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Abstrakt:
Název diplomové práce:
Prostorová struktura synuzie dřevin Přírodní rezervace Čertova stráň.

Na okraji Šumavy se v roce 1992 byla založena PR Čertova stráň, v které
se nachází ekosystém smíšeného lesa charakteru květnatých bučin a květnatých jedlin,
s menším podílem suťového lesa a v nivě potoka horské olšiny s olší šedou. V této
rezervaci byly zřízeny dvě plochy s celkovou rozlohou 1,16 ha, jedna ve skoro čisté
bučině o rozměrech 40 x 150 m a druhá ve smíšeném lese s převahou smrku 40 x
140 m. Druhá plocha je rozdělena do dvou částí, díky velké členitosti terénu. Plochy
byly založeny se zaměřením na soubor lesních typů 6N a 6Y. Vegetace zde byla
zachycena 6 fytocenologickými snímky o rozměrech 10 x 10 m. Cílem bylo zachytit
prostorovou strukturu, a polohu stojících stromů a jejích velikosti korun, mrtvého
dřeva, souší, zlomů a pařezů. Na základě zjištěných dat, hodnoty podle lesních typů
vyhodnotit a porovnat. Na základě zjištěných výsledků lze říci, že buk a smrk rostou
na souboru lesních typů 6N odlišně než na ostatních souborech a typech a rozdíl je
významný oproti ostatním lesním typům.

Klíčová slova: Šumava, lesní typ, smrk ztepilý, buk lesní
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Abstract:
The title of the bachelor work:
Spatial structure of the tree synusie in the Natural reserve Čertova stráň

Natural reserve Čertova stráň, where is found the ecosystem of a mixed forest with
a character of a beech forests and fir forests and smaller part of ravine forest in a bottom
land of the mountain stream, was found in 1992 at the border of Šumava National Park.
In this Natural reserve were established two areas with total area of 1.16 ha. First of
them is found in a beech forest and it occupies an area 40 x 140 m. The second area is
divided into two parts because of the hilly terrain. Groups of forest site types 6N and 6Y
were located in these areas. Six of the fytocenology researches were done in the area
and they showed the potential vegetation. The goal of the project was to record
the spatial structure of the forest, the location of the trees and the size of their treetop,
location of the death wood and tree stumps. Dates were evaluated on the basis of
determined informations. Based on the research we can tell that beech and spruce grow
differently

on

forest

site

type

6N

then

on

different

forest

site

types.

Key words: Šumava National Park, Forest site type, spruce, beech
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1 Úvod

Šumava je známá jako půvabná krajina táhlých kopců a modravých hor
s neobyčejně vysokou lesnatostí, se kterou je spjata bohatá historie událostí skutečných
nebo také událostí, které přežívají z doby, kdy tu ještě nežili lidé. Dodnes slýcháme
o skrytých pokladech, tajemných bytostech a pověstech, které učarovaly mnohým
lidem, rodákům i turistům, básníkům, malířům a všem s citem pro krásno a přírodu.
Velké téma pro botaniky, lesnické odborníky, historiky a pohádkáře je Boubínský
prales, na kterém podle jedné pověsti stával hrad s osadou a pastvinami, zjevoval se tu
lesní duch nebo se tu za temných nocí proháněl „Divoký lovec“. Po staletí trvající
šarvátky mezi myslivci a pytláky se přehouply do našeho století, kdy bychom
si na jejich místech mohli představit lesníky a ochranáře, spekulující o budoucím vývoji
Boubínského pralesa, unikátní rezervaci v srdci Šumavy. „V tomto prostoru leží takřka
otevřená kniha přírody, z jejíchž řádků můžeme vyčíst zákony, kterým matka
příroda, je-li v lesích volná a nerušená, jako právě zde po staletí, vegetaci
zachovává, v různé formě dovršuje, ničí a znovu obnovuje a jak zde taková a na jiném
místě jiná dřevina vykazuje zvláštní nebo výlučné stanoviště, jinde opět četné druhy
harmonicky rozděluje a sestavuje, jak současně uvnitř lesa může být udržen řád plný
života a smrti s hmotným bohatstvím a individuální nejvyšší silou a plný nápadných
dokladů proti násilnému pustošení“ píše Eduard Průša (1988).
Boubínský prales, spolu s dalšími pralesy a přírodními rezervacemi, se nachází
na Šumavě v horském masivu Boubína a Bobíka, který je předsunut před vlastními
hraničními hřebeny do teplejší vrchoviny. Na jejich okraji se rozkládá naše zkoumaná
přírodní rezervace Čertova stráň, přesněji na levém břehu Boubínského potoka cca 2 km
jihovýchodně

od

obce

Včelná

pod

Boubínem

a

cca

8

km

západně

od Prachatic, v nadmořské výšce 730 m n. m. Zřízena byla vyhláškou Okresního úřadu
Prachatice dne 3. 3. 1992. Výměra rezervace je 47, 29 ha. Rezervace připomíná tvarem
podkovu, jejíž vnitřní oblouk kopíruje tok Boubínského potoka. Typickým znakem
pro přírodní rezervaci Čertova stráň je geomorfologie terénu, která není na Šumavě
příliš obvyklá. Prudké svahy, skály a sutě přispěly k tomu, že centrální část rezervace
nebyla systematicky těžena a zůstala poměrně zachovalá. Zůstalo zde i tlející dřevo,
které podléhá samovolnému rozkladu. Unikátní jsou staré jedlové porosty charakteru
květnatých jedlin, což jsou v současnosti ekosystémy lidskou činností bezprostředně
7

ohrožené a v nebezpečí vymizení. Katalog biotopů pro program Natura 2000 již
květnaté jedliny ani nevyčleňuje do zvláštní jednotky, ale řadí je ke květnatým bučinám
s odůvodněním, že květnaté jedliny se zachovaly jen v nepatrných fragmentech. Kromě
květnatých jedlin zahrnuje rezervace porosty květnatých bučin, suťových lesů,
kulturních jehličnatých lesů a v nivě Boubínského potoka horské a podhorské olšiny.
Díky dlouhodobému tlaku na les a přeměně většiny našich lesů v nepůvodní porosty,
představuje Čertova stráň ojedinělou lokalitu, kde by měla být ponechána v plném
rozsahu ochrana před antropogenními vlivy a uchována trvalost přirozené ekologické
vazby. Dalším důvodem je i skutečnost, že porosty přirozené skladby s převahou
hlavních listnatých dřevin, tj. v našem případě květnaté bučiny a olšiny se zachovaly jen
sporadicky a dokážou odolávat současnému zhoršenému prostředí, hlavně imisím
(Průša, 1990). Tato práce je druhým pokusem sledování vývoje rozhodující složky
rezervace – jeho stromového patra včetně podrostů a to podrobným šetřením na ploše
Čertova stráň, na které jsem hodnotil dynamické změny v širších souvislostech. Mohla
by tak napomoci k udržení rezervace a v rozhodování různých opatření. Bylo
by vhodné, aby se sledování života věnovalo více pozornosti, protože se jedná o cenný
přírodní útvar, jaký dosud (zatím) existuje.
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2 Cíl práce
1.

Zjistit prostorovou strukturu synuzie dřevin geobiocenóz daného území
pomocí transektů šířky 40m. Vytvořit mapu a přehled dřevinného patra stromů, pařezů a mrtvého dřeva.

2.

Statisticky vyhodnotit strukturu synuzie dřevin v rámci lesnicko typologických jednotek a doplnit tak jejich místní charakteristiky.

3.

Soustředit se na lesní typy 6N3 a 6Y1 na synuzii dřevin tvořenou
alternativně bukem, smrkem či jedlí.

4.

Zjistit strukturu synuzie podrostu, provést fytocenologické snímkování
v transektech a popsat jejich dynamiku.

9

3 Charakteristika území
Přírodní rezervace Čertova stráň se nachází v chráněné krajinné oblasti Šumava
na okrese Prachatice a má rozlohu 47,29 ha. Převážnou částí této plochy spadá
do katastrálního území Včelná pod Boubínem a zbývající do k.ú. Řepešín. Její ochranné
pásmo vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. a to 50 m od hranice rezervace (Plán péče
2005-2014). K vyhlášení rezervace došlo vyhláškou o.ú. Prachatice dne 3. 3. 1992.
Zahrnuje jak květnaté bučiny, květnaté jedliny, kyselé jedliny, suťové lesy tak i údolní
nivu.

Mapa č. 1: Situační mapa lokalizace PR Čertova stráň. (www.mapy.cz)

3.1 Geomorfologie
Chráněné území spadá do Šumavské soustavy, celek Šumava, podcelek
Boubínská hornatina. Jeho nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 660
do 740 m. n. m.

3.2 Geologie
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Geologický podklad tvoří hluboko zaříznuté údolí Boubínského potoka,
se strmými svahy modelovanými periglaciálním zvětráváním (mrazové sruby, svahové
sutě). Svahy jsou přerušovány několika roklemi bočních levostranných přítoků. Skalní
podloží tvoří cordierit-biotitický migmatit flebit-stromatitovaného až nemulitového
typu,

v jihozápadní

části

též

silimanit-biotitická

migmatitizovaná

pararula

(moldanubikum). Úpatí svahů a dna roklin kryjí deluviální a deluviálně kongeliflukční
hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty, v nivě potoka jsou naplaveny fluviálně
hlinité písky a štěrkopísky.
(Mackovčin 2003, Neuhäuselová 2001, Vacek 2003, www.npsumava.cz )

3.3

Pedologie
Půdní pokryv svahů tvoří podzol kambizemní a kryptopodzol rankerový

s kambizemní dystrickou. Na podmáčených místech je vyvinut glej typický
až organozemní a na skalnatých stanovištích ranker typický (kambizemní). Území
Šumavy, charakteristické výraznou výškovou stupňovitostí, náleží do regionu horských
podzolů se subregionem, ve kterém mezi doprovodnými složkami převažují zejména
hydromorfní půdy.
Celkově dominují podzoly. Na svahovinách rul, granulitů a kyselých intruziv
se vyvinul především podzol kambizemní a humusový, místy, na nejvyšších hřbetech
a vrcholech, také podzol typický. Tyto půdy se místy prolínají s okrsky doprovodné
kambizemě dystrické, akcesorického gleje organozemního a vrchovištní organozemě
typické. Podzol kambizemní a humusový jsou půdním substrátem na Šumavě
převládajících vegetačních formací horských květnatých a acidofilních bučin, podzol
typický je převažujícím půdním typem stupně klimaxových smrčin. V nižších polohách
oblasti

podzolů zaujímají

plochy tzv.

rezivé půdy.

Tyto

půdy přecházejí

ve vrchovinných částech Šumavy k silně kyselým kambizemím, zejména ke kambizemi
dystrické v asociaci s pseudoglejem typickým na svahovinách uvedených kyselých
hornin. Větší celky kambizemě dystrické najdeme spolu s menšími okrsky pseudogleje
typického a kambizemě pseudoglejové na polygenetických hlínách s eolickou
a štěrkovitou příměsí na svahovinách kyselých vyvřelin a metamorfóz v okolí Českých
Žlebů, Lenory, mezi Volary a Záblatím, na levém břehu Lipna. Na výchozech pevných
hornin a kamenných sutích se v regionu kambizemí a podzolů vyvinuly menší složky
rankerů – typický a kambický. V jiných zónách podzolu se vytvořily složky
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nevyvinutých půd, litozemě typické na svahoninách rul. V katastrech obcí Prášily a Srní
leží nevelké celky kyselého pseudogleje typického na polygenetických hlínách, tvořící
akcesorickou složku v asociacích glejů a kyselých kambizemí. Menší plochy
pseudogleje typického vznikly v dosahu levého břehu Lipno na polygenetických hlínách
a svahovinách rul a granulitů. Nevápnité nivní sedimenty řek v okolí přehradní nádrže
Nýrsko pokrývá fluvizem typická a glejová. V pramenných oblastech a v nivách podél
naprosté většiny větších i menších šumavských vodních toků se na podloží nevápnitých
deluviofluviálních sedimentů a polygenetických hlín vytvořily různě široké pruhy gleje
organozemního, lokálně gleje kambického a výjimečně typického. Na Šumavě jsou
velmi rozšířené vrchovištní a přechodové organozemě. Vyvinuly se především v oblasti
Vltavského luhu, na rašeliništích Šumavských plání, v kotlině střední Křemelné
a v dalších šumavských rašeliništních lokalitách, v ostrůvcích podél četných potoků
a prameništích komplexů. (Mackovčin 2003, www.npsumava.cz)

3.4

Hydrologie
Na levé straně rezervace protéká Boubínský potok a kopíruje jeho hranici. Tento

potok má ještě dva levostranné přítoky, které protékají samotnou rezervací. Celá tato
soustava spadá do povodí Blanice. Většina území NP a CHKO Šumava náleží k úmoří
Severního moře a povodí Labe. Pouze malé příhraniční části Šumavy spadají do povodí
Dunaje a tedy do úmoří Černého moře.
Téměř celé území NP a CHKO Šumava náleží do oblasti přirozené akumulace
vod, v níž hrají důležitou roli rozsáhlé rašeliništní komplexy náhorních a údolních
vrchovišť a také velké plochy dalších typů mokřadních biotopů. Tyto mokřady ovlivňují
příznivě akumulaci vod a regulaci jejich odtoku. Největšími šumavskými řekami jsou
Vltava a Otava. Obě pramení v centrální části pohoří v Šumavských pláních. Řeka
Otava se svými přítoky odvodňuje západní část NP Šumava a střední část CHKO
Šumava. Řeka Vltava odvádí vody z jihočeské části NP a CHKO Šumava. Pramení jako
Černý potok na východním svahu Černé Hory. Po soutoku u Borových Lad nese název
Teplá Vltava, po soutoku se Studenou Vltavou, přitékající z Bavorska, se Vltava blíží
k Želnavě, kde začíná přehradní nádrž Lipno, největší umělé vodní dílo v celém
regionu. Severozápadní část Šumavy odvodňuje řeka Úhlava pramenící na západním
úbočí Pancíře, severovýchodní okrajové části povodí Volyňky a Blanice.
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Kromě přirozených vodních toků najdeme na území Šumavy také umělé kanály
a náhony. V západní části je to Vchynicko-tetovský kanál, který slouží dodnes pro
potřeby vodní elektrárny na Čeňkově pile. Schwarzenberský plavební kanál
je v jihočeské části NP a CHKO Šumava, který propojoval povodí
a Dunaje, v současnosti nefunkční.

Labe

Na Šumavě leží osm ledovcových jezer. Čelní

morény, tvořící jejich přirozené hráze, byly v minulosti uměle zvýšeny k zajištění větší
množství vody zejména pro plavení dřeva. Na české straně Šumavy se nachází pět
z těchto jezer – Čertovo, Černé, Laka, Prášilské a Plešné.
Dalšími přirozenými vodními plochami jsou rašelinná jezírka. Největší o výměře 1,3
ha je Chalupská slať, známá jsou jezírka v Rokytských slatích, v Tříjezerní slati aj.
K přirozeným vodním nádržím patří rovněž mrtvá ramena a poříční tůně v nivě Vltavy
a Vltavické brázdě. Umělé nádrže představuje kromě údolních přehrad Lipno I
a Nýrsko, i menší Žďárské jezírko a dva větší rybníky,

Křišťanovický a Olšina

(Mackovčin 2003, www.npsumava.cz).

3.5

Klima
Podle mapy klimatického členění Československa náleží většina Šumavy

do chladné oblasti (mírně chladný a chladný okrsek). Podnebí Šumavy má přechodný
ráz mezi klimatem oceánickým (přímořským) a kontinentálním (vnitrozemských), tj. má
poměrně malé roční výkyvy teploty a poměrně vysoké srážky se stejnoměrným
rozložením

během

celého

roku.

Podnebí

oblasti

patří

k středoevropskému

středohorskému typu ( Neuhäuselová 2001).

3.5.1 Teplota
Územní charakteristika oblasti je, že spadá do mírně chladného okrsku (C1)
chladné horské oblasti. Šumava patří převážně do chladné klimatické oblasti CH, jen
okrajově zasahuje podoblast MT 3 (Quitt). Průměrné roční teplota se pohybuje
v průměru kolem 5,5 °C. Tato teplota může být ještě nižší, díky terénním depresím
a protékajícímu potoku. S přibývající výškou teplota klesá, každých sto metrů 0,5
stupně (Randuška, Vorel, Plíva, 1986). Nejteplejším měsícem je červenec a její
průměrná teplota je 12-15 °C, nejchladnějším leden (- 5°C). Roční teplotní amplituda je
výraznější v údolí než ve vrcholových polohách.
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Počty dnů ledových (maximální teplota < 0 °C) se pohybuje ročně kolem 40 -ti
ve výškách 700 m. Počty mrazivých dnů (minimální teplota < 0 °C) se pohybují
v rozmezí 140-170, vyskytují se na převážné části území po většinu roku kromě
července a srpna, ve výše zmiňovaných inverzních polohách, ale i v těchto letních
měsících v průměru až 250 za rok. Počet letních dnů (max > 25 °C), se pohybuje kolem
25-ti

dnů

v

700

m.

Délka

vegetační

doby

kolísá

mezi

60-100

dny

(Chábera 1987, www.npsumava.cz).

3.5.2 Srážky
Pohraniční pásmo Šumavy je návětřím proti převládajícím jihozápadním
vzdušným proudům, zejména v zimní době. Důsledkem toho je především dosti
stejnoměrné rozložení srážek v průběhu celého roku. Průměrné roční srážky oblasti jsou
okolo 700 mm. Takové množství je charakteristické pro celou Šumavu, množství
se zvyšuje s přibývající nadmořskou výškou, např. Nová Pec (735 m n.m.) za
padesátileté období 797 mm, Březník (1167 m.n.m.) 1486-1552 mm. Roční srážky 1000
mm sledují vrstevnici 1000 m.n.m. Na Šumavě jsou také místa ležící ve srážkovém
stínu: okolí Nových Hutí, Borových lad, Strážného, Zátoně.
ohých společenstev je sníh - respektive doba jeho trvání a mocnost. Tyto
hodnoty stoupají s nadmořskou výškou. Podstatnou roli hraje i mezoreliéf. Celkem je na
Šumavě 50-70 dní se sněžením, průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou činí 120150 výšky (Mackovčin 2003).

3.6 Vegetace
3.6.1 Společenstva
Lesní vegetační stupně

Celá oblast se nachází ve smrkobukovém lesním vegetačním stupni (6.LVS).
Jeho zastoupení v celé České republice je 11,95 %. Vyskytuje se v nadmořských
výškách od 700 – 900 m n. m., v lokalitách klimaticky průměrnou roční teplotou 4,5 –
5,5 °C. Průměr ročních srážek 900 – 1050 mm a délka vegetační doby 115 – 130 dní.
Hlavní dřeviny stromového patra tvoří tzv. hercynská směs (buk lesní (Fagus sylvatica),
jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), na vodou ovlivněných
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lokalitách se buk nevyskytuje a na chudší stanoviště doprovází borovice lesní (Pinus
sylvestris). V bylinném patře se silně vyskytuje věsenka nachová (Prenanthes
purpurea), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), kostřava nejvyšší (Festuca
altissima). Na chudčích stanovištích třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa).
3.6.1.1

Soubory lesních typů

6K – kyselá smrková bučina

Tento soubor lesních typů je průměrně v republice zastoupen 5,96%, ale
na Šumavě je toto procento daleko vyšší - 26% jako i v jiných členitých vrchovinách
a v hornatinách na kyselých horninách (např. v Orlických horách 34%, Jizerských
horách 20% plochy). Zaujímá zvlněné plošiny, hřbety a svahy v nadmořských výškách
650 – 950 m n. m.; na Šumavě tato hranice o 100 metrů vyšší. Půda je středně hluboká
až hluboká, hlinitopísčitá, čerstvě vlhká, někdy až mírně vlhká se slabou až střední
skeletovitostí. Půdní typ je převážně kryptopodzol typický oligotrofní, někdy kambizem
oligotrofní, většinou podzolová.
Přirozené dřeviny jako smrk, jedle a buk jsou v značně vyrovnané,
se zasotoupením buku 50%, smrku 30%, jedle 20% a přimíšené dřeviny jsou
borovice, bříza, jeřáb). Fytocenóza je charakteristická druhy z ESR 9 (ESR =
ekologická skupina rostlin, Průša 1967) – mírně vlhké, chudé s druhy vyšších
poloh, s poměrně malou pokryvností. S větší pokryvností bývá třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), kapraď osténkatá
(Dryopteris spinulosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea), (Průša 2000).

6N – kamenitá kyselá smrková bučina

Zastoupení pro Českou republiku je 0,27 % a vyskytuje se podstatě ve větší míře
jen v pohraničních horách v nadmořských výškách 650 – 950 m n. m. Půda je většinou
hlinitopísčitá, středně hluboká, čerstvě vlhká, propustná, silně skeletovitá, na povrchu
kamenitá až balvanitá. Převažuje podzolová kambizem rankerová a kryptopodzol
rankerový, někdy humusový podzol rankerový.
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Přirozená skladba dřevin je smrk 40%, buk 40%, jedle 20% a vtroušený je klen.
Pokryvnost bylinného patra je menší, hojné jsou druhy ESR 10 – čerstvé, středně
bohaté, méně 9 – mírně vlhké, chudé a 7 – velmi chudé, řídké jsou subalpinské druhy.
Ostrůvkovitě bývá dominantní kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa), třtina
rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), borůvka (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý
(Oxalis acetosella), starček hajní (Senecio nemorensis), metlička křivolaká (Deschapsia
flexuosa), bika hajní (Luzula nemorosa), bika chloupkatá (Luzula pilosa), dřípatka
horská (Soldanella montana), třina chloupkatá (Calamagrostis villosa), (Průša 2000).

Obr. č. 1: Pohled na fytocenologický snímek č. 1 v čisté bučině.

6Y – skeletová smrková bučina

Rozšíření této skupiny lesních typů je soustředěno v nižších hornatinách
a na styku s vrchovinami v procentuálním se zastoupením 10%. Nadmořská výška je
650 – 1050 m n. m. Podloží tvoří převážně kyselé horniny (žuly, ruly, fylity, svory,
migmatity, křemence, gradiority, pískovce, břidlice apod.). Zaujímají vrcholy, hřebeny
a převislé svahy se skalisky nebo kamenitými či balvanitými sutěmi. Půdy jsou středně
hluboké až mělké, silně skřetovité, s hlinitopísčitou výplní, dobře propustné, čerstvě až
mírně vlhké. Půdním typem je ranker litický, typický i kambický popřípadě podzolový.
V přirozené skladbě má převládat buk 50%, smrk 40%, jedle 10%;
na příznivější suti vtroušen klen. V synuzii podrostu převládá borůvka (Vaccinium
myrtillus), metlička křivolaká (Deschapsia flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis
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villosa), Kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa). Na příznivějších stanovištích
ostružiník maliník (Rubus idaeus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), (Průša 2000).

6S – Svěží smrková bučina

Procentuální zastoupení je v republice je 1,63%, hojná je na nižších hornatinách,
různě sklonitých svahů, plochých hřbetech i zvlněných plošinách v nadmořské výšce
650 – 950 m, na Šumavě a v Beskydech i nad 1050 m n. m. Podloží tvoří silikátové
horniny. Půdy jsou kyselé se střední místy i slaběji zásobou živin, převážně
hluboké, stále čerstvě vlhké, dobře propustné, slaběji štěrkovité až štěrkovité. Půdním
typem je většinou kryptopodzol typický mezotrofní, někdy kambizem oligo –
mezotrofní, často s náznaky podzolizace.
V přirozené skladbě byla k převažujícímu buku 40% silně přimíšena jedle
30% a smrk 30% a vtroušený klen. V zachovalých zbytcích pralesů je možno sledovat
jejich vzájemné střídaní na malých plochách, hlavně buku a smrku. Bylinné patro je
charakteristické jak účastí druhů ESR 10 – čerstvé, středně bohaté, tak 9 – mírně
vlhké, chudé, se střední pokryvností. Často převládá šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
starček hajní (Senecio nemorensis), kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa), maliník
(Rubus idaeus), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pstroček dvoulistý
(Maiantheum bifolium), metlice křivolaká (Deschampsia flexuosa), ostřice kulkonosná
(Carex pilulifera). Třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) indikuje vyšší vegetační
stupeň (Průša 2000).

6V- Vlhká smrková bučina

V republice s pokryvností 0,52% je rozšířena ve vyšších vrchovinách
v nadmořské výšce mezi 700 – 900 (950)m n. m. na svahových a podsvahových
koluviálních sedimentech na různých horninách. Vyskytuje se hlavně v plochých
sběrných částech údolích shora prameny a protékaných potůčky a potoky, ale
i na starších potočních terasách v úžlabinách, na bázích svahů a v terénních
pokleslinách. Půda je většinou středně hluboká, s proměnlivým množstvím skeletu,
hlinito písčitá až hlinitá. Je obohacená vodou, která stéká ze svahů, a proto je stále
čerstvě vlhká až vlhká. V blízkosti pramenů a potoků je až mokrá. Půdní typ převažuje
vlhké mezotrofní, někdy eutrofní kambizemně a oglejené až pseudoglejové
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kambizemně. V podmáčených místech, blízkosti pramenů a potoků, je častý půdní typ
glej kambický nebo pseudoglejový, někdy glej hydrogenně vyluhovaný (Průša 2000).

Obr. č. 2 Pohled do rezervace podél levostranného přítoku, LT 6V4

Přirozená skladba odpovídá jedli 40%, buku 30%, smrku 30% a vtroušené je
klen a jasan. V zamokřených úpadech i olše. Podrost má velkou pokryvnost
se zastoupením druhů ESR 13 – vlhké, bohaté. Velkou pokryvnost má devětsil bílý
(Petasites albus), česnek medvědí (Allium ursinum), lokálně převládají kapradiny jako
papratka samice (Athyrium filix femina). Dále jsou zastoupeny: šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), ostřice oddálená (Carex remota), starček hajní (Senecio nemorensis),
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum),
čistec lesní (Stachys sylvatica), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), kostřava
nejvyšší (Festuca altissima), kostřava obrovská (Festuca gigantea), ostřice lesní (Carex
sylvatica), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa),
ojediněle se vyskytují subalpinské druhy (Průša 2000).

5J – Suťová javořina

Suťová javořina se zastoupením 0,25% se vyskytuje na kamenitých až
balvanitých suťových svazích, na hřebenech a vrcholech se skalisky, ve svahových
úžlabinách i roklích, převážně v nadmořských výškách 400 – 850 m n. m. Na bohatších
hornatinách bývá vyvinuta jasanová javořina, na chudších spíše jilmová javořina. Půda
je většinou středně hluboká až mělce, skeletové, s humózní hlinitopísčitou až hlinitou
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výplní, čerstvě vlhké, na hřebenech až mírně vlhké. Převažujícím typem je ranker
kambický nasycený, někdy ranker litický kyselý.
Přirozená skladba se průměrně pohybuje v rozpětí buk 40%, jedle 30%, klen
20%, jilm habrolistý 10% s vtroušeným jasanem a smrkem. Bylinné patro bývá bohaté
a má výrazný nitrofilní charakter (ESR 6), je často nesouvislé, tvoří shluky druhů
vázaných na nahromaděný humus mezi kameny. Význačná je bažanka vytrvalá
(Mercurialis perennis), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kakost smrdutý (Geranium
robertianum), měsíčnice trvalá (Lunaria rediviva), kyčelnice devítilistá (Dentaria
enneaphyllos), česnáček lékařský (Alliaria officinalis), česnek medvědí (Allium
ursinum), (vrcholová javořina), udatna lesní (Aruncus sylvestris) (roklinová javořina).
Místy, zvláště v prosvětlených částech dominují kapradiny. Na holině dochází
k úplnému zániku lesního společenstva (Průša 2000).

Mapa č.2 Typologická mapa celé rezervace s přibližnou lokalizací ploch.(www.uhul.cz)

Tab č. 1. Tabulka s přehledem souborů lesních typů a jejich procentuální zastoupení
v rezervaci
SLT

ha

%
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5J
6A
6K
6N
6S
6V
6Y
Celkem

0,74
0,31
7,58
5,17
3,46
7,51
21,68
46,45

1,59
0,67
16,32
11,13
7,45
16,17
46,67
100

Tab č. 2 Zastoupení v jednotlivých věkových stupních.
Věkový
stupeň
N1
N2
N4
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N17
N18
N19
Celkem

3.6.1.2

ha
0,18
0,22
1,86
0,13
2,36
3,29
3,14
4,86
8,42
1,65
2,54
3,97
10,13
3,70
46,45

%
0,39
0,47
4,00
0,28
5,08
7,08
6,76
10,46
18,13
3,55
5,47
8,55
21,81
7,97
100,00

Buk lesní (Fagus sylvatica L.)

Buk je statný opadavý strom, dorůstající výšky asi 40 – 50 m, kmen je
válcovitý, koruna kuželovitá. Kořenový systém lze označit za srdčitý, se silnými
postranními kořeny. V půdě proto bývá dobře zakotven, na mělkých půdách
a ve starším věku však může trpět i vývraty. Kůra šedá, hladká, zřídka rozpukaná.
Letorosty jsou červenohnědé, nejdříve bělavě pýřité, později lysé. Jsou na nich
roztroušeny lenticely. Dožívá 200 - 400 let (v porostu maximálně 200 – 250 let).
Bohatší plodná období, (semenný rok) se u něj vyskytuje nepravidelně v intervalech 5
až 10 let (Pikula et al. 2004). Je považován za nejskromnější dřevinu ve spotřebě vody,
proto má příznivý vliv v oblastech s menšími srážkami (Mezera, 1979).
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Tato dřevina má evropský areál, s těžištěm v západní, střední a jihovýchodní
části kontinentu. Většinou se vyskytuje ve smíšených porostech spolu s dubem, jedlí
nebo se smrkem. Ve střední Evropě je druhem nižších horských poloh s optimem
rozšíření v 400 – 1000 m. n. m. Celé naše území leží uvnitř areálu buku.
Ve vnitrozemských pohořích České republiky se vyskytují fragmenty původních bučin,
například v Drahanské vrchovině (Úřadníček, 2004).
Třetí nejtolerantnější dřevina vůči zástinu u nás, vytváří víceetážové porosty,
které mohou být čistě bukové, nebo jsou páteří všech postranních směsí. Svým
cloněním potlačuje většinu ostatních dřevin. Buk nejlépe roste na vlhkých,
humózních a minerálně bohatých, často vápnitých půdách. Nesnáší půdy ulehlé
a zamokřené a rovněž mu nevyhovuje suchá a písčitá půda. Je citlivý k suchu a pozdním
mrazům. Výrazně ovlivňuje půdu bohatým opadem a silným zástinem. Další výhodou
je vysoká odolnost proti sněhovým polomům a ohýbání. Na uvolnění v porostu reaguje
buk zvýšeným přírůstem. V České republice rozlišujeme bučiny květnaté, vápnomilné,
acidofilní a klenové (www.botany.cz [online]).

3.6.1.3

Společenstva rostlin

Podle členění území České republiky je přírodní rezervace Čertova stráň řazena
do Přírodní lesní oblasti 13. Šumava.
V rámci

regionálního

fytogeografického

členění

se

nachází

v oblasti

oreofytikum, obvodu České oreofytikum, fytogeografickém okresu Šumava, podokresu
Boubínsko – Stožecká hornatina. Pro tento podokres je charakteristický submontánní až
montánní vegetační stupeň (vrchovina, hornatina) s jednotvárnou květenou tvořenou
oreofyty a mezofyty.
Podle mapy potencionální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et
Moravec, 2001) spadá oblast do květnatých bučin podsvazu Eu-Fagion a v některých
částech rezervace květnaté jedliny podsvaz

Galio–abietion, svazu Fagion.

Svahy porůstají přirozenými porosty tvořenými mozaikou květnatých kyčelnicových
bučin (Dentario enneaphylli-Fagetum) a květnatých žindavových jedlin (Saniculo
europaeae-Abietetum), místy s přechodem k acidofilním metlicovitým jedlinám
(Deschampsio flexuosae-Abietetum). Na skalnatých svazích jsou vyvinuty porosty
suťového lesa svazu Tilio-Acerion charakteru jilmových javořin (MercurialiFraxinetum), v bočních roklích fragmenty udatnových javořin (Arunco-Aceretum).
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V těsné blízkosti Boubínského potoka se táhne úzká niva charakteru horských olšin
s olší šedou podsvazu Alnenion glutinoso- incanae, svazu Alno–Ulmion.
V nezcela zapojeném stromovém patru přirozených porostů převládají jedle
bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies) s příměsí buku lesního (Fagus
sylvatica) a javolu klenu (Acer pseudoplatanus). Sporadicky tu roste i jilm horský
(Ulmus glabra).

Svaz: Fagion
Podsvaz: Eu-fagetum, Galio –Abietion

Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylloi-Fagetum Matuszkiewicz
1960)

Tato asociace je vázána na montánní stupeň. Vyskytuje se převážně
v nadmořských výškách 500-1000 m, kde osidluje zejména svahové polohy bez ohledu
na orientaci svahů. Na mezoklimaticky podmíněných stanovištích, převážně severní až
severovýchodní expozicí, sestupuje až pod 400 m. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán
na Šumavě ve výšce 1100 m. Osidluje půdy na zvětralinách jak krystalických tak
sedimentárních, minerálně středně silných hornin. Tyto půdy k více čí méně skeletové
kambizemi (mezotrofně až eutrofní varietě).
Je tvořena jak stromovým, tak i bylinným patrem. Keřové a mechové patro bývá
vyvinuto jen v malých fragmentárně nebo úplně chybí. Ve stromovém patru převládá
buk lesní (Fagus sylvatica), s vyšší stálostí bývá přimíšen javor klen (Acer
psedoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies), který
je ve vyšších polohách pravděpodobně původní. Bylinné patro bývá většinou souvisle
zapojené, a pokryvností kolísající podle zápoje stromového patra s dominancí kyčelnicí
devítilistou (Dentario enneaphyllus), (Neuhäslová 1998).

Žindavová jedlina Saniculo europaeae-Abietetum
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Žindavová jedlina se vyskytuje na těžších, málo propustných zvětralinách
a je rozšířena v nadmořských výškách 550-700 m. Tvoří maloplodé porosty při vnějším
obvodu pramenných míst v drobných terénních pokleslinách nebo v konkávních částech
protáhlých svahů, kde jsou půdy periodicky dosycovány vodou ze svahových
pramenišť. Půdy jsou střídavě vlhká až zamokřená s půdním typem psedooglejená
oligo- až mezotrofní kambizem nebo pseudoglej. Je rozšířena vzácně na malých
plochách v Šumavském podhůří.
Stromové patro je dobře vyvinuté spolu s bylinným i mechovým patrem.
V původních lesích horní patro bylo tvořeno s absolutní dominancí jedle (Abies alba).
Pokud do podrostu pronikl buk (Fagus sylvatica), má jen slabou frekvenci a dominanci.
V keřovém patru se často zmlazuje jedle a vyskytuje se tu roztroušeně Sambucus
racemosa. Celkový ráz bylinného patra udává Oxalis acetosella, dále jsou zde
zastoupeny druhy jako Viola reichenbachiana, Mycelis muralis, Epilobium montanum,
Galium

odoratum,

Carex

digitata,

Campanula

trachelium,

Impatiens

noli-

tangere, a roztroušeně bývá zastoupen Actaea spicata (Neuhäslová 1998).

Metlicová jedlina (Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968)

Fytocenózy představují lokálně podmíněné svahové acidofilní jedliny. Centrum
výskytu je v zaříznutých údolích vodních toků s výraznou klimatickou inverzí
v nadmořských výškách 400 až 500 m n. m. Jen výjimečně vystupují do výšky nad
600 m n.m. Charakteristickým stanovištěm jsou prudké, převážně nádeštné svahy
severozápadních expozic a to s četnými vyvýšeninami a drobnými depresemi,
roztroušenými skalami, lokálně i vyčnívajícími skalnatými římsami. Půdy pod těmito
porosty patří k oligotrofní kambizemi na podloží minerálně slabých silikátových hornin.
Struktura a druhové fytocenózy této jednotky mají zpravidla dobře vyvinuté
stromové, bylinné a mechové patro. Stromové patro tvoří kmenovinu s nižším,
nepravidelným, často skupinovitým zápojem, který je podmíněn utvářením mikroa mezoreliéfu stanovišť. Fyziognomii udává jedle (Abies alba) a pouze ve vyšších
polohách lze předpokládat přirozenou příměs smrku (Picea abies). V keřovém patru se
uplatňuje nárost jedle, z keřů Sambucus racemosa. Aspekt ovládly trávy Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis arundinacea, fytocenozy na stanovištích s četnými výstupky
drobných skal a skalních žeber charakterizuje přítomnost Polypodium vulgare
(Neuhäslová 1998).
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Svaz: Tilio-acerion (Husová in Moravec et al. 1982)

Suťová javořina Arunco-Aceretum (Moor 1952)

Asociace je vázána na prudké svahy submontánních poloh nad korytem toku,
vystaven silné erozi obohacených ronem půdních částic z vyšších částí svahů. Je vázána
na porosty rankerových kambizemí nebo hlubších kambizemí.
Tvoří ji dvoupatrové až třípatrové porosty, z pravidla s dominancí klenu (Acer
psedoplatanus) a příměsí smrku (Picea abies), jedle (Abies alba), jasanu (Fraxinus
excelsior), jilmu (Ulmus glabra) a lípy (Tilia platyphyllos). V bylinném patře dominuje
Aruncus

vulgaris,

kterou

doprovází

Athyrium

filix-femina,

Dryopteris

filix-

mas, Galeobdolon montanum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perenis, Oxalis
acetosella, Prenantes purpurea a Senecio ovatus (Neuhäslová 2001).

Suťové jilmové javořiny Mercuriali-Fraxinetum (Husová 1980)

Toto společenstvo osidluje hřebeny, vrcholové rozpady a horní části příkrých svahů
s často vystupujícími skalisky v nadmořské výšce 750 – 900 m. Půdním typem
je většinou mullový ranker, místy i mullový moder vyplňuje mezery mezi balvany až
do hloubky 50 cm. V tomto případě jde o moderový ranker.
Stromové patro je zde tvořeno bukem (Fagus sylvatica), javorem (Acer
pseudoplatanus), jilmem horským (Ulmus glabra), smrkem a jedlí (Abies alba).
Dominantní druhy jsou Dryopteris filix-mas a Mercurialis perenis. Subdominantním
druhem se zde uplatňuje Urtica dioica a další druhy průvodců bučin uvedené výše.
Volně uloženou suť indikuje Geranium robertianum (Pišta 1982).

3.6.2 Flóra
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V bylinném podrostu převažují druhy mezotrofního smíšeného a suťového
lesa, např. pitulník horský (Galeobdolon montanum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria
bulbifera), řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens), plicník tmavý (Pulmonaria
obscura),

samorostlík

klasnatý

reichenbachiana), strdivka

nicí

(Actaea

(Melica

spicata),

nutans),

violka

vrbina

lesní

hajní

(Viola

(Lysimachia

nemorum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) pižmovka mošusová (Adoxa
moschatellina), sporadicky také sveřep Benekenův (Bonus benekenii) a rulík zlomocný
(Antropa

bella-dona).

Na

výsušných

skalních

ostrožnách

s jižní

orientací

v severovýchodní části rezervace jsou vyvinuty fragmenty relativně teplomilných
skalnatých

borů

svazu

Dicrano-Pinion

s náprstníkem

velkokvětým

(Digitalis

grandiflora), silenkou nicí (Silene nutans), jetelem prostředním (Trifolium medium)
a jetelem horským (Trifolium montanum). Úzkou nivou potoka porůstá potočních luh
svazu Alnion incanae s olší šedou (Alnus incana) a olší lepkavou (Alnus
glutinosa), v podrostu s růží převislou (Rosa pendulina) a hojným devětsilem bílým
(Petasites albus). Místy jsou zachovány zbytky mezotrofních lučních společenstev
svazu Polygono-Trisetion se zvonečníkem černým (Phyteuma nigrum) a prhou arnikou
(Arnica montana).
Z fytogeografického hlediska, v kontextu širších vztahů, leží celá Šumava
ve středoevropské provincii středoevropské květinné oblasti temperátního pásma
Evropy. Předšumaví a nižší polohy Šumavy náleží do fytogeografické oblasti
mezofytikum, která je charakterizována jako oblast zonální vegetace středoevropského
opadavého lesa, zajímající suprakolinní až submontánní vegetační stupeň, s klimatem
mírně oceanickým s přechodem do mírné kontinentality.
Na Šumavě z rámce mezofytika vybočuje extrazonální chladnomilná květena horská -oreofytikum, v níž až na nepatrné výjimky chybí zastoupení teplomilných druhů.
Zaujímá zde vegetační stupeň montánní až supramontánní, mimo ČR až subalpinský.
Kromě tří základních zonálních vegetačních jednotek – stupeň květnatých bučin,
acidofilních horských bučin a klimaxových smrčin, se vytvořila celá řada přirozených
společenstev či celých ekosystémů klimaticky azonálních, jejichž vznik a vývoj
je většinou podmíněn eraticky, tj. zvýšenou hladinou spodní vody, zrašeliněním,
vysokým obsahem půdního skeletu, utvářením skalního reliéfu atd. Jde zejména
o rašeliniště, údolní luhy, podmáčené smrčiny, elitní bory a bezlesá kamenná moře,
suťové smíšené lesy, ekosystémy jezerních karů, vzácné relikty přirozeného, většinou
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mokřadního a mrazového bezlesí, nelesní prameništní systémy a ekosystémy stojatých
a tekoucích vod.
Charakteristická přirozená společenstva, dokumentující vegetační stupňovitost,
jsou dnes roztříštěna částečným odlesněním krajiny a především přeměnou původních
lesních společenstev na převážně smrkové kultury. Celkový počet vyšších rostlin
se v rámci NP pohybuje kolem 500 druhů, z toho je 69 chráněných. Podrobnější přehled
ochranářsky významných rostlinných taxonů je zpracován tabulkově včetně uvedení
rostlinné formace, v nichž se uvedený druh nejčastěji vyskytuje. Pro zachování
současné druhové diversity Národního parku Šumava mají zásadní význam bezlesé
luční formace s různou potřebou a úrovní managementu (Mackovčin 2003).

3.6.3 Mechorosty
Na lokalitě bylo doposud nalezeno 43 převážně epilitických mechorostů. Druhy
patří k běžným acidofilům jako jsou např. Bartramia pomiformis, Cynodontium
polycarpon,

Hedwigia

ciliata,

Heterocladium

heteropterum,

Paraleucobryum

longifolium, Rhabdoweisia fugax ad., vzácnější je výskyt bazifilních druhů např.
Lejeunea cavifolia, Bryum capillare, Fissidens dubius. Floristicky významější jsou
pouze Ptillium crista-castrensis, vzácnější druh převážně horských smíšených
a smrkových lesů, a Polytrichastrum pallidisetum jehož rozšíření je známo poměrně
málo a je to druh zatím neohrožen zasluhujicí pozornost (Kučera, Váňa 2003). Pro
poměrně velkou rozlohu a členitost rezervace nebyl celkový průzkum dokončen a proto
číslo zjištěných druhů není konečné (Vyhnálek et al.,2005).

3.6.4 Houby
V rámci většiny rezervací je předmětem výzkumu jejich mykoflóra. Asi nejlépe
prozkouné území na Šumavě je Boubínský prales, ve kterém je známo 300 druhů hub.
Důležitou složkou pro velkou rozmanitost je tlející dřevo. V naší rezervaci bylo
doposud nalezeno „pouze“ 44 druhů, z toho 29 rostoucí na dřevě, 11 mykorhizních a 4
druhy byly saprofytické. Rezervace není doposud důkladně prozkoumána. Z doposud
nalezených druhů je významný Lactarius salmonicolor, další druh vázaný na jedli
je Phellinus hartigii a na starých stojících bukách Meripilus giganteus (Vyhnálek et
al., 2005).

26

3.7 Fauna
3.7.1 Bezobratlí
Z dosavadních nalezených druhů bylo determinováno přes 70 druhů, ze kterých
bylo kolem 98% charakteristických pro lesní pásmo Šumava. Převážná část byla čeledi
střevlíkovitých

např.

Pterostichus

pumilio,

vyskytující

se

jen

na

Šumavě

a v Novohradských horách a Pterostichus rhaeticus s málo známím rozšířením.
Nejvýznamější pro tuto lokalitu je druh z čeledi Trogositidae kornatec velký (Peltis
grossum), který byl doposud nalezen pouze NPR Žofínský prales a patří do skupiny
druhů biotopů nejméně ovlivněných činností člověka (Vyhnálek et al.,2005).

3.7.2 Obratlovci
Z hlediska ohrožených druhů se jedná o poměrně nadprůměrnou oblast a téměř
čtvrtina typická pro uvedený bioregion. Počet vyskytujících se druhů je 66 a z toho je 10
ohrožených. Je zde i pohyb jelení zvěře, která má vliv na zmlazování jedle bělokoré.
Fauna bioregionu poskytuje nejzachovalejší obraz horských hercynských živočišných
společenstev na vrchovištích, v přirozených lesích i na lesních loukách (Vyhnálek et al.,
2005). Dále je lokalita často navštěvována rysem ostrovidem (Lynx lynx) (Mackovčin a
Sedláček (eds)., 2003).
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3.8 Lesnictví
V polovině 18. století byly svahy údolí zřejmě ještě pokryty původními lesy,
porosty na úpatích podél vodních toků však byly vykáceny v letech 1840 až 1880.
Nejméně byly těžbou dotčeny nepřístupné části nejstrmějších svahů se skalnatými
výchozy. Přístupnější části, zejména v okrajových partiích rezervace, byly odtěženy
a následně zalesněny smrkem a borovicí. Součastné lesní porosty jsou z hlediska
přirozenosti značně různorodé a mozaikovité. Nejstarší stromy dosahují věku 150 až
200 let. Převažuje v nich buk (40 %) se smrkem (35 %), poměrně vysoký je zde
i zastoupení jedle (16 %). V inverzní části je podíl smrku a jedle srovnatelný. V roce
2003 bylo vysazeno 10 ks tisu červeného (Taxus baccata) v porostu 529D8, který
do keřového patra suťového lesa patří (Vyhnálek et al., 2005). V rezervaci se provádějí
jen nezbytné asanační zásahy proti škůdcům, především proti lýkožroutu smrkovému
(Ips typografus), jinak se lesní porosty ponechávají samovolnému vývoji (Mackovčin
et Sedláček (eds)., 2003).
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4 Metodika

Získání podkladových materiálů v terénu bylo provedeno v letní a podzimní
sezoně 2009; v následujícím roce proběhlo vyhodnocení naměřených dat a materiálu
získaného z terénu, při vegetačním snímkování. Aby bylo možné porovnat a vyhodnotit
strukturu dřevinné vegetace, měření se provádělo formou tří transektů. Tyto transekty
byly umístěny vedle sebe, v jejich podélné ose, na svahu se SV expozicí v porostní
skupině 528G7, 528G17 a 528E17, ze zaměřením na lesní typ 6N3 a 6Y1. Tyto porosty,
s věkem od 150 do 200 let, jsou málo ovlivněné činností člověka. První dva transekty
o rozměrech 40x40m, 40x100m jsem umístil do porostu s převahou smrku a třetí
o rozměrech 40x150m do téměř monokulturní bučiny (Mapa č. 3).
Transekt byl mapován pomocí technologie Field-Map přesně zachycující
současný stav vegetace. Mapovány byly stojící stromy, u kterých se měřila poloha,
výčetní tloušťka, výška, výška nasazení koruny, a následně byly determinovány. Dále
pak ležící tlející dřevo, kde byla měřena poloha, průměry na obou koncích a délka,
stupeň rozkladu, případně druh. Tlející dřevo se řadilo do 3 tříd rozpadu:
1 - čerstvě odumřelé dříví bez problémů můžeme identifikovat druh dřeviny, zpravidla
s kůrou zdravým, tvrdým dřevem
2 - nahnilé dříví již není v cele délce kompaktní, druh dřeviny zpravidla ještě lze
identifikovat
3 - rozpadlé dřevo v silně pokročilém stadiu hniloby, identifikace druh dřeviny není
100%, kopnutím lze kmen prorazit.
Souše a zlomy - měřena poloha, výčetní tloušťka, výška a druh a poslední
měřenou skupinou byly pařezy, u kterých se měřila poloha a původ.
Pro snadnější nalezení a opakovanému měření v budoucnu jsou u rohů krajů
transektů zjištěny pomocí GPS souřadnice. Souřadnice jsou měřené s přesností na 5 m,
díky zapojení porostu, což k nalezení ploch stačí.
Plocha č. 1 -1156666,28 m N -798772,16 m E
Plocha č. 2 -1156653,90 m N -798721,69 m E
Plocha č. 3 -1156670,00 m N -798865,24 m E

810, 01 m n. m.
785, 25 m n. m.
855, 29 m n. m.

Podrost byl zmapován pomocí fytocenologických snímků. Pro jeho zápis
se použil klasifikační postup dle Vorla (in Randuška, Vorel, Plíva, 1986).
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Na jednotlivých plochách proběhla determinace rostlinných druhů. Nomenklatura
vyšších rostlin byla uváděna v souladu s “Klíčem ke květeně České republiky” (Kubát,
K. et al. 2002). Pro pokryvnost jednotlivých druhů byla použita Braun-Blanquetova
kombinovaná stupnice abundance a dominance zjemněná Zlatníkem (Zlatník 1978).
Plochy mají čtvercový tvar velikosti 10 x 10 m (100m2). V každém ze dvou rozdílných
porostů jsem umístnil 3 plochy, rozložené do celého svahu. První plochy jsou v horní
části, druhé uprostřed a poslední dvě v dolní části. Pro možnost vzájemného porovnání
výsledků jednotlivých snímků bylo zaměřeno na bylinné patro. Mechové a lišejníkové
patro nebylo zkoumáno. Na některých plochách byla provedena fotodokumentace - viz
přílohy.
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5

Výsledky
5.1 Synuzie dřevin
5.1.1

Vyhodnocení transektů

Plocha číslo 1 a 2:

Celkově bylo zde naměřeno 114 stomů z toho 46 buku (38%), 15 jedlí (12%),
62 smrku (49%) a dva kleny (Graf č. 1) se zásobou 345,73 m³, v přepočtu na 1 ha to činí
204 ks se zásobou 619,25 m³. Průměrné hodnoty pro jednotlivé dřeviny (viz. Tab č. 3),
nám jasně ukazuje dřeviny nadúrovně, úrovně a dřeviny v podúrovni. Stáří porostu
je asi 170 let a stromy jsou ve fázi zralosti. Smrky blízko potoka zde dosahují výšek
kolem 50 metrů, ale nejsou nejsilnější. Na hranici lesních typů 6N3 a 5J3 jsou stromy
silnější 98 cm, ale nemají takou výšku (44 m s objemem 15,1 m³). Největší jedle zde
mají výšku okolo 45 m a tloušťku 80 cm s hmotnatostí necelých 11 m³. Buky
se vyskytují v podúrovni a čekají na svůj nástup po uvolnění, plocha korun se příliš
neliší od ostatních dřevin. Nejvyšší buk zde má 38 m a průměr kolem 68 cm, objem
tohoto kmene je 6,4 m³ (Tab. č. 4). Tento transekt je často mezernatý, podrostu proniká
více světla, a to díky odumřelým smrkům. Plocha zdravých stromů je menší 0,44 ha,
než skutečná plocha transektu 0,56 ha. Na celé ploše je díky tomu ve vetší či menší míře
zmlazení stromu vrchního patra všech druhů, dále více rozvinutí druhů v bylinném
patře.
Graf č. 1: Zastoupení dřevin na prochách 1 a 2.
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Tab. č. 3: Průměrné hodnoty dřevin na plochách 1 a 2
Plocha korun
(m²)

Výška (m)

BK

53,8

24,9

JD

34,7

34,7

JV

18,8

19,0

SM

26,8

43,4

Tloušťka
(cm)

Nasazeni
koruny (m)

32
54
20
60

9,4
23,0
8,0
24,4

Tab. č. 4: Nejsilnější a nejvyšší stromy v transektu a jejich objem.
Plocha
korun
(m²)

Výška
(m)

Tloušťka
(cm)

Nasazeni
koruny (m)

SM
SM

79,8

44

98

21,5

15,0783

27,7

50

84

30

JD
JD

85,4

44

83

24

37,4

46

69

27

BK
BK

78,7

31

72

6,5

12,3480
10,8157
7,7604
6,1171

92,9

38

68

17

6,4274

Objem
(m³)

Plocha číslo 3:

Na ploše bylo zmeřeno celkem 246 stromů, z toho 237 buků (96%), 7 klenů
(3%) a na jedno procento zbývá borovice a smrk (Graf č. 2). Zásoba v tomto transektu
je 363,58 m³, na hektar 605,97 m³. Je to o něco méně než na vedlejších plochách. Počet
jedinců je zde téměř dvojnásobný, zato dosahují menších hmotnatostí. V budoucnu se
bude objem a výška zvětšovat a počet jedinců klesat tzv. přirozený výběr. Průměrné
hodnoty pro jednotlivé dřeviny jsou zobrazeny v tabulce číslo 3. Jelikož porost je ve
fázi dorůstání a jen deset stromů zachycených v transektu dorostlo do fáze zralosti a
tvoří nadúroveň, jsou vyhodnoceny samostatně. Jak je vidět v tabulce číslo 4, tyto
hodnoty se značně liší od průměrných. Plocha korun u těchto stromů je asi pětkrát větší
než u průměrné na celý porost a to 151 m2. Výškou dosahují k 36 metrům, tlouška v 1,3
m je 835 mm a nasazení koruny v 16 m. Nejsilnějsí strom měl 99 cm a výšku 35 m
a jeho objem je 12, 74 m³ (Tab. č. 7). Na ploše 0,60 ha plocha korun zaujímá 0,69 ha,
což je více než samotná plocha, to znamená, ze to podrostu proniká jen málo světla, což
má za následek menší vyvinutí bylinného patra.
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Graf č. 2: Zastoupení dřevin na ploše 3.

Tab. č. 5: Průměrné hodnoty dřevin na ploše 3.
Plocha korun
(m²)
BK

27,9

BO

15,8

JV

38,5

SM

10,0

Výška (m)

Tloušťka
(cm)

Nasazeni
koruny (m)

27,5
28,0
30,9
27,0

32
26
39
28

17,2
15,0
17,6
14,0

Tab. č. 6: Průměrné hodnoty stromů tvořící nadúroveň.

BK

Plocha
korun (m²)

Výška (m)

Tloušťka
(cm)

Nasazeni
koruny (m)

151,0

35,9

84

16,0

Tab. č. 7: Nejsilnější a nejvyšší stromy v transektu a jejich objem.
Plocha
korun
(m²)

Výška
(m)

Tloušťka
(cm)

Nasazeni
koruny
(m)

Objem (m³)

BK

229,9

35

99

16

12,7413

BK

136,8

37

96

17,5

12,5338
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Vyhodnocení podle jednotlivých transektů

Na grafu je vidět, že plocha č. 3, která se nachází v bukové monocenóze, se liší
jak tloušťkově, tak i výškově od smíšeného lesa. Toto zjištění se dalo předpokládat,
díky různému stáří porostů s výjimkou několika starých buků. Dále buk přirozeně
nedosahuje takových výšek, jako smrk a jedle. Tyto dřeviny se nacházejí ve fázi zralosti
a zde jejich výšky v údolí dosahují kolem 50 m. Díky lesním typům se můžou výškově
lišit další dvě plochy (Tab. č. 8).

Graf č. 3: Vyhodnocení podle jednotlivých transektů

Tab. č. 8: Porovnání tloušťek mezi jednotlivými plochami
číslo plochy
1
2
3

1
0
1,308820177
4,830445993

2
1,30882
0
8,281506

3
4,830446
8,281506
0

Graf. č. 4: Vyhodnocení podle jednotlivých transektů.
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Tab. č. 9: Porovnání výšky mezi jednotlivými plochami
číslo plochy
1
2
3

1
0
3,833583
3,945175

2
3,833583
0
10,9131

3
3,945175
10,9131
0
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5.1.2

Vyhodnocení podle lesních typů

Plochy byly rozděleny podle do jednotlivých částí podle lesních typů a podle zastoupení
převládajících dřevin.
Mapa č. 3 : Rozdělení ploch do skupin podle lesních typů

Vyhodnocení ploch korun v rámci lesních typů
Tab. č. 10: Rozdělení do skupin v rámci transektů podle lesních typů.
Skupina
lesní typ

1
6V4

2
6N3

3
5J3

4
6N3

5
6V4

6
6Y1

Na lesním typu 6N3, jak dokladuje graf č. 5 a tab. č. 11, je statisticky významná
oblast. Plochy korun ve smíšeném lese se o mnoho liší od ostatních ploch jiného lesního
typu ve smíšeném lese i od bukové plochy.
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Graf č. 5: Srovnání jednotlivé plochy podle ploch korun.

Tab. č. 11: Porovnání ploch korun mezi skupinami dřevin podle půdních typů.
číslo plochy
plocha korun (m²)
1
2
3
4
5
6

1
129
129
27
30
413
48
26

0
2,059568
1,904849
5,484455
1,603915
2,037029

2
27
2,059568
0
0,174008
23,77427
1,869018
0,103399

3
30
1,904849
0,174008
0
16,88916
0,934869
0,210963

4
413
5,484455
23,77427
16,88916
0
19,44783
19,79394

5
48
1,603915
1,869018
0,934869
19,44783
0
1,428341

6
26
2,037029
0,103399
0,210963
19,79394
1,428341
0

Tab. č. 12: Rozdělení do skupin v rámci transektů podle lesních typů.
Skupina
lesní typ

1
6V4

2
6N3

3
5J3

4
6N3

5
6N3

6
6V4

7
6Y1

Při srovnávání tloušťek a výšek podle lesních typů, plocha č. 4 byla rozdělena na
dvě, podle transektu. Při srovnání tloušťek, byla statisticky významná oblast na bukové
ploše č. 2, což bylo do jisté míry zapříčeno, že porost byl daleko mladší jen s malou
částí stromů stejného stáří.
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Graf. č. 6: Srovnání jednotlivé plochy podle tloušťky.

Tab. č. 13: Porovnání tloušťek mezi skupinami dřevin podle půdních typů.
číslo plochy
Tloušťky (mm)

1

2

3

4

5

6

7

470

314

511

413

540

474

352

1

470

0 1,285873

0,31907 0,453248

0,56419 0,028537 0,858716

2

314 1,285873

3

511

4

413 0,453248 2,480027 1,766606

5

540

6

474 0,028537 5,165844

7

352 0,858716 0,585535 2,079595 0,802375 2,698048 1,713005

0 4,711684 2,480027 8,140474 5,165844 0,585535

0,31907 4,711684

0 1,766606 0,609174

0,74841 2,079595

0 2,767893 1,273196 0,802375

0,56419 8,140474 0,609174 2,767893

0 1,716983 2,698048

0,74841 1,273196 1,716983

0 1,713005
0

Jak už bylo řečeno, plochy umístěné v buku se liší od ostatních ploch jak
výškově tak i tloušťkově, díky nerovnoměrnému stáří porostů a přírodnímu výškovému
dorůstání buku. U ploch, kde vznikly odchylky u smrkových ploch, jde o postavení
stromů podle lesních typů. Na lesním typu 6N3 byly rozdílné (menší) výšky než
na 6V4. V tomto lesním typu má smrk lepší podmínky v růstu díky větší vláze
a usazování živin stékajících ze svahu do údolí.
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Graf č. 7: Srovnání jednotlivé plochy podle výšky.

Tab. č. 14: Porovnání výšek mezi skupinami dřevin podle půdních typů.
číslo pochy

1

2

3

4

5

6

7

výška (m)

28

27

35

30

39

36

32

1

28

2

27 0,104684

0 0,104684

0,31045 2,167566 1,575745

0,656353

0 4,413327 1,309432 10,11313 6,749395

1,34646

1,566669

3

35

1,34646 4,413327

0

2,38034 2,018019 0,489649

1,071623

4

30

0,31045 1,309432

2,38034

0 4,971888 3,265635

0,674061

5

39 2,167566 10,11313 2,018019 4,971888

6

36 1,575745 6,749395 0,489649 3,265635 1,867016

0

1,495896

7

32 0,656353 1,566669 1,071623 0,674061 2,560025 1,495896

0

0 1,867016

2,560025

5.1.3 Tlející dřevo, zlomy a souše

Tlející dřevo se na smrkových plochách vyskytovalo ve větší míře než u plochy
v buku. Vyskytovalo se zde dřevo v různém stádiu rozkladu od relativně čerstvých
padlých stromů, až po stromy zcela rozpadlé, které nebylo možno změřit. Změřená
zásoba na celý transekt byla 83,83 m³. Při přepočtu na hektar je to 149,69 m³. v bukové
ploše byla zásoba mrtvého dřeva 5,53 m³, což je 9,21 m³/ha. Celkový počet ležících
i stojících mrtvých stromů byl 73 ks – 142 m³, v přepočtu na 1 ha 130 ks s hmotou
254 m³.
Do tlejícího dřeva lze započítat zlomy a souše, které byly na smrkových
plochách taky docela časté. Mrtvé stromy byly většinou smrky, které byly v nedávné
době napadené lýkožroutem smrkovým (Ips typographus), který v těchto letech
dosahuje přemnožení v celé části Šumavy, což by mohlo mýt (na některé rezervace
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i má) katastrofální charakter zničených společenstev. Hmota tlejícího dřeva zde
dosahovala 58,26 m³, na hektar je to 104,04 m³ ve smíšeném lese a 7,58 m³ v buku,
což je 9,01 m³.

5.1.4 Pařezy

Všechny pařezy byly v této části přirozené, je to dáno především nepřístupností
dané lokality. Pařezy se vyskytovaly na všech plochách i v bukové ploše, byly to
pozůstatky smrků a jedlí z dřívějších dob, které se rozpadají dlouhou dobu a jejich
zbytky jsou známy ještě několik desítek let po rozkladu kmene (Průša 1988). Bylo
zaměřeno 73 pařezů, z toho 38 na bukové ploše.

5.2 Synuzie podrostu
Složení podrostu není příliš rozvinuto. Na prvních dvou plochách s velkým
zastoupením smrku bylo nalezeno 12 cévnatých rostlin. Zastoupení v těchto transektech
s velkou pokryvností měly Prenanthes purpurea, Rubus fruticosus a Luzula luzuloides,
Dále v celé ose s menší pokryvností byl zastoupen Oxalis acetosella (Tab. č. 15).
Oproti třetí ploše, díky vyvráceným nebo uschlým smrkům a jedlím, dopadá
do podrostu více světla; toto patro je o něco více rozvinuto. Na části se v podrostu
zmlazují všechny dřeviny, převážně buk, který může v některých osvětlených částech
přecházet už i v nárost (2-2,5m). Zmlazuje se i ve větší míře jedle, které nejsou
poškozeny zvěří.
Na plochách, s převahou buku je bylinné patro málo rozvinuto díky malému
pronikání světla do podrostu. Zde bylo nalezeno 6 taxonů. Lokální vekou pokryvnost
tvořila Mercurialis perennis a Dryopteris spinulosa, které reagují na prosvětlení a půdní
poměry, jsou to druhy stinné a lesní, snášející méně než 3% oslunění volné plochy
a zvyšující svou pokryvnost s vyšším (Tab. č. 16). V transektu se nevyskytovalo žádné
zmlazení dřevin. Všechny plochy se vyskytovaly na lesním typu 6N3.
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Tab. č. 15: Fytocenologický zápis z plochy 1 a 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Štavel kyselý (Oxalis acetosella)
Věsenka nachová (Prenanthes purpurea)
Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus)
Bika hajní (Luzula luzuloides)
Kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
Kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa)
Čarovník alpský (Circaea alpina)
Dřípatka horská (Soldanella montana)
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtilus)
Plavuň pučivá (Lycopodium annotium)
Pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium)
Metlička křivolaká (Avenella flexuosa)

1

2

3

+
1
1
+
-

+
1
-

+
+
1
-

+
+
1

+
+
-

Tab. č. 16: Fytocenologický zápis z plochy 3.
1
2
3
4
5
6

Štavel kyselý (Oxalis acetosella)
Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)
Pitulník horský (Galeobdolon montanum)
Kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
Mařinka vonná (Galium odoratum)
Kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa)

1
+
1
+
+
+

2

3
+

+
1
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6 Diskuze

6.1 Stromové patro
Jediný větší výzkum, který byl prováděn v Přírodní rezervaci Čertova stráň
prováděn, se uskutečnil v roce 2004 a byl součástí programu na průzkum Přírodních
rezervací jako Jilmová skála, Zátoňská hora a Milešický prales. V této rezervaci byla
založena jedna trvalá zkusná plocha 10 x 100 m na lesním typu 6Y1 s jižní expozicí,
v které byl proveden podrobný výzkum složek les tvořící. V uvedených výsledcích se
pokryvnost korun shoduje s transektem ve smrkové ploše, zastoupení dřevin, ale shodné
není. Zde převyšuje jedle (Abies alba) nad ostatními dřevinami, dále je nejvíce
zastoupen buk a v poslední řadě smrk. Dendrometrické veličiny nebyly uvedeny, ani
celková zásoba jak u živých tak mrtvých stromů. Keřové patro tvoří ostrůvkovitě
Sambucus racemosa a zmlazené dřeviny stromového patro buku a smrku, v roce 2003
byly v těchto místech vysazeno deset tisu (Taxus bacata) (Vyhnálek et. al 2005).
Mapa č. 4. Umístění trvalých zkusných ploch
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V Milešickém pralese se zaměřením na fázi optima, převládá ve dřevinách
stromového patra buk se smrkem skoro ve stejném procentuálním zastoupení, a to
na lesním typu 6K6. Ve fázi rozpadu, jedle rapidně ubývá za dvacet let 10%, což má
za následek zřejmě její dožívání (Vaněk 1990). Na našich plochách se toto tvrzení může
projevit, až za několik desítek let. Hmota v pralese na 1 ha v roce 1974 byla 593 m³
(Pišta et. Průša 1974), za dvacet let hmota porostů vzrostla na 678 m³ (Vaněk 1990)
a v roce 2001 bylo zjištěno další navýšení na 756 m³/ha (Vrška et al. 2001). V našem
případě tyto hodnoty nemůžeme porovnat, jelikož se jedná o první měření, zásoba zde je
619,25 m³ ve smíšeném lese a v bukové ploše 605,98 m³. Ve zmlazení začíná převládat
buk nad smrkem a jedlí. Do oplocení pralesa v něm nebylo skoro žádné, jelikož bylo
zdevastováno zvěří, jelikož se prales nachází uprostřed obory.
Zastoupení dřevin v Boubínském pralese je 55% smrku, buku 39%, jedle 5%,
zbytek jsou ostatní listnáče, což je podobné jako v naší rezervaci, jen je tu více
zastoupená jedle na úkor smrku. Počet kmenů na 1 ha je 286 s hmotou 682 m³ (Průša
1988). Vrška et al. (2001) po opakovaném měření zjistil, že hektarová zásoba se zde
navýšila na 772 m³.
Průša (1987) zjistil, že Žofínský prales v tomto roce měl zastoupení dřevin
v plochách buku následovné: buk 81 %, smrk 14%, jedle 4% a zbytek připadá na klen
a jilm. Revize stromového patra, v průběh tloušťkových tříd se po 12 letech se
nezměnil. Podotýká však, že nastal úbytek smrku a ještě větší úbytek jedle. Přírůst buku
nebyl výrazný, ale tato dřevina díky úbytku ostatních dřevin tvoří hlavní dřevinu.
Průměrná zásoba na 1 ha v roce 1975 se uváděla 613 m³ a v místech neovlivněných
vodou 676 m³. Při opakovaném měření se mnoho nezměnilo, jen do objemu více
zasahuje buk. Na plochách s převahou smrku bylo zastoupení: smrk 75 %, buk 23 %,
jedle a klen po 1 %. Zásoba na 1 ha v roce 1975 byla 814 m³. Smrky se
na podmáčených místech začínají rozpadat.
Saniga, Schütz (2001) dokladují zásoby porostů z jiných částí republiky
bukových porostů např.: NPR Havešová v roce 1999 736 m³/ha, PR Rožok 816 m³/ha
a v PR Kyjov 465 m³/ha.
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6.2 Tlející dřevo, zlomy a souše
Odumřelých stromů v Milešickém pralese bylo 177 m³/ha (Vrška et al. 2001),
v Boubínském pralese bylo 100 ks na 1 ha s hmotou 219 m³, což se krylo se
zastoupením živých stromů (Průša 1988), do roku 2001 se objem zvýšil na 234 m³
(Vrška et al. 2001). V našich transektech nemůžeme toto tvrdit, protože tlející dřevo je
z většiny případu smrkové, malou část tvoří jedle v počtu 254 m³ na 1 ha. V bukovém
transektu je objem mrtvého dřeva 12,63 m³, převážně buku.
Saniga a Schütz (2002) píší, že největší rozpad stromů probíhá ve fázi optima,
to je 150 – 170 let. Sice k dobrému fyziologickému stavu je největší příčinou odumření
vyvrácení větrem.

6.3 Dendrometrické veličiny
Průša (1988) pro Boubínský prales píše: „ Smrk a jedle dosahují fyzického věku
cca 400 let. Horní výšky, z průměru 20 nejsilnějších stromů – (Řehák 1959), se podle
typů pohybují u smrku od 35 do 40 m, u buku od 32 do 34 m, u jedle od 35 do 42 m,
smrk a jedle dosahují 140 – 150 cm výčetní tloušťky, buk 100 cm. Nejmohutnější smrk
zvaný „král smrků“ padl 4. 12. 1970. Jeho důkladné proměření provedl Macar (1973).
Jeho délka kmene byla zjištěna 57,60 m, výčetní tloušťka 162 cm s hmotou 29,19 m³.“
V Žofínském pralese bylo naměřeno mnoho jedlí i smrků, které svojí výškou
přesahovaly 45 m. Největší jedle z tohoto pralesa padla 6. 1. 1975 se jménem „ žofínská
jedlí královna“. Její stáří bylo 425 let, tloušťka 176 cm, výška 45,3 m a její objem 44,23
m³ (Přůša 1987).

6.4 Bylinné patro
Bylinné patro na trvalých zkusných plochách je daleko rozmanitější než
v transektech, můžeme je porovnávat pouze se smrkovými plochami. Zde je toto patro
daleko rozmanitější, jak druhově tak i celkovou pokryvností. Hlavní dominantou je
Calamagrostis arundinacea a Rubus idaeus, které jsou typické pro soubor lesních typů
6N a ne pro 6Y. Dalšími druhy s větším zastoupením jsou Vaccinium myrtillus,
Impatiens noli-tangere, Avenula flexuosa, Athyrium filix-femina a Dryopteris filix-mas.
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Např. v přírodní rezervaci Libín, která podle mapy potencionální vegetace ČR
(Neuhäslová et al.,1998) spadá v rámci Šumavy do asociace květnatých bučin (Eufagenion), společenstva Dentario enneaphylli-fagetum je hojně zastoupena Dryopteris
dilatata a Gymnocarpium dryopteris. Tyto společenstva často lokálně přecházejí do
svazu Mercuriali-Fraxinetum, na mělkých sketovitých půdách Festuco altissimaeFagetum a mírně svažité partie porůstá společenstvo Calamagrostio villosae-Fagetum.
Vyskytují se zde druhy jako Circaea lutetiana, Corydalis cava, Festuca altissima, Actea
spicata, Dentaria enneaphyllos a Mercurialis perenis. V keřovém patře jsou zde
zastoupeny Sambucus racemosa a Lonicera nigra (Šiška, 2004).
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7

Závěr
Cílem diplomové práce bylo zjistit prostorovou strukturu synuzie dřevin

geobiocenóz Přírodní rezervace Čertova stráň pomocí transektů. Vytvořit soupis a mapu
dřevinného patra. Statisticky vyhodnotit strukturu synuzie dřevin v rámci lesnicko typologických jednotek a doplnit tak jejich místní charakteristiky. Soustředit se na lesní
typy 6N3 a 6Y1 na synuzii dřevin tvořenou alternativně bukem, smrkem či jedlí. Zjistit
strukturu synuzie podrostu, provést fytocenologické snímkování v transektech a popsat
jejich dynamiku.
Na smrkových transektech bylo naměřeno 114 stomů (buku 38%, jedlí 12%,
smrku 49%) se zásobou 345,73 m³, na 1 ha 619,25 m³. Na hranici lesních typů 6N3
a 5J3 jsou stromy silnější 98 cm, ale nemají takovu výšku 44 m s objemem 15,1 m³.
Největší jedle zde mají výšku okolo 45 m a tloušťku 80 cm s hmotnatostí necelých
11 m³, která se nachází na lesním typu 6V4. Plocha zdravých stromů je menší 0,44 ha,
než skutečná plocha transektu 0,56 ha. Porost je dosti mezernatý, což se projevuje ve
zmlazení dřevin a více je rozvinuto bylinné patro. Na rozdíl od těchto dvou ploch v třetí
se zaměřilo celkem 246 stromů (buku 96%, klenu 3% a na jedno procento zbývá
borovice a smrk). Zásoba v tomto transektu je 363,58 m³, na hektar 605,97 m³, což je
o něco méně. Nejsilnějsí strom měl 99 cm a výšku 35 m a jeho objem je 12, 74 m³.
Na ploše 0,60 ha plocha korun zaujímá 0,69 ha, což je více než samotná plocha, to
znamená, ze to podrostu proniká jen málo světla, což má za následek menší vyvinutí
bylinného patra.
Při statistickém srovnání všech ploch, jak jednotlivě tak podle lesních typů,
můžeme konstatovat, že buk a smrk rostou na 6N odlišně než na ostatních typech.
Tento lesní typ je statisticky významný oproti ostatním typům.
Tlející dřevo je důležitou součástí lesního ekosystému a po zhodnocení jeho
podílu v rezervaci, ve smrkových transektech, je jeho množství větší v počtu 254 m³
na 1 ha, převážně smrkového dřeva, než třeba pralesech Boubín a Milešice. Tento podíl
by byl asi zřejmě nižší v předešlých letech, protože v současné době má na toto
množství do jisté míry přemnožení kůrovce v NP Šumava. V transektu s převahou buku
je podíl mrtvého dřeva velice malý 12,63 m³ na 1 ha, převážně buku, díky jeho
součastné fázi dorůstání.
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Všechny pařezy byly v této části přirozené, to je dáno nepřístupností dané
lokality. Pařezy se vyskytovaly na všech plochách i v bukové ploše, byly to pozůstatky
smrků a jedlí z dřívějších dob. Zaměřeno celkově 73 pařezů, z toho 38 na bukové ploše.
Bylinné patro svým druhovým zastoupením v bukové ploše odpovídá asociaci
Mercuriali-Fraxinetum. Smrkové plochy odpovídají souboru lesních typů 6N s absencí
Calamagrostis arundinacea.
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Summary
The aim of this thesis was to determine the spatial structure of trees synuzie

geobiocenoses Nature Preserve Čertova stráň using transects. Create a list and map
woody floor. Statistically evaluate the structure synuzie trees within forest-typological
units and add to their local specifications. Focus on the forest types and 6N3 6Y1
synuzii the tree formed by alternatively beech, spruce or fir. Determine the structure
synuzie undergrowth to phytosociological sampling of transects and describe their
dynamics.
On spruce transects were measured at 114 here stoma (38% beech, fir 12%,
spruce 49%) with a stock of 345.73 m³, per 1 hectare 619.25 m³. On the border of forest
types and 5J3 6N3 were the largest volume trees with 98 cm thickness and volume of
15.1 m³. Here are the highest fir height around 45 80 cm thick with volume less than 11
m³, is located on the LT 6V4. Area of healthy trees is 0.44 hectares less than the actual
area of 0.56 ha transect. Vegetation is fairly perforated, which is reflected by the
presence of trees and regeneration is more developed herb layer. Unlike these two areas,
the third measured total of 246 trees (beech 96%, 3%, and spans the remaining one
percent of pine and spruce). Stock in this transect is 363.58 m³ per hectare of 605.97 m³,
which is below the spruce plots. The strongest tree had a thickness of 99 cm, height of
35 m in volume was 12, 74 m³. On the area of 0.60 hectares area occupies 0.69 hectares
crowns, it is more than mere surface. It means that it penetrates foliage and little light
results in less development of the herb layer.
In the statistical comparison of all areas both individually and according to forest
types, we can conclude that beech and spruce grow on 6N differently than other
types. This forest type is statistically significant compared to other types.
Dead wood is an important part of forest ecosystem and the value of its share of
reserves in spruce transects, the number is larger in the number of 254 m³ / ha, mainly
pine wood than necessary and forests Boubin Milešice. This percentage would probably
seem less in previous years, because at present, this quantity to some extent of bark
beetle in the NP. The transect is dominated by beech proportion of dead wood is very
low 12.63 m³ / ha, mainly beech, with developmental stage of recruitment.
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All stumps were in this part of the natural, it is due to inaccessibility of the
site. Stumps occurred on all surfaces even beech area, it was the remains of spruce and
fir from the past.Focus was generally 73 stumps, 38 of the beech area.
Herb layer representation of its species in the area responsible beeches
association Mercuriali-Fraxinetum. Spruce forest areas correspond to the file types with
the absence of 6N Calamagrostis arundinacea.
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