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Abstrakt
Jmenuji se Adam Tichý, je mi čtrnáct let. Jsem studentem Přírodní školy.
Mým hlavním cílem bylo zdokumentovat zdravotní stav lesa v okolí Horních Albeřic,
to znamená, zjistit druhové složení stromů, zjistit druhové složení rostlin a jejich
rozmanitost, zaznamenat zdravotní stav Picea abies (dále už jen smrk ztepilý), které
tvoří většinu stromového patra. A vytvořit závěr. A nakonec výsledky porovnat s lesy
na Javořické vrchovině.
Zdravotní stav lesa jsem mapoval tak, že jsem si prošel celou oblast a vybral
několik typických lokalit pro tuto oblast. V lokalitách jsem si vytvořil čtverec metr krát
metr, v něm jsem si zaznamenal počet rostlin a určil je. Padesát smrků z lokality jsem
si označil a určil zdravotní stav (poškození kmene, stres, defoliace, typ zlomu,
poškození větvení) a poté jsem si zaznamenal ostatní druhy stromů.
Zjistil jsem, že:
Smrky se potýkají s velkou defoliací, jsou značně polámané. O tomto stavu vypovídá
i stres, který je také vysoký.
Bylinné patro je chudé a pokryvnost rostlin je malá. Průměrně jsem nacházel čtyři
druhy rostlin (např. brusnici borůvku (lat. Vaccinium myrtillus), bělomech sivý (lat.
Leucobryum glaucum)).
Také rozmanitost stromů je velmi nízká, kromě smrku ztepilého jsem zde nalez
ojediněle Larix decidua (dále už jen modřín opadaví), inus sylvestris (dále už jen
borovici lesní), Fagus sylvatica (dále už jen buk lesní), Fraxinus excelsior (dále už jen
jasan ztepilý). V malých skupinách jsem našel Acer platanoides (dále už jen javor
mléč) a Acer pseudoplatanus (dále už jen javor klen). A na okrajích lesa břízu
bělokorou.
Stav lesa je špatný. Je zde nízká druhová rozmanitost, jak stromů, tak rostlin. Smrky
jsou značně poškozené, mají málo prostoru, málo světla a je zde kvůli smrkům
nevhodná okyselená půdu. Také zde není dobrý přístup pro údržbu lesa. V porovnání
se zbývajícími oblastmi České republiky je zde stav je velmi podobný. Místní oblast
patří k více poškozeným vlivem těžších podmínek.
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Úvod
Lesy jsou důležitou součástí naší země. Lesní pokryv v České republice je nejvyšší
za několik stovek let. Chodíme si do lesa odpočinout, chodíme v jejich stínech, když
putujeme krajinou, jsou také útočištěm pro živočichy. Mimo to jsou lesy ale důležitým
zdrojem dřevin pro hospodářské účely.
Dříve byla většina lesů v naší zemi smíšená, ale kvůli hospodářskému
průmyslu byly lesy prokáceny. Kvůli potřebě rovného dřeva v krátkém časovém
úseku byly na většině území vysázeny smrky ztepilé. Smrky však u nás přirozeně
rostou jen ve vysokých nadmořských výškách a převážně ve smíšeném lese.
Tím, že byly smrky vysázeny v podstatě po celé republice, vzniklo velké množství
problémů jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Došlo k narušení ekosystému. Mezi
smrky se snadno přenáší různá onemocnění, smrky se snadno lámou, mají málo
místa a značně okyselují půdu.
Problematikou zdraví stromů a negativních dopadů lesních monokultur se
zabývám už delší dobu, proto jsem se rozhodl, že se pokusím zjistit něco o
Krkonoších, konkrétně o okolí Horních Albeřic.

Cíle
1) Zdokumentovat zdravotní stav smrku (lat. Picea abies) ztepilého v okolí
Horních Albeřic (stres, poškození větvení, poškození kmene, defoliace).
2) Zjistit druhovou rozmanitost stromů v oblasti.
3) Zdokumentovat keřové a bylinné patro v lesích v okolí Horních Albeřic.
4)Porovnat výsledky se stavem smrčin na Javořické vrchovině na základě
expediční práce z roku 2015.
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Metodika a postup práce
Používal jsem metodiku z práce Dokumentace smrčin a bučin na Javořické
vrchovině. Tato metodika, na které jsem se sám podílel, vychází z bakalářské práce
Martina Kamence s názvem Hodnocení zdravotního stavu smrků na Kralickém
Sněžníku. S touto metodikou mám již dlouhodobější zkušenosti.
Nejprve jsem si tedy připravil všechny potřebné tabulky a podklady (viz příloha č.1),
pak jsem se vydal do mnou zkoumané oblasti. Prošel jsem si většinu oblasti, abych
mohl vybrat typické lokality. Stanovil jsem si šest lokalit v různé výšce a v různých
podmínkách, tak abych získal ucelený obraz o celé oblasti.
V těchto lokalitách jsem popsal druhové složení stromů. Poté jsem si vytvořil čtverec
1 m x 1m a v něm jsem určoval bylinné a keřové patro, biodiverzitu a ruderalizaci.
Jako pomůcku jsem používal atlas Plané Rostliny Střední Evropy a internetové
zdroje.
Na konec jsem si vybral padesát smrků a u nich určoval zdravotní stav. Určoval jsem
pět kategorií.
Po příjezdu jsem své výsledky porovnal s oblastí Javořické vrchoviny.
Všechny výsledky a závěry jsou sepsány v příslušných kapitolách.

kategorie: zdravotní stav - smrk ztepilý
defoliace – 0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%
typy zlomů – vrcholový, korunový, kmenový a žádný zlom
poškození kmene – žádné, mírné, střední, silné a suchý strom
poškození větvení – periferní, rovnoměrné, nerovnoměrné, odkmenné, okenné,
vrcholové, suchý strom, zdravý strom
Poslední kategorii, kterou jsem určoval, byl stres (tzn. současný zdravotní stav
stromu a jeho schopnost se s následky napadení vyrovnávat).
Poznávání stresu:
0 – zdravý strom
1 – mírně poraněný strom (malé prasklinky na kůře, malá defoliace, těžko
poznatelné)
2 – strom je dost poškozen (velké praskliny, vyšší defoliace, malí zlom).
3 – silné poškození, ale strom již vetší měrou reaguje.
4 – zdravotní stav se zlepšuje, strom dokázal významně zmenšit poškození,
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následuje normální stav.
5 – strom nedokázal ustát poškození, vyčerpání stromu a následuje zahynutí stromu.
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Charakteristika zkoumaného území
Zkoumané území, Albeřické údolí a jeho okolí, se nachází v
Královehradeckém kraji na hranicích s Polskou republikou mezi městy Žacléř a Pec
pod Sněžkou.
Jedná se o hornatou krajinu, ve výšce 850 až 1090 m n.m. Velikost území je cca
3000x1700m. Údolím, které je ve středu oblasti, protéká Albeřický potok. Východní
stráň končí na hranicích s Polskou republikou. Část oblasti patří pod správu KRNAP.
Je zde převážně kyselé podloží tvořené žulou a ortorulou. Následkem toho je půda
chudá a málo úrodná.
Původně se zde vyskytoval smíšený porost, z velké časti buk lesní a smrk ztepilý (ve
vyšších polohách je smrk ztepilý přirozeně v kombinaci z dalšími druhy). Dnes jsou
lesy v oblasti složené převážně ze smrku ztepilého, lze nalézt i další druhy, ale spíše
ojediněle, nebo v malých uskupeních. Smrky jsou zde v třetí generaci a správa
KRNAP se snaží o obnovení původního složení stromů. Většinu plochy oblasti tvoří
lesy. Zbytek plochy tvoří zabydlené části, louky a mýtiny. Vyskytují se zde rostliny
typické pro takovéto oblasti, ale kvůli nepříznivým podmínkám jich není mnoho.
Mapa č. 1- mnou zkoumané oblasti (okolí Horních Albeřic)
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Výsledky: lokality
Dále jsou zaznamenány všechny výsledky z jednotlivých lokalit. V závěru je soupis a
celkové závěry. Také je k závěru uvedeno porovnání s Javořickou vrchovinou.
Jednotlivé výsledky jsou také sepsané v grafech za každou částí.
mapa č. 2 – mapa lokalit
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1)západní stráň
popis:
Tato lokalita leží na západní stráni údolí. Je to nejníže položená část lesa v oblasti
(cca 860 m n.m.). Stromy zde rostou ve značném sklonu. Je zde také vlhčí prostředí
díky stínu a protékajícímu potoku. Stáří stromů je mezi 20 až 65 lety. Z 95 % zde
roste smrk ztepilý, objevil jsem zde ale i břízu bělokorou a jeřáb. Je zde velice nízká
biodiversita a také malá hustota rostlinného patra.

výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je v této oblasti poměrně vysoká. 64 % smrků má defoliaci nad čtyřicet
procent. 14 % smrků má defoliaci tak vysokou, že jsou buďto zaniklé nebo v nejbližší
době zaniknou. 22 % má silnou defoliaci. A pouhých 16 % má minimální(žádnou).
Nalezl jsem zde 8 smrků se zlomem. Nejvíce z nich mělo vrcholový zlom.
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Poškození kmene není na většině stromů tak rozsáhlé. Přesto je zde 12 % smrků
suchých, 14 % středně poškozených, 34 % mírně poškozených a zbytek 40 % není
vůbec poškozeno.

Poškození větvení je zde různorodé a 88 % stromů je nějak poškozena, dohromady
můžeme říci, že mají smrky málo místa a málo světla. Jen 12 % smrků je bez
poškození. Je zde také 12 % smrků zcela bez větvení(uhynulé).20 % trpí periferním
poškozením větvení, 36 % smrků je nerovnoměrně poškozena. 12 % je
nerovnoměrně poškozeno a 8 % je poškozeno odkmenným růstem větvení. 44 %
stromů je v 1. stupni stresu, 12 % je v 0. stupni, 16 % v 2. stupni, 4 % ve 3., 10 % ve
4. a 14 % v 5 stupni stresu.

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 4 druhy, nulová ruderalizace. Brusnici borůvku (pokryvnost 10 %,
agregace náhodná), ploník obecný (pokryvnost 30 %, agr. ostrůvkovitá), bělomech
sivý (pok. 3 %, agr. Náhodná) a jeřáb (pok. 1 %, agr. Náhodná).

Shrnutí:
Stav v této lokalitě je špatný, stromy jsou zde poškozené (mají málo místa, kyselá
půda, málo živin, vody). Je zde malá smíšenost lesa, málo druhů rostlin a keřů.

9

Lokalita č.1- grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 1,2,3,4,5. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého v lokalitě
č. 1.

Defoliace

Stres
4%
0-20%

24%
14%

26%

16%

21-40%
41-60%

16%

44%

61-80%

20%

10%

0
1
2

14%
12%

3
4

81-100%

5

Poškození větvení

Typy zlomů

periferní

8% 12%

nerovnoměrné

12%

36%

6%
6%

rovnoměrné

4%

odkmené

20%

84%

žádné

12%

Poškození kmene
34%

0%

12%
40%

vrcholový
korunový
kmenový

suchý

14%

žádné

žádné
mírné
střední

silné
suchý
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2) západní hřeben
Popis:
Tato lokalita je jedna z nejvýše položených na západní straně údolí (cca 915 m n.m.).
Tato lokalita je jedna z původních částí lesa. Stromy zde rostou v mírném nebo
žádném sklonu. Tato lokalitě je značné sucho. Stromy zde dosahují stáří od 50 do 85
let. V této lokalitě jsem nalez pouze několik bříz bělokorých. V blízkosti této lokality je
vymýcená část lesa, kde se uchytili také buky lesní. Pouze na této mýtině jsem
pozoroval lepší stav bylinného patra. Jinak je v lokalitě nízká biodiverzita a také malá
hustota bylinného patra.

výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je v teto oblasti je lepší než předchozí, ale i přes to poměrně vysoká.60 %
smrků má defoliaci na čtyřicet procent.8 % je na pokraji uhynutí, 18 % smrků má
silnou defoliaci a pouhých 8 % je téměř nepoškozeno.
Nalezl jsem 2 smrky s korunovým zlomem.
Poškození kmene je velmi nízké. Nejsou zde žádné suché nebo silně poškozené
smrky. 20 % je středně poškozeno, 30 % mírně a 50 % smrků nemá žádné
poškození.
Poškození větvení je mírné. Není zde žádný uhynulý smrk. 12 % je bez poškození, 2
% má okenné poškození větvení, 2 % trpí odkmenným poškozením, 22 % smrků je
nerovnoměrně poškozeno, 16 % rovnoměrně a 34 % smrků je periferně poškozeno.
Stres je průměrný. 6 % má 4. stupeň stresu, 6 % má 3. stupeň, 8 % 2. stupeň, 40 %
1. stupeň a 40 % je v 0. stupni stresu.

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 5 druhů rostlin, nulová ruderalizace. Holubinka červená (pok. 1 %, agr.
náhodná), šťavel kyselý (pok. 10 %, agr. ostrůvkovitá), kapraď samec (pok. 5 %, agr.
ostrůvkovitá), rašeliník (pok. 5 %, agr. náhodná), NM (pok. 5 %, agr. náhodná).

Shrnutí:
Stav v této lokalitě je lepší než v předchozí lokalitě, ale není optimální. Stromy jsou
zde mírně poškozené (mají málo místa, kyselá půda, málo živin, vody). Hlavně je zde
malá smíšenost lesa, málo druhů rostlin a keřů.
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Lokalita č.2 - Grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 6,7,8,9,10. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého v lokalitě
č. 2.

Typy zlomů

Defoliace
0-20%

34%

18%

vrcholový

21-40%

8%

96%

41-60%

8%

61-80%

32%

korunový

0%
4%
0%

kmenový
žádné

81-100%

Stres

Poškození kmene

8%
žádné

30%

20%

40%

mírné

0%
0%

střední
silné

50%

40%

suchý

25%

2%

periferní
rovnoměrné

14%
18%

nerovnoměrné
odkmene

39%

1

6%

2

0%

3
4
5

Poškození větvení
2%

0

6%

okno
žádné
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3) východní stráň
Popis:
Tato lokalita je vysoko položená, ale přesto je nejníže na této části údolí (cca 880 m
n.m.) V této lokalitě jsou nově vysázené stromy. Stromy zde rostou ve značném
sklonu. Je také mírně vlhká, díky stínu. Stromy zde dosahují stáří od 10 do 35 let.
Nalezl jsem na okraji lesa větší skupinky bříz bělokorých, buků lesních a pár jedinců
javoru mléče. V hlubším lese jsem nalezl pouze několik jedinců buku lesního. Bylinné
a keřové patro je v této lokalitě velice chudé.

výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je vysoká. 82 % smrků má defoliaci nad čtyřicet procent. 16 % smrků je na
pokraji uhynutí nebo již uhynulo, 0 % smrků je s nízkou nebo žádnou defoliací, 18 %
je v rozmezí 21-40 % defoliace, 30 % je na 41-60 % defoliace a 36 % má silnou
defoliaci.
Nalezl jsem 5 smrků se zlomem. Z toho 40 % má zlomený vrchol.
Poškození kmene je rozsáhle. Nalezl jsem 0 % smrků bez poškození, 34 % mírně
poškozených smrků, 40 % středně poškozených, 20 % silně poškozených a 6 %
suchých smrků.
Poškození větvení je také silné. Nelezl jsem žádný strom bez poškození, 6 %
suchých, 36 % smrků s periferním poškozením, 30 % s nerovnoměrným poškozením,
14 % rovnoměrně poškozených, 6 % s odkmenným poškozením a 6 % smrků s
okenným poškozením větvení.
Stres je také vysoký. Jen 8 % je v 0. stupni adresu, 26 % je v 1. stupni stresu, 44 % je
v 2. stupni, 12 % ve 3., 4 % jsou ve 4. stupni a 6 % je uhynulých.

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 2 druhů rostlin, nulová ruderalizace. Brusnice borůvka (pok. 15 %,agr.
náhodná), rašeliník (pok. 10 %, agr. ostrůvkovitá)

Shrnutí:
Tato lokalita je v nejhorším stavu z oblasti. Stromy jsou zde mladé, mají málo místa,
málo světla a kvůli předchozím generacím smrků je zde kyselá půda bez živin. Je zde
vetší smíšenost, ale chybí zde staré stromy a bylinné patro. Také je zde špatná
přístupnost pro údržbu lesa.
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Lokalita č. 3 – grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 11,12,13,14,15. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého
v lokalitě č. 3

Defoliace

Typy zlomů
0-20%

36%

16%

41-60%

0%
18%

30%

4%
2%
4%

21-40%

žádné
vrcholové
korunové

90%

61-80%

kmenové

81-100%

poškození kmene

Stres
0

12%
44%

4%
6%

8%

1
2

34%

4
5

poškození větvení
6%
8%
30%
6%

periferní
rovnoměrné
nerovnoměrné
odkmene

14%
36%

6%
0%

40%

3

26%

žádné

20%

okno
suchý

14

mírné
střední
silné
suchý

4) východní hřeben
Popis:
Tato lokalita je vysoko položená, je vrchol této poloviny údolí (cca 909 m n.m.). V této
lokalitě jsou původní starší stromy, které jsou smíchány s mladšími. Stromy zde
rostou v mírném sklonu. Lokalita je také mírně proschlá. Stromy dosahují stáří od 40
do 75 let.
Nenalezl jsem žádné další druhy stromů kromě skupiny bříz bělokorých na blízké
mýtině a pár jedinců modřínu opadavého. Bylinné a keřové patro je v této lokalitě
chudé.

Výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je poměrně rozsáhlá.72 % smrků má defoliaci nad čtyřicet procent. 2 %
jsou na pokraji uhynutí nebo již uhynuli, 40 % má silnou defoliaci, 24 % má mírnou
defoliaci a pouhé 4 % jsou téměř bez poškození.
Objevil jsem 9 stromů s nějakým typem zlomu. Z toho 55,5 % má vrcholový zlom a
44,5 má korunový.
Poškození kmene je mírné. 64 % smrků je bez poškození kmene, 34 % je mírně
poškozeno a 4 % smrků je středně poškozené.
Poškození větvení je zde také mírné. 36 % smrků je bez poškození větvení, 30 % má
periferní poškození, 10 % rovnoměrně poškozeno, 20 % je nerovnoměrně
poškozeno, 2 % jsou odkmenné poškozené a 2 % smrků má okenné poškození.
Stres je také nízký. 64 % smrků je v 0. stupni stresu, 22 % je v 1. stupni, 10 % ve 3.
stupni a 4 % ve 4. stupni stresu.

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 3 druhů rostlin, nulová ruderalizace. Brusnice borůvka (pok. 15 %,agr.
náhodná), rašeliník (pok. 10 %, agr. ostrůvkovitá), bělomech sivý (pok. 10%, agr.
ostrůvkovitá)

Shrnutí:
Tato lokalita je v docela dobrém stavu. Je zde starší i mladší generace smrků. Mají
dostatek prostoru a světla, ale málo živin. Je zde také malá smíšenost a málo rostlin.
Smrky jsou zlámané od větru. Je zde docela dobrá přístupnost.
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Lokalita č.4 - grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 16,17,18,19,20. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého
v lokalitě č. 4

defoliace

typy zlomů
0-20%

40%
2%

8%

41-60%

4%

30%

61-80%

24%

žádný

10%

21-40%

vrcholový

0%

korunový

82%

kmenový

81-100%

poškození kmene

poškození větvení
2%

33%
4%
0%
0%

odkmene

silné

10%

Stres
0

22%

rovnoměrné
nerovnoměrné

20%

suchý

64%

36%

mírné
střední

63%

10%

periferní

2%

žádne

0%
4%

1

0%

3

2

4
5

16

30%

okno
žádné

5) Albeřický vrch
Popis:
Tato lokalita je vysoko položená, je nejvyšším místem v tomto údolí (cca 944 m n.m.)
V této lokalitě jsou staré stromy kombinované s mladými stromy. Stromy zde rostou v
mírném sklonu. Lokalita je také mírně proschlá. Stromy zde dosahují stáří od 20 do
65 let.
Nenašel jsem žádné další druhy stromů kromě pár jedinců modřínu opadavého a
jeřábu. Bylinné a keřové patro je v této lokalitě bohatší než v jiných částech v oblasti,
ale přesto je zde malá biodiverzita a hustota rostlinného a bylinného patra.

Výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je zde poměrně rozsáhlá. Pouhých 6 % smrků je zde téměř bez tohoto
poškození. 74 % smrků má defoliaci nad čtyřicet procent. 14 % je na pokraji uhynutí,
28 % má silnou defoliaci a 20 % smrků má mírnou defoliaci.
Nalezl jsem 12 smrků se zlomem Z toho 66 % má vrcholový zlom a 34 % korunový.
Poškození kmene je zde mírné. 56 % smrků nemá žádné poškození, 28 % má mírné
poškození kmene, 8 % je středně poškozeno, 4 % jsou sině poškozená a pouhá 2 %
smrků je suchých.
Poškození větvení je poměrně mírné. 26 % smrků je zcela bez tohoto poškození, 34
% je periferně poškozeno, 20 % má nerovnoměrné poškození větvení, 16 % je
rovnoměrně poškozeno a pouhé 4 % smrků jsou suché.
Stres je také mírný. 58 % smrků je 0. stupeň stresu, 34 % je v 1. stupni, 4 % ve 3.
stupni a 4 % smrků je v 5. stupni stresu.

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 5 druhů rostlin, nulová ruderalizace. Brusnice borůvka (pok. 50 %,agr.
ostrůvkovitá), X1 (pok. 5 %, agr. náhodná), kapraď samec (pok. 5%, agr. náhodná),
jeřáb (pok. 3 %, agr. náhodná) a X2 (pok. 5 %, agr. náhodná).

Shrnutí:
Tato lokalita je v dobrém stavu. Je zde starší i mladší generace smrků. Mají ale málo
prostoru i světla, avšak větší dostatek živin. Je zde také malá smíšenost, více druhů
rostlin by lokalitě prospělo. Smrky jsou zlámané od větru, pomohla by větší smíšenost
stromů. Je zde docela dobrá přístupnost.
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Lokalita č.5 - grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 21,22,23,24,25. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého
v lokalitě č. 5.

Defoliace

typy zlomů

28%

0-20%

16%

21-40%

14%

8%

41-60%

6%

61-80%

32%
20%

8%

76%

16%

Stres
0

0%

4%

1
2
3
4
5
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nerovnoměrné
žádné

34%

suchý

58%

rovnoměrné

4%

silné

4%

periferní

20%

střední

0%

korunový
kmenový

26%

mírné

56%

vrcholový

poškození větvení
žádné

4%
4%

34%

0%

81-100%

poškození kmene
28%

žádný

suchý

6) jižní úsek
Popis:
Tato lokalita je poměrně vysoko položená (cca 900 m n.m.) V této lokalitě jsou staré
stromy. Stromy zde rostou ve sklonu. Lokalita je také mírně proschlá. Stromy zde
dosahují stáří od 40 do 70 let.
Nenalezl jsem žádné další druhy stromů kromě pár jedinců modřínu opadavého a
několika hloučků jeřábu. Bylinné a keřové patro je v této lokalitě poměrně, je zde
malá biodiverzita a hustota rostlinného a bylinného patra.

Výsledky: smrk ztepilý
Defoliace je poměrně rozsáhlá. 6 % smrků je na pokraji uhynutí, 24 % má silnou
defoliaci, 24 % mírnou a pouhých 6 % má minimální defoliaci.
Nalezl jsem 13 stromů se zlomem, Z toho 77 %smrků má vrcholový zlom a 23 %
korunový zlom.
Poškození kmene je v této lokalitě mírné. 52 % smrků je bez poškození kmene, 40 %
je mírně poškozeno a 8 % smrků má střední poškození kmene.
Poškození větvení je poměrně rozsáhlé. Přes to je zde 28 % smrků bez poškození
větvení, 2 % má okenné poškození větvení, 4 % má odkmené poškození, 28 %
nerovnoměrné, 16 % rovnoměrné a 22 % smrků je periferně poškozeno.
Stres je také mírný, 52 % je v 0: stupni stresu, 36 % je v 1. stupni, 10 % je ve 2.
stupni a 2 % smrků jsou ve 4. stupni stresu

Výsledky: bylinné a keřové patro
Nalezl jsem 5 druhů rostlin, nulová ruderalizace. Brusnice borůvka (pok. 50 %,agr.
ostrůvkovitá), kapraď samec (pok. 5 %, agr. náhodná), jeřáb (pok. 15% %, agr.
náhodná).

Shrnutí:
Tato lokalita je dobrém stavu. Je zde malá smíšenost a rozličnost stáří stromů, také
mají nedostatek živin a také je zde chudé bylinné a keřové patro. Smrky jsou zlámané
od větru, pomohlo by větší smíšenost. Je zde docela dobrá přístupnost.
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Lokalita č.6 - grafy zdravotního stavu smrku ztepilého
Grafy číslo 26,27,28,29,30. popisují kategorie zdravotního stavu smrku ztepilého
v lokalitě č. 6.

poškození kmene

Defoliace

4% 2%
periferní
0-20%
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rovnoměrné
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6%
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žádný

6%
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2%
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52%

žádné

5

20

mírné
střední
silné
suchý

Závěry
Prvním závěrem je získání dat, které jsou sepsané v kapitole výsledků.
Zdokumentoval jsem 300 smrků, vytvořil šest čtverců na zaznamenání bylinného a
keřového patra. Prošel jsem většinu oblasti a zaznamenal si všechny druhy stromů,
které jsem nalezl.
Dále mě zajímal celkový stav. Stav lesa v okolí Horních Albeřic je špatný. Co
se týče stromového patra, je zde velice nízká druhová rozmanitost. Nalezl jsem
výjimečně malé hloučky nebo osamocené jedince jiných druhů stromů, než je smrk
ztepilý.
Byly to tyto druhy: Modřín opadaví, buk lesní, javor mléč, javor klen, jasan ztepilý a
jeřáb ptačí. Bříza bělokorá je jeden z náletových stromů, a tak jsem ji nalezl hlavně na
okrajích lesa.
Jinak je v této oblasti les tvořen převážně smrkem ztepilým. Jeho zdravotní stav je
špatný. Roste v monokultuře, tím pádem je zranitelný a náchylný na přenos různých
onemocnění, smrky se snadno lámou, mají málo místa a značně okyselují půdu.
Každá další generace stromů má horší podmínky, každá další monokultura i dále
zhoršuje situaci. Největší problémem je defoliace a poškození větvení. Toto vše
podporují další nepříznivé okolnosti, např. nadmořská výška, sklon, špatná
přístupnost.
Co se týče bylinného a keřového patra je stav také špatný. Je zde malá druhová
rozmanitost a malá pokryvnost. To ovlivňuje celkový stav lesa. Domnívám se, že
nízká rozmanitost je způsobená okyselenou půdou v souvislosti s množstvím
smrkového jehličí a také s malým množstvím rozkládajícího se materiálu
(nedostatkem živin).

Porovnání (Porovnání výsledků se stavem smrčin na Javořické vrchovině na
základě expediční práce z roku 2015)
Přesto, že se oblast Horních Albeřic nalézá v národní parku, mohu na základě mých
výsledků říci, že stav tamního lesa je horší, něž stav lesa zjištěný na Javořické
vrchovině v roce 2015. Monokultura je na Albeřicku výraznější a kvůli již zmíněným
okolnostem (nadmořská výška, sklon porostu, špatná přístupnost apod.) je stav lesa
horší.
21

Doporučení:
Je zapotřebí vytvořit v lese větší rozmanitost druhů. Prokácet části lesa a vysázet
větší ostrůvky původních stromů. Nechat dobrý přístup kvůli údržbě, ale i kvůli
náletovým rostlinám a nechat les regenerovat. Zároveň je potřeba pozorně les
sledovat a pokud to bude potřeba, podpořit jeho zdravý růst např. prokácením další
části.
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Přílohy č.1- tabulky
Tabulka č.1- na zaznamenávání poškození větvení

Název lokality:

číslo lokality:

Autor:

datum:

Poškození větvení
typy

mezivýpočty

periferní
rovnoměrné

Nerovnoměr.
odkmenné
okno

vrcholové

Tabulka č.2- na zaznamenávání stresu
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čísla

%

Název lokality:

číslo lokality:

Autor:

Datum:

stres
typy

mezivýpočty

Zdravý strom-0

Nezpozorovatelné-1
malé prasklinky na
kůře
Poškození struktury-2
velké praskliny a
vytékající smůla
Vyrovnanost-3
ztráta kůry
Výhra stromu-4
Zárůsty a dvojáky
Vyčerpání-5
Defoliace, hnije
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čísla

%

Tabulka č.3- na zaznamenávání typu zlomů, poškození kmene
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Tabulka č.4- na zaznamenávání defoliace
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