, kambizemě oglejené)

1%

4, 5; AB, BC, BD; 4, 5; n, e, y, f
Alnus, glutinosa, Fraxinus
Geograficky nepůvodní
excelsior, Acer pseudoplatanus,
–
dřeviny (max. %)
Picea abies
Fraxinus excelsior 3–5, Alnus glutinosa 2–5, Acer pseudoplatanus 2–3, Picea abies 0–
2

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

30

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Výchova porostů:
- kultury

- mladé porosty

- dospívající porosty

Hospodářský způsob

Les vysoký

Násečný, holosečný

297 – listnaté (Alnus
glutinosa, Fraxinus
excelsior)
Obmýtí

Obnovní doba

80

20

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

61
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin

Hospodářský tvar

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Násečný,
holosečný
24 m

Průměrné
Holosečně nebo násečně
Dosažení
užitkových
sortimentů
Negativní
výběr,
uvolňování jasanu olše,
javoru klenu, smrku
Uvolňování
kvalitních
jedinců

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Podprůměrný až průměrný
Břehoochranný
Desukční
Nadprůměrná
Kůň, traktor (v zimě)
Tabulka 23: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 29.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

41
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Exponovaná stanoviště středních poloh
(pískovce, jílovce; prudké svahy a kamenitá stanoviště;
kambizemě a rankerové kambizemě)

124
ha

1,3 %

4; A, AB, B, BC; 2, 3; n, e
Fagus sylvatica, Abies alba, Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
Quercus sp.
Podle lesních typů: Fagus sylvatica 7–10, Abies alba 0–2, Quercus sp. 0–1

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

30

Fagus sylvatica, Abies alba, Tilia sp.,
Quercus sp., Fraxinus excelsior, Acer
platanoides, Ulmus sp., Carpinus betulus

Les vysoký

Násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

416 – bukové

Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury

- mladé porosty

- dospívající porosty

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

411 – smrkové

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

120

30

90

30

100

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

81

Násečný

101
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy

417 – listnaté
(Fraxinus excelsior,
Tilia sp., Carpinus
betulus)

Podrostní,
násečný
26–28 m

71

Násečný,
(podrostní)
24–28 m

Průměrné až nadprůměrné
Podle
probíhajícího
zmlazení buku, clonně až
násečně po svahu
Podle možností zaměření na
kvalitu produkce

Nadprůměrné
Násečně, přeměna dřevinné
skladby,
zalesnění
potřebnými dřevinami
Podle možností zaměření na
kvalitu produkce
Uvolňování
dřevin
Negativní (a pozitivní)
výhledových
cílů
výběr, uvolňovat vtroušené
(podúroveň
i
úroveň,
dřeviny
zásahy)
Úrovňové zásahy s kladným Uvolňování a podpora
výběrem
vtroušených dřevin
V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na
Nebezpečí eroze
100 let/obnovní doba 30 let;
Nebezpečí eroze
Průměrný
Protierozivní
(Infiltrační)
Nadprůměrná

Průměrný
Protierozivní
(Infiltrační)
Nadprůměrná

Obnovní doba

18–20 m
Nadprůměrné (nevhodné)
Násečně, přeměna dřevinné
skladby,
zalesnění
potřebnými dřevinami
Podle možností
Uvolňování
dřevin

vtroušených

Uvolňování
dřevin

vtroušených

Nebezpečí eroze

Podprůměrný
Protierozivní
(Infiltrační)
Průměrná

Kůň, lanová dopravní zařízení
Tabulka 24: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 41.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

43
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Kyselá stanoviště středních poloh

44 ha 0,5 %

(pískovce; podzoly, podzolované kambizemě)
4; A, AB; 3
Fagus sylvatica, Abies alba, Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
Quercus sp.
Fagus sylvatica 7, Abies alba 2, Quercus sp. 1, Acer pseudoplatanus

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies
alba, Tilia sp., Quercus
sp., Carpinus betulus

Les vysoký

Násečný, podrostní,
holosečný

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

431 – smrkové
Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

110

30

130

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

111

Holosečný,
násečný,

91
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty

437 – listnaté

Obmýtí

Holosečný,
násečný,
podrostní
26–28 m

Nadprůměrné (nežádoucí)
Násečný, pasečný, rovněž
se
sadbou
chybějících
dřevin
Podle možností zaměření na
kvalitu
Negativní výběr, výsek
nevhodných dřevin

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

24 m
Průměrné
Holosečně a násečně podle
expozice a terénu
Podle možností zaměření na
kvalitu
Negativní výběr

- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční

V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na
90 let/obnovní doba 20 let;
Podprůměrný

Podprůměrný

Infiltrační
Podprůměrná

Infiltrační
Průměrná

- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Univerzální kolový, či pásový traktor
Tabulka 25: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 43.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

45
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Živná stanoviště středních poloh

6 ha

(pískovce, jílovce, deluvia; kambizemě, luvizemě)

0,1 %

4; B; 3
Fagus sylvatica, Quercus sp., Geograficky nepůvodní
dřeviny (max. %)
Picea abies, Abies alba
Fagus sylvatica 5, Picea abies 3, Abies alba 2

–

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies
alba, Tilia sp., Acer
platanoides, Fraxinus
excelsior, Ulmus sp.,
Quercus sp., Carpinus
betulus, Prunus avium

Les vysoký

Podrostní, násečný

Porostní typy
Základní
hospodářská
doporučení

457 – listnaté
Obmýtí

Obnovní doba

90

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

71
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Holosečný
18–24 m

Nadprůměrné
Holoseče;
výsadba
skupinovitá (přeměna)

Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty

Uvolňovat
vtroušené
výhledového cíle

všechny
dřeviny

- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný

Podprůměrný až průměrný

- vodoochranný

Infiltrační
Nadprůměrná

- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Univerzální kolový, či pásový traktor
Tabulka 26: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 45.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

51
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Exponovaná stanoviště vyšších poloh
(prudké svahy, kamenitá stanoviště; pískovce, jílovce;
kambizemě, rankerové kambizemě)

5691
ha

60,1
%

5, 6; A, AB, B, BC, C, BD, CD; 3, 3–4, 3–5, 4, n, e, f
Picea abies, Abies alba, Fagus Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
sylvatica
Picea abies 3–6, Fagus sylvatica 2–4, Abies alba 1–3, Acer pseudoplatanus 0–2

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

30

Fagus sylvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Ulmus sp., Tilia sp.,
Fraxinus excelsior

Les vysoký

Násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

511a – smrkové

511b – smrkové (5.
vs)

516 – bukové

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

110

30

100

30

130

Obnovní doba

40

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Násečný,
podrostní
30–34 m
Smrk podprůměrně, jedle a
buk průměrně
Náseky
po
svahu
s postupem proti jihu a
západu; zmladit jedli a
listnáče, nezmlazující se
dřeviny vysadit

Násečný,
podrostní
30–34 m
Smrk průměrně, jedle a buk
podprůměrně
Náseky
po
svahu
s postupem proti jihu a
západu; zmladit jedli a
listnáče, nezmlazující se
dřeviny vysadit

Podrostní,
násečný
26–32 m
Buk
průměrně,
smrk
ojediněle

Výchova porostů:
- kultury

Zaměření na kvalitu

Zaměření na kvalitu

Zaměření na kvalitu

- mladé porosty

Negativní výběr

Negativní výběr

Negativní výběr, podpora
smrku, jedle a klenu

- dospívající porosty

Pozitivní výběr i v úrovni

91

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy

Obnovní postup a
míšení dřevin

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

81

Podle možností pozitivní
výběr i v úrovni, tloušťkový
přírůst, příprava pro obnovu
V porostech poškozených V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na hnilobami upravit obmýtí na
90 let/obnovní doba 20 let; 90 let/obnovní doba 20 let;
Ohrožení buření, erozí
Ohrožení buření, erozí

121

Náseky a clonné seče podle
postupu přirozené obnovy;
smrk pro vylepšování

Pozitivní výběr, podpora
smrku, jedle a klenu
V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na
100 let/obnovní doba 30 let;

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Nadprůměrný
Půdoochranný, protierozní
Slabě infiltrační
Průměrná

Nadprůměrný
Půdoochranný, protierozní
Slabě infiltrační
Průměrná

Nadprůměrný
Protierozivní
(Infiltrační)
Nadprůměrná

Pásové traktory, lanové dopravní systémy
Tabulka 27: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 51.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

51
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Exponovaná stanoviště vyšších poloh
(prudké svahy, kamenitá stanoviště; pískovce, jílovce;
kambizemě, rankerové kambizemě)

5691
ha

60,1
%

5, 6; A, AB, B, BC, C, BD, CD; 3, 3–4, 3–5, 4, n, e, f
Picea abies, Abies alba, Fagus Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
sylvatica
Picea abies 3–6, Fagus sylvatica 2–4, Abies alba 1–3, Acer pseudoplatanus 0–2

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

30

Fagus sylvatica, Abies
alba, Acer
pseudoplatanus, Ulmus
sp., Tilia sp., Fraxinus
excelsior

Les vysoký

Násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

120

40

90

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

71

Násečný

91
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty
- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

517 – ostatní listnaté
(Alnus glutinosa)

512 – jedlové

Výběrný,
podrostní,
(násečný)
28–34 m

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

22–26 m

Nadprůměrné
Výběrný,
či
podrostní
způsob
Zaměření
na
kvalitu
produkce
Negativní výběr, podpora
buku a jedle
Pozitivní výběr, podpora
jedle a buku
V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na
100 let/obnovní doba 30 let;

Průměrná
Násečný (přeměna dřevinné
skladby)
Zaměření
na
přeměnu
druhové skladby
Pozitivní výběr, uvolňování
smrku, jedle, buku
Pozitivní výběr, uvolňování
smrku, jedle, buku

Nadprůměrný
Protierozivní
Slabě infiltrační
Nadprůměrná

Nadprůměrný
Protierozivní
Slabě infiltrační
Podprůměrná

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Pásové traktory, lanové dopravní systémy
Tabulka 28: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 51.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

53
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Kyselá stanoviště vyšších poloh
(pískovce; kambizemě oligotrofní, podzoly, kryptopodzoly)

1005
ha

10,6
%

5, 6; A, AB; 2, 3
Picea abies, Fagus sylvatica, Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
Abies alba
Podle lesních typů: Picea abies 3–5, Fagus sylvatica 2–5, Abies alba 2–3, Acer
pseudoplatanus 0–1

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies
alba, Acer
pseudoplatanus

Les vysoký

Podrostní, násečný

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

531 – smrkové
Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

120

30

120

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

101
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty
- dospívající porosty

532 – smíšené (Fagus
sylvatica, Abies alba,
Picea abies)

Podrostní,
(násečný)
28–34 m

Nadprůměrné
Náseky v prvé fázi obnovy,
poté pokračovat clonně
Zaměření
na
kvalitu
produkce
Uvolňovat
listnáče,
negativní výběr
Pozitivní výběr v úrovni

101

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Násečný,
(podrostní)
30–34 m

Průměrné
Náseky s postupem proti
jihu a západu
Zaměření
na
kvalitu
produkce
Uvolňovat smrk; negativní
výběr
Pozitivní i negativní výběr i
v úrovni

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný

Průměrný a nadprůměrný

Nadprůměrný

- vodoochranný

Infiltrační
Podprůměrná

Infiltrační
Podprůměrná

- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Universální kolové, speciální lesnické kolové a pásové traktory
Tabulka 29: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 53.

173

Využití geobiocenologické klasifikace při tvorbě regionálního plánu rozvoje lesů Ukrajinských Karpat

Číselné označení
cílového hospodářského
souboru

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Živná stanoviště vyšších poloh

55

1367
ha

(pískovce, jílovce; oligotrofní, mezotrofní kambizemě)

Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)

14,4
%

5, 6; B, BC, C; 2, 3
Geograficky

nepůvodní

Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba
–
dřeviny (max. %)
Podle lesních typů: Picea abies 2–6, Abies alba 2–3, Fagus sylvatica 1–3, Acer
pseudoplatanus 0–1, Fraxinus excelsior

Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Ulmus sp., Fraxinus excelsior,
Cerasus avium, Tilia sp.

Les vysoký

Holosečný,
násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury

- mladé porosty

551 – smrkové

552 – jedlové

556 – bukové

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

110

30

120

40

130

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

91

Podrostní,
násečný,
holosečný

101

Podrostní,
násečný,
(holosečný)

111

Podrostní,
násečný,
(holosečný)

30–36 m

24–34 m

Obnovní doba

26–32 m

Nadprůměrné

Průměrné až nadprůměrné

Nadprůměrné

Náseky v prvé fázi obnovy
obnovovat bukem s jedlí,
pokračovat clonně či násečně
proti jihu a západu
Podle možností se zaměřit na
kvalitu produkce
Podle
možností
výsek
obrostlíků
a
nežádoucích
dřevin; uvolňování jedle, buku
a klenu

Zmlazující
se
lokality
obnovovat jen podrostním
způsobem; užití náseků pro
rozpracování obnovy

Clonnými
sečemi
podle
potřeby uvolňovat zmlazení;
náseky použít pro rozpracování
obnovy
Podle možností se zaměřit na
kvalitu produkce

Zaměření na kvalitu
Výsek
obrostlíků
nežádoucích dřevin

Negativní výběr, tloušťkový
přírůst, uvolňování jedle a
smrku

Negativní výběr i v úrovni, Podle potřeby
podpora vývoje korun
uvolňovat jedli

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

V porostech poškozených
hnilobami upravit obmýtí na 90
V porostech poškozených V porostech poškozených
let/obnovní doba 20 let;
hnilobami upravit obmýtí na hnilobami upravit obmýtí na
V
porostech
ohrožených
100 let/obnovní doba 30 let;
100 let/obnovní doba 30 let;
větrem upravit obmýtí na 110
let/obnovní doba 40 let;

- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Nadprůměrný

Nadprůměrný

možností

Výsek nevhodných dřevin,
obrostlíků,
předrostlíků,
uvolňování jedle a smrku

- dospívající porosty

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční

a

a

Nadprůměrný

Protierozivní – za přívalových Protierozivní – za přívalových Protierozivní – za přívalových
srážek
půdy
potenciálně srážek
půdy
potenciálně srážek
půdy
potenciálně
ohroženy erozí
ohroženy erozí
ohroženy erozí
Infiltrační
Infiltrační
Infiltrační
Průměrná až podprůměrná

Průměrná

Nadprůměrná

V
porostech
ohrožených
větrem doporučená cílová
skladba: PA 1–4, AA 3–4, FS
3–4, APS + –1
Universální kolové, speciální lesnické kolové a pásové traktory

Tabulka 30: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 55.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

55
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Živná stanoviště vyšších poloh
(pískovce, jílovce; oligotrofní, mezotrofní kambizemě)

1367
ha

14,4
%

5, 6; B, BC, C; 2, 3
Picea abies, Fagus sylvatica, Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
Abies alba
Podle lesních typů: Picea abies 2–6, Abies alba 2–3, Fagus sylvatica 1–3, Acer
pseudoplatanus 0–1, Fraxinus excelsior

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Ulmus sp.,
Fraxinus excelsior, Cerasus
avium, Tilia sp.

Les vysoký

Holosečný, násečný,
podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

851 – smrkové
(rezonanční)
Obmýtí

Obnovní doba

150

40

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

131
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty
- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Podrostní,
násečný
28–36 m

Průměrné
Clonné seče, okrajové seče
Zaměřit na kvalitu a
stabilitu produkce
Výsek nevhodných dřevin
(negativní výběr)
Negativní výběr v úrovni i
v podúrovni
Ohrožení buření, sněhem,
hnilobami

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Nadprůměrný
Protierozivní
–
za
přívalových srážek půdy
potenciálně ohroženy erozí
Infiltrační
Podprůměrná
Universální kolové, speciální lesnické kolové a pásové traktory
Tabulka 31: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 55.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

57
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Oglejená stanoviště vyšších poloh

68 ha 0,7 %

(pískovce, jílovce; mezotrofní, oglejené kambizemě)
5, 6; AB, B, BC, C; 3–4, 3–5, 4

Picea abies, Abies alba, (Fagus Geograficky nepůvodní
–
dřeviny (max. %)
sylvatica)
Podle lesních typů: Fagus sylvatica 3–4, Picea abies 2–4, Abies alba 2–3, Alnus
glutinosa 0–2, Acer pseudoplatanus 0–2, Fraxinus excelsior 0–2

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

25

Fagus sylvatica, Abies alba,
Acer pseudoplatanus, Ulmus sp.,
Fraxinus excelsior

Les vysoký

Podrostní, násečný

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

571 – smrkové
Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

110

30 (40)

120

30 (40)

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

91
Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin

Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty

576 – bukové

Obmýtí

Podrostní,
násečný,
(holosečný)
30–32 m

Průměrné
Podle
sousedních
hospodářských souborů (55)
preferovat
podrostní
způsob; míšení skupinovité
Podle možností zaměření na
stabilitu porostů
Uvolňovat jedli

101

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Podrostní,
násečný,
(holosečný)
28–32 m

Průměrné
Podle
sousedních
hospodářských souborů (55)
preferovat
podrostní
způsob; míšení skupinovité
Podle možností zaměření na
stabilitu porostů
Uvolňovat jedli, klen, jasan;
udržovat vertikální zápoj

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

Pěstovat hluboce zavětvené
Udržovat vertikální zápoj
koruny (úrovňové probírky)
Vývraty, zamokření, buřeň;
rozluky, odluky, zpevňující
Vývraty, zamokření, buřeň
pruhy (jedle);

Meliorace:

Neodvodňovat

Neodvodňovat

Funkční potenciál:
- produkční

Nadprůměrný

Nadprůměrný

- vodoochranný

Desukční

Desukční

- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Podprůměrná

Nadprůměrná

- dospívající porosty

Obmýtí

- půdoochranný

Universální kolový, či pásový traktor
Tabulka 32: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 57.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

59
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh
(plošiny; gleje)

3 ha

0%

5, 6; AB, BC, C; 4–5, 5
Geograficky nepůvodní

Picea abies, Abies alba
–
dřeviny (max. %)
Podle lesních typů: Abies alba 4–2, Fagus sylvatica 2–4, Picea abies 1–6, Fraxinus
excelsior 0–2, Acer pseudoplatanus 0–2

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

20

Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Alnus
glutinosa, Populus
tremula

Les vysoký

Podrostní, (násečný)

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin
Výchova porostů:
- kultury

597 – listnaté (Alnus
glutinosa)

591 – smrkové
Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

110

40

80

20

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

61

Násečný

91 (81 – 12
Podrostní,
%)
(násečný)
30 m

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční

Průměrný

Průměrný

- vodoochranný

Desukční

Desukční

- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Podprůměrná

Podprůměrná

- dospívající porosty
Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

na

Stabilita

Uvolňovat jedli a listnáče,
Uvolňovat smrk
úrovňové zásahy
Pěstovat hluboce zavětvené
koruny
Vývraty, zamokření; včasné
zásahy
Neodvodňovat
Neodvodňovat

- mladé porosty

Obnovní doba

24 m

Podprůměrné
Podprůměrné
Podle
sousedních
Násečně
přeměnit
hospodářských souborů (57)
smrkové porosty
preferovat podrostní způsob
Stabilita

Obmýtí

- půdoochranný

Universální kolový, či pásový traktor
Tabulka 33: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 59.
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Číselné
označení
cílového
hospodářského
souboru

71
Skupiny
typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní
cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Exponovaná stanoviště horských poloh
(prudké svahy, kamenitá stanoviště; kambizemě, rankerové
kambizemě)

206
ha

2,2 %

7; A, AB, B, BC; 2, 3, 4; n, e, f
Geograficky nepůvodní

Picea abies
–
dřeviny (max. %)
Podle lesních typů: Picea abies 6–7, Fagus sylvatica 2, Abies alba 0–1, Acer
pseudoplatanus 0–1

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

15

Fagus sylvatica, Abies
alba, Acer
pseudoplatanus, Sorbus
aucuparia

Les vysoký

Násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy
Obnovní postup a
míšení dřevin

Výchova porostů:
- kultury

- mladé porosty

- dospívající porosty

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:

Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

711 – smrkové

711 – smrkové
(poškozené)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

130

40

110

30

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

111 (101 –
Podrostní,
12 %)
násečný
22–30 m
Průměrné
Náseky, či clonné seče
podle postupu přirozené
obnovy; zmlazovat pouze
původní smrk
Zaměřovat se na kvalitu
produkce

91

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Holosečný,
násečný
18–26 m

Není vhodná
Náseky
a
zalesnění;
výsadba smrků ze 7.
vegetačního stupně

Pozitivní výběr, nejvíce
přirůstající
jedince
vysekávat
Pozitivní výběr, udržovat Zdravotní,
kvalitativní
buk, jedli
výběr
Ohrožení buření, erozí,
povětrnostními vlivy;
Ohrožení buření, erozí,
V porostech ohrožených
povětrnostními vlivy
větrem upravit obmýtí na
110 let/obnovní doba 40 let;

Negativní
břízy

výběr,

výsek

Průměrný až podprůměrný
Půdoochranný,
protierozivní
(Infiltrační)
Průměrná až nadprůměrná
(původní smrk)

Podprůměrný
Půdoochranný,
protierozivní
(Infiltrační)
Podprůměrná

Universální kolový, speciální lesnický, či pásový traktor
Tabulka 34:Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 71.
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Číselné označení
cílového
hospodářského
souboru

73
Skupiny typů
geobiocénů
(typy geobiocénů)
Základní dřeviny
Základní cílová
druhová skladba

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

Plocha

Kyselá stanoviště horských poloh

65 ha 0,7 %

(pískovce; podzoly)
7; A, AB; 2, 3
Geograficky nepůvodní

Picea abies
–
dřeviny (max. %)
Podle lesních typů: Picea abies 6–7, Fagus sylvatica 1–2, Abies alba 0–2, Betula
pendula

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ:
Minimální podíl
melioračních a
zpevňujících dřevin %

Meliorační a zpevňující dřeviny

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

15

Fagus sylvatica, Abies
alba, Sorbus aucuparia

Les vysoký

Násečný, podrostní

Porostní typy

Základní
hospodářská
doporučení

Hodnocení porostů
(AVB)
Možnosti přirozené
obnovy

731 – smrkový
Obmýtí

Obnovní doba

130

40

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Bezpečnost
produkce a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:
Funkční potenciál:
- produkční

Podprůměrný

Výchova porostů:
- kultury
- mladé porosty
- dospívající porosty

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

Počátek obnovy

Hospodářský
způsob

111 (101 –
Podrostní
12 %)
18–26 m
Průměrné
Clonné seče podle postupu
přirozené
obnovy;
zmlazovat pouze původní
smrk
Zaměření
na
kvalitu
produkce
Negativní výběr
Pozitivní výběr
Ohrožení
buření,
povětrnostními vlivy

Obnovní postup a
míšení dřevin

Obmýtí

- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Odchylky od
modelu
Doporučené výrobní
technologie:

Infiltrační
Průměrná až nadprůměrná
(u původního smrku)
Universální kolové, speciální lesnické kolové i pásové traktory
Tabulka 35: Rámcové směrnice hospodaření pro hospodářský soubor 73.
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Kategorie:

Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou – kategorie C1

Funkce:
Lokalizace:

Půdoochranná
Extrémní svahy

Cíl hospodaření:

Stabilita svahů

Cílová druhová skladba:
Hospodářský tvar:
Obmýtí:
Obnovní doba:
Hospodářský způsob:
Obnovní postup, míšení
dřevin a prostorová
výstavba:
Zalesňování, přirozená
obnova:
Výchova
zaměření:
porostů:
mladé
porosty:
dospívající
porosty:
Bezpečnost produkce:
Opatření ochrany lesa:
Opatření v pěstební
činnosti:

Smíšená skladba hluboko kořenících listnáčů
Les vysoký
Podle hospodářského souboru a porostních směsí
Diferencovaná podle projevů škod na půdním povrchu
Násečný, podrostní, holosečný
Násečný po svahu, při aktivním projevu poklesů i holosečný, jinak
upřednostňovat podrostní hospodářský způsob; míšení jednotlivé i
skupinovité

Opatření v těžební
činnosti:

Využívat přirozenou obnovu
Stabilita půdních poměrů
Intenzivní zásahy, uvolňování korun; nutnost vybudování cestní sítě
Intenzivní zásahy
Ohrožení poklesy a sesuvy

Těžby provádět v období sucha

Opatření v ostatních
Po těžbě vždy obnovit odtokové poměry
činnostech:
Meliorace:
Technicky upravit odtoky vod z pramenišť a z podmáčených ploch
Cestní síť:
Poškození cestní sítě ihned opravovat
Tabulka 36: Rámcové směrnice hospodaření pro kategorii lesů C1 – lesy se zvýšenou funkcí
půdoochrannou.
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Kategorie:

Lesy vodoochranné – kategorie C2

Funkce:
Lokalizace:

Vodoochranná

Cíl hospodaření:

Stabilní porosty, udržovat vertikálně diferencované porosty

Cílová druhová skladba:
Hospodářský tvar:
Obmýtí:
Obnovní doba:
Hospodářský způsob:
Obnovní postup, míšení
dřevin a prostorová
výstavba:
Zalesňování, přirozená
obnova:
Výchova
zaměření:
porostů:
mladé
porosty:
dospívající
porosty:
Bezpečnost produkce:
Opatření ochrany lesa:
Opatření v pěstební
činnosti:
Opatření v těžební
činnosti:

Směs smrku, borovice, jedle; u podzemních odběrů vylučovat v okruhu 25 m
listnáče, u povrchových odběrů omezovat listnáče, podél vodotečí preferovat
listnáče pro zpevnění břehů (dub, jasan, jilm, javor, vrba)
Les vysoký
Dle zastoupených lesních typů
Dle zastoupených lesních typů
Dle hospodářských souborů – podrostní, či účelový výběr
Jednotlivý výběr zralých jedinců, procloňování za účelem přirozené obnovy,
dřeviny nemísit – pouze jehličnany (smrk, jedle, borovice), listnáče pouze
podél vodotečí, prostorová výstavba výrazně diferencovaná
Využívat přirozenou obnovu, při změně dřevinné skladby výsadba jehličnanů
(smrk)
Stabilita porostů, prostorová diferenciace
Pěstovat hluboce zavětvené koruny, odstraňování listnáčů
Podporovat diferenciaci porostů, protěžovat kvalitní jedince, podporovat
vytváření etáže
Hniloby, ohrožení povodněmi
Ochrana proti kůrovcům a pilatkám (pěstovat směsi borovice, jedle, smrku)
Nepoužívat hnojiva a pesticidy
Zakázáno přejíždění vodotečí a přibližování dříví přes vodoteče, zakázáno
těžit kámen, písek, neporušovat povrch půdy

Opatření v ostatních
Neprovádět stavební činnost (pokud přímo nesouvisí s vodárenským
činnostech:
využitím)
Meliorace:
Zajistit volný odtok srážkových vod, neodvodňovat
Cestní síť:
Okamžitě odstraňovat škody po těžbě
Tabulka 37: Rámcové směrnice hospodaření pro kategorii lesů C2 – lesy vodoochranné.
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Kategorie:

Lesy sloužící lesnickému výzkumu – kategorie C3

Funkce:
Lokalizace:

Výzkumná

Cíl hospodaření:

Diferencované hospodaření podle rámcových směrnic hospodaření

Cílová druhová skladba:
Hospodářský tvar:
Obmýtí:
Obnovní doba:
Hospodářský způsob:
Obnovní postup, míšení
dřevin a prostorová
výstavba:
Zalesňování, přirozená
obnova:
Výchova
zaměření:
porostů:
mladé
porosty:
dospívající
porosty:
Bezpečnost produkce:
Opatření ochrany lesa:
Opatření v pěstební
činnosti:

Podle lesních typů a rámcových směrnic
Les vysoký
Podle lesních typů a rámcových směrnic
Podle lesních typů a rámcových směrnic
Upřednostňovat podrostní způsob a přirozenou obnovu

Opatření v těžební
činnosti:

Podle potřeb výzkumu
Využívat pouze přirozenou obnovu
Zvýšení stability a kvality porostů
Negativní výběry

Okraje lesa zabezpečit hlubokokořenícími dřevinami

Dbát na asanaci vzniklých půdních rýh, omezovat erozní procesy na svazích

Opatření v ostatních
Neodvodňovat
činnostech:
Meliorace:
Udržovat v dobrém stavu včetně svodnic jako opatření proti erozi půdy
Cestní síť:
Tabulka 38: Rámcové směrnice hospodaření pro kategorii lesů C3 – Lesy sloužící lesnickému výzkumu.
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Kategorie:

Lesy sloužící ochraně přírody – kategorie C4

Funkce:
Lokalizace:

Lesy přírodních rezervací

Cíl hospodaření:
Cílová druhová skladba:
Hospodářský tvar:
Obmýtí:
Obnovní doba:
Hospodářský způsob:
Obnovní postup, míšení
dřevin a prostorová
výstavba:
Zalesňování, přirozená
obnova:
Výchova
zaměření:
porostů:
mladé
porosty:
dospívající
porosty:
Bezpečnost produkce:
Opatření ochrany lesa:
Opatření v pěstební
činnosti:
Opatření v těžební
činnosti:

Přednostně bez zásahů, v případě potřeby hospodaření diferencovat podle
lesních a porostních typů
Diferencovaná podle lesních typů; přírodní skladba
Les vysoký
Podle stávajících lesních typů
Nepřetržitá
Výběrný
Jednotlivý výběr, kotlíková seč pro umělou obnovu cílových druhů dřevin,
skupinovitě clonná seč v nesemenných letech; míšení jednotlivé a
skupinovité; prostorová výstavba etážová až jednotlivě vertikálně
diferencovaná.
Podporovat přirozenou obnovu
Podporovat prostorovou diferenciaci
Bez zásahu
Bez zásahu

Podpora druhové diverzity
Neprovádět, či provádět velmi šetrně

Opatření v ostatních
Provádět základní inventarizační výzkumy
činnostech:
Meliorace:
Cestní síť:
Případná poškození přibližovacích cest neopravovat
Tabulka 39: Rámcové směrnice hospodaření pro kategorii lesů C4 – lesy se sloužící ochraně přírody.
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Kategorie:
Funkce:
Lokalizace:
Cíl hospodaření:
Cílová druhová skladba:
Hospodářský tvar:
Obmýtí:
Obnovní doba:
Hospodářský způsob:
Obnovní postup, míšení
dřevin a prostorová
výstavba:
Zalesňování, přirozená
obnova:
Výchova
zaměření:
porostů:
mladé
porosty:
dospívající
porosty:
Bezpečnost produkce:
Opatření ochrany lesa:
Opatření v pěstební
činnosti:

Lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti –
kategorie C5
Zachování genofondu
Uchování populací původních dřevin; uchování populací původních ekodémů
(subpopulací) dřevin
Podle stávajících lesních typů
Les vysoký
120 až 140
40letá
Podrostní, násečný, (holosečný)
Okrajově clonné, pruhové i skupinové seče podle probíhající přirozené
obnovy; u nevhodné dřevinné skladby přeměna holosečí; diferencovaná
(etážová) výstavba; míšení jednotlivé i skupinovité
Obnovovat přirozeně
Udržování druhové diverzity
Bez zásahu
Bez zásahu

Všechna pěstební opatření směřovat k dosažení a udržení cílové druhové
skladby

Opatření v těžební
činnosti:
Opatření v ostatních
Udržovat vysokou polyfunkčnost
činnostech:
Meliorace:
Neprovádět meliorace odvodněním; jiné nejsou zapotřebí
Cestní síť:
Udržovat v dobrém stavu, srážkovou vodu rozptýlit do porostů
Tabulka 40: Rámcové směrnice hospodaření pro kategorii lesů C5 – lesy potřebné pro zachování
biologické různorodosti.
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9.1.6

Závěr (O. Holuša, M. Friedl)

Projekt „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro
Ukrajinu“ (č. projektu: 134/05-07/MZE/) probíhal v letech 2005–2007 v rámci projektu
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Rozvojovým záměrem tohoto
bilaterálního projektu bylo přenést nástroje českého regionálního a hospodářského
lesnického plánování do prostředí lesního hospodářství na Ukrajině, přispět k vybudování
informačního systému lesů Ukrajiny s využitím nejnovějších produktů informatiky,
monitoringu a počítačových technologií.
Hlavním cílem projektu bylo seznámit ukrajinské partnery se způsobem
managementu lesa pomocí nástroje, který je v České republice používán pro plánování, a
tím je oblastní plán rozvoje lesa (OPRL). Jedná se o jediný komplexní nástroj, který
zohledňuje veškeré faktory – od ekologických podmínek až po veřejné zájmy na daném
území. Oblastní plány rozvoje lesa jsou v České republice metodickým nástrojem státní
lesnické politiky a doporučují pro jednotlivé přírodní lesní oblasti zásady hospodaření
v lesích. Stanoví rámcové zásady hospodaření při zohlednění ekologických podmínek
přírodního prostředí (včetně zásad trvale udržitelného hospodaření a zásad předběžné
opatrnosti a předpokládané změny klimatu), polyfunkcionality lesa, zohlednění
požadavků veřejného zájmu a jsou rámcovým doporučením pro zpracování lesních
hospodářských plánů. Nedílnou částí oblastních plánů rozvoje lesa jsou mapy v GIS, čímž
jsou tato díla nástrojem pro nejefektnější využívání, obhospodařování a zachování lesních
ekosystémů.
V rámci řešení projektu byl na modelovém území (Lesní správa Chripiliv,
Buchtivěc a Horská lesní správa Ukrajinského vědecko-výzkumného institutu pro horské
lesní hospodářství P. S. Pasternaka v Nadvirňanském gosleschozu v Ivano-Frankivské
oblasti) o velikosti cca 10 000 ha zpracován regionální plán rozvoje lesa pomocí metod
používaných v České republice. Tyto metody byly modifikovány na základě požadavků
ukrajinských partnerů. Zpracovaný plán bude sloužit jako ukázka způsobu hospodaření,
která zohledňuje trvale udržitelný princip s komplexním pohledem na využívání lesních
ekosystémů. Plán může sloužit jako podklad pro úpravu lesnické legislativy na Ukrajině.
Druhá významná část projektu zahrnovala seznámení ukrajinských partnerů se způsobem
zpracování regionálního plánu rozvoje lesa pomocí nástrojů GIS. Tato problematika byla
doposud na Ukrajině pro potřeby lesního hospodářství využívána minimálně.
Základem celého systému je detailní poznání ekologických podmínek prostředí,
tedy lesních geobiocenóz. Pro tento účel byl využit systém geobiocenologický (ZLATNÍK
1959, 1976). Základem systému je vertikální rozrůzněnost společenstev vyjádřená
vegetačními stupni, dále pak diverzita podmínek zásobení půd živinami daná trofickými
řadami a rozrůzněnost vlhkosti stanoviště vyjádřená hydrickými řadami.
Geobiocenologický systém byl dále doplněn o geomorfologické typy – kamenitost, sklon
svahu. Takto detailně popsaná variabilita přírodních poměrů předurčuje funkční potenciál
lesní geobiocenózy, z čehož jsou následně odvozeny některé kategorie lesů. Spolu
s funkcemi deklarovanými jsou jasně definovány také kategorie lesů. Podle přírodních
podmínek jsou tedy diferencovány i formy hospodaření shrnuté v hospodářských
souborech, které zahrnují doporučení hlavní dřeviny v tzv. porostním typu. U každého
hospodářského souboru jsou dále navržena rámcová doporučení – tj. obmýtí, obnovní
doba, formy obnov, hospodářský způsob i omezení sečí.
V zájmové oblasti byl vymapován 4., tedy bukový vegetační stupeň (Fageta s. lat.),
s výměrou 204,5 ha, dále pak 5. jedlo-bukový vegetační stupeň (Abieti-fageta s. lat.)
(6164,3 ha), 6. smrko-bukový vegetační stupeň (Picei-fageta s. lat.) (2727,2 ha), 7. bukosmrkový vegetační stupeň (Fagi-piceeta s. lat.) (300,7 ha) a 8. smrkový vegetační stupeň
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(Piceeta s. lat.) (68,2 ha). Nejrozšířenější trofickou řadou (TŘ) je řada B (mezotrofní) na
3491,36 ha, dále pak meziřada AB (oligotrofně mezotrofní) na 2916,12 ha, a meziřada
BC (mezotrofně nitrofilní) na 2058,38 ha, ostatní řady jsou zastoupeny méně. Z hlediska
hydrických řad je nejhojněji zastoupena řada 3 (normální) na 8568,3 ha, pak řada 4
(zamokřená) na 137,39 ha a přechodná řada 3–4 (normální až zamokřená) na 113,46 ha.
Ve vrcholových partiích je zastoupena řada 2 (omezená) na 105,61 ha, a pak je ještě častá
u pramenišť a v aluviích řek hydrická řada 3–5 (normální až mokrá) na 104,79 ha. Zbylé
řady jsou plošně zastoupeny na méně než na 100 ha.
Na základě kategorií lesa známých v České republice, kategorií užívaných na
Ukrajině a charakteru modelového území byly navrženy následující kategorie lesa:
kategorie A – lesy hospodářské, kategorie B lesy ochranné a kategorie C lesy zvláštního
určení. V rámci kategorie lesů ochranných (B) byly dále definovány subkategorie,
konkrétně pak subkategorie B1 (lesy na nepříznivých stanovištích) na 238,41 ha, B2
(vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace) na 66,43 ha. Subkategorie B3 (Lesy
v klečovém vegetačním stupni) není v modelovém území zastoupena. V kategorii lesů
zvláštního určení (C) byly definovány subkategorie C1 (lesy se zvýšenou funkcí
půdoochrannou) na 196,79 ha, C2 (vodohospodářské a vodoochranné lesy) na 353,85 ha,
C3 (lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce) na 424,71 ha, C4 (lesy s deklarovanými
zájmy ochrany přírody a krajiny) (nejsou v území zastoupeny), C5 (lesy potřebné pro
zachování biologické různorodosti) na 490,05 ha a С6 (lesy se zvýšenou rekreační funkcí
(lesy lázeňské)) (v modelovém území nejsou vylišeny).
Ze zastoupených cílových hospodářských souborů jednoznačně dominuje
hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh (cílový hospodářský soubor 51 na
5690,72 ha), dále pak hospodářství živných stanovišť vyšších poloh (cílový hospodářský
soubor 55 na 1366,72 ha) a hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh (cílový
hospodářský soubor 53 na 1004,86 ha). Častý je také cílový hospodářský soubor 01 –
mimořádně nepříznivá stanoviště na 393,52 ha.
Ekologická stabilita a ochrana lesů v oblasti je do značné míry determinována
přírodními podmínkami podmiňujícími častý výskyt sesuvů a eroze, jejíž příčinou je
většinou špatné zpřístupnění lesů. Hlavním negativním vlivem významným pro stav
lesních porostů je lesní pastva, což je na druhou stranu také jeden z důležitých způsobů
využití zdejších lesů. Vzhledem k tomu, že lesní pastva patří ke zdejším tradičním a
základním způsobům chovu dobytka, bude její regulace obtížným úkolem.
Potenciálním rizikem do budoucna je také výskyt podkorního hmyzu. Jeho kontrole
proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.
V rámci projektu byl také vyhotoven komplexní návrh cestní sítě s pořadím priority
výstavby. V podstatě je možné říci, že se jedná o návrh základní sítě odvozních cest a
skládek. Z logiky věci zároveň vyplývá, že takto vybudované cesty, třebas jen
s provozním zpevněním, bude třeba co nejvíce využívat k odvozu a co nejméně
k přibližování, kterým se velmi rychle dostanou až do stavu neopravitelnosti. Rovněž
byly vyjmenovány a zdůrazněny hlavní zásady konstrukce lesních cest, rekonstrukce a
rozvinutí trasy cest stávajících a dále zásad následné permanentní (soustavné) údržby a
zlepšovaní takto vybudované lesní dopravní sítě. Toto zřejmě bude strategickým úkolem
rozvoje obhospodařování ukrajinských horských lesů v několika příštích desetiletích.
Zároveň však platí, že čím dříve se zdaří vybudovat páteřní síť lesních odvozních cest,
tím lépe.
Návrh sítě lesních cest má velkou šanci být realizován díky tomu, že ukrajinské
Karpaty jsou stavbou moderních (etážových) lesních cest téměř nedotčené. Je potřeba
zdůraznit, že v této fázi je předložen pouze návrh sítě cest v gravitačním území, nikoli
přesné trasování a staničení.
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Všechna zjištěná data byla zanesena do vrstev GIS, což je v prostředí Ukrajinského
lesnictví zcela nový prvek.
Takto sestavený a předložený regionální plán rozvoje lesa, který je postaven na
detailní znalosti (mapování) ekologických podmínek včetně zanesení do prostředí GIS je
ideálním nástrojem trvale udržitelného rozvoje jak lesů, tak také celé krajiny.
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10 GEOBIOCENOLOGICKÁ
JESENÍKU

DIFERENCIACE VRCHOLOVÝCH POLOH

HRUBÉHO

V průběhu let 2009–2011 byl řešen projekt Grantové služby Lesů České republiky
„Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu
v Hrubém Jeseníku a rizika spojená s jejich odstraněním“, jehož hlavním cílem bylo
zhodnotit vliv v Jeseníkách nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo) na krajinu
vrcholových poloh. Jako jedno z možných východisek pro diferenciaci porostů kleče
s ohledem na další šetření, která měla posuzovat vliv této nepůvodní dřeviny např. na
geomorfologické procesy, klima, hydrické a nivální procesy, půdní vlastnosti, populace
smrku v ekotonu horní hranice lesa, sozologicky významné jevy, byla zvolena
geobiocenologická klasifikace krajiny. Na základě zpracování převodních klíčů mezi
vegetačními klasifikacemi používanými v České republice (platných k datu publikování
monografie prezentované zde v disertační práci) pak také výsledky geobiocenologické
diferenciace území posloužily pro predikci vývoje biotopů po odstranění porostů borovice
kleče.
Předkládaný příspěvek se zabývá historií geobiocenologických průzkumů
v Hrubém Jeseníku (proto je rešerše této problematiky v předmluvě pouze jejím
doplněním), prezentuje jednotky jednotlivých klasifikačních systémů, které se ve
vrcholových polohách Hrubého Jeseníku nacházejí, a zaměřuje se také na vlastní
geobiocenologický průzkum, jeho metodiku a hlavní výsledky. Přináší návrh
geobiocenologické diferenciace vrcholových poloh Hrubého Jeseníku a diskutuje
problematiku geobiocenologického průzkumu při horní hranici lesa, která byla
dlouhodobě ovlivňovaná činností člověka. Mapováno bylo až do úrovně typů geobiocénů,
nově byly mapovány také komplexy skupin typů geobiocénů v místech, kde je nebylo
možné ani racionální prostorově vymezovat. Upřesněny byly charakteristiky, respektive
chápání některých jednotek, upraveny byly také geobiocenologické formule některých
skupin typů geobiocénů.
Oblast Hrubého Jeseníku je z pohledu geobiocenologie památná, neboť už v roce
1857 publikoval Julius Micklitz (MICKLITZ 1857) své pojednání „Die forstlichen
Vegetations-Verhältnisse Altvater Gebirges“, v němž mimo jiné hodnotí rozdíly růstu,
životních forem i vzájemných vztahů dřevin vzhledem k nadmořské výšce. Autor tyto
vnitřně relativně homogenní celky, které korespondují s výškovou stupňovitostí vegetace,
nazývá jako regiony. Toto pojetí je blízké pojetí vegetačních stupňů tak, jak je známe
dnes.
Specifickým fenoménem Hrubého Jeseníku je orograficky formovaná klimatická
horní hranice lesa parkovitého charakteru se smrkem. Nad ní se vyvinuly unikátní
geobiocenózy smrkové varianty klečového vegetačního stupně, výše pak alpinských holí
či dokonce arkto-alpinských tundrových společenstev (BUČEK et al. 2004). Jedinečnost
této hranice tkví v tom, že na rozdíl od ostatních pohoří střední Evropy není v Hrubém
Jeseníku smrk přirozeně doprovázen dalšími dřevinami, jako je borovice limba, modřín
opadavý, či borovice kleč (ŠENFELDR 2009). Přirozená absence kleče, ať již podmíněna
chorologicky, nebo ústupem v průběhu holocénu, je doložena řadou autorů (RYBNÍČEK a
RYBNÍČKOVÁ 2004; NOVÁK a HÉDL 2007). To, že tato hranice není jen výsledkem
přírodních sil, ale také důsledkem intenzivní činnosti člověka, jsem doložil v rešeršním
spisu věnovaném antropickým vlivům na horské polohy Hrubého Jeseníku (FRIEDL
2004).
Z výše uvedeného letmého přehledu je zřejmé, že geobiocenologická diferenciace
vrcholových poloh Hrubého Jeseníku je velkou výzvou. Její realizace, která je součástí
této kapitoly, tak snad alespoň zčásti naplňuje konstatování Štykara z roku 2004 (ŠTYKAR
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2004): „vypracování podstatových a diferenciačních charakteristik skupin typů
geobiocénů a vymapování potenciálního stavu jejich segmentů (ale i současného) v NPR
Praděd zůstává stále úkolem naplněným jen z malé části.“
Do disertační práce byl vložen originál textu z publikované a recenzované
monografie (ŠENFELDR et al. 2012), viz kapitola 10.1, a sada publikovaných
certifikovaných map (ŠENFELDR et al. 2013), které jsou však uloženy pouze v digitální
podobě v přílohách na CD. K tématu byla dále ještě publikována certifikovaná metodika
(MADĚRA et al. 2012) a několik příspěvků ve sbornících z konferencí.
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10.1 Geobiocenologická typologie vrcholových poloh Hrubého Jeseníku a
mapování porostů kleče
(Antonín Buček, Michal Friedl, Jan Štykar)
10.1.1

Úvod

Pro různé klasifikační systémy členění krajiny platí, že nejnižší jednotky různých
geoekologických členění na topické úrovni (elementární geosystémy) by měly být
totožné, rozdíly se projevují v jejich uspořádání na vyšších úrovních, počínaje chorickou
dimenzí. Rozdíly různých klasifikačních systémů členění krajiny jsou dány především
odlišným účelovým zaměřením různých systémů. Žádný z rozmanitých systémů členění
krajiny na různých hierarchických úrovních není dokonalý tak, aby mohl vyhovět všem
různorodým účelům. Tato základní geoekologická pravidla platí i pro různé klasifikační
systémy členění bioty (flóry, vegetace a fauny), využívané v ČR v ochraně přírody,
v krajinném plánování, v hospodářské úpravě lesa a v navazujících oborech (BUČEK
2010a).
Návrh geobiocenologické typologie vrcholových poloh Hrubého Jeseníku vychází
z koncepce geobiocenologické typologie poloh nad horní hranicí lesa s přihlédnutím ke
specifickým rysům jesenické krajiny. V přehledech typů biotopů alpínského bezlesí a
jednotek lesnicko-typologického systému ÚHÚL ve vrcholových polohách Hrubého
Jeseníku je definována jejich návaznost na skupiny typů geobiocénů. Zpracování
přehledu vymezených skupin typů geobiocénů a jejich rámcových charakteristik
umožnilo prezentovat souvislost jednotek všech tří klasifikačních systémů. Systém
nadstavbových a základních geobiocenologických jednotek byl využit pro mapování
klečových porostů. Skupiny typů geobiocénů jako prostorové rámce určitých trvalých
ekologických podmínek ekotopu, a tedy i rámce určité struktury a druhového složení
biocenóz mohou sloužit jako podklad pro diferenciaci porostů kleče z hlediska jejich
působení v horské krajině a pro variantní návrh jejich budoucnosti. Při tomto rozhodování
je třeba přihlédnout k dosavadním poznatkům o stavu a vývoji ploch po likvidaci kleče.
10.1.2

Geobiocenologická typologie vrcholových poloh vysokohoří

Cílem typologických členění je diferenciace krajiny na segmenty s relativně
homogenní biotou. Typologickým členěním jsou v krajině vymezovány územně
nesouvislé typy fytocenóz, geobiocenóz či biotopů, které se v krajině opakovaně
vyskytují. Jedná se o typy s relativně stejnými či velmi podobnými ekologickými
podmínkami, kterým odpovídají relativně podobná přírodní (potenciální) společenstva.
Relativně homogenním vlastnostem ekotopu tedy odpovídají určité přírodní biocenózy i
současné biotopy s charakteristickým druhovým složením, prostorovou strukturou,
produktivností a vývojovými cykly. Pro ekologii krajiny, krajinné plánování a
hospodářskou úpravu lesa jsou typologické jednotky jednak rámci určitých vlastností
ekotopu a biocenóz, jednak rámci určitých možností využití a způsobů péče (BUČEK
2010a).
K typologickým členěním krajiny patří i geobiocenologický klasifikační systém.
V pojetí prof. A. Zlatníka jsou základními jednotkami geobiocenologické typizace
krajiny na chorické úrovni skupiny typů geobiocénů. Skupiny typů geobiocénů
představují spojovací článek mezi typy geobiocénů s homogenními segmenty a
nadstavbovými jednotkami jako jednotkami ekologicky pořádacími. Jedná se o nejvyšší
geobiocenologickou jednotku, pro kterou je možno sestavit komplexní ekologickou
charakteristiku, zahrnující vazbu živé komponenty přírody na podmínky klimatické,
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edafické a hydrické. Jsou to přitom nejnižší jednotky jednoznačně definovatelné
v kulturní krajině při konstrukci potenciálních přírodních geobiocenóz, a to i na plochách
se změněným biomem a plochách zemědělských kultur (ZLATNÍK 1975). Přehled skupin
typů geobiocénů původně lesních a křovinných v Československu, publikovaný jako
„předběžné sdělení“, obsahuje názvy 246 skupin typů geobiocénů v 8 vegetačních
stupních, 8 trofických řadách a meziřadách a 6 hydrických řadách (ZLATNÍK 1976).
V monografii o horské vegetaci a flóře charakterizoval A. Zlatník stupňovitost horské
vegetace a její příčiny, rozdíly subalpínského klečového vegetačního stupně a alpínského
stupně, jejich rozšíření v Československu, vliv vrcholového fenoménu a vliv člověka na
horní hranici lesa (ZLATNÍK 1966, s. 19–25).
V návaznosti na „předběžné sdělení“ A. Zlatníka byly zpracovány podrobné
charakteristiky nadstavbových i základních jednotek geobiocenologické typologie
krajiny, které se vyskytují na území České republiky (BUČEK, LACINA 2007).
Geobiocenologický klasifikační systém České republiky tvoří v tomto pojetí 9
vegetačních stupňů a tři varianty, 8 trofických řad a meziřad, 6 hydrických řad a 170
skupin typů geobiocénů. Vzhledem k nepatrné rozloze na území ČR nebyly ostrůvky
geobiocenóz 9. alpínského vegetačního stupně samostatně charakterizovány. Polohy nad
lesní hranicí v Hrubém Jeseníku byly zařazeny do smrkové varianty 8. klečového
vegetačního stupně, skupiny typů geobiocénů této varianty nebyly samostatně
charakterizovány.
Geobiocenózy vrcholových poloh západní části Vysokých Tater dlouhodobě
podrobně zkoumal doc. Jaroslav Horák. Vymezil a podrobně charakterizoval skupiny
typů geobiocénů a typy geobiocénů 7. smrkového vegetačního stupně na horní hranici
lesa, 8. klečového a 9. alpínského stupně (HORÁK 1971, 2004). Své zkušenosti z tohoto
výzkumu a poznatky o závislosti rostlinných společenstev vrcholových poloh vysokohoří
ve Vysokých Tatrách na ekotopu, především na charakteru půd, využil při vyhodnocení
orientačního průzkumu vegetační stupňovitosti Hrubého Jeseníku. Založil a analyzoval
zde 62 analogických a paralelních typologických ploch. V předběžném sdělení
o sudetských holích a vegetační stupňovitosti vrcholových poloh konstatuje, že
„jesenické vrcholy vystupují relativně málo nad hranici 7. smrkového vegetačního stupně
a vůbec nepřesahují horní hranici 8. klečového vegetačního stupně“ (HORÁK 1977).
Návrh na rozšíření geobiocenologického systému (CULEK 2009) obsahuje návrh
doplnění geobiocenologické typologie o skupiny typů geobiocénů 9. alpínského
vegetačního stupně, o skupiny typů geobiocénů přirozených travinných porostů v 8.
klečovém stupni a o skupiny typů geobiocénů bezlesých skal po horní hranici lesa (1.–7.
vegetační stupeň). Součástí návrhu rozšíření klasifikačního systému je návrh označení
těch skupin typů geobiocénů, kde výskyt dřevin je vyloučen vlivem pohybu sněhu,
písmenem „n“ (niveální) za kódem hydrické řady.
Přehled jednotek geobiocenologické typologie v NPR Praděd a nástin jejich
charakteristik byl zpracován v rámci studie hodnotící stav a vývoj geobiocenóz v tomto
území (ŠTYKAR 2004). Pro smrkovou variantu 8. klečového vegetačního stupně byly
navrženy názvy geografických variant příslušných skupin typů geobiocénů (např. 8AAB3: Pineta mugo byla nazvána Piceeta mikrofanerofyta / mikrofanerofytní smrčiny/).
Navržené názvy skupin typů geobiocénů jsou založeny na tom, že ve vrcholových
polohách Hrubého Jeseníku smrk v tomto subalpínském stupni roste na místě kleče jako
mikrofanerofyt. Autor konstatuje, že nadmořské výšky hlavního hřebene a nejvyšších
jesenických vrcholů nejsou tak vysoké, aby se nad subalpínským 8. vegetačním stupněm
rozvinul stupeň alpínský.
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10.1.3 Širší územní vztahy a specifické rysy krajiny vrcholových poloh
Hrubého Jeseníku
Hrubý Jeseník je součástí Jesenického biogeografického regionu, který se rozkládá
v nejvýchodnější části hercynské biogeografické podprovincie biogeografické provincie
středoevropských listnatých a smíšených lesů (CULEK 1996). Biogeograficky a
geoekologicky nejcennější jsou v Jesenickém bioregionu území dvou unikátních typů
biochor, které vznikly v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku: biochora 8KQ
Ledovcové kary v pestrých metamorfitech 8. vegetačního stupně a biochora 8 ZS Hřbety
na kyselých metamorfitech 8. vegetačního stupně. Oba unikátní typy biochor se v rámci
České republiky vyskytují pouze v Krkonošském a Jesenickém bioregionu. Biochora 8
KQ zaujímá v Jesenickém bioregionu plochu 2,7 km2 (v Krkonošském 3,7 km2),
významným ekologickým i morfologickým činitelem jsou sněhové laviny. Biochora 8 ZS
zaujímá v Jesenickém bioregionu plochu 15,5 km2 (v Krkonošském 8,7 km2), tvoří ji táhlé
hřbety s plochými vrcholy, výrazně ovlivněné větrem (CULEK 2005). Jesenický bioregion
je jedním ze dvou biogeografických regionů na území ČR, kde je vyvinuta úplná horská
středoevropská výšková stupňovitost od 4. bukového vegetačního stupně až nad lesní
hranici. Tento biogeografický region má výjimečně vysokou lesnatost. Podíl lesů
dosahuje 81 %, nejvíce ze všech biogeografických regionů České republiky. Dřevinná
skladba lesních porostů ovšem byla výrazně změněna ve prospěch smrku. Zbytky
přírodních a přirozených lesů se zachovaly prakticky pouze v lesních rezervacích.
Neobyčejně cenná a v podmínkách České republiky unikátní je populace jesenického
smrku, zachovaná dosud v řadě segmentů geobiocenóz smrkového vegetačního stupně.
V horských podmínkách Hrubého Jeseníku jsou významné projevy vrcholového
fenoménu, zvláště na hřbetech vystupujících nad lesní hranici. Dochází zde k odvívání
sněhu na návětrných západních svazích a k tvorbě hlubokých závějí na závětrných
východních svazích. Ve vrcholových polohách Jesenického bioregionu vznikly a
dlouhodobě se vyvíjely plochy unikátních geobiocenóz smrkové varianty 8. klečového
vegetačního stupně, které mají charakter parkového lesa, alpínských holí, či dokonce
plošky arkto-alpínských společenstev tundrového charakteru, které lze řadit do 9.
alpínského vegetačního stupně. Díky dlouhodobé izolovanosti těchto plošek v matrici
souvislých lesních geobiocenóz zde vznikla řada endemických taxonů.
Specifickým fenoménem Hrubého Jeseníku jsou anemo-orografické systémy,
jejichž fungování objasnil již před padesáti lety velký znalec sudetských pohoří prof. Jan
Jeník v monografii věnované alpínské vegetaci Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého
Jeseníku (JENÍK 1961). Jedná se o komplex přírodních jevů (morfologických
ekocenotických, geografických a vývojových), vázaných na velká údolí s převládajícím
orografickým větrem. Anemo-orografické systémy vytvářejí charakteristické gradienty
klimatických a půdních poměrů, uspořádaných od návětrného údolí přes zrychlující
vrcholovou část po závětrný prostor. Působení anemo-orografických systémů výrazně
mění zákonitosti vertikální stupňovitosti vegetace. Ve vrcholových částech a
v závětrných prostorech v dosahu sněhových závějí a sněhových lavin nejsou podmínky
pro dlouhodobý vývoj lesa a vznikají zde různá alpínská společenstva. Díky působení
anemo-orografických systémů vzniká v závětrných prostorech velká rozmanitost ekotopů
s relativně velkou průměrnou úrodností, dobře přístupných pro diaspory rostlin a výsadky
pionýrských živočišných populací. Proto tyto prostory patří k lokalitám s nejvyšší
biodiverzitou ve střední Evropě. Například v prostoru Velké kotliny bylo zjištěno 485
druhů cévnatých rostlin (JENÍK 1971). Velká kotlina je součástí anemo-orografického
systému Divoké Desné. Dalšími anemo-orografickými systémy jsou v Hrubém Jeseníku
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systém Merty (s Malou kotlinou), systém Hučivé Desné (se Sněžnou kotlinou) a systém
Branné (s kotlinou pod Šerákem).
Shrnutí hlavních rysů biogeografické identity Hrubého Jeseníku s přihlédnutím
k různým časoprostorovým dimenzím ukazuje, že velký vliv na udržení vzácných pozdně
glaciálních a ranně holocénních reliktů měla konfigurace hřebene Hrubého Jeseníku a
jeho anemo-orografické systémy a že jako postglaciální refugia fungovaly zejména
vrcholové polohy, závětrné prostory a různé typy mokřadů (JENÍK 2005).
Současný stav parkovité horní hranice lesa ve vrcholových polohách Hrubém
Jeseníku a vegetace nad touto hranicí je výslednicí jak přírodních procesů, tak i
dlouhodobých vlivů člověka. Analýza uhlíků v sondách ve vrcholových polohách
Hrubého Jeseníku nad lesní hranicí dokládá přítomnost požárů v minulosti. Ve vrcholové
části Pradědu byl nalezen uhlík, datovaný do doby římské (1 stol. před n. l.), v okolí
Petrových kamenů byly nalezeny uhlíky ze 7. a 8. století, na Vysoké Holi byly požáry
dokumentovány na přelomu 13. a 14. století, na Petrových kamenech na přelomu 14. a
15. století, na Kamzičníku na konci 15. a počátku 16. století. Antrakologickou analýzou
byla doložena přítomnost 6 druhů, kromě nejhojnějšího smrku byl nalezen jeřáb, vrba,
jalovec, bříza a brusnice. Borovice kleč nebyla nalezena. Výsledky antrakologické
analýzy dovolují ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku rekonstruovat mozaiku
světlého lesa parkového charakteru (NOVÁK, HÉDL 2007). Sonda odebraná ve smrkovém
lese 100 m pod horní hranicí lesa neobsahovala ani jeden uhlík, požáry byly tedy omezeny
na polohy nad současnou horní hranicí lesa, vhodné pro pastvu dobytka.
Dlouhodobé vlivy pastvy ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku dokládají
také historické prameny. Již první lesní řády z let 1541–1574 obsahují zmínky o pastvě a
potřebě její regulace (SOKOL 1965). Od počátku 17. století lze nalézt zmínky o travaření
a pastvě na všech panstvích, která spravovala vrcholové polohy Hrubého Jeseníku, což
dokládá souhrnná excerpce historických pramenů, soustředěných v historických
průzkumech lesů v jednotlivých LHC (ZMRHALOVÁ 2007). Pastva dobytka vyvolává
v horské krajině významné změny. Na pastvinách pastevci důsledně odstraňují dřeviny.
Mezi plně zapojenými lesními porosty a čištěnými pastvinami bez dřevin vzniká široký
pruh prořídlého pastevního lesa parkového charakteru s ploškami travinných
společenstev, takže hranice mezi pastvinami a lesem jsou neostré. Vypalováním smrku
dochází ke snižování horní hranice lesa. Pro horské pastviny je typické šíření jalovce
nízkého (Juniperus communis ssp. alpina), které jistě probíhalo i v Jeseníkách, jak o tom
svědčí zmínka o velkých polštářích jalovce v prostoru nad hranicí lesa (MICKLITZ 1857).
Micklitzova monografická studie o poměrech lesní vegetace v Hrubém Jeseníku
poskytuje cenné informace o stavu horských lesů a poloh nad hranicí lesa v první
polovině 19. století. Autor v této, na svou dobu neobyčejně komplexně pojaté studii,
shrnuje všechny tehdejší poznatky o přírodních poměrech, lesní vegetaci a stavu lesů i
poloh nad lesní hranicí. Pastva probíhala nejen na hřbetech Hrubého Jeseníku, ale i
v Malé a Velké Kotlině, jak o tom svědčí dosud zachované prtě (BUREŠ et al. 2006).
Pastva dobytka v horských polohách Hrubého Jeseníku byla omezována od 2. poloviny
19. století v souvislosti se zalesňováním holí, skončila po roce 1945 (BUREŠ, BUREŠOVÁ
1989).
Horskou krajinu Hrubého Jeseníku výrazně ovlivnila holosečná těžba dřeva
související s rozvojem místního průmyslu, která v některých částech pohoří dosáhla lesní
hranice již v 18. století a pokračovala v těchto polohách ještě v první polovině 19. století
(SOKOL 1965, ZMRHALOVÁ 2007). Výraznou změnu dřevinné skladby lesů ve prospěch
mělkokořenícího smrku a narušení lesních porostů na lesní hranici považoval F. Sokol za
nejvýznamnější příčinu vzniku „sesuvů“ na konci 19. století. Uvádí, že první sesuvy se
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objevily v roce 1880 (SOKOL 1965) a podrobně dokumentuje jejich rozsah jako podklad
pro jejich biotechnickou rekultivaci.
Antrakologické analýzy i historické prameny dokládají souvislé intenzivní
působení pastvy a travaření ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku minimálně od
období středověké kolonizace ve 13.–14. století. V 18. století začala horskou krajinu
ovlivňovat i holosečná těžba dřeva a následná přeměna druhové skladby lesních porostů
umělou výsadbou smrku. Pastva dobytka a těžba dřeva nesporně významně ovlivnily
krajinu a krajinotvorné procesy. V tomto kontextu je třeba posuzovat zalesňování holí
v Hrubém Jeseníku, jehož důvodem byla „snaha o zvýšení hranice lesa, regulování
odtoku vody, zatlačení pastvy do nižších poloh a ochrana proti vzniku lavin“
(ZMRHALOVÁ 2007). Průběh, použité dřeviny (smrk, limba a kleč) a výsledky zalesňování
jsou popsány v řadě prací, souhrn historie výsadeb kleče v Hrubém Jeseníku prezentuje
BUREŠ et al. (2006). Podrobněji podle jednotlivých LHC a panství shrnuje historii
výsadeb kleče ZMRHALOVÁ (2007), která uvádí, že klečí se hole zalesňovaly v letech
1874 až 1928.
Díky přirozené absenci kleče je plně oprávněné označovat polohy nad lesní hranicí
v Hrubém Jeseníku jako chorologickou smrkovou variantu 8. klečového vegetačního
stupně (BUČEK, LACINA 2007, ŠTYKAR 2004). Pouze na orograficky podmíněných
ploškách, ovlivněných výrazně vrcholovým fenoménem či působením anemoorografických systémů se v matrici biocenóz tohoto stupně vyvinuly plošky arktoalpinských společenstev s glaciálními relikty (např. Salix herbacea), které lze řadit do 9.
alpinského vegetačního stupně.
Nelze tedy hole vzniklé nad současnou hranicí lesa považovat za arkto-alpinskou
tundru a domnívat se, že se zde vůbec neuplatňoval vliv dřevin. Růstové podmínky smrku
v 8. vegetačním stupni v Hrubém Jeseníku vystihují charakteristiky ekotonu alpinské
hranice lesa. Průměrná výška smrku na současné lesní hranici se pohybuje kolem 10 m.
Průměrná výška horní hranice smrku o výšce 5 m je 1361 m (od 1305 m n. m. na Červené
hoře po 1428 m n. m. na Pradědu). Horní hranice smrku o maximální výšce 2 m byla
vymezena pouze ve vrcholových polohách Keprníku (1411 m n. m.), Vysoké hole (1451
m n. m.) a Pradědu (1469 m n. m.) (TREML 2007). Na lokalitě Keprník přitom podrobný
výzkum růstu a strategie přežití smrku doložil, že zde v současné době i ve vrcholových
polohách smrk přesahuje výšku 2 m (ŠENFELDR, MADĚRA 2010). Na to, že na tzv.
alpínských holích Hrubého Jeseníku převládá humuso-železitý podzol nebo podzolový
ranker, půdní typy, které mohly vzniknout jen pod porostem lesních dřevin, upozorňuje
HORÁK (1977). Jakou plochu by v přirozených podmínkách, tedy bez dlouhodobého
působení antropických vlivů, zaujímaly smrky (a další dřeviny stromovitého růstu,
především jeřáb ptačí) v polohách nad současnou horní hranicí lesa, označovanou jako
alpínské bezlesí, nelze dnes spolehlivě určit.
10.1.4

Přehled typů biotopů alpínského bezlesí

Stručné charakteristiky typů biotopů alpínského bezlesí byly zpracovány podle
Katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ, KUČERA, KOČÍ 2001), výjimečně též doplněny o údaje
z charakteristik některých vegetačních jednotek travinné a keříčkové vegetace (CHYTRÝ
2007). Přihlédnuto bylo k charakteristikám typů biotopů alpínského bezlesí v Hrubém
Jeseníku obsaženým ve 14. kapitole závěrečné zprávy projektu VaV SM/6/70/05 (TREML
et al., s. 222–238), odkud také bylo převzato hodnocení unikátnosti, plošného zastoupení
a zranitelnosti biotopů porosty kleče:
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Hodnocení unikátnosti:
1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
3. Fenomény unikátní v rámci hercynských pohoří střední Evropy
4. Fenomény unikátní na světové úrovni
Hodnocení plošného zastoupení:
1. Hojný výskyt
2. Roztroušený výskyt
3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách
4. Výskyt na jedné plošně omezené lokalitě
Zranitelnost (ohrožení) porosty kleče:
1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje mimo jeho areál
2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude snižovat v budoucnu
A1 Alpínské trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
Deflační vrcholové hřbety, vrcholy a mrazové sruby v nejvyšších polohách,
vystavené účinkům větru. Mělké, kamenité, silně vysýchavé, oligotrofní půdy. V zimě
díky větru nízká sněhová pokrývka.
Nezapojené trsnaté trávy (Festuca supina, Avenella flexuosa), vtroušené keříčky
(Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus), k diagnostickým druhům patří Juncus trifidus.
Zpravidla dobře vyvinuté mechové patro s pokryvností kolem 20 % (Cetraria spp.,
Cladonia spp., Polytrichum spp.).
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 1. Hojný výskyt (184,5 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
9A1v: Saliceta herbaceae (alpínská keříčková vegetace), Salh
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
Ploché hřbety a mělké konkávní mírné svahy s mocnější a déle trvající sněhovou
pokrývkou. Poměrně hluboké, kamenité, oligotrofní půdy.
Druhově chudé zapojené trávníky s dominancí Nardus stricta nebo Avenella
flexuosa. Slabě vyvinuté mechové patro.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 2. Roztroušený výskyt (49,3 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
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A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace
A2.1 Alpínská vřesoviště
Návětrné svahy a hřebeny s mělkou sněhovou pokrývkou. Mělké kamenité půdy.
Většinou ne zcela zapojené porosty s dominancí nízkých keříčků, především
Calluna vulgaris, dále Vaccinium myrtillus a Vaccinium vitis-idea. Dobře vyvinuté
mechové patro (Cetraria spp., Cladonia spp., Polytrichum spp.).
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (27,1
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
9A1v: Saliceta herbaceae (alpínská keříčková vegetace), Salh
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Větrem méně ovlivněné svahy s hlubší sněhovou pokrývkou. Mělké, kamenité a
vysýchavé půdy s hromaděním surového humusu na povrchu.
Zapojené druhově chudé porosty nízkých keříčků (dominuje Vaccinium myrtillus,
řidčeji se vyskytuje Vaccinium vitis-idea), k diagnostickým druhům patří Melampyrum
pratense. Ve vegetaci se vyskytují juvenilní Picea abies a Sorbus aucuparia subsp.
glabrata, nedorůstající vyšší výšky.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 1. Hojný výskyt (201,6 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupina typů geobiocénů:
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
A3 Sněhová vyležiska
Terénní sníženiny s extrémně dlouho trvající sněhová pokrývkou zkracující
vegetační období na několik týdnů. Vyležiska vznikají především na závětrných svazích
v nadmořských výškách kolem 1400 m. Půdy jsou mělké, kamenité, chudé živinami a
silně kyselé, po většinu roku silně provlhčené.
Nízké, druhově chudé a rozvolněné porosty trav nebo iniciální mechová stadia na
suťových substrátech. Dominují Nardus stricta a Avenella flexuosa, dále se vyskytují
např. Deschampsia cespitosa, Carex bigelowii a Molinia caerulea.
Unikátnost: 3. Fenomény unikátní v rámci hercynských pohoří střední Evropy
Plošné zastoupení: 2. Roztroušený výskyt (0,17 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupina typů geobiocénů:
9A4n: Gnaphalio supinae-nardeta (vegetace sněhových vyležisk), GsN
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A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
Závětrné svahy různých sklonů, zpravidla jižní až východní expozice. Půdy jsou
obvykle hluboké, hlinité, s různým obsahem skeletu, dostatečně zásobené živinami a
bázemi.
Zapojené porosty s dominancí statných trav, především Calamagrostis villosa a C.
arundinacea, méně často Molinia caerulea a Deschampsia cespitosa a výskytem velkého
počtu světlomilných druhů bylin (např. Anemone narcissiflora, Potentilla aurea, Viola
lutea subsp. sudetica).
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 1. Hojný výskyt (232,4 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
Mělké a vlhčí terénní sníženiny na svazích, okolí pramenišť a potoků. Poměrně
hluboké, vlhké a humózní půdy.
Strukturu porostu utváří statné širokolisté byliny, k dominantním druhům patří
Adenostyles alliariae, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Geranium sylvaticum
a Petasites albus.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (3,02
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
Chráněná a stinná místa na svazích a úpatí stěn karů s vysokou a pozdě odtávající
sněhovou pokrývkou. Nepříliš hluboké, vlhké, kamenité půdy, často na zazemněných
sutích.
Dominantami porostu jsou Athyrium distentifolium a Dryopteris filix-mas,
doplněné statnými bylinami, např. Aconitum callibotryon, Adenostyles alliariae,
Cicerbita alpina a Veratrum album subsp. lobelianum.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (6,8
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
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A5 Skalní vegetace sudetských karů
Skály a skalnaté svahy v karových roklích ve Velké Kotlině s výchozy hornin
s vyšším obsahem vápníku nebo obohacované transportem živin vodou, plazivým
sněhem nebo lavinami.
Rozvolněné, druhově bohaté a květnaté skalní trávníky s pestrou směsí druhů
suchých, oligotrofních i vlhkých, bázických půd, arktoalpínských druhů i druhů
teplomilných.
Unikátnost: 4. Fenomény unikátní na světové úrovni
Plošné zastoupení: 4. Výskyt na jedné plošně omezené lokalitě (1,2 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupina typů geobiocénů:
8BD3(4)n: as. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et el. 1980
(bazifilní trávníky), SA
A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Kamenité sutě (často nestabilizované) na svazích v chráněných prostorech karů a
při úpatí skalek v karových stěnách.
Převažují acidofilní trávy (Avenella flexuosa, Festuca supina, Molinia caerulea),
časté jsou mechorosty.
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (4 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupina typů geobiocénů:
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
Izolované skály (tory) nad horní hranicí lesa a skalky v karech.
Druhově chudá acidofilní vegetace, velké množství lišejníků, např. Rhizocarpon
geographicum.
Unikátnost: 4. Fenomény unikátní na světové úrovni
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (0,6
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupina typů geobiocénů:
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
9A1v: Saliceta herbaceae (alpínská keříčková vegetace) Salh
A8 Subalpínské listnaté křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
Jediná lokalita na svahu pod Tabulovými kameny.
Nízké křoviny Salix lapponum s druhově chudým bylinným patrem.
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 4. Výskyt na jedné plošně omezené lokalitě (0,1 ha)
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Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupina typů geobiocénů:
8AB4: Saliceta lapponae (vrbiny vrby laponské), Slap
A8.2 Vysoké subalpinské listnaté křoviny
Lavinové svahy karů s méně frekventovanými lavinovými dráhami ovlivněné též
plazivým sněhem.
Křoviny vysoké 2–5 m, s dominancí Betula carpatica a Salix silesiaca, v podrostu
Calamagrostis villosa a C. arundinacea, vysoké širolisté byliny (Aconitum callibotryon,
Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina) a vysoké kapradiny (Athyrium distentifolium a
Dryopteris filix-mas).
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (6,86
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupina typů geobiocénů:
8AB-B3–4: Salici-betuleta carpaticae (vrbové březiny), SBc
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Břehy malých vodních toků na dnech údolí s hlubšími, trvale vlhkými, živinami
bohatými půdami.
Lemová společenstva s dominancí Petasites hybridus a výskytem širokolistých
nitrofilních bylin např. Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Filipendula
ulmaria.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (0,05
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupiny typů geobiocénů:
7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
R1 Prameniště
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Zastíněná prameniště s měkkou vodou, která se vyvíjejí jak na humózních, tak i
kamenitých půdách.
Řídce zapojená vegetace, místy téměř bez vegetace. Ráz společenstva udávají
Carex remota, C. sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Cardamine amara,
Chrysosplenium alternifolium, Petasites albus, statné mechy (např. Brachythecium
rivulare) a játrovky (Pellia epiphylla).
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (0,34
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupina typů geobiocénů:
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7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
R1.5 Subalpínská prameniště
Nezastíněná prameniště nad horní hranicí lesa, případně na lavinových drahách.
Mělké, nezrašelinělé půdy, místy i na skalách.
Nesouvisle zapojená prameniště s převahou bylinné nebo mechové složky s
výskytem např. Carex nigra, Allium schoenoprasum subsp. alpinum, Swertia perennis,
Viola biflora.
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (1,61
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupina typů geobiocénů:
8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
R2 Slatinná a přechodová rašeliniště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
Zrašelinělá subalpinská prameniště a jezírka sycená oligotrofní vodou
s převládajícími mechorosty.
Plochá nebo čočkovitě vyklenutá ostřicovo-mechová rašeliniště s bohatě
vyvinutým mechovým patrem, rašeliníky se vyskytují výjimečně. K dominantám patří
Carex flava, C. nigra a další ostřice, dále např. Eriophorum angustifolium, E. latifolium.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (0,52
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7A6: Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny), Pturf
8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf
R2.3 Přechodová rašeliniště
Svahová nebo sedlová rašeliniště s různě mocnou rašelinnou vrstvou (do 2 m).
Ostřicovo-rašeliníková vegetace s dominancí druhů rodu Sphagnum, Polytrichum
commune a P. strictum.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (0,09
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupiny typů geobiocénů:
7A6: Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny), Pturf
8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf

207

Geobiocenologická diferenciace vrcholových poloh Hrubého Jeseníku

R3 Vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
Horská vrchoviště s mocnou vrstvou rašeliny, zásobená převážně srážkovou vodou.
Dominantní složkou jsou rašeliníky, v bylinném patře Eriophorum vaginatum,
Oxycoccus palustris, rostou zde keříčky (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitisidea), ojediněle i vyšší dřeviny, stromy jen vzácně.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách (1,96
ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7A6: Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny), Pturf
8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf
R3.3 Vrchovištní šlenky
Vodou vyplněné nevysychající vrchovištní prohlubně, které se střídají se suššími
vyvýšeninami.
Převládají submerzní mechorosty (Sphagnum cuspidatum aj.), Carex limosa, C.
rostrata a Eriophorum angustifolium.
Unikátnost: 1. Fenomény běžně se vyskytující ve Vysokých Sudetech
Plošné zastoupení: 3. Výskyt pouze na několika plošně omezených lokalitách
(0,036 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 1. Kleč danému fenoménu neškodí, nebo se vyskytuje
mimo jeho areál
Skupina typů geobiocénů:
8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf
T2 Smilkové trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
Náhradní společenstva na místech dříve obhospodařovaných, primární výskyt
v obvodu karů.
Krátkostébelné smilkové trávníky s dominancí Nardus stricta a Avenella flexuosa,
s výskytem řady ochranářsky významných druhů (Campanula barbata, Gentiana
punctata, Hieracium alpinum aj.)
Unikátnost: 2. Fenomény unikátní v rámci Vysokých Sudet
Plošné zastoupení: 2. Roztroušený výskyt (14,84 ha)
Zranitelnost porosty kleče: 2. Kleč významně snižuje plošnou rozlohu, nebo ji bude
snižovat v budoucnu
Skupiny typů geobiocénů:
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
10.1.5 Přehled jednotek lesnicko-typologického
vrcholových polohách Hrubého Jeseníku

systému

ÚHÚL

ve

V přehledu jsou charakterizovány lesní typy, které byly vymapovány v horských
polohách Hrubého Jeseníku (PEŘINA, HORVÁTH 2010, PEŘINA, HORVÁTH, SOUŠEK 2010).
208

Geobiocenologická diferenciace vrcholových poloh Hrubého Jeseníku

Jedná se o polohy v 8. (smrkovém) a 9. (klečovém) vegetačním stupni NPR Praděd a NPR
Šerák-Keprník. Tyto polohy zaujímají na Pradědu 1800,64 ha (88,1 % výměry rezervace),
na Šeráku-Keprníku pak 574,46 ha (71,9 % výměry rezervace). V obou rezervacích
dohromady zaujímají polohy v 8. (smrkovém) a 9. (klečovém) vegetačním stupni 2375,1
ha.
Charakteristika jednotek je vytvořena souhrnně pro obě lokality. Pokud se lesní typ
vyskytuje jen na jedné z nich, pak je to uvedeno přímo v textu.
Lesní typy 8. – smrkového lesního vegetačního stupně
8Z2 – Jeřábová smrčina borůvková na hřebenech (452,14 ha (22,12 %) v NPR
Praděd, 228,19 ha (28,58 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 680,33 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1240–1400 m n. m. převážně
na hřbetech a mírných až příkrých svazích (10–30°), geologické podloží tvoří ruly,
grafitické fylity. Lesní typ je vázán na podzol modální, s typickým morem a střední
hloubkou půdy. Půdy jsou písčitohlinité a štěrkovité.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu převládá Vaccinium myrtillus a Calamagrostis villosa,
skupinovitě Avenella flexuosa, Festuca supina (Šerák-Keprník), Luzula sylvatica,
Trientalis europaea, Polytrichum formosum, jednotlivě Homogyne alpina, Streptopus
amplexifolius, Oxalis acetosella, Huperzia selago, Blechnum spicant, Gentiana punctata
(Šerák-Keprník) a Viola lutea (Šerák-Keprník).
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB2v – Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny).
8Z5 – Jeřábová smrčina šťavelová v horních částech svahů (34,75 ha (1,7 %)
v NPR Praděd, plocha celkem 34,75 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1210–1320 m n. m. převážně
na velmi mírných až příkrých svazích (5–30°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol modální, s typickým morem a střední hloubkou půdy. Půdy jsou
hlinitopísčité, štěrkovité, balvanité.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu převládá Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Luzula
sylvatica, skupinovitě Calamagrostis arundinacea, Homogyne alpina, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris carthusiana, mechy Polytrichum formosum, Dicranum scoparium,
jednotlivě Adenostyles alliariae, Streptopus amplexifolius a Gentiana punctata.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB2 – Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny).
8Z6 – Jeřábová smrčina s papratkou alpinskou na hřebenech (27,31 ha (1,34
%) v NPR Praděd, plocha celkem 27,31 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1260–1360 m n. m. převážně
na velmi mírných až příkrých svazích (10–30°) stinných expozic, geologické podloží
tvoří ruly. Lesní typ je vázán na podzol modální, s typickým morem a mělkou půdou.
Půdy jsou hlinitopísčité a štěrkovité.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu dominuje s vysokou pokryvností Athyrium distentifolium,
skupinovitý výskyt má Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa,
Luzula sylvatica, jednotlivě Homogyne alpina, Trientalis europaea, Oxalis acetosella,
mechy Polytrichum commune, Polytrichum formosum.
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Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB2v – Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny).
8Z9 – Jeřábová smrčina skeletová na hřebenech (7,93 ha (0,39 %) v NPR
Praděd, 11,26 ha (1,41 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 19,19 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1280 (Praděd), 1240 (ŠerákKeprník) –1330 m n. m. převážně na příkrých svazích (20–30°) různých expozic,
geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán na podzol rankerový, s typickým morem
a mělkou půdou. Půdy jsou kamenité až balvanité s hlinitopísčitou výplní.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu převládají mechy rodu Sphagnum, skupinovitě Vaccinium
myrtillus a Vaccinium vitis-idaea, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, jednotlivě
Athyrium distentifolium.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB2v – Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny).
8Y1 – Skeletová smrčina na skalách a sutích (10,81 ha (0,53 %) v NPR Praděd,
6,36 ha (0,8 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 17,17 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1120 (Šerák-Keprník), 1180
(Praděd) – 1240 (Šerák-Keprník), 1260 (Praděd) m n. m. převážně na skalních ostrožnách
velmi srázných svahů a srázů (sklon nad 45°), geologické podloží tvoří ruly, křemence
(Praděd). Lesní typ je vázán na litozem modální, s drťovým morem. Stanovištěm jsou
skály, suťová balvaniště s hlinitopísčitou výplní.
Bonita smrku dosahuje 14–16 m.
Bylinné patro má nízkou pokryvnost, jednotlivě až skupinovitě se vyskytuje
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis villosa, Empetrum
hermaphroditum, mechy Dicranum scoparium, Polytrichum formosum a lišejníky.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB1–2v – Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové
smrčiny).
8K1 – Kyselá smrčina metlicová na svazích (35,80 ha (4,48 %) v NPR ŠerákKeprník, plocha celkem 35,8 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1120–1290 m n. m. převážně
na mírných až příkrých svazích (10–30°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol modální, s typickým morem a střední hloubkou půdy. Půdy jsou
hlinitopísčité a štěrkovité.
Bonita smrku dosahuje 18–20 m.
V synuzii podrostu dominuje Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, skupinovitě
Dryopteris carthusiana, Vaccinium myrtillus, mechy Dicranum scoparium, Polytrichum
formosum, jednotlivě Homogyne alpina.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
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8K2 – Kyselá smrčina třtinová na svazích (80,56 ha (3,94 %) v NPR Praděd,
23,38 ha (2,93 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 103,94 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1150 (Praděd), 1160 (ŠerákKeprník) – 1290 (Šerák-Keprník), 1320 (Praděd) m n. m. převážně na mírných až
příkrých svazích (10–30°), geologické podloží tvoří ruly, grafitické fylity (Praděd). Lesní
typ je vázán na podzol modální, s typickým morem a střední hloubkou půdy. Půdy jsou
hlinitopísčité a štěrkovité.
Bonita smrku dosahuje 18–20 m.
V synuzii podrostu dominuje s vysokou pokryvností Calamagrostis villosa,
skupinovitě Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, mechy Polytrichum formosum,
Dicranum scoparium, jednotlivě Homogyne alpina, Oxalis acetosella, Trientalis
europaea.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8K9 – Kyselá smrčina svahová (15,83 ha (1,98 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha
celkem 15,83 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1060–1290 m n. m. převážně
na příkrých až srázných svazích (20–45°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol modální, s typickým morem a střední hloubkou půdy. Půdy jsou
hlinitopísčité, štěrkovité a kamenité.
Bonita smrku dosahuje 16–22 m.
Synuzie podrostu má travnatý ráz, převládá Calamagrostis villosa. Hojně se
vyskytuje Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, mechy Polytrichum formosum,
Polytrichum commune, Dicranum scoparium. Jednotlivě přítomny jsou druhy Luzula
sylvatica, Oxalis acetosella, Homogyne alpina, Dryopteris carthusiana.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8N2 – Kamenitá kyselá smrčina se třtinou rákosovitou na kamenitých svazích
(11,75 ha (0,57 %) v NPR Praděd, plocha celkem 11,75 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1160–1280 m n. m. převážně
na hřbetech a příkrých svazích (20–30°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán
na podzol modální a podzol rankerový, s typickým morem a mělkou půdou. Půdy jsou
písčitohlinité a kamenité.
Bonita smrku dosahuje 18–20 m.
Dominuje Calamagrostis arundinacea, skupinovitě Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, mechy Dicranum scoparium, Polytrichum
formosum, jednotlivě Maianthemum bifolium, Dryopteris carthusiana.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8N3 – Kamenitá kyselá smrčina borůvková na kamenitých svazích (40,25 ha
(2 %) v NPR Praděd, 17,78 ha (2,23 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 58,03 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1120 (Šerák-Keprník), 1130
(Praděd) – 1280 (Šerák-Keprník), 1290 (Praděd) m n. m. převážně na mírných až příkrých
svazích (10–30°), geologické podloží tvoří ruly a křemence (Praděd). Lesní typ je vázán
na ranker podzolový, s typickým morem a mělkou půdou. Půdy jsou hlinitopísčité,
písčité, štěrkovité až balvanité.
Bonita smrku dosahuje 16–20 m.
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Pokryvnost bylinného patra dosahuje 50–80 %. Dominantními druhy jsou
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, skupinovitě se objevuje Homogyne alpina,
Trientalis europaea, Dryopteris carthusiana, mechy Dicranum scoparium, Polytrichum
formosum, jednotlivý výskyt vykazuje Oxalis acetosella.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8N4 – Kamenitá kyselá smrčina mechová na kamenitých svazích (36,5 ha
(4,57 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 36,5 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1130–1320 m n. m. převážně
na příkrých až srázných svazích (20–45°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na ranker podzolový, s typickým morem a mělkou půdou. Půdy jsou písčitohlinité
a balvanité.
Bonita smrku dosahuje 16–18 m.
V synuzii podrostu převládají mechy Polytrichum formosum, Polytrichum
commune, Dicranum scoparium, Sphagnum uliginosum. Hojně se vyskytuje Vaccinium
myrtillus, Calamagrostis villosa, jednotlivě pak Oxalis acetosella, Homogyne alpina,
Luzula sylvatica, Dryopteris carthusiana, Lycopodium annotinum.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8S1 – Svěží smrčina šťavelová na svazích (0,05 ha (0,01 %) v NPR ŠerákKeprník, plocha celkem 0,05 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1200–1250 m n. m. převážně
na mírných až příkrých svazích (10–30°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol humusový, s typickým morem, středně hlubokou a čerstvě vlhkou
půdou. Půdy jsou písčitohlinité.
Bonita smrku dosahuje 20–22 m.
Dominuje Oxalis acetosella, skupinovitý výskyt má Calamagrostis villosa, Luzula
sylvatica, Homogyne alpina, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Trientalis
europaea.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8S2 – Svěží smrčina s bikou lesní (284,77 ha (13,93 %) v NPR Praděd, 27,05 ha
(3,39 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 311,82 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1150 (Praděd), 1160 (ŠerákKeprník) – 1270 (Šerák-Keprník), 1300 (Praděd) m n. m. převážně na plošinách a
mírných svazích (0–20°), geologické podloží tvoří ruly a grafitické fylity. Lesní typ je
vázán na podzol modální, s typickým morem, středně hlubokou a trvale čerstvě vlhkou
půdou. Půdy jsou písčitohlinité a štěrkovité.
Bonita smrku dosahuje 18–22 m.
Ráz bylinného patra udává Oxalis acetosella a Luzula sylvatica, tedy druhy rostoucí
s větší pokryvností. Stálý výskyt vykazuje Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus,
Homogyne alpina, skupinovitě se objevuje Athyrium distentifolium, Trientalis europaea,
Rumex alpestris, mechy Polytrichum formosum, Dicranum scoparium, Polytrichum
commune, jednotlivý výskyt má Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Athyrium
filix-femina, Streptopus amplexifolius.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
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8S9 – Svěží smrčina svahová (25,43 ha (3,18 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha
celkem 25,43 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1100–1290 m n. m. převážně
na příkrých až srázných svazích (20–45°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol modální, humusovou formu prezentuje morový moder až mor. Půdy jsou
středně hluboké, čerstvě vlhké, kypré a písčitohlinité.
Bonita smrku dosahuje 18–24 m.
Střední až vyšší pokryvnosti dosahuje Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa,
Maianthemum bifolium, skupinovitý výskyt má Vaccinium myrtillus, jednotlivý pak
Luzula sylvatica, Dryopteris carthusiana.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.1 horské třtinové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7A-AB3 – Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny).
8V1 – Podmáčená klenová smrčina havezová v úžlabinách a na svazích (115,21
ha (5,66 %) v NPR Praděd, 9,77 ha (1,22 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem
124,98 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 950 (Šerák-Keprník), 1160
(Praděd) – 1290 (Šerák-Keprník), 1440 (Praděd) m n. m. převážně na mírných až příkrých
svazích (10–30°) stinných poloh, geologické podloží tvoří ruly, grafitické fylity. Lesní
typ je vázán na podzol oglejený (Praděd), podzol glejový (Praděd), kryptopodzol glejový
(Šerák-Keprník) a podzol modální (Šerák-Keprník) s typickým moderem až morem na
Pradědu a moderem až morovým morem na Šeráku-Keprníku. Půdy jsou písčitohlinité až
hlinitopísčité, štěrkovité, čerstvě vlhké až vlhké a středně hluboké.
Bonita smrku dosahuje 20–24 m.
Dominuje Adenostyles alliariae, skupinovitě se vyskytuje Oxalis acetosella,
Stellaria nemorum, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, Senecio ovatus, Athyrium
distentifolium, Trollius altissimus, Aconitum plicatum, Viola biflora, Delphinium elatum,
Doronicum austriacum, Cicerbita alpina, Cardamine amara, Cardamine amara subsp.
opicii, Pinguicula vulgaris, Swertia perennis, Valeriana dioica, Senecio rivularis,
jednotlivě Dryopteris carthusiana, Veratrum lobelianum, Ajuga reptans, Geranium
sylvaticum, Ranunculus platanifolius, Gentiana verna, Thalictrum aquilegiifolium a také
mechy Polytrichum commune, Sphagnum sp.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.3 horské papratkové smrčiny a
skupina typů geobiocénů 7BC-C3–4(5) – Aceri-piceeta (klenové smrčiny).
8Q2 – Podmáčená chudá smrčina rašeliníková na plošinách a terénních
pokleslinách (34,21 ha (1,67 %) v NPR Praděd, 19,2 ha (2,4 %) v NPR Šerák-Keprník,
plocha celkem 53,41 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1280–1370 (Šerák-Keprník),
1470 (Praděd) m n. m. převážně na plošinách, v sedlech a na mírných svazích (do 10–
20°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán na podzol oglejený zrašelinělý,
s humusovou formou hydromor (Praděd), či sfagnový rašelinný mor (Šerák-Keprník).
Půdy jsou hlinitopísčité, štěrkovité, středně hluboké, vlhké až mokré.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu dominují Eriophorum vaginatum, Eriophorum angustifolium,
Molinia caerulea a mechy – Sphagnum sp., Polytrichum formosum, Polytrichum
commune, skupinovitě jsou přítomny druhy Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus,
jednotlivě pak Trientalis europaea, Maianthemum bifolium.
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Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.2 rašelinné a podmáčené
smrčiny a skupina typů geobiocénů 7A4 – Piceeta sphagnosa (rašeliníkové smrčiny).
8R1 – Vrchovištní smrčina suchopýrová v sedlech hřebenové části (12,65 ha
(0,62 %) v NPR Praděd, 16,35 ha (2,05 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 29 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1250 (Praděd), 1320 (ŠerákKeprník) – 1360 (Praděd), 1370 (Šerák-Keprník) m n. m. převážně v sedlech a terénních
pokleslinách (plošiny), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán na organozem
fibrickou, s fibrickým morem (Praděd), sfagnovým morem (Šerák-Keprník) a hlubokou
půdou. Půdy jsou rašelinné, mokré a vazké.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu dominuje Eriophorum vaginatum, Eriophorum angustifolium,
Vaccinium myrtillus, mechy Sphagnum sp., Polytrichum commune. Skupinovitě jsou
přítomny druhy Empetrum hermaphroditum, Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea,
Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, Homogyne alpina, Molinia caerulea,
jednotlivě pak Andromeda polifolia.
Danému lesnímu typu se nejvíce podobá biotop L9.2 rašelinné a podmáčené
smrčiny a skupina typů geobiocénů 7A6 – Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny).
Lesní typy 9. – klečového lesního vegetačního stupně
9Z0 – Smrková kleč smilková na hřebenech (587,1 ha (28,72 %) v NPR Praděd,
32,04 ha (4,01 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 619,14 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1240 (Praděd), 1340 (ŠerákKeprník) – 1420 (Šerák-Keprník), 1491 (Praděd) m n. m. převážně na zvlněných
plošinách až mírných svazích (do 10–20°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je
vázán na podzol modální, s typickým morem a střední hloubkou půdy. Půdy jsou
hlinitopísčité a kamenité.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu dominuje Nardus stricta, Avenella flexuosa, Festuca supina,
Vaccinium myrtillus, skupinovitě se vyskytuje Athyrium distentifolium, mechy Dicranum
scoparium, Polytrichum commune, jednotlivě až skupinovitě Hypochaeris uniflora,
Gentiana punctata, Potentilla aurea, Viola lutea, Ligusticum mutellina, Campanula
barbata (Praděd), Hieracium aurantiacum (Praděd).
Danému lesnímu typu nejvíce odpovídá aktuální typ vegetace řazený k biotopu
A1.2 zapojené alpínské trávníky a skupina typů geobiocénů 8A-AB3 – Piceeta
subalpinae (subalpínské smrčiny).
9Z1 – Smrková kleč skeletová (0,41 ha (0,05 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha
celkem 0,41 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1340–1420 m n. m. převážně
na skalních ostrožnách na velmi srázných svazích až srázech (sklon nad 45°), geologické
podloží tvoří ruly a křemence. Lesní typ je vázán na litozem modální, s drťovým morem.
Nejčastěji se jedná o skály či balvaniště s ojedinělou hlinitopísčitou výplní.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
Synuzie podrostu má nízkou pokryvnost, jednotlivě až skupinovitě se vyskytují
mechy Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, dále Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Avenella flexuosa a také lišejníky.
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Danému lesnímu typu nejvíce odpovídá aktuální typ vegetace řazený k biotopu A6
acidofilní vegetace alpínských skal a drolin a skupina typů geobiocénů 8A1–2v – Piceeta
subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny).
9K0 – Klečová smrčina na hřbetech a svazích (92,88 ha (4,54 %) v NPR Praděd,
64,4 ha (8,06 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 157,28 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1160 (Šerák-Keprník), 1220
(Praděd) – 1390 (Šerák-Keprník), 1430 (Praděd) m n. m. převážně v sedlech a na velmi
mírných až příkrých svazích (5–30°), geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán na
podzol modální, s typickým morem a mělkou půdou. Půdy jsou hlinitopísčité, štěrkovité
až kamenité.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
V synuzii podrostu převládá Avenella flexuosa, Festuca supina, Vaccinium
myrtillus, Calamagrostis villosa, Nardus stricta, skupinovitě se objevuje Trientalis
europaea, Homogyne alpina, Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, jednotlivě pak
Potentilla erecta, Athyrium distentifolium, Bistorta major (Praděd), Gentiana punctata
(Praděd), Viola lutea (Praděd).
Danému lesnímu typu nejvíce odpovídá aktuální typ vegetace řazený k biotopu
A1.2 zapojené alpínské trávníky a skupina typů geobiocénů 8A-AB3 – Piceeta
subalpinae (subalpínské smrčiny).
9R1 – Kleč vrchovištní v sedlech hřebenové části (8,32 ha (0,41 %) v NPR
Praděd, 4,66 ha (0,58 %) v NPR Šerák-Keprník, plocha celkem 12,98 ha).
Lesní typ se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 1330 (Šerák-Keprník), 1360
(Praděd) – 1368 (Praděd), 1410 (Šerák-Keprník) m n. m. v sedlech na hřebenech,
geologické podloží tvoří ruly. Lesní typ je vázán na organozem fibrickou, s fibrickým
morem (Praděd), rašelinným morem (Šerák-Keprník) a středně hlubokou půdou. Půdy
jsou rašelinné s příměsí písku a jílu, trvale mokré.
Znakem je nízká bonita smrku (do 14 m).
Dominuje Sphagnum sp., Polytrichum commune, Eriophorum vaginatum,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, skupinovitě se
vyskytuje Calamagrostis villosa, Nardus stricta, Molinia caerulea, Eriophorum
angustifolium, Eriophorum vaginatum, Empetrum hermaphroditum, Oxycoccus
palustris, Calluna vulgaris, Homogyne alpina.
Danému lesnímu typu nejvíce odpovídá aktuální typ vegetace řazený k biotopu
R3.1 otevřená vrchoviště a skupina typů geobiocénů 8A(4)6 – Piceeta subalpinae turfosa
(rašeliništní subalpínské smrčiny).
10.1.6

Přehled a stručné charakteristiky skupin typů geobiocénů

7. smrkový vegetační stupeň
7A-AB2v: Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny), SoPh
Navazují na STG Piceeta subalpinae a zaujímají úbočí a vrcholové části vyšších
poloh, v průměru nad 1350 m n. m, na návětrných stranách i výrazně níže. Smrk i zde
používá vegetativního šíření, schopnosti generativní reprodukce se zdají být klimaticky
podvázány. Společenstva jsou pod výrazným vrcholovým fenoménem, velmi často
s charakteristickými vlajkovými korunami. Půda je charakteru podzolu, středně hluboká
až mělká, vyvinutá, ale i rankerová. Skupina tvoří prstenec nad základní skupinou 7.
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vegetačního stupně – Sorbi-piceeta. Navržené typy geobiocénů jsou analogické – viz níže
(7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny)).
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
Geobiocenózy této skupiny tvoří matrici 7. vegetačního stupně. Relativně nevelká
nadmořská výška pohoří způsobuje, že k plošnému rozvinutí jí zbývá úzký prostor mezi
větrnými polohami hřebenů a svahů od nich sbíhajících a zaujatých STG Sorbi-piceeta
humilia a 6. vegetačním stupněm. Ten vystupuje na závětrné (východní) straně hlavního
hřebene až k vrstevnici 1300 m n. m., což lze mimo jiné dokladovat stromovitými jedinci
buku lesního stále se ještě nacházejícími sporadicky až k této nadmořské výšce (Malá
Kotlina, Jelení žleb aj.). Na návětrné straně pohoří sestupují cenózy jeřábových smrčiny
podstatně níže. Skupina obsahuje v návrhu tyto typy geobiocénů: 1 – Luzula sylvatica –
Calamagrostis villosa – Polytrichum formosum – Vaccinium myrtillus; 2 – Calamagrostis
villosa – Avenella flexuosa – Vaccinium myrtillus – Oxalis acetosella – Maianthemum
bifolium; 3 Calamagrostis villosa – Avenella flexuosa – Vaccinium myrtillus –
Lycopodium annotinum; 4 – Vaccinium myrtillus – Calamagrostis villosa – Dryopteris
dilatata. Půdní prostředí je různorodé, od skeletovitých půd a rankerů po půdy vyvinuté,
od litozemí po podzoly. Vzrůst smrku je různý, na chráněných místech může dosahovat i
přes 25 m výšky, na místech skeletovitých s výchozy horniny i pod 15 m.
7A4: Piceeta sphagnosa (rašeliníkové smrčiny), Ps
Rašeliníkové smrčiny se nacházejí na relativně větší výměře, jejich výskyt je však
soustředěn do několika lokalit: Velký Děd, Praděd, Keprník. Navržené typy geobiocénů
jsou: 1 – Eriophorum vaginatum – Vaccinium myrtillus – Sphagnum (russowii); 2 –
Luzula sylvatica – Calamagrostis villosa – Molinia caerulea; 3 – Molinia caerulea –
Vaccinium uliginosum – Vaccinium myrtillus; 4 – Deschampsia cespitosa – Luzula
sylvatica – Sphagnum – Vaccinium myrtillus. Terén je plochý, půdy jsou oglejené,
rašelinějící, podzolové. Vzrůst smrku je polozakrslý.
7A6: Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny), Pturf
Segmenty této skupiny lze nalézt na plochém spočinku východního úbočí Pradědu,
na plochém vrcholu Velkého Dědu a na Malém Dědu a na Keprníku. Půda je charakteru
organozemě. Smrk je zakrslého vzrůstu. Synuzii nedřevnatého podrostu ovládají druhy
rašelinné.
7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
Tato jednotka představuje troficky nejbohatší geobiocenózy tohoto stupně, s jedním
typem geobiocénů: Athyrium distentifolium – Rumex arifolius – (Cicerbita alpina), místy
přecházející do zakrslé formy (humilia). Vyskytuje se na obohacených místech, typicky
kolem horních částí vodotečí, nebo v těch místech, kde prosakuje voda půdním profilem
do horních horizontů, často až k půdnímu povrchu, včetně nejbližšího okolí. Tvoří
povětšinou úzké segmenty a je rozmístěna víceméně pravidelně po celém vegetačním
stupni. Půda je oglejená až glejová. Charakteru podzolu či kryptopodzolu. Společenstvo
je druhově bohaté, s bujným rozvojem synuzie podrostu.
8. smrková varianta klečového vegetačního stupně (subalpinský stupeň)
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
Na skalnatých a suťovitých, velmi mělkých půdách přechází STG Piceeta
subalpinae do této skupiny. Jedná se opět o geografickou variantu STG Pineta mugo
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lichenosa pro Hrubý Jeseník. Obsahuje pravděpodobně jeden typ geobiocénů: 1 –
Vaccinium myrtillus – Avenella flexuosa – Festuca supina – Cetraria islandica. Půda je
nevyvinutá. Smrk je podobného vzrůstu jako v základní skupině Piceeta subalpinae.
Jednotka je pod vlivem vrcholového fenoménu. Plošně se jedná o malé segmenty, celkově
s malou výměrou. Jednotka je v oblasti roztroušena, zejména v jižní části, plošně větší
segment se nachází na úbočí Břidličné.
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
Tato skupina typů geobiocénů zaujímá nejvyšší polohy hřebenů a vrcholů, zhruba
nad 1400 m n. m., na závětrné straně výše, na návětrné níže. Jedná se o geografickou
variantu STG Pineta mugo pro oblast Hrubého Jeseníku. STG Piceeta subalpinae
obsahují následující typy geobiocénů: 1 – Festuca supina – Carex bigelowii; 2 – Carex
bigelowii; 3 – Nardus stricta – Carex bigelowii – Calluna vulgaris s podtypy 3a Avenella
flexuosa – Nardus stricta – Carex bigelowii a 3b Nardus stricta – Avenella flexuosa; 6 –
Luzula luzuloides – (Avenella flexuosa – Bistorta major – Carex bigelowii – Vaccinium
myrtillus); 7 – Calamagrostis villosa – Avenella flexuosa – Bistorta major – (Luzula
luzuloides) – Vaccinium myrtillus. Půdy jsou charakteru podzolu, kamenité, vyvinuté.
Smrk většinu asimilačního aparátu (jehličí) skrývá v zimním období před působením
nepříznivých klimatických podmínek pod sněhem, větší část koruny je v dolní části
kmene. Osou kmene dokáže vyrůst do cca 4–5 m výšky, na návětřích s typicky vlajkovou
formou koruny. Společenstva jsou pod vlivem vrcholového fenoménu. Tato skupina typů
geobiocénů je plošně vůdčí jednotkou osmého vegetačního stupně.
8AB-B3–4: Salici-betuleta carpaticae (vrbové březiny), SBc
Determinantní postavení obou hlavních víceméně křovitě rostoucích druhů – Salix
silesiaca a Betula carpatica je podmíněno účinky lavin. Ty způsobují nemožnost
uplatnění se smrku jako dominantní dřeviny. Lavinové dráhy, a tedy i tyto jednotky, jsou
vyvinuty jak ve Velké, tak v Malé Kotlině a zasahují hluboko do spodní části karů (resp.
karoidů), segmenty jednotky jsou tak rozloženy od 8. až do 6. vegetačního stupně.
8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf
Zejména v prostoru u Švýcárny na Malém Dědu a dále na Keprníku se nachází tato
jednotka, a to v terénních konfiguracích podmiňujících rašelinění. Vzrůst smrku je velmi
nízký. Přítomny, často i hojné, jsou rašeliništní druhy jako Eriophorum vaginatum i E.
angustifolium, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris či rašeliníky (Sphagnum sp.).
Půdním typem je organozem. Plošný rozsah jádra jednotky je nevelký, přechodné části
jsou větší, jednotka je pro Hrubý Jeseník zvláštností.
8AB4: Saliceta lapponae (vrbiny vrby laponské), Slap
Tato skupina typů geobiocénů se nalézá v jednom segmentu na úbočí Pradědu
v blízkosti Tabulových skal. Její geneze není zřejmá.
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8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
Nachází se v náznacích v horních částech prohnutých terénních tvarů, kde je voda
blízko povrchu, nebo již vyvěrá jako prameniště. Plošně zaujímá malou rozlohu a
víceméně hned přechází do 7. vegetačního stupně do STG Aceri-piceeta.
8 BD 3(4)n: as. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et el. 1980
(bazifilní trávníky), SA
Jedná se o výjimečné ekosystémy na výchozech bazických hornin a v jejich
bezprostředním okolí ve Velké Kotlině. Vegetace je druhově bohatá, ekologicky
různorodá, bez křovitého pokryvu. Zahrnuje jak vlastní prostředí skalního povrchu, tak
štěrbin a epipedonu, dále zamokřených a mokrých pramenných míst i obohacených míst
v těsné blízkosti horninového výchozu. Kromě specifického půdního prostředí dopomáhá
absenci křovité složky též pohyb sněhu po svahu či jeho jednorázové sjíždění.
Společenstva jsou pod vlivem anemo-orografického systému.
9. alpínský vegetační stupeň
9A1v: Saliceta herbaceae (alpínská keříčková vegetace), Salh
Tato skupina typů geobiocénů zahrnuje místa vyfoukávaných poloh nejvyšších
částí hlavního hřebene a Pradědu, ať již na mělkých kamenitých půdách či na skalních
výchozech (Tabulové skály, Petrovy kameny aj.). Přestože dominují jiné druhy (Juncus
trifidus, Empetrum hermaphroditum), vrba bylinná bývá přítomna. Je to jednotka plošně
malá, pro oblast Hrubého Jeseníku vzácná.
9A4n: Gnaphalio supinae-nardeta (vegetace sněhových vyležisk), GsN
Na několika málo místech s velmi omezeným plošným rozsahem se shromažďují
sněhové masy v takové míře, že významně zkracují vegetační období. Vegetace je prosta
křovitě i keříčkovitě rostoucích druhů, podobná svému okolí, s výjimkou signifikantního
druhu Gnaphalium supinum. Klima je alpínského charakteru.
10.1.7 Skupiny typů geobiocénů a jejich návaznost na typy biotopů
alpínského bezlesí a jednotky lesnicko-typologického systému ÚHÚL
7. smrkový vegetační stupeň
7A-AB2v: Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeřábové smrčiny), SoPh
Typy biotopů:
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A2.1 Alpínská vřesoviště
Soubory lesních typů:
8Z2 – Jeřábová smrčina borůvková na hřebenech
8Z5 – Jeřábová smrčina šťavelová v horních částech svahů
8Z6 – Jeřábová smrčina s papratkou alpinskou na hřebenech
8Z9 – Jeřábová smrčina skeletová na hřebenech
8Y1 – Skeletová smrčina na skalách a sutích
7A-AB3: Sorbi-piceeta (jeřábové smrčiny), SoP
Typy biotopů:
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
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A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
Soubory lesních typů:
8K1 – Kyselá smrčina metlicová na svazích
8K2 – Kyselá smrčina třtinová na svazích
8K9 – Kyselá smrčina svahová
8N2 – Kamenitá kyselá smrčina se třtinou rákosovitou na kamenitých svazích
8N3 – Kamenitá kyselá smrčina borůvková na kamenitých svazích
8N4 – Kamenitá kyselá smrčina mechová na kamenitých svazích
8S1 – Svěží smrčina šťavelová na svazích
8S2 – Svěží smrčina s bikou lesní
8S9 – Svěží smrčina svahová
7A4: Piceeta sphagnosa (rašeliníkové smrčiny), Ps
Typy biotopů: Soubory lesních typů:
8Q2 – Podmáčená chudá smrčina rašeliníková na plošinách a terénních
pokleslinách
7A6: Piceeta turfosa (rašeliništní smrčiny), Pturf
Typy biotopů:
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
R3.1 Otevřená vrchoviště
Soubory lesních typů:
8R1 – Vrchovištní smrčina suchopýrová v sedlech hřebenové části
7BC-C3–4(5): Aceri-piceeta (klenové smrčiny), AcP
Typy biotopů:
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Soubory lesních typů:
8V1 – Podmáčená klenová smrčina havezová v úžlabinách a na svazích
8. smrková varianta klečového vegetačního stupně (subalpinský stupeň)
8A1–2v: Piceeta subalpinae lichenosa (lišejníkové subalpínské smrčiny), Psubl
Typy biotopů:
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A2.1 Alpínská vřesoviště
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
Soubory lesních typů:
9Z1 – Smrková kleč skeletová
8A-AB3: Piceeta subalpinae (subalpínské smrčiny), Psub
Typy biotopů:
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
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A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
Soubory lesních typů:
9Z0 – Smrková kleč smilková na hřebenech
9K0 – Klečová smrčina na hřbetech a svazích
8AB-B3–4: Salici-betuleta carpaticae (vrbové březiny), SBc
Typy biotopů:
A8.2 Vysoké subalpinské listnaté křoviny
Soubory lesních typů: 8A(4)6: Piceeta subalpinae turfosa (rašeliništní subalpínské smrčiny), Psubturf
Typy biotopů:
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Soubory lesních typů:
9R1 – Kleč vrchovištní v sedlech hřebenové části
8AB4: Saliceta lapponae (vrbiny vrby laponské), Slap
Typy biotopů:
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
Soubory lesních typů: 8BC-C3–4: Ribi-piceeta subalpinae (meruzalkové subalpínské smrčiny), RPsub
Typy biotopů:
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
R1.5 Subalpínská prameniště
Soubory lesních typů: 8BD3(4)n: as. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et el. 1980
(bazifilní trávníky), SA
Typy biotopů:
A5 Skalní vegetace sudetských karů
Soubory lesních typů: 9. alpínský vegetační stupeň
9A1v: Saliceta herbaceae (alpínská keříčková vegetace), Salh
Typy biotopů:
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A2.1 Alpínská vřesoviště
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
Soubory lesních typů: -
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9A4n: Gnaphalio supinae-nardeta (vegetace sněhových vyležisk), Gsn
Typy biotopů:
A3 Sněhová vyležiska
Soubory lesních typů:10.1.8 Výsledky podrobného geobiocenologického mapování klečových
porostů
(Michal Friedl)
10.1.8.1 Úvod
V letních měsících roku 2011 bylo provedeno plošné mapování vrcholových poloh
Hrubého Jeseníku (viz příloha 9.1a na CD) s porosty borovice kleče. Mapování proběhlo
v termínech 20.–23. 6. 2011, 26–29. 7. 2011, 2.–5. 8. 2011 a 20. 8. 2011 a trvalo přesně
10 dní. Byly prochozeny a zmapovány všechny porosty kleče, které byly Ing. Alešem
Tippnerem vymezené z ortorektifikovaných leteckých snímků z roku 2009 s prostorovým
rozlišením 0,25 m (ŠENFELDR et al. 2013). Plocha zmapovaných porostů kleče a jejího
bezprostředního okolí činí 574,2 ha.
10.1.8.2 Metodika
Na základě analýz ortorektifikovaných leteckých snímků v prostředí GIS (viz výše)
byly ing. Alešem Tippnerem (ŠENFELDR et al. 2013) determinovány plochy s porosty
kleče ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku. Získaný podklad v měřítku 1:10 000
obsahoval jako podtisk letecký snímek zájmového území, v něm byly vyznačeny
polykormony a porosty borovice kleče. Tyto letecké snímky sloužily jako hlavní
pomůcka při orientaci a do nich byly také zakreslovány zjišťované informace v terénu.
V naprosté většině případů (porosty kleče úzkého, protáhlého tvaru, porosty plošně malé,
porosty rozčleněné do více segmentů tvarově odlišných, polykormony kleče tvarově
odlišné apod.) se jednalo o ideální podklad jak pro orientaci v terénu, tak také pro zákres.
V některých případech (plošně rozsáhlé porosty kleče, souvislý plošný zápoj
polykormonů kleče aj.) však byly tyto snímky nedostatečné z důvodu chybějících
orientačních bodů. V některých lokalitách (např. Šerák, Keprník) se navíc porovnáním
reality s mapovým podkladem zdálo, že porosty kleče nebyly diferencovány dokonale
(zpravidla se jednalo o porosty kleče ve směsi se smrkem).
Problém komplikované orientace na některých místech byl řešen použitím
navigačního systému Trimble Juno ST Handheld, kde byly v prostředí software ArcPad
7 zobrazovány výše zmiňované georeferencované letecké snímky. Přesnost mapování se
využitím navigačního systému velmi výrazně zvýšila.
Prvky bodového, příp. liniového a plošného charakteru (prameniště, výskyt
chráněných a ohrožených druhů rostlin, vzácnější biotopy apod.) byly v terénu
zaměřovány pomocí navigačního systému Garmin GPSMAP 76S.
Primárním cílem mapování byla geobiocenologická diferenciace (BUČEK, LACINA
2007; BUČEK et al. 2011) porostů kleče a jejich bezprostředního okolí. Mapovací
jednotkou byl typ geobiocénů definovaný kombinací nadstavbových jednotek
(geobiocenologickou formulí). Až zpětně byly typy geobiocénů sdruženy
k nejpodobnější skupině typů geobiocénů. Důraz byl kladen také na výskyt chráněných
(Vyhláška č. 395/1992 Sb.), či ohrožených druhů rostlin (PROCHÁZKA 2001), zachycení
významnějších sozologických jevů, které by mohly být porosty kleče ovlivňovány
(zarůstání rašelinišť, pramenišť, skalek, lavinových drah apod.). Bylo-li to možné, byla
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zakreslována také rizika spojená s případným odstraněním kleče. Takto byla
zaznamenána rizika odstranění kleče spojena s možným vznikem eroze, s možným
narušením bariéry bránící turistům opouštět značené turistické cesty a s možným
ovlivněním horní hranice lesa. Rizika byla expertním posudkem kvantifikována ve třech
stupních, a to jako nízká, střední a vysoká. Kvůli obtížné realizaci bylo upuštěno od
mapování biotopů dle Katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al. 2001). V terénu byla také
pořizována textová poznámka vztahující se ke všem zjišťovaným aspektům.
Ve výsledné mapě je třeba neustále mít na zřeteli fakt, že primárně byly mapovány
porosty kleče a jejich těsné okolí (vymezené v jednotkách metrů). Proto například zákres
hranic skupin typů geobiocénů mimo porosty kleče může být zatížen chybou. Stejně tak
mohou v geobiocenologické mapě chybět skupiny typů geobiocénů, jejichž hranice
probíhá v blízkosti porostů kleče, ale do nich již nevstupuje. A to i v případě, že se tato
jednotka nachází v prostoru, který byl prozkoumán. Snahou autora bylo uvedené
nedostatky minimalizovat.
Mapové výstupy byly zpracovány v prostředí software ArcGis 9.3. Výsledná mapa
v měřítku 1 : 10 000 obsahuje zákres typů geobiocénů nad podkladem
ortorektifikovaných leteckých snímků, v nichž jsou vyznačeny porosty kleče.
10.1.8.3 Mapování
klasifikačního systému

nadstavbových

jednotek

geobiocenologického

10.1.8.3.1 Vegetační stupně
Porosty kleče se ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku nacházejí v 7.
smrkovém a 8. klečovém vegetačním stupni. Klečový vegetační stupeň se v Hrubém
Jeseníku vyskytuje v podobě tzv. smrkové varianty klečového vegetačního stupně (stupeň
subalpínský – BUČEK, MADĚRA et al. 2004).
Vzhledem k tomu, že aktuální stav geobiocenóz byl oproti stavu přírodnímu
výrazně pozměněn, že pro odlišení smrkového a klečového vegetačního stupně buď
nemáme, anebo dostatečně neznáme ekologii většiny fytoindikátorů, byly hlavními
odlišujícími znaky především růstové charakteristiky smrku (maximální výška, tvar
kmene, tvar koruny, schopnost generativního rozmnožování).
Smrkový vegetační stupeň byl mapován všude tam, kde lze jako potenciální
geobiocenózu očekávat porosty s dominancí smrku, jehož maximální výška obvykle
přesahuje pět metrů (7A3 – Sorbi-piceeta), či je zřetelně vyšší než průměrná výška
sněhové pokrývky, anebo výška porostů kleče (v Jeseníkách obvykle oboje kolem 2 m,
platí pro 7A2v – Sorbi-piceeta humilia). Smrk vytváří v tomto vegetačním stupni přímý
kmen, pravidelně přirůstá, koruna je více méně souměrná, dřeviny běžně plodí. Porosty
bývají více méně zapojené, koruna tak většinou nesahá až k zemi. Samozřejmě platí, že
směrem ke klečovému vegetačnímu stupni se výška dřevin plynule snižuje, kmen bývá
netvárnější, koruna deformovaná, porosty se rozvolňují. Směrem k nižším vegetačním
stupňům (mimo rámec mapované oblasti) výška smrku i jeho celková vitalita poměrně
rychle vzrůstá. Z hlediska růstových charakteristik hlavního edifikátoru tak patří
biocenózy smrkového vegetačního stupně k jedněm z nejvariabilnějších.
Ve smrkové variantě klečového vegetačního stupně již podmínky ekotopu, hlavně
tedy podmínky klimatické, neumožňují smrku dorůstat do stromovitých rozměrů. Smrk
se zde ovšem může jednotlivě vyskytovat, a to zejména díky ochraně kleče (která je
v Jeseníkách nepůvodní), anebo sněhové pokrývky v nepříznivém období. Smrk pak svou
výškou nepřerůstá výšku klečových porostů, nebo výšku sněhové pokrývky. Zpravidla je
tedy nižší, než 2–3 m. Letorosty, které tuto výšku přerůstají, bývají velmi výrazně
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ošlehávané, často vymrzají, zasychají a o výškovém přírůstu nad mezní hranici výšky
kleče, či sněhu, tak téměř nelze hovořit. Vytvářejí se tak typické formy, které mají do
určité výšky vytvořenou poměrně pravidelnou korunu a nad ní jsou již výrazně
deformované, ošlehávané a nepřirůstají. Kmeny bývají netvárné, vytváří se různě
deformované koruny, časté jsou vlajkové formy. Na otevřených plochách se často
vytvářejí semknuté polykormony vegetativně se množícího smrku, obvykle obsahující
několik mateřských generací. Tyto polykormony bývají zavětvené až k zemi. Nedá se
předpokládat, že by zde smrk dokázal vytvořit zapojené lesní společenstvo. Šišky se
v tomto vegetačním stupni na smrku nevytvářejí, a pokud ano, jsou drobné, deformované
a lze očekávat, že klíčivost semen bude minimální. I v tomto vegetačním stupni se lze
setkat s generativní obnovou smrku, zcela jistě však jde o semena, která se sem dostala
z nižších vegetačních stupňů a zakořenila na plochách s narušenou drnovou pokrývkou.
10.1.8.3.2 Trofické řady
Rozlišení trofických řad a meziřad nepřináší v zájmovém území neočekávané
komplikace a lze se tak stejně jako na jiných lokalitách opřít o fytoindikaci, vlastnosti
půd, humusové formy, typ reliéfu apod.
Trofická řada A – oligotrofní je v zájmovém území nejrozšířenější. Vyskytuje se na
mělkých půdách na vypuklých svazích a skalách, nebo na rašeliništích. V území ji
nejčastěji indikují druhy, jako je Nardus stricta, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa,
Luzula luzuloides, Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Calluna vulgaris, Trientalis europaea, Eriophorum vaginatum, Sphagnum sp., Luzula
sylvatica, Anthoxanthum alpinum aj.
Trofická řada AB – oligotrofně mezotrofní nebyla na lokalitě vymapována. Její
výskyt lze očekávat na hlubších půdách chráněnějších poloh. V bylinném patře chybějí
stenoekní acidofyty (Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea), naopak se již začínají
objevovat druhy mezotrofnější (Oxalis acetosella, Avenula planiculmis, Poa chaixii).
Trofická řada B – mezotrofní se vyskytuje vzácně na hlubších, živnějších půdách
vázaných zpravidla na úpady a jiné chráněné polohy. V bylinném patře ubývá acidofytů,
vysokou pokryvnost mají druhy mezotrofní (Avenula planiculmis, Poa chaixii), či
indiferentní (Oxalis acetosella). Přimíšeny mohou být i druhy nitrofilní (Rumex arifolius,
Stellaria nemorum). Stenoekní acidofyty se vůbec nevyskytují.
Trofická řada BC – mezotrofně-nitrofilní je vázána zejména na okolí drobných
vodotečí, nivy potůčků. Výjimečně se pak vyskytuje i na svazích obohacovaných
dusíkem, kde lze očekávat rankerové půdní subtypy. V bylinném patře chybějí stenoekní
acidofyty, dominantními druhy jsou druhy oligotrofně mezotrofní a mezotrofní (Athyrium
distentifolium), významné zastoupení mají druhy s nitrofilní tendencí (Aconitum
plicatum, Rumex arifolius, Stellaria nemorum, Ranunculus platanifolius aj.).
10.1.8.3.3 Hydrické řady
Diferenciace hydrických řad stejně jako diferenciace řad trofických nepřinášela
výraznější komplikace. Velmi dobře bylo opět možné využít fytoindikace, využitelným
znakem pak byl i charakter půdy, přesněji vlhkost půdy při půdním povrchu.
Hydrická řada 1 – suchá, zakrslá se vyskytuje na velmi mělkých půdách charakteru
rankerů, litozemí, dále pak na skalkách, skalách, výchozech hornin. Ke geobiocenózám
této hydrické řady byly řazeny také geobiocenózy primárního bezlesí (vrcholové skalky
na Keprníku, Žalostném, Pecném aj.). K indikátorům lze řadit epilitické lišejníky na
skalách, nebo například druh Juncus trifidus.
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Hydrická řada 2, respektive 2v – omezená, omezená vlivem vrcholového fenoménu
je v oblasti mapování značně rozšířena. Vyskytuje se na lokalitách exponovaných
působení větru a na mělkých půdách. Dřeviny jsou často ošlehávány, vytvářejí vlajkovité
formy korun. Vlivem neustálého proudění vzduchu je povrch půdy relativně rychle
vysušován.
Hydrická řada 3 – normální se vyskytuje na středně hlubokých až hlubokých
půdách, na lokalitách chráněných před působením větru. Dřeviny na rozdíl od
předchozích hydrických řad nejsou omezovány ve svém výškovém růstu.
Hydrická řada 4 – zamokřená se vyskytuje na půdách s trvale zvýšenou hladinou
spodní vody. Nevytváří se mocnější vrstva rašeliny, půda, přestože je vlhká, je dostatečně
únosná pro běžného člověka. V bylinném patře se začínají objevovat některé hygrofilní
druhy, jako je například Molinia caerulea, Bistorta major.
Hydrická řady 4v – zamokřená řada pod vlivem vrcholového fenoménu. Specifický
případ pro situaci, kdy jsou geobiocenózy zamokřené hydrické řady vázány na vrcholové
polohy (např. Malý Děd). Rostliny mají sice v půdě dostatek vláhy, působením větru je
však jejich vzrůst omezován, deformována je koruna dřevin.
Hydrická řada 5 – mokrá, ve variantě s proudící (5a) a stagnující (5b) vodou. Půda
je trvale vlhká, často neúnosná, běžně se objevují stružky vodotečí, prameniště, drobná
jezírka.
Hydrická řada 6 – rašelinná. Byla by odlišována v případě, že vrstva rašelinný
přesahuje 50 cm. Jedná se o půdy s trvale zvýšenou hladinou spodní vody, častými
rašelinnými jezírky a významným podílem druhů vázaných na oligotrofní organozemě
(Polytrichum commune, Eriophorum vaginatum, Trientalis europaea, Sphagnum sp. aj.).
Přestože vlastní diferenciace hydrických řad příliš komplikovaná není, na některých
lokalitách bylo velmi obtížné jejich prostorové rozlišení (Keprník, Malý Děd aj.).
Jednotlivé hydrické řady se zde totiž často vedle sebe střídaly mozaikovitě, přičemž se
nedalo o žádné z nich říct, že by byla dominantní pro celkový ráz společenstva.
Nejčastějším typem byla mozaika hydrické řady 3, 4 a 4, 6. V prvním případě šlo
o stanoviště, kde se na vyvýšenějších částech reliéfu (často jen velmi nepatrně)
vyskytovala hydrická řada normální, zatímco ve sníženinách byly časté zamokřené půdy
s přítomností hygrofytů. Kombinace zamokřené a rašelinné řady označuje stanoviště, kde
je půda trvale vlhká, oligotrofní a kde se pomístně již vytvářejí mocnější vrstvy
organozemí doprovázené typickou rašeliništní vegetací. Na Malém Dědu byly dokonce
mapovány jednotky vyskytující se na vodou ovlivněných stanovištích, přitom však
zároveň ovlivňované vrcholovým fenoménem, např. 7A2(4)v – Sorbi-piceeta humilia
(Piceeta sphagnosa humilia). Ve vrcholové partii zde dominují geobiocenózy omezené
hydrické řady vlivem vrcholového fenoménu, ovšem ve sníženinách se
s nezanedbatelným podílem objevují organozemě s vrstvou humolitu a s vlhkomilnými
druhy.
V zásadě tak je možné teoreticky rozlišit následující kombinace (komplexy)
hydrických řad:
−
hydrická řada 2(4)v – na lokalitách dominují stanoviště omezené hydrické
řady pod vlivem vrcholového fenoménu, ve sníženinách je však půda
zamokřená, vyskytují se zde organozemě porostlé hygrofilními druhy (např.
Molinia caerulea, Trientalis europaea, Bistorta major, Potentilla erecta,
Carex canescens, Polytrichum commune, Eriophorum vaginatum). Tato
hydrická řada byla mapována například na Malém Dědu.
−
hydrická řada 3(4) – většina plochy není ovlivněna zvýšenou hladinou spodní
vody, kromě pomístně se vyskytujících sníženin.
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−
−

−

hydrická řada (3)4 – většina plochy je zamokřená, vyskytují se však poměrně
hojně i vyvýšeniny s půdou, která není vodou obohacená.
hydrická řada 4(6) – na plochých reliéfech dominuje trvale podmáčená půda.
Místy se ve sníženinách vytvářejí hlubší organozemě, nebo dokonce rašelinná
jezírka. Segmenty této hydrické řady byly mapovány například na Malém
Dědu.
hydrická řada (4)6 – na většině plochy převládají nepříliš hluboké
organozemě, velmi častá jsou rašelinná jezírka. Místy se vyskytují nepatrně
vyvýšená, relativně sušší stanoviště.

10.1.8.4 Mapování vybraných základních jednotek geobiocenologického
klasifikačního systému
Níže uvedené tabulky obsahují přehled všech mapovacích jednotek. První uvádí
výměru typů geobiocénů a skupin typů geobiocénů v zájmovém území (porosty kleče a
jejich okolí), druhá uvádí výměru typů geobiocénů a skupin typů geobiocénů pouze
v segmentech porostů kleče. Plocha mapovacích jednotek byla odečtena z příslušné
vrstvy v GIS. Výsledné geobiocenologické mapy jsou k nalezení v přílohách (přílohy
9.1b až 9.1k na CD).
Pro upřesnění jsou zmíněny některé podrobnější charakteristiky základních
jednotek geobiocenologického klasifikačního systému, tedy skupin typů geobiocénů,
případně dokonce typů geobiocénů. Uvedeny jsou jen ty jednotky, jejichž charakteristiky
se liší od obecného popisu, nebo jejichž mapování, či determinace jsou v určitých
parametrech specifické.
7(8)A-AB2v – Sorbi piceeta humilia
7A1 – Sorbi-piceeta humilia – Jednotka je vázána na velmi mělké půdy charakteru
rankerů a litozemí vyskytujících se na skalkách a skalách. Mapovány byly pouze tehdy,
pokud plocha geobiocenózy přesáhla minimální areál fytocenózy. Drobné skalky,
balvany, výchozy hornin apod. nebyly do mapy zakreslovány. K této jednotce byly také
přiřazovány geobiocenózy primárního bezlesí na skalách, či sutích.
7A2v – Sorbi-piceeta humilia. Ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku téměř
vždy navazuje na jednotku 7A3 Sorbi-piceeta, na rozdíl od které je zde výraznější
ovlivnění vrcholovým fenoménem. Porosty smrku se začínají poměrně zřetelně
rozvolňovat, ani v potenciálním stavu nelze předpokládat vytvoření semknutých lesních
porostů, výška smrku se snižuje pod pět metrů, bývá ale vyšší, než je průměrná výška
sněhové pokrývky, nebo výška porostů kleče (v Jeseníkách obvykle kolem 2 m). Koruna
smrku bývá deformována působením větru a námrazy, vytvářejí se vlajkové formy.
Smrky přesto vykazují výškový přírůst (několik málo centimetrů), někdy se objevují
šišky, ovšem ne tak často, jako v jednotce 7A3. Častým typem rozmnožování je hřížení.
Do vyšších nadmořských výšek pak tyto geobiocenózy přecházejí do 8. vegetačního
stupně, tedy do smrkové varianty klečového vegetačního stupně.
V jižní části pohoří (okolí Pecného) je tato jednotka vázána na hranu hřebene
vystavenou severozápadnímu proudění. Vlastní temeno, které už větrům tolik vystaveno
není, je řazeno ke skupině typů geobiocénů 7A3 – Sorbi-piceeta. Obvykle platí, že čím je
zlom hřbetu výraznější, tím je také společenstvo zakrslejší a geobiocenóza 7A2v Sorbipiceeta humilia zřetelněji vyvinuta. Naopak, čím je hřbet méně vyklenutý, tím méně
bývají společenstva smrku zakrslá.
7A2(4)v – Sorbi-piceeta humilia (Piceeta sphagnosa humilia). Na lokalitách
dominují stanoviště omezené hydrické řady pod vlivem vrcholového fenoménu, ve
225

Geobiocenologická diferenciace vrcholových poloh Hrubého Jeseníku

sníženinách je však půda zamokřená, vyskytují se zde organozemě porostlé hygrofilními
druhy (např. Molinia caerulea, Trientalis europaea, Bistorta major, Potentilla erecta,
Carex canescens, Polytrichum commune, Eriophorum vaginatum). Tato jednotka byla
mapována například na Malém Dědu.
7A-AB3 – Sorbi-piceeta
7A3 – Sorbi-piceeta. Smrk přesahuje výšku pěti metrů, pravidelně přirůstá, vrchol
nebývá pravidelně a významně poškozován působením větru, námrazy, smrk je zde
schopen vytvářet relativně zapojené porosty. U této jednotky platí nejpřesněji
charakteristiky uvedené v charakteristice sedmého vegetačního stupně (viz výše). Ve
vrcholových partiích Hrubého Jeseníku téměř vždy přechází v jednotku 7A2v Sorbipiceeta humilia, kde se již výrazně projevují vlivy vrcholového fenoménu. Z hlediska
výšky smrku se jedná o mimořádně variabilní jednotku vzhledem k tomu, že při své dolní
hranici navazuje na geobiocenózy šestého vegetačního stupně a při své horní hranici na
zakrslé jeřábové smrčiny 7A2v.
7BC-C3–4(5) – Aceri-piceeta
7B-BC-C3–5 – Aceri-piceeta. Poměrně variabilní jednotka zahrnující škálu
různých typů geobiocénů. Vyskytuje se buď liniově podél potůčků, na prameništích, nebo
dokonce i plošně na svazích. Vždy se nachází na bohatších, hlubších půdách, velmi často
obohacených dusíkem. Z hlediska půdní vlhkosti se jedná vždy o půdy svěží až vlhké.
V bylinném patře se vždy v nezanedbatelném zastoupení uplatňují druhy nitrofilní
(Aconitum plicatum, Rumex arifolius, Stellaria nemorum, Ranunculus platanifolius aj.).
V závislosti na trofických a hydrických poměrech byly odlišeny následující typy
geobiocénů: 7B3, 7B(4)5a, 7BC3(4), 7BC3–4, 7BC4, 7BC4–5a, 7BC5a, 7BC-C4–5a.
7BC5a – Aceri-piceeta. Typ geobiocénů vázaný na okolí vodotečí. Mnohdy je niva
velmi úzká, třeba jen jeden metr. Jindy se niva vůbec nevytváří a jedná se o erozně
zahloubenou (někdy i několik metrů) rýhu. Vzhledem k teorii minimálního areálu je
diferenciace těchto plošně nevýznamných geobiocenóz diskutabilní. Tyto jednotky přesto
mapovány byly, a to hlavně díky přítomnosti druhů z biotopu vysokobylinných niv, dále
proto, že se jedná od okolí výrazně odlišné biocenózy.
7A4 – Piceeta sphagnosa
7A(4)5a, 7A5a – Piceeta sphagnosa. Jedná se o velmi vzácně se vyskytující typ
geobiocénů. Lze se s ním setkat v horních, pramenných částech potůčků, nebo na okrajích
rašelinišť, odkud tyto potůčky vytékají. Synuzii bylinného patra tvoří hlavně oligotrofní
druhy (Deschampsia cespitosa, Sphagnum sp., Blechnum spicant, Calamagrostis villosa,
Dryopteris dilatata, Lycopodium annotinum, Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea,
Molinia caerulea, Nardus stricta aj.).
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Název skupiny typů geobiocénů
Sorbi-piceeta humilia

Typ geobiocénů
7A1
7A2v
Celkem Sorbi-piceeta humilia

Sorbi-piceeta humilia (Piceeta
7A2(4)v
sphagnosa humilia)
Celkem Sorbi-piceeta humilia (Piceeta sphagnosa humilia)
Sorbi-piceeta humilia, Sorbi-piceeta,
7A2v, 7A3, 7ABSalici-betuleta carpaticae
B3–4
Celkem Sorbi-piceeta humilia, Sorbi-piceeta, Salici-betuleta
carpaticae
Sorbi-piceeta
7A3
Celkem Sorbi-piceeta
Sorbi-piceeta (Piceeta sphagnosa)
7A3(4)
Celkem Sorbi-piceeta (Piceeta sphagnosa)
Piceeta sphagnosa humilia
7A4v
Celkem Piceeta sphagnosa humilia
7A(4)5a
Piceeta sphagnosa
7A4
7A5a
Celkem Piceeta sphagnosa
Piceeta sphagnosa humilia (Piceeta
7A4(6)v
turfosa humilia)
Celkem Piceeta sphagnosa humilia (Piceeta turfosa humilia)
Piceeta sphagnosa (Piceeta turfosa)
7A4(6)
Celkem Piceeta sphagnosa (Piceeta turfosa)
Piceeta turfosa humilia
7A(4)6v
Celkem Piceeta turfosa humilia
7B(4)5a
7B3
7BC3(4)
7BC3–4
Aceri-piceeta
7BC4
7BC4–5a
7BC5a
7BC-C4–5a
Celkem Aceri-piceeta
8A1v
Piceeta subalpinae lichenosa
8A2v
Celkem Piceeta subalpinae lichenosa
Celkový součet

Celkem (ha)
0,43
147,12
147,56

Poznámka

7,33
7,33
1,27 Karoid Sněžné kotliny
1,27

Karoid Sněžné kotliny

343,97
343,97
4,38
4,38
5,73
5,73
0,01
1,34
0,01
1,37
5,46
5,46
0,68
0,68
0,03
0,03
0,02
0,19
0,47
0,01
0,08
0,02
0,07
0,02
0,87
0,24
55,29
55,54
574,16

Tab. 1: Přehled mapovacích jednotek a jejich ploch v zájmovém území.
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Název skupiny typů geobiocénů
Sorbi-piceeta humilia

Typ geobiocénů
7A1
7A2v
Celkem Sorbi-piceeta humilia

Sorbi-piceeta humilia (Piceeta
7A2(4)v
sphagnosa humilia)
Celkem Sorbi-piceeta humilia (Piceeta sphagnosa humilia)
Sorbi-piceeta humilia, Sorbi-piceeta,
7A2v, 7A3, 7ABSalici-betuleta carpaticae
B3–4
Celkem Sorbi-piceeta humilia, Sorbi-piceeta, Salici-betuleta
carpaticae
Sorbi-piceeta
7A3
Celkem Sorbi-piceeta
Sorbi-piceeta (Piceeta sphagnosa)
7A3(4)
Celkem Sorbi-piceeta (Piceeta sphagnosa)
Piceeta sphagnosa humilia
7A4v
Celkem Piceeta sphagnosa humilia
7A(4)5a
Piceeta sphagnosa
7A4
7A5a
Celkem Piceeta sphagnosa
Piceeta sphagnosa humilia (Piceeta
7A4(6)v
turfosa humilia)
Celkem Piceeta sphagnosa humilia (Piceeta turfosa humilia)
Piceeta sphagnosa (Piceeta turfosa)
7A4(6)
Celkem Piceeta sphagnosa (Piceeta turfosa)
Piceeta turfosa humilia
7A(4)6v
Celkem Piceeta turfosa humilia
7B(4)5a
7B3
7BC3(4)
7BC3–4
Aceri-piceeta
7BC4
7BC4–5a
7BC5a
7BC-C4–5a
Celkem Aceri-piceeta
8A1v
Piceeta subalpinae lichenosa
8A2v
Celkem Piceeta subalpinae lichenosa
Celkový součet

Celkem (ha)
0,1452
99,5287
99,6740

Poznámka

7,1228
7,1228
1,1864 Karoid Sněžné kotliny
1,1864

Karoid Sněžné kotliny

223,5425
223,5425
2,8151
2,8151
4,7486
4,7486
0,0055
0,7173
0,0129
0,7357
3,8462
3,8462
0,5226
0,5226
0
0
0,0108
0,1505
0,2506
0,0097
0,0257
0,0137
0,0203
0,0013
0,4827
0,0486
15,2768
15,3255
360,0020

Tab. 2: Přehled mapovacích jednotek a jejich ploch v segmentech porostů kleče.
7AB-B3–4 – Salici-betuleta carpaticae
7AB-B3–4 – Salici-betuleta carpaticae. Jednotka vázaná na lavinové dráhy a
definovaná BUČKEM et al. (2011), ovšem pouze pro smrkovou variantu klečového stupně.
Tato jednotka byla vymapována pouze ve Sněžné kotlině pod Červenou horou, zde se
ovšem objevuje v sedmém vegetačním stupni. Celkově geobiocenologická typologie
lavinových drah, stejně jako jejich mapování doposud není uspokojivě vyřešena.
8A1–2v – Piceeta subalpinae lichenosa
8A1v – Piceeta subalpinae lichenosa. Jednotka je vázána na velmi mělké půdy
charakteru rankerů a litozemí vyskytujících se na skalkách a skalách. Jednotka byla
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mapována pouze, pokud plocha geobiocenózy přesáhla minimální areál fytocenózy.
Drobné skalky, balvany, výchozy hornin apod. nebyly do mapy zakreslovány. K této
jednotce byly také přiřazovány geobiocenózy primárního bezlesí na skalách, či sutích.
8A2v – Piceeta subalpinae lichenosa. Smrk nepřerůstá výšku kleče, nebo
předpokládané sněhové pokrývky. Není schopen vytvořit zapojené lesní společenstvo,
jeho výskyt je po ploše vegetačního stupně rozptýlený, zpravidla tvoří vegetativním
množením polykormony mateřských a dceřiných jedinců. Pro tuto jednotku platí
nejpřesněji charakteristiky uvedené u charakteristiky osmého vegetačního stupně (viz
výše).
10.1.9

Závěr

K dlouhodobým prioritám ochrany přírody v CHKO Jeseníky patří omezování
negativních vlivů výsadeb kleče na biodiverzitu. Názor, že kleč by mohla být ve
vrcholových polohách Hrubého Jeseníku původní (HORÁK 1977), lze na základě
současných poznatků takřka s jistotou odmítnout. Příčiny absence kleče ve Východních
Sudetech nejsou dosud uspokojivě vysvětleny, takže je třeba spokojit se s tím, že
v biogeografii Hrubého Jeseníku měla velkou roli náhoda, díky níž se sem diaspory kleče
v průběhu postglaciální florogeneze nedostaly (JENÍK 2005). Řešení problematiky dalšího
osudu klečových porostů v horských polohách Hrubého Jeseníku není jednoduché.
Racionální řešení, optimální pro současnou horskou krajinu Hrubého Jeseníku, je nutné
hledat v diferencovaném přístupu, založeném na pečlivém zvážení vlivu kleče (či jejího
odstranění) na jednotlivých lokalitách v kontextu celého krajinného komplexu a
krajinotvorných procesů a jejich modifikace antropogenními vlivy v minulosti a
v současné době (BUČEK 2010 b). Mezi důležité podklady pro rozhodování o budoucnosti
klečových porostů náleží i geobiocenologická typologie vrcholových poloh Hrubého
Jeseníku, sjednocující přístupy různých klasifikačních systémů a výsledky podrobného
geobiocenologického mapování současných klečových porostů.
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11 SOUHRN
V disertační práci jsou ve čtyřech tematických blocích představeny různé aspekty
geobiocenologie, jakožto vědeckého i aplikovaného oboru. Tyto tematické bloky se
zabývají jak vlastním rozvojem geobiocenologie, tak také jejími nejrůznějšími
aplikacemi, v tomto případě v lesnictví, krajinářství a ochraně přírody. Kromě toho se
jednotlivé kapitoly liší také hierarchickou úrovní studia, a to jak systematickou (od
vyšších biogeografických jednotek až po jednotky základní), tak také prostorovou (stát
až lokalita) a také odlišnými biogeografickými a environmentálními poměry, v nichž byly
studie provedeny. Jednotlivé kapitoly, a tedy i celá disertační práce, jsou tvořeny
souborem 6 recenzovaných a publikovaných prací.
Starobylé výmladkové lesy
Aplikace tzv. biogeografické diferenciace území v geobiocenologickém pojetí,
která patří k jedné z nejrozšířenějších metod geobiocenologie a která zároveň dobře
postihuje celou její filozofii, je prezentována v kapitole 7 věnované konceptu starobylých
výmladkových lesů. Za starobylé výmladkové lesy jsou považovány lesy výmladkového
původu s dlouhodobým kontinuálním vývojem a zachovanými typickými přírodními a
historickými prvky starých pařezin. Vymezovány, charakterizovány a studovány jsou na
třech hierarchických a prostorových úrovních (stát až lokalita), v každé je odlišně
akcentována jiná fáze biogeografické diferenciace území v geobiocenologickém pojetí.
Geobiocenologie, přesněji řečeno geobiocenologická klasifikace krajiny, byla také
využita při studiu vazeb a zákonitostí výskytu přírodních a kulturně historických prvků
starobylých výmladkových lesů.
Předložené případové studie prokázaly, že fenomén starobylých výmladkových
lesů není jen souhrou jedinečného přírodního, ale také kulturně-historického vývoje. Ten
je úzce spjat nejen s výmladkovým obhospodařováváním lesů v minulosti, ale také s jeho
dlouhodobější absencí, během které se teprve prvky starobylých výmladkových lesů
začínají významně objevovat. Z toho mimo jiné ale bohužel také vyplývá, že starobylé
výmladkové lesy jsou v naší krajině odsouzeny k zániku, protože výmladkové
hospodaření není až na výjimky praktikováno, a i kdyby snad bylo, pořád by chyběla
desetiletí vývoje k vytvoření jejich typických znaků. Zánik fenoménu starobylých pařezin
by tak znamenal nenapravitelné ochuzení přírodního a kulturního dědictví. Koncept
starobylých výmladkových lesů tak je významným příspěvkem do dnes tak módní
diskuze o veskrze pozitivně vnímaném vlivu výmladkového hospodaření na diverzitu a
ukazuje, že nejen jeho aktivní provádění, ale také vývoj spojený s jeho absencí vytvářejí
specifické hodnoty, které v jiných typech lesů chybí.
V literatuře je konstatován obecně známý fakt, že v řadě evropských zemí došlo
k převodům výmladkových lesů na lesy vysoké na většině jejich plochy a tím také k
ohrožení přírodních i kulturně-historických hodnot spojených s výmladkovým
hospodařením (SZABÓ 2010; SZABÓ a HÉDL 2013; MÜLLEROVÁ et al. 2015).
Z dosažených výsledků je zřejmé, že starobylé výmladkové lesy se doposud zachovaly
také na území České republiky, a to zejména v nižších vegetačních stupních. Díky tomu,
že se dostávají jako nepravé kmenoviny do mýtného věku, jsou akutně ohroženy a jejich
rozloha se snižuje. Pokles výměry lesů výmladkového původu exaktně dokládá porovnání
údajů o jejich rozloze z různých období. Nejstarší zjištěné údaje, které jsou v disertační
práci předkládány, pocházejí z roku 1845, kdy rozloha pařezin dosahovala na území
České republiky 145 736,5 ha. Tento údaj více méně koresponduje s údaji zjištěnými
z reambulovaného katastru z roku 1900, kdy výměra pařezin dosahovala 155 000 ha,
z toho bylo 95 000 ha lesů nízkých a 60 000 ha lesů středních (KADAVÝ et al. 2011).
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Szabó a kol. (SZABÓ et al. 2015) na základě archivních zdrojů dokládají, že ve středověku
pařezení v nížinných oblastech Moravy dominovalo, možná bylo dokonce jediným
způsobem využití nížinných lesů. Pro období pozdního středověku na tomto území
spočítali rozlohu pařezin ve výši 450 000 ha. O příčinách takto razantního snížení rozlohy
pařezin lze jen spekulovat, ale zcela jistě se na něm podílely i převody. Už ze 17. století
je doložena praxe vyjednocování výmladků s výjimkou toho nejsilnějšího (tedy de facto
převod na nepravou kmenovinu) (MÜLLEROVÁ et al. 2014). Zajímavé je upozornění
(MÜLLEROVÁ et al. 2014): „Roční údaje o výtěži vykazovaly dlouhodobou časovou
stabilitu s výraznými meziročními odchylkami. Do poloviny 19. století bylo na
Mikulovsku sklizeno v průměru cca 1600 sáhů ročně (cca 4 m3 na hektar). Toto množství
se přibližně v roce 1850 náhle zvýšilo na cca 4000 sáhů ročně (cca 10,5 m3 na hektar)“.
Takový dramatický nárůst roční sklizně (2,5× vyšší) lze vysvětlit pouze zvýšenou
produkcí vysokých lesů. Pokud byly vysoké lesy mýceny v roce 1850, musely být
založeny přibližně před 100 lety, tedy asi kolem roku 1750.
V letech 1941 a 1947, činila rozloha nízkých lesů 103 179,1 ha, rozloha doubrav,
které mohly ale nemusely být výmladkového původu, dosahovala 45 343,1 ha, Celkem
tedy můžeme usuzovat, že rozloha pařezin se v tomto období pohybovala od 103 179,1
do 148 522,2 ha, tedy řádově na stejné rozloze, jako tomu bylo o sto let dřív. Náhlý a
radikální pokles rozlohy lesů výmladkového původu zaznamenáváme až po druhé
světové válce, protože v aktuálních lesnických databázích (souhrnných lesních
hospodářských plánech) jsou nízké lesy vykazovány již jen na ploše 9 228,2 ha a lesy
střední na 1 759,8 ha, celkem tedy na 10 988 ha. Za přibližně 70 let se tak plocha nízkých
a středních lesů snížila o 137 534,2 ha, tedy na 7,7 % jejich rozsahu. Nejnovější údaje
z národní inventarizace lesů také zaznamenávají výrazný pokles jejich rozlohy, byť ne
tak dramatický. V rámci prvního cyklu národní inventarizace byly nízké lesy vykazovány
na ploše 19 825 ha, lesy střední na 51 187 ha (VASÍ̌ CĚ K 2007). Ve druhém cyklu pak nízké
lesy na 13 000 ha a lesy střední na 67 200 ha (KUČERA a ADOLT 2019). Nutno ovšem
dodat, že aktuální uvedené údaje se týkají nízkých a středních lesů, tedy lesů, které se ne
úplně shodují s konceptem starobylých výmladkových lesů.
Po vzoru Velké Británie, kde byly starobylé lesy inventarizovány od 80. let
minulého století, aby mohly být následně i chráněny, byl koncept starobylých
výmladkových lesů formulován i pro podmínky České republiky, kde byla doposud tato
problematika značně podceňována. Výskyt starobylých výmladkových lesů, stejně jako
jejich stav, lze v rámci České republiky zjišťovat na třech hlavních úrovních. Na úrovni
státu (úroveň nadregionální) lze pomocí koeficientu COP, případně COPF odhadovat
možnost výskytu starobylých pařezin. Díky tomu je možné vytipovat regiony (území obcí
s rozšířenou působností), ve kterých je výskyt starobylých výmladkových lesů
nejpravděpodobnější a kam je racionální směřovat jejich případnou ochranu. V regionech
s vysokou hodnotou koeficientu COP, případně COPF je pravděpodobnější výskyt
starobylých výmladkových lesů s vyšším významem a na větších plochách než
v regionech s koeficientem COP, či COPF nižším. V rámci České republiky bylo
identifikováno 9 území obcí s rozšířenou působností s velmi dobrými předpoklady
výskytu starobylých pařezin, a to na jižní (Židlochovice, Slavkov u Brna, Hustopeče,
Mikulov, Bučovice, Moravský Krumlov) a střední Moravě (Holešov), a ve středních
Čechách (Kralupy nad Vltavou, Nový Bydžov). Druhá, tedy regionální úroveň zjišťování
výskytu starobylých výmladkových lesů, je směřována do územních obvodů obcí
s rozšířenou působností (ORP) a je realizována pomocí základního průzkumu. Hlavním
výstupem základního průzkumu je vymezení dílčích lokalit starobylých výmladkových
lesů v rámci územních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), zhodnocení jejich
významnosti a orientační posouzení přítomných přírodních a kulturně historických prvků.
234

Souhrn

Poslední úroveň zjišťování výskytu starobylých výmladkových lesů, úroveň lokální, je
již zaměřena na konkrétní lokality starobylých výmladkových lesů, ve kterých je
uskutečňován průzkum podrobný. Jeho výstupy jsou zaměřeny na rozčlenění lokalit na
dílčí segmenty homogenní z hlediska stavu starobylých výmladkových lesů, dále na
vyhledávání, zaměřování a podrobný popis přítomných přírodních a kulturně historických
prvků. Výsledky podrobného průzkumu mají praktický dopad pro ochranu a management
jednotlivých lokalit, ale také dílčích segmentů, či dokonce jednotlivých prvků. Například
v PR Lebeďák na Boskovicku tak bylo zjištěno, že reprezentativní prvky starobylých
výmladkových lesů jsou vázány především na extrémní stanoviště charakteru hran svahů
a strží, reprezentovaných např. skupinou typů geobiocénů Querceta humilia superiora a
aktuálně odpovídají společenstvům ze svazu Quercion petraeae. Starobylé výmladkové
lesy se zde také vyskytují na hlubších půdách méně extrémních skupin typů geobiocénů,
zde jsou však spontánním vývojem postupně nahrazovány za společenstva ze svazu
Carpinion, v nichž jsou již prvky starobylých lesů mnohem vzácnější. Pozorovaný
přirozený vývoj starobylých výmladkových lesů a pařezin (podobně např. MÜLLEROVÁ
et al. 2015; HÉDL et al. 2010) pak je v souladu se Zlatníkovou teorií typu geobiocénů
(ZLATNÍK 1975; 1976a; BUCĚ K a LACINA 2007).
Rekonstrukce rozsahu pařezin v minulosti a jejich úbytek do současnosti má také
významný přesah do geobiocenologie. Doložený vývoj ploch pařezin dokládá obecně
tradovanou zkušenost, že s na našem území v nižších vegetačních stupních prakticky
nemohla dochovat přirozená, tedy člověkem neovlivněná společenstva. To je důležité,
neboť ve svých spisech Zlatník konstatuje (ZLATNÍK 1956a), že původní dřevinnou
skladbu pro skupiny lesních typů rekonstruoval na základě zachovalých porostů,
rezervací, ale také dle ekologie dřevin a dle historických průzkumů. Ve světle
předkládaných výsledků se vynořuje otázka, kde takové původní porosty v nižších
vegetačních stupních nacházel. Protože si intenzitu lidských vlivů a změn geobiocenóz
v pařezinách Zlatník (ZLATNÍK a ZVORYKIN 1932; ZLATNÍK 1957; 1958) velmi dobře
uvědomoval, navrhoval právě kvůli tomu jejich další podrobné zkoumání. Touto prací je
snad jeho výzva aspoň částečně naplněna.
Vyhodnocení lesnicko-typologického klasifikačního systému
V kapitole 8 jsou prezentovány výsledky posouzení empiricky vymezených vyšších
hierarchických jednotek lesnicko-typologického klasifikačního systému, tedy v prostředí
České republiky jedné z nejvýznamnějších provozních aplikací geobiocenologie.
Konkrétně byly testovány přírodní lesní oblasti a vegetační stupně. Na základě
statistického vyhodnocení 11 885 geobiocenologických snímků uložených v databázi
lesnické typologie bylo zjištěno, že jak vegetační stupně, tak přírodní lesní oblasti obecně
dobře odpovídají gradientům ekologických podmínek. Klasifikace přírodních lesních
oblastí přitom byla úspěšnější než klasifikace vegetačních stupňů. V případě vymezení
vegetačních stupňů dávala lepší výsledky klasifikace postavená na environmentálních
datech než na datech vegetačních. Na základě toho je navrženo používat při vymezování
vegetačních stupňů ve změněných porostních poměrech středoevropských lesů nejen
fytoindikace, ale také adekvátních environmentálních proměnných, z nichž je podle
výsledků studie nejlepší klima, konkrétně teploty a srážky. Zároveň však byla potvrzena
vůdčí role tzv. klimaxových dřevin (ZLATNÍK 1976a) při vymezování vegetační
stupňovitosti. Byly také identifikovány přírodní lesní oblasti s nedostatečným počtem
zápisů a oblasti, jejichž klasifikace nebyla zcela průkazná. K takovým oblastem patřily
zejména oblasti malé, s malým počtem zápisů a obvykle také zaujímající nížinaté polohy
s nízkou lesnatostí. Doporučuje se začlenit do konceptu vegetační stupňovitosti také
zonální koncept (POJAR et al. 1987), aby byly odděleny vlivy mezoklimatu (měnící se
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s nadmořskou výškou) a vlivy topoklimatu (podmíněné expozicí svahu). Zobecnitelné jak
pro lesnicko-typologický, tak také pro geobiocenologický klasifikační systém jsou
návrhy, aby oblasti s nedostatečným počtem zápisů byly přednostně dovzorkovány a aby
byly přehodnoceny hranice špatně klasifikovaných přírodních lesních oblastí. Navrženo
bylo také začlenění hierarchicky vyšší úrovně, než jsou přírodní lesní oblasti, tedy
rozdělení České republiky na oblast Hercynika a Karpatika. Toto dělení má podle
předkládané studie opodstatnění v tom, že je klasifikačně a tedy na základě
environmentálních faktorů velmi průkazné a že je slučitelné s dalšími nadregionálními
klasifikacemi (např. BAILEY 2014; QUITT 1971). Nutno si však uvědomit, že navrhované
přírodovědně opodstatněné rozšíření lesnicko-typologického klasifikačního systému
nemusí být opodstatněné také aplikačně. Požadavky na rozlišení hercynské a karpatské
oblasti jsou doposud řešeny taxativním vyjmenováváním jim příslušejících přírodních
lesních oblastí, což mnohdy vede ke komplikovaným a nepřehledným formulacím (viz
např. ANON. 2004). Navrhované členění by tento problém velmi elegantně vyřešilo.
Předložená studie dále navrhuje, aby vymezení vegetačních stupňů bylo revidováno také
na základě dat Národní inventarizace lesů, pedoantrakologie a mezoklimatických modelů
a aby cenná expertní a empirická znalost praktických lesnických typologů a
geobiocenologů byla kombinována s pokročilými metodami formální klasifikace.
Výsledky studie se staly aktuální tím, že se objevily v období, kdy v rámci Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů docházelo k úpravám lesnicko-typologického systému.
Práce se tak stala, ať již přímo, či nepřímo, jejich součástí. Dosažené výsledky tak byly
uplatněny např. při úvahách nad úpravami hranic přírodních lesních oblastí (ANON.
2018), nebo při dlouhodobé snaze sjednotit lesnicko-typologický systém. To vedlo
k redukci celkového počtu jednotek v systému, takže ten dnes obsahuje 182 souborů
lesních typů a 804 lesních typů. Vše vyvrcholilo vydáním vyhlášky 298/2018
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
(ANON. 2018). Zjištěná nezbytnost doplnění Databáze lesnické typologie (ZOUHAR
2012; ZOUHAR a KOMPRDOVÁ 2012) a z něj vyplývajícího lesnicko-typologického
monitoringu vyústila ve zpracování interních dokumentů Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů, jichž je předkladatel disertace autorem (FRIEDL a ŠTĚRBA 2018; FRIEDL et
al. 2018).
Regionální plán rozvoje lesů
Řešení projektu „Nástroje regionálního a hospodářského lesnického plánování pro
Ukrajinu“ (číslo projektu: 134/05-07/MZE/) (viz kapitola 9) bylo postaveno na principu
biogeografické diferenciace území v geobiocenologickém pojetí. Geobiocenologický
klasifikační systém, respektive výsledky podrobného geobiocenologického průzkumu
pak byly použity pro diferenciaci trvalých ekologických podmínek a produkčních poměrů
v oblasti. Aplikován byl také při kategorizace lesů, ovšem jen částečně, a to proto, že jen
některé funkce lesů jsou primárně dány trvalými ekologickými podmínkami. Přírodními
podmínkami byly určeny všechny kategorie lesů ochranných, tedy lesů, jejichž hlavním
posláním je užitečné ochranné působení lesů na jejich okolní prostředí projevující se
zpravidla ochrannou půdy, ochrannou vodních zdrojů a zlepšováním klimatických
podmínek. Ochranné lesy byly dále rozděleny na lesy na nepříznivých stanovištích (lesy
na sutích, kamenných mořích, prudkých svazích, stržích, nestabilizovaných náplavech a
píscích, rašeliništích, odvalech, výsypkách apod.), na vysokohorské lesy pod hranicí
stromové vegetace a na lesy v klečovém vegetačním stupni. K lesům na nepříznivých
stanovištích byly v zájmovém území řazeny zejména lesy na svazích o kamenitosti vyšší
než 90 %. Jednalo se tedy o takové geobiocenózy, které byly v geobiocenologické formuli
zakončeny terénní charakteristikou -y (saxatilis), popř. -ye (saxatilis-fastigiosa).
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K vysokohorským lesům pod hranicí stromové vegetace byly řazeny všechny
geobiocenózy ležící v 8., tedy smrkovém vegetačním stupni. Konečně za lesy v klečovém
vegetačním stupni byly logicky považovány všechny lesy ležící v 9., tedy klečovém
vegetačním stupni. Kromě lesů ochranných, kde jsou ekologické podmínky rozhodujícím
kritériem, hrají výsledky geobiocenologického průzkumu roli také v případě kategorie
lesů zvláštního určení. U těchto lesů platí, že celospolečenská funkce, kterou tyto lesní
geobiocenózy plní, je nadřazena funkci produkční. Ze subkategorií, které jsou definovány
na základě geobiocenologických jednotek, sem patří lesy se zvýšenou funkcí
půdoochrannou. Jedná se o lesy potřebné k zajištění ochrany půdy, lesy na exponovaných
horských hřebenech pod silným klimatickým vlivem, lesy snižující nebezpečí vzniku
lavin (pokud nejsou lesy ochrannými), konečně také lesy chránící vodní zdroje. Les na
těchto stanovištích působí stabilizačně na půdní prostředí – jedná se tedy o velmi prudké
svahy (sklon více než 35°), nebo kamenité svahy na svazích (kamenitost na povrchu více
než 50 % a sklon více než 25°). Taková stanoviště reprezentují ty lesní typy, které mají
na konci geobiocenologické formulky uvedena písmena -e (fastigiosa) (avšak sklon musí
být více než 35°), a -f (fastigiosa-lapidosa), popř. některá stanoviště řazena do lesnickotypologických jednotek s písmenem -n (lapidosa).
V neposlední řadě byl geobiocenologický klasifikační systém použit pro
diferenciaci lesnického hospodaření, tedy pro vymezení cílových hospodářských souborů
a pro ně definovaných rámcových zásad hospodaření. Cílové hospodářské soubory byly
označeny dvojčíslím, kde první číslo udává výškovou polohu, druhé číslo pak trofické,
hydrické či terénní poměry stanoviště. Výsledná soustava rámcových směrnic
hospodaření pro jednotlivé cílové hospodářské soubory tvoří vzorový regionální plán
rozvoje lesa a v případě jeho aplikace zajišťuje funkčně integrované a trvale udržitelné
hospodaření v lesích.
Výsledky projektů zahraniční rozvojové spolupráce prokázaly, že
geobiocenologický systém lze bez problémů aplikovat i v podmínkách Východních
Karpat. Snad ještě významnějším výsledkem je to, že geobiocenologický klasifikační
systém lze bez problémů použít jako výchozího podkladu při lesnicko-hospodářském
plánování a tvorbě rámcových zásad hospodaření. K tomuto účelu je však nezbytné jej
doplnit o čtvrtou nadstavbovou jednotku – doplňkovou terénní charakteristiku. Při tvorbě
regionálního plánu rozvoje lesů na Ukrajině bylo realizováno několik školení, kterého se
účastnili zaměstnanci spolupracujících institucí a studenti několika ukrajinských
univerzit. Někteří dokonce téma řešili formou závěrečných prací, ve kterých prokázali
zvládnutí biogeografické diferenciace v geobiocenologickém pojetí a metodický postup
rámcového plánování. Výsledky projektu se konečně promítly i do některých zásad
formulovaných v „lesním kodexu Ukrajiny“.
Geobiocenologická diferenciace vrcholových poloh Hrubého Jeseníku
Podrobný geobiocenologický průzkum vrcholových poloh Hrubého Jeseníku
(kapitola 10) byl uskutečněn v roce 2011 na ploše 574,2 ha. Hlavní pozornost však byla
věnována porostům borovice kleče, jejichž plocha zjištěná na základě analýzy leteckých
snímků činila 360 ha.
Na základě celoplošného průzkumu byly upřesněny charakteristiky jednotek
geobiocenologického klasifikačního systému a byla nastíněna geobiocenologická
typizace hřebenových poloh Hrubého Jeseníku zejména s ohledem na jedinečný výskyt
tzv. smrkové varianty klečového vegetačního stupně, která byla doposud identifikována
pouze v Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku. Bylo zjištěno, že drtivá většina
segmentů s porosty borovice kleče leží v 7. smrkovém vegetačním stupni (celkem 344,68
ha, tedy 95,74 % plochy porostů kleče). Pouze 15,33 ha porostů borovice kleče leží v 8.,
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tzv. smrkové variantě klečového vegetačního stupně (4,26 %). Žádný se segmentů neleží
v 9. alpinském vegetačním stupni, který v zájmovém území vůbec nebyl identifikován
(jeho maloplošný výskyt je ovšem vázán např. na okolí Petrových kamenů). Z těchto
závěrů mimo jiné vyplývá předpoklad, že porosty borovice kleče rostou převážně na
stanovištích s potenciálně očekávatelnou existencí smrčin.
Výsledky geobiocenologického průzkumu vrcholových poloh Hrubého Jeseníku
můžeme považovat za důležité podklady pro rozhodování o budoucnosti v Jeseníkách
nepůvodních klečových porostů. Například v rámci řešení projektu Grantové služby LČR
„Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu
v Hrubém Jeseníku a rizika, spojená s jejich odstraněním“ byly výsledky
geobiocenologického mapování použity pro predikci vývoje porostů borovice kleče za
předpokladu jejich odstranění. Na základě vypracovaného převodního klíče, který
charakterizoval vztah aktuálních typů biotopů k potenciálním společenstvům
definovaným skupinami typů geobiocénů, bylo možné odhadnout, k jakému biotopu by
se společenstva vyvinula, kdyby byly v rámcích konkrétních skupin typů geobiocénů
odstraněny porosty kleče a nebyl by zde praktikován další ochranářský management
(např. systematické vyřezávání dřevin, pastva, kosení). Předmětem zájmu byly pouze tzv.
prioritní biotopy z pohledu ochrany přírody, jejichž sukcese se dá očekávat pouze na 0,18
ha (0,05 % plochy stávajících porostů borovice kleče) aktuálních porostů kleče
s vyhovujícími stanovištními podmínkami. Na základě výsledků geobiocenologického
průzkumu tak nelze očekávat, že odstraňování nepůvodních porostů kleče, což je jeden
z prioritních cílů ochrany přírody v Jeseníkách, přinese kýžený efekt v podobě vzniku
nových ochranářsky cenných biotopů.
Přínos studie tkví také v souhrnném přehledu klasifikačních jednotek systémů
používaných při mapování vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, včetně jejich
převodních klíčů. Zejména pak v nově publikovaných charakteristikách skupin typů
geobiocénů smrkové varianty klečového vegetačního stupně, které byly právě z Hrubého
Jeseníku popsány a které tím rozšiřují spektrum jednotek popsaných Bučkem a Lacinou
(BUCĚ K a LACINA 2007).
Případové studie publikované v disertační práci prokazují výjimečné postavení a
využitelnost geobiocenologie v mnoha oborech lidské činnosti. Vymezení konceptu
starobylých výmladkových lesů, metodika jejich mapování, zhodnocení jejich výskytu
v minulosti a současnosti včetně zhodnocení jejich stavu patří k aplikacím
geobiocenologie v krajinářství a ochraně přírody a krajiny. Podrobné vyhodnocení
vyšších hierarchických jednotek lesnicko-typologického klasifikačního systému a použití
geobiocenologického klasifikačního systému při návrhu lesnického plánování na
Ukrajině našly využití v lesnictví. Stejně jako geobiocenologická diferenciace
vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, která má navíc přesah do ochrany přírody. Byly
prezentovány výsledky průzkumných prací v oblastech, kde doposud nebyla
geobiocenologická diferenciace zcela uspokojivě vyřešena (vrcholové polohy Hrubého
Jeseníku), nebo kde doposud nebyla provedena vůbec (Ukrajinské Karpaty). V případě
tvorby regionálního plánu rozvoje lesů na Ukrajině probíhala dokonce řada školení, na
kterém byly metodické postupy nejen geobiocenologického průzkumu, ale obecně i
zásady trvale udržitelného lesního hospodaření představovány několika desítkám
spolupracovníků (studentům, lesníkům, pedagogům na vysokých školách apod.). Někteří
z nich téma zpracovali formou závěrečných prací a výsledky projektu se promítly i do
některých zásad formulovaných v „lesním kodexu Ukrajiny“. Provedené průzkumné
práce zpětně disciplínu obohatily, např. precizací charakteristik jednotek, upřesněním
metodických postupů apod. Zcela novým krokem bylo použití geobiocenologického
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klasifikačního systému při lesnickém hospodářském plánování, což bylo doposud
doménou lesnicko-typologického klasifikačního systému. Přínos a využitelnost jednoho
z nejrozšířenějších metodických postupů geobiocenologie, tedy biogeografické
diferenciace území v geobiocenologickém pojetí, byl prokázán už mnohokrát. Nově však
byl jeho aplikací definován koncept starobylých výmladkových lesů, jakožto přírodního
a kulturně-historického rudimentu dřívějšího výmladkového hospodaření. Bylo
prokázáno, že tento dodnes v krajině České republiky přítomný prvek z ní pomalu ale
nenávratně mizí se všemi fenomény, které jsou na něj vázány. Konečně pak analýza
rozsáhlého datového souboru geobiocenologických zápisníků ukázala, jak dobře jsou
definovány empiricky odvozené jednotky lesnicko-typologického systému a navrhla
možnosti zlepšení. Výsledky jsou obecně platné i pro klasifikační systém
geobiocenologický.
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12 SUMMARY
Various aspects of geobiocoenology, both scientific and applied field, are presented
in this thesis in four thematic blocks. These thematic blocks deal with the development
of geobiocoenology itself, as well as its various applications, in this case in forestry,
landscaping and nature conservation. In addition, individual chapters also differ in the
hierarchical level of study, both systematic (from higher biogeographical units to basic
units), as well as spatial (state to site) and the different biogeographical and environmental
conditions in which the studies were conducted. Individual chapters, and thus the whole
thesis, are a compilation of six reviewed and published works.
The application of the so-called biogeographical differentiation of landscape in
geobiocoenological concept, which belongs to one of the most common methods of
geobiocoenology and which at the same time affects its whole philosophy, is presented
in chapter 7, which is devoted to the concept of ancient coppice forests. The ancient
coppice forests are forests of coppice origin with long-term continuous development,
which preserved typical natural and historical elements of old coppice. They are defined,
characterized and studied on three hierarchical and spatial levels (state to site), each being
differently accentuated by another phase of biogeographical differentiation of landscape
in geobiocoenological concept. Geobiocoenology, or rather geobiocoenological
classification of the landscape, was also used in the study of the links and natural relations
of occurrence of the natural and cultural-historical elements of ancient coppice forests.
Presented case studies have shown that the phenomenon of the ancient coppice
forests is not only a combination of unique natural but also cultural and historical
development. Not only is this development closely related to the coppice management
system in the past, but it is also related to its long-term absence, during which the elements
of these forests are beginning to emerge. Unfortunately, it follows that the ancient coppice
forests are meant to disappear from our landscape. It is due to the absence of the coppice
management system. Moreover, even if the management system was still in practice,
decades of development in the past to create typical features of these coppice forests are
missing. The extinction of this phenomenon of ancient coppices would mean irreparable
loss in natural and cultural heritage. The concept of ancient coppice forests is a significant
contribution to current discussion on the positive impact of the coppice management
system on diversity. It shows that not only its active implementation but also the
development associated with its absence create a specific value that is missing in other
types of forests.
A generally known fact is observed in the published works. In many European
countries high forests have replaced coppice forests on most of their area and thus the
natural as well as the cultural-historical values associated with the coppice management
system are endangered. It is clear from the results that the ancient coppice forests have
also been preserved in the Czech Republic, especially in low altitude zones. Due to the
fact that they are reaching felling age as false high forests, they are endangered, and their
area decreases. The decline in the area with forests of coppice origin is accurately
illustrated in the data from different periods. The oldest data comes from 1845 when the
area of the coppices reached 145 736.5 hectares in the Czech Republic. Approximately a
hundred years later, in 1941 and 1947, the area of low forests was 103 179.1 hectares, the
area of oak tree forests, which might have been of coppice origin, reached 45 343.1
hectares. In total we can conclude that the size of the coppices in this period ranged from
103 179.1 to 148 522 hectares, meaning the same size as it was a hundred years earlier.
After the Second World War we notice a sudden and radical decline of the coppice forests
area. In the current forest database (aggregate forest management plans) low forests are
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recorded on an area of 9 228.2 hectares and medium forests at 1 759.8 hectares, in total
10 988 ha. Over 70 years, the area of low and medium forests fell by 137 534.2 ha, which
means 7,7 % of their historical extent. The latest data from national forest inventories also
show a significant drop in their area, though not so dramatic. The low forests are detected
on an area of 19 825 ha, medium forests on 51 187 ha (VASÍ̌ CĚ K 2007). However, it
should be added that the current figures refer to low and medium forests, which are forests
that do not completely correspond with the concept of ancient coppice forests.
Following the example of Great Britain, where the ancient forests have been
inventoried since the 1980s with the aim to protect them, the concept of ancient forests
has also been formulated for the conditions of the Czech Republic, where the issue has
been largely neglected. The occurrence of ancient low forests, as well as their condition,
can be diagnosed on three main levels within the Czech Republic. On the state level
(supra-regional level), the occurrence of ancient coppices can be estimated with the help
of COP or COPF coefficients. This makes it possible to identify regions, where the
occurrence of the ancient coppice forests is most likely and where there is need to target
their possible protection. The occurrence is more likely in regions with a high COP or
COPF coefficient. These forests are also of more importance and occur on larger areas
than the forests in regions with lower COP or COPF coefficient. On regional level the
detection of the ancient coppices is directed to the territorial districts of municipalities
with extended power and implemented through a basic survey. The main output of the
basic survey is the definition of partial areas of the ancient coppice forests, the assessment
of their significance and the assessment of the present natural and cultural-historical
features. The last level of detection of the occurrence of coppice forests, the local level,
focuses on specific sites of ancient coppice forests where the survey is more detailed. The
outputs of the survey focus on a division of the localities into homogenous sub-segments
regarding the state of the ancient coppice forests. They also focus on the search, the
aiming and detailed description of the present natural and cultural-historical elements.
The results of the detailed survey have a practical impact on the protection and
management of individual sites as well as the sub-segments or even individual elements.
For example, in the NR Lebeďák in Boskovice region it was found that the representative
features of the ancient coppice forests are mainly bound to the extreme habitat of the
slopes and ravines, represented for example by a group of geobiocoene types of Querceta
humilia superiora and currently corresponding plant community Quercion petraeae. The
ancient coppice forests are also found on deeper soils of less extreme groups of
geobiocoene types, but they are spontaneously being replaced by Carpinion communities
where the elements of ancient forests are much rarer.
Chapter 8 presents the results of the assessment of the empirically defined higher
hierarchical units of the Czech forest ecosystem classification, i.e., in the Czech Republic,
one of the most important geobiocoenology operational applications. Concretely natural
forests areas and forest vegetation zones were tested. Based on the statistical evaluation
of 11 885 geobiocoenological relevés stored in the Database of the Czech forest
ecosystem classification, it was found that both the forest vegetation altitudinal zones and
the natural forest areas generally correspond well to the gradients of ecological
conditions. Classification of natural forest areas was more successful than classification
of forest vegetation altitudinal zones. In the case of delimitation of altitudinal zones, better
results were obtained if the classification was based on environmental rather than
vegetation data. Based on this, it is proposed to use not only phytoindication, but also
adequate environmental variables in defining forest vegetation zones in the changed
forest conditions of Central European forests. It is recommended to incorporate a zonal
concept into the forest vegetation altitudinal zones concept as well. Generally, both for
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the Czech forest ecosystem classification and geobiocoenological classification systems
is suggested that the definition of the forest vegetation altitudinal zones should be also
revised based on National Forest Inventory, Pedoantracology and mesoclimatic models.
In addition, valuable expert and empirical knowledge of practical forest typologists and
geobiocoenologists should be combined with advanced formal quantification of longterm classification systems.
The solutions of the project “Regional and management forestry planning tools for
the Ukraine” (Project No. 134/05-07/MZE/) (see chapter 9) was based on principles of
biogeographical differentiation of landscape in geobiocoenological concept.
Geobiocoenological classification system, i.e. the results of the detailed
geobiocoenological survey was then used for differentiation of stable ecological
conditions. It has also been applied to forest categorization, but only partially because
only some forest functions are primarily due to permanent environmental conditions.
Natural conditions were determined for all categories of protection forests, i.e. forests,
whose main mission is the useful protective effect of forests on their surrounding
environment, soil protection, protection of water resources and improvement of climatic
conditions. Protection forests were further divided into forests in unfavourable habitats
(forests on debris, stone fields, steep slopes, ravines, unstabilized alluvia and sands, peat
bogs, dumps, etc.), on high-altitude forests below the tree vegetation borderline and on
forests in dwarf pine vegetation altitudinal zone. Mainly forests on slopes of stoniness
more than 90 % were classified to forests of unfavourable habitats. Thus, it was such
geobiocoenoses that were terminated in the geobiocoenological formula by the terrain
characteristic -y (saxatilis), or. -ye (saxatilis-fastigiosa). All geobiocoenoses lying in the
8th, i.e. spruce forest altitudinal vegetation zone, were ranked among the high mountain
forests below the tree vegetation borderline. All the forests located in the 9th, i.e. dwarf
pine vegetation altitudinal zone, were logically considered behind the forests in the dwarf
pine vegetation altitudinal zone. In addition to protection forests, where ecological
conditions are a decisive criterion, the results of the geobiocoenological survey also play
a role in the category of special purpose forests. In these forests, the social function that
these forest geobiocoenoses fulfil is superior to the production function. The
subcategories defined based on geobiocoenological units include forests with enhanced
soil protection. These are the forests needed to ensure soil protection, forests on exposed
mountain ranges under strong climatic conditions, forests that reduce the risk of
avalanches (if they are not protective forests), and finally forests protecting water
resources. The forest in these habitats has a stabilizing effect on the soil environment –
they are very steep slopes (slope more than 35°) or rocky slopes on the slopes (rockiness
on the surface more than 50 % and slope more than 25°). Such habitats represent those
forest types that have the ending of the geobiocoenological formula with the letters -e
(fastigiosa) (but the slope must be more than 35°), and -f (fastigiosa-lapidosa),
respectively. Some habitats were ranked in forest-typological units with the letter -n
(lapidosa).
Last but not least, the geobiocoenological classification system was used for
differentiation of forest management, i.e. for the definition of target management
complexes and for the general management principles defined for them. Target
management complexes were marked with a double number, where the first number
indicates the elevation, the second number the trophic, hydric or terrain conditions of the
site. The resulting system of general management instructions for individual target
management complexes forms a model regional plan for forest development and in case
of its application it ensures functionally integrated and sustainable development forest
management.
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The results of foreign development cooperation projects have shown that the
geobiocoenological classification system can be applied without problems even in the
Eastern Carpathians. Perhaps an even more significant result is that the
geobiocoenological classification system can easily be used as a starting point in foresteconomic planning. However, for this purpose it is necessary to add a fourth
superstructural unit – an additional terrain characteristic.
A detailed geobiocoenological survey of the peaks of Hrubý Jeseník (Chapter 10)
was carried out in 2011 on an area of 574.2 ha. However, the main attention was paid to
the stand of the dwarf pine, the area of which was found to be 360 ha based on the analysis
of aerial photographs.
Based on the area-wide survey, the characteristics of the units of the
geobiocoenological classification system were specified and the geobiocoenological
classification of the ridge positions of Hrubý Jeseník Mts. was outlined, especially
regarding the unique occurrence of the so-called spruce variant of dwarf pine vegetation
forest altitudinal zone, which has been identified only in Hrubý Jeseník Mts. It was found
that most of the dwarf pine segments are located in the 7th spruce vegetation altitudinal
zone (344.68 ha in total, i.e. 95.74 % of the area of the dwarf pine vegetation). Only 15.33
hectares of pines are located in the 8th, so-called spruce variant of dwarf pine vegetation
forest altitudinal zone (4.26 %). None of the segments lie in the 9th alpine altitudinal
zone, which was not identified at all in the area of interest (its small-scale occurrence is
bound, for example, to the surroundings of Petrovy kameny). These conclusions suggest,
among other things, the assumption that the growths of the dwarf pine grow mostly at
habitats with the potentially expected existence of spruce forests.
The results of the geobiocoenological survey of the peaks of the Hrubý Jeseník Mts.
could be considered important supporting documents to deciding the future nonindigenous dwarf pine stands in the Jeseníky Mts. For example, as part of the project of
the LČR Grant Service “Geobiocoenoses of the upper boundary of the forest and the
influence of the pine pines on the mountain landscape in Hrubý Jeseník and the risks
associated with their removal”, were the results of the geobiocoenological mapping used
to predict the development of the dwarf pines stands provided their removal. Based on
the elaborated conversion key, which characterized the relationship of the current habitat
types to potential communities characterized by groups of geobiocoene types, it was
possible to estimate what habitat the communities would develop if the dwarf pine stands
were removed in the specific groups of geobiocoene types and no other management
would be practiced here (e.g. systematic wood cutting, grazing, mowing). Only the
priority habitats from the point of view of nature protection, whose succession can be
expected to be only 0.18 ha (0.05 % of the area of the existing pines pine stands) of current
grassland stands with satisfactory habitat conditions, were of interest.
Case studies published in the dissertation demonstrate the exceptional position and
usability of geobiocoenology in many fields of human activity. The results of exploratory
work were presented in areas where geobiocoenological differentiation has not been
satisfactorily resolved (peak positions of Hrubý Jeseník Mts.) or where it has not been
performed at all (Ukrainian Carpathians). In the case of the creation of a regional forest
development plan in Ukraine, were held several training sessions in which dozens of coworkers (students, foresters, university teachers, etc.) were presented to methodological
procedures not only in the geobiocoenological survey, but also in the principles of
sustainable forest management. Some of them elaborated the topic in the form of final
theses and the results of the project were reflected in some of the principles formulated
in the “Ukraine Forest Codex”. The exploratory work has enriched the discipline, for
example by refining the characteristics of the units, specifying methodological
243

Summary

procedures, etc. A completely new step was the use of the geobiocoenological
classification system in forestry management planning, which has so far been the domain
of the Czech forest ecosystem classification. The benefit and usability of one of the most
widespread geobiocoenological methodologies, i.e. biogeographical differentiation of
landscape in geobiocoenological concept, has been proved many times. However, the
concept of ancient coppice forests was defined by his application as a natural and culturalhistorical rudiment of former coppice management. It has been proven that this element,
which is still present in the landscape of the Czech Republic, is slowly but irretrievably
disappearing with all the phenomena attached to it. Finally, an analysis of a large data set
of geobiocoenological relevés showed how well empirically derived units of the Czech
forest ecosystem classification are defined and suggested improvements. The results are
also generally valid for the geobiocoenological classification system.
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