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Abstract: The locality chosen to study the dynamics and ecology of mixed broadleaved forests 
with dominant oak was Lipina, situated in the Podyjí National Park. Objects sighted in the studied 
area were standing and lying trees, whole-area regeneration, stumps, topographic objects and tran-
sect. The pedological survey revealed the occurrence of four basic soil types – modal lithosols, ran-
kers, regosols and cambisols. The vegeteation of Lipina is characteristic by an absolute dominance 
of Quercus petraea agg. in the tree layer. The herb layer is characteristic by species of the Genisto 
germanicae-Quercion alliance, Quercion petraeae alliance and Carpinion alliance. Hectare reserve 
of live oak stems is 245 m³. Total hectare reserve of dead oak wood amounts to 65 m³. The greatest 
representations of the “other species” were those of Tilia cordata linden and Acer campestre. There 
were all three stages of development differentiated in the investigated area – growth, optimum and 
disintegration, but the stage of growth occurs only sporadically in a mosaic pattern. Dominant tree 
species of regeneration are hornbeam and fi eld maple. The forest stand in the area of interest can be 
characterized by predominant single-storey structure which however begins to change into a struc-
turally more complex forest stand.
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ÚVOD

Dynamika přirozených lesů v temperátní zóně je předmětem dlouhodobého výzku-
mu v ČR i v zahraničí (např. KORPEĽ 1995, LEIBUNDGUT 1993, MAYER 1987, PRŮŠA 
1985). Zatímco výzkum přirozených lesů od pásma bučin výše lze provádět na 
relativně zachovalých lesních porostech, je výzkum dynamiky vývoje lesních eko-
systémů nižších poloh odkázán na lesy člověkem výrazně a dlouhodobě ovlivněné. 
Ve středoevropském prostoru prakticky nelze nalézt původní a přírodní lesy (sensu 
VRŠKA, HORT 2003) na stanovištích dubového a bukodubového lesního vegetačního 
stupně. Bez ohledu na holocénní vývoj vegetace, byly právě nižší polohy člověkem 
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dlouhodobě ovlivněny již od paleolitu. Již neolitické osídlení (cca 8200 let BP) 
v severní části dnešního Maďarska způsobilo velmi pravděpodobně člověkem pod-
míněné šíření habru a lísky (GARDNER 2002). Přestože nevíme, jak významně se habr 
uplatnil a jak byl zastoupen na počátku středověku, je nepochybné, že nižší a teplejší 
polohy jihozápadní Moravy byly ve středověku a novověku natolik přeměněny, že 
o jejich přirozeném vývoji, resp. přirozené vývojové dynamice, můžeme víceméně 
úspěšně spekulovat.

Již podle Kosmova svědectví (zemřel 1125) postrádalo povodí Dyje od Bítova 
na východ obranyschopného hvozdu, a proto zde byly stavěny pomezné hrady (NO-
ŽIČKA 1957), které odlesnění nebo alespoň přeměnu lesů ještě urychlily. Postupná 
selekce dřevin při dlouhodobém (od vybudování pomezních hradů) výmladkovém 
hospodaření upřednostňovala zejména dub nebo habr, které byly obhospodařovány 
převážně výmladkově s různou dobou obmýtí (7–30 let).

Od výmladkového hospodaření bylo postupně upuštěno od 50. let 20. století. Lesy 
byly taxačně upraveny jako lesy vysoké (tzv. nepravé kmenoviny), byl odhadnut je-
jich věk a méně kvalitní porosty byly předčasně obnoveny (zpravidla na monokultu-
ru borovice). Relativně kvalitnější porosty byly zařazeny do hospodářských souborů 
se standardním obmýtím, porosty na extrémních stanovištích byly ponechány pro 
plnění ochranných funkcí. Právě poslední důvod způsobil, že se v jihovýchodní po-
lovině NP Podyjí dochovaly poměrně rozsáhlé plochy pařezin. Na zvlněné plošině 
v okolí Podmolí a Mašovic byly postupné převody pařezin započaty ve druhé po-
lovině 50. let 20. stol. Na hranách svahů a na svazích dyjského údolí byly převody 
provedeny jenom na dobře přístupných místech.

Pro studium dynamiky a ekologie smíšených listnatých lesů s dominancí dubu 
byla vybrána plocha na území Národního parku Podyjí, nacházející se na svahu 
opuštěného meandru Dyje, místně nazývaná „Lipina“. Důvody pro výběr lokali-
ty byly zejména i) relativně dlouhodobá absence výchovných zásahů (desítky let) 
a garance dalšího ponechání samovolnému vývoji v I. zóně NP, ii) dlouhodobější 
kontinuita ponechávání odumřelého dřeva na větší části plochy a především iii) gra-
dient vývojových stadií a fází, ve kterých dochází k obnově porostu a potenciálně 
významné změně dřevinné skladby.

Lipina byla dodatečně doplněna do souboru (nyní) 20 celoplošně a opakovaně 
šetřených lokalit přirozených lesů v ČR, které zahrnují gradient vegetační stupňovi-
tosti lesů a významnou část edafi ckých kategorií (VRŠKA 2006). Základní šetření zde 
bylo provedeno v letech 2003–2004.

MATERIÁL A METODIKA

Lokalita

Lokalita Podyjí-Lipina se nachází na území 1. zóny NP Podyjí, 4 km jihozápadně 
od obce Podmolí (obr. 1). Plocha byla vybrána v souvislém komplexu porostů jako 
homogenní území, zahrnující stanovištní gradient od svahového deluvia ve spodní 
(východní) části (275 m n. m.) přes táhlý svah (průměrný sklon 20º) až po horní 
(západní) konkávní okraj svahu (365 m n. m.). Rozloha zájmového území (dále z.ú.) 
činí 4,59 ha. Geologické podloží je tvořeno granitem, na úpatí svahu se objevují pís-
čito-hlinité deluviální sedimenty jako pozůstatek opuštěného meandru Dyje. Podle 
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systému geomorfologického členění ČR (DEMEK et al. 1987) spadá z.ú. do podcelku 
Znojemská pahorkatina, okrsku Šatovská pahorkatina.

Podle klimatické regionalizace (QUITT 1971 ) patří z.ú. do mírně teplé oblasti T11, 
která je charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným 
obdobím s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Biogeografi cky náleží území Jevišovickému 
bioroegionu a vyskytuje se na něm unikátní typ biochory – 2UR – Výrazná údolí 
v kyselých plutonitech v suché oblasti 2. vegetačního stupně (CULEK et al. 2005). 
Dle členění podle přírodních lesních oblastí spadá zájmové území do přírodní lesní 
oblasti 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny (PLÍVA, ŽLÁBEK 1986).

O historickém využívání lesních porostů zájmového území nebyly zachovány 
žádné bližší údaje, je však nepochybné, že lesní porosty byly nejméně posledních 
500 let hospodářsky využívány (stejně jako lesy nižších a teplejších poloh), zejména 
za účelem produkce palivového dříví. Hospodařilo se výmladkovým způsobem, při  
kterém byl preferován dub (VRŠKA 1998). Novodobá historie území počíná rokem 
1951, od kterého byly úmyslné těžby vlivem lokalizace z.ú. za tehdejší „železnou 
oponou“ velmi omezeny. Byl prováděn pouze tzv. zdravotní výběr a na přístupněj-
ších místech také odvoz odumřelých stromů. Zcela bez zásahů je území od roku 

Obr.1. Lokalizace výzkumné plochy Podyjí-Lipina.
Fig.1. Localization of research plot Podyji-Lipina.
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1991, kdy byl vyhlášen Národní park Podyjí a z.ú. bylo zařazeno do první zóny 
ochrany přírody.

Metodika

Šetření dřevinného patra
Pro zaměření situace lesního porostu byla použita technologie Field-Map. Při měření 
byla využívána sestava kompasového modulu MapStar (Laser Technology, Inc.), la-
serového dálkoměru a výškoměru Impulse (Laser Technology, Inc.) a terénnního po-
čítače Hammerhead (WalkAbout Computers). Zaměřované objekty lesního porostu 
– stojící stromy, ležící stromy, plošné zmlazení, pařezy, topografi cké objekty – byly 
postupně zaměřovány a jednotlivě popisovány. V prostředí programové aplikace 
Field-Map byly objekty řazeny do jednotlivých vrstev, obsahujících všechny prvky 
zaměřovaného objektu.

Při zaměřování a následném zpracování byly rozlišovány pojmy strom a kmen. 
Strom označuje jedince, který je tvořen jedním nebo více kmeny s jedinou kořeno-
vou soustavou (např. polykormon). Kmenem rozumíme oddenkovou část stromu, se 
kterou počítáme při výpočtu objemu a která zaujímá svébytné postavení v sociální 
struktuře porostu, např. kmen v rozdvojeném stromu či jeden z kmenů v polykormo-
nu.

V zájmovém území byly zaznamenávány stojící a ležící stromy dosahující výčetní 
tloušťky 70 mm ve výšce 1,3 m, plošné zmlazení s minimální výškou 0,3 m, pařezy 
s maximální výškou 1,5 m, topografi cké objekty a transekt. Na ploše transektu byly 
navíc zaměřeny horizontální a vertikální projekce korun jednotlivých stromů. Všech-
ny typy objektů a vybrané atributy měřené a popisované  jsou uvedeny v tab. I.

Zpracování dendrometrických měření a výpočty základních charakteristik porostu 
byly prováděny standardními postupy. Výškové křivky byly konstruovány pomocí 
Naeslundovy funkce, regresní parametry byly pro každou dřevinu vypočítány meto-
dou nejmenších čtverců. Objemy kmenů byly určeny pomocí hmotových tabulek Le-
sprojektu (ANONYMUS 1952), dřeviny neuvedené v těchto tabulkách byly přičleněny 
k tabulkovým druhům dle podobnosti růstových vlastností. Vlastní výpočty kruhové 
výčetní základny, výškových křivek, objemů kmenů a tabelární syntézy byly prove-
deny s využitím software PraleStat (www.pralestat.wz.cz).

Pro tabulkovou vizualizaci výsledků byly kmeny (počty, kruhové výčetní základ-
ny, zásoby) sdružovány a jejich charakteristiky následně sumarizovány v tloušť-
kových třídách dle následujícího klíče: tloušťková třída (dále tl. tř.) 10 – výčetní 
tloušťka 70 mm –149 mm, tl. tř. 20 – výčetní tloušťka 150 mm – 249 mm, tl. tř. 30 
– výčetní tloušťka 250 mm – 349 mm, tl. tř. 40 – výčetní tloušťka 350 mm – 449 mm, 
tl. tř. 50 – výčetní tloušťka 450 mm – 549 mm.

Pedologická šetření
Pedologické šetření bylo v terénu provedeno podrobným popisem 3 půdních profi lů 
umístěných ve výškovém transektu Lipiny a zevrubným šetřením sondovací tyčí. 
V terénu byla použita příručka pro učování půdních barev podle Munsella (OYAMA, 
TEKEHARA 2001) a publikace ENGELA (2002). Odebrány a laboratorně analyzovány 
(akreditované laboratoře AOPK ČR) byly vzorky organických, organominerálních 
i minerálních půdních horizontů. Šetřeny byly fyzikální i chemické vlastnosti půd. 
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Půdy byly klasifi kovány dle NĚMEČKA et al. (2001), organické horizonty pak podle 
GREENA et al. (1993) a KLINKY et al. (1997). 

Šetření vegetace
Vegetační poměry studovaného území byly zachyceny sérií 8 fytocenologických 
snímků pořízených s ohledem na rozdílné stanovištní podmínky uvnitř lokality 
a jednotlivá vývojová stadia lesního porostu. Středy ploch byly fi xovány v mapě 
pozic stromů. Pro fytocenologické zápisy byly zvoleny kruhové plochy o velikosti 
500 m2. Synuzie dřevin byla popsána pomocí Zlatníkovy stupnice patrovitosti. Pro 
zachycení pokryvnosti nalezených druhů byla využita Braun-Blanquetova kombino-
vaná stupnice abundance a dominance upravená a zjemnělá Zlatníkem. Sjednocená 
nomenklatura druhů vychází z Klíče ke květeně ČR (KUBÁT et al. 2002).

Šetření porostní struktury a textury
Mapování vývojových stadií a fází bylo provedeno do mapy stromů v měřítku 
1:1000. Tento podklad umožňuje jejich přesné rozlišení a zejména přesné vymezení 
jejich vzájemné hranice. Základním teoretickým postulátem pro vylišení vývojových 
stadií a jejich dílčích fází v terénu je dynamika nárůstu a úbytku živé dendromasy, 
z níž je odvozena teorie vývojových cyklů ve středoevropských temperátních smíše-
ných lesích (OTTO 1994, KORPEĽ 1995). Pro přirozené lesy ponechané samovolnému 
vývoji, jsou rozlišena tři vývojová stadia – dorůstání, optima a rozpadu, v nichž nej-
prve výrazně stoupá objem živé biomasy dřevin, posléze kulminuje (i dlouhodobě) 
a následně klesá až k bodu zlomu, kdy začne opět stoupat. Vývojový cyklus je různě 
modifi kován kombinacemi a intenzitou jednotlivých typů disturbancí, a proto jsou 

Tab. I. Měřené a popisované objekty
Tab. I. Measured or described components

objekt vybrané atributy

stojící stromy číslo stromu, postavení kmene, číslo kmene, výčetní tloušťka, výška, druh 
 dřeviny, charakter kmene, sociální postavení
ležící mrtvé stromy číslo stromu,  výčetní tloušťka, délka, druh dřeviny, stupeň rozkladu, původ 
plošné zmlazení druhové zastoupení, hustota jedinců na m2, výška
pařezy druh dřeviny, původ 
transekt horizontální projekce korun, vertikální projekce korun, vertikální projekce 
 plošného zmlazení, vertikální profi l terénu 
topografi cké objekty druh objektu

component attributes

standing trees ID number, position of stem,  diameter at breast height (DBH = 1,3 m),
 height, tree species, character of stem, social status
lying deadwood ID number,  diameter at breast height, lenght, tree species, stage of
 disintegration, origin  
regeneration species composition, density of individuals per m2, average height
stumps tree species, origin 
transect horizontal crown projection, vertical crown profi le, vertical profi le of
 regeneration, vertical terrain profi le 
topographical objects type of object
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v rámci jednotlivých stadií ještě vylišeny fáze, které zpřesňují celkové hodnocení 
vývoje porostů.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Půdy
Ve vrcholové partii, zčásti již mimo dendrometricky měřené území, vystupuje geolo-
gické podloží na povrch. Půda zde není vyvinuta. Skalní výchozy se objevují i v ji-
ných částech Lipiny. V těchto členitých partiích se v mozaice objevují iniciální půdy, 
které lze klasifi kovat (NĚMEČEK et al. 2001) jako litozemě modální. Organominerální 
A horizont zde nasedá přímo na pevnou horninu. Je formy iniciální – Ai (slabý obsah 
humusu) nebo humózní lesní – Ah. Dosahuje mocnosti do 10 cm.

Do téže referenční třídy – Leptosoly – se řadí rankery. Tento půdní typ se na Li-
pině vyskytuje v polohách sutí pod skalními výchozy. Organominerální A horizont 
obsahuje více než 50 % skeletu a půda nemá další diagnostické horizonty. Na Lipině 
se nejčastěji objevují subtypy ranker dystrický (silně sorpčně nenasycený) a ranker 
suťový.

Netypickým půdním typem na Lipině jsou regozemě. Jedná se o iniciální půdy 
vyvíjející se na nezpevněných substrátech, typické spíše pro křemenné písky na ro-
vinných površích. V tomto případě je půdotvorným substrátem nezpevněné souvrství 
svahoviny, ve kterém není vyvinut kambický horizont.

Mozaiku půdních typů doplňují kambizemě, které mezi uvedenými představují 
nejpokročilejší stupeň pedogeneze. Časté jsou např. kambizemě modální oligotrofní 
(někdy bývají označovány jako kambizemě dystrické). Pod organominerálním A ho-
rizontem se vyvíjí hnědý kambický silně nenasycený Bv horizont s probíhajícím 
procesem br(a)unifi kace.

Vývoji kambického hnědého horizontu často brání sedimentační neklid, zejména 
ale charakter půdotvorného substrátu. Ten je živinově velmi chudý s vysokým podí-
lem SiO2 a u analyzovaných případů obsahuje až 46 % frakce prachu (0,01–0,05 mm). 
A horizont obsahuje 0,9–5,7 % oxidovatelného uhlíku (1,6–9,8 % humusu), poměr C/N 
je 13,0–18,3. To hrubě informuje o průměrné rychlosti dekompozice organické hmo-
ty, při které dominují fulvokyseliny (Q4/6 je až 6,8). Půdní reakce (pH KCl) je silně 
kyselá, v A horizontu je nejčastěji 3,3, v kambickém horizontu 3,5.

Půdní prostředí Lipiny je pro rostlinná společenstva stresujícím faktorem růstu. 
S ohledem k mocnostem půdního profi lu (i k jeho zrnitostnímu složení) může být 
stres způsoben nedostatečnou retenční kapacitou, silně omezující mohou být che-
mické a fyzikálně-chemické vlastnosti půd.

Vegetace
Ve stromové úrovni Lipiny zcela dominuje Quercus petraea agg. Zejména 
v podúrovni a v keřovém patru jsou zastoupeny Tilia platyphyllos (suťové polohy), 
T. cordata, Carpinus betulus, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Sorbus aucupa-
ria, Crataegus spp., Prunus spinosa, Sambucus nigra (rozvolněný zápoj ve stadiu 
rozpadu), Cotoneaster integerrimus, Juniperus communis.

V druhově ne příliš bohatém bylinném patře jsou ve značné míře zastoupeny 
acidofi lní druhy. Řada z nich je diagnostická pro svaz Genisto germanicae-Quer-
cion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967. Jsou jimi: Avenella fl exuosa, Festuca 
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ovina, Luzula luzuloides, Calluna vulgaris. Výše položené partie Lipiny lze označit 
jako bikové a kostřavové doubravy (as. Luzulo albidae-Quercetum Hilitzer 1932, 
společenstvo Festuca ovina-Quercus petraea – CHYTRÝ, VICHEREK 2000).

Na silně exponovaných, vysýchavých stanovištích (zčásti již mimo dendromet-
ricky měřené území) se zcela nevyvinutým půdním profi lem jsou častěji přítomny 
taxony diagnostické pro svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960: 
Lychnis viscaria, Vincetoxicum hirundinaria, Polygonatum odoratum, Anthericum 
ramosum, Genista pilosa. Společenstvo svým druhovým složením směřuje k asocia-
ci Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962.

Další význačnou skupinou jsou taxony diagnostické pro svaz Carpinion Issler 
1931, především pro asociaci Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957. Jsou 
jimi například: Melittis melissophyllum, Lathyrus vernus, Pulmonaria offi cinalis 
agg., Stellaria holostea, Viola reichenbachiana. Vyšší zastoupení mají tyto taxony 
a příslušná společenstva ve spodní partii Lipiny. Na svahovém deluviu s mírnou 
akumulací organické hmoty jsou častěji přítomny nitrofi lní taxony: Urtica dioica, 
Chaerophyllum temulum, Galium aparine, Geranium robertianum, Alliaria petiola-
ta, Impatiens parvifl ora.

Podle typologického systému ÚHÚL (PLÍVA 1991) lze na ploše vylišit stanoviště 
zakrslých doubrav (soubor lesních typů 1Z), nacházejících se zejména v severní části 
z.ú. v okolí skalních výchozů na půdních typech ranker a litozem. Dalším významný 
typem stanoviště jsou kamenité kyselé bukové doubravy (soubor lesních typů 2N) 

Obr. 2. Zastoupení dřevin (%) – živé stromy – celá plocha.
Fig. 2. The representation of living trees by species in % on the whole area.
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Obr. 3. Počet živých kmenů v tloušťkových třídách – celkem, dub.
Fig. 3. The number of living stems in diameter classes – total, Quercus petraea.

Obr. 4. Objem živých kmenů v tloušťkových třídách – dub.
Fig. 4. The timber volume of living stems in diameter classes – Quercus petraea agg.
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nacházející se zejména v západní (vyšší) části z.ú. a charakterizované přechodem od 
rankerů k méně vyvinutým kambizemím. Mozaiku stanovišť doplňuje svěží buková 
doubrava (soubor lesních typů 2S) na kambizemích, zejména ve východní (nižší) 
a jihovýchodní části území.

Dřevinné patro

Živé stromy
Z distribuce dendrometrických údajů vyplývá naprostá dominance dubu zimního 
(Quercus petraea agg.), který vévodí všem sledovaným charakteristikám (tab. II). 
Ostatní druhy dřevin tvoří minoritní podíly a to i ve svých součtech jednotlivých 
dendrometrických ukazatelů, které nedosahují 5 % ve srovnání s ukazateli dubu 
(tab. II).

Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 4388 kmenů dubu (tab. II, III), tj. 955 
jedinců na hektar živých i odumřelých kmenů. Nejpočetněji je zastoupena druhá 
tloušťková třída s 1903 kmeny (43 %), následuje třetí tloušťková třída (1207 kme-
nů – 28 %), v první tloušťkové třídě bylo zaznamenáno pouze 1064 kmenů (24 %). 
Čtvrtá a pátá tloušťková třída tvoří pouhých 5 % z celkového počtu kmenů.

Podíl živých kmenů dubu tvoří necelých 60 % z celkového počtu kmenů na lo-
kalitě (tab. II). Průměrný hektarový počet živých kmenů dubu činí 573 jedinců. 
Rozložení počtu živých stromů v jednotlivých tloušťkových třídách se od celkového 
přehledu liší zejména v první tloušťkové třídě, která je zastoupena pouhými 6 % ži-
vých stromů, nejpočetnější je opět druhá a třetí tloušťková třída se 48 %, resp.39 % 
(obr. 3).

Celková zásoba kmenů dubu v z.ú. činí 1428 m3 (tab. II, III), tj. 310 m3/ha živých 
i odumřelých kmenů. Těžiště objemu leží ve druhé a třetí tloušťkové třídě, ve kte-

Obr. 5. Vyrovnaná výšková křivka – dub.
Fig. 5. Fitted height curve – Quercus petraea.
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Tab. II. Sumář dřevin podle počtu stromů, výčetní základny a zásoby na celé ploše – živé stromy
Tab. II. Summary of tree species by tree numbers, stand basal area and timber volume on the whole 
area – live trees

Vysvětlivky / Legend: BB – javor babyka (Acer campestre); BEZ – bez černý (Sambucus nigra); 
O – borovice lesní (Pinus sylvestris); DB – dub zimní (Quercus petraea agg.); HB – habr obecný 
(Carpinus betulus); HLH – hloh (Crataegus sp.); HR – hrušeň obecná (Pyrus communis); JR – je-
řáb ptačí (Sorbus aucuparia); JS – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior); JV – javor mléč (Acer pla-
tanoides); LP – lípa (Tilia sp.); MD – modřín opadavý (Larix decidua); OS – topol osika (Populus 
tremula); SM – smrk ztepilý (Picea abies)

třída dřevina nepoškozené zlomy živé celkem
class species intact trees breakages live total
  N m2 m3 N m2 m3 N m2 m3

10 BB 8 0,063 0,34 0 0,000 0,00 8 0,063 0,34  
20  4 0,109 0,76 0 0,000 0,00 4 0,109 0,76  
30  1 0,057 0,47 0 0,000 0,00 1 0,057 0,47  
∑ kmeny / stems 13 0,229 1,57 0 0,000 0,00 13 0,229 1,57  
 stromy / trees 13   0   13    

10 BEZ 7 0,043 0,21 0 0,000 0,00 7 0,043 0,21 
20  2 0,038 0,24 0 0,000 0,00 2 0,038 0,24
∑ kmeny / stems 9 0,081 0,45 0 0,000 0,00 9 0,081 0,45 
 stromy / trees 9   0   9 

20 BO 2 0,063 0,27 0 0,000 0,00 2 0,063 0,27
30  1 0,053 0,21 0 0,000 0,00 1 0,053 0,21
∑ kmeny / stems 3 0,116 0,48 0 0,000 0,00 3 0,116 0,48
 stromy / trees 3   0   3   

10 DB 154 1,671 9,71 7 0,084 0,25 161 1,755 9,96  
20  1248 41,809 327,42 4 0,110 0,32 1252 41,919 327,74  
30  1023 67,071 576,79 2 0,143 0,74 1025 67,214 577,53  
40  178 19,701 181,34 0 0,000 0,00 178 19,701 181,34  
50  15 2,665 25,63 0 0,000 0,00 15 2,665 25,63
∑ kmeny / stems 2618 132,917 1120,89 13 0,337 1,31 2631 133,254 1122,20  
 stromy / trees 2163   13   2176  

10 HB 5 0,059 0,26 0 0,000 0,00 5 0,059 0,26  
20  2 0,043 0,26 0 0,000 0,00 2 0,043 0,26  
∑ kmeny / stems 7 0,102 0,52 0 0,000 0,00 7 0,102 0,52  
 stromy / trees 7   0   7    

10 HLH 2 0,008 0,04 0 0,000 0,00 2 0,008 0,04  
∑ kmeny / stems 2 0,008 0,04 0 0,000 0,00 2 0,008 0,04  
 stromy / trees 2   0   2    

10 HR 1 0,009 0,04 0 0,000 0,00 1 0,009 0,04  
∑ kmeny / stems 1 0,009 0,04 0 0,000 0,00 1 0,009 0,04  
 stromy / trees 1   0   1    

10 JR 1 0,004 0,02 0 0,000 0,00 1 0,004 0,02  
∑ kmeny / stems 1 0,004 0,02 0 0,000 0,00 1 0,004 0,02  
 stromy / trees 1   0   1   
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rých se nachází 77 % zásoby z.ú. Největší podíl objemu – 46 % leží v tloušťkové tří-
dě 3. Čtvrtá tloušťková třída obsahuje 14 % objemu kmenů z celkové zásoby a první 
tl. třída 6 %.

Podíl živých kmenů tvoří 78 % z celkové zásoby kmenů dubu v z.ú. (tab. II). Cel-
kový objem živých kmenů činí 1122 m3, tj. 245 m3/ha. Ve srovnání s celkovým  roz-
ložením zásoby je patrná výraznější dominance třetí tloušťkové třídy, ve které se 
nachází přes 50 % objemu všech živých kmenů (obr. 4). Ve druhé tl. třídě leží 29 % 
zásoby, ve čtvrté tl. třídě 16 %, pátá tl. třída je zastoupena 2 % a v první tl. třídě se 
nachází pouhé 1 % objemu.

V z.ú. bylo zaznamenáno pouhých 122 kmenů dřevin (2,7 %) jiného druhu než 
dub zimní (tab. II, IV). Živých kmenů bylo zaznamenáno 110 a tvoří 4 % z celkové-
ho počtu živých kmenů na lokalitě. Nejvyšší zastoupení v rámci „ostatních dřevin“ 
dosahuje lípa s 63 kmeny (57 %), babyka s 13 kmeny (12 %), bez černý s 9 kmeny 
(8 %) a početnějšího zastoupení už dále dosahuje pouze habr se 7 kmeny (obr. 6). 
Rozložení počtu živých kmenů v tloušťkových třídách se liší od distribuce dubu, 

Tab. II. pokračování / continued

řída dřevina nepoškozené zlomy živé celkem
class species intact trees breakages live total
  N m2 m3 N m2 m3 N m2 m3

30 JS 1 0,062 0,45 0 0,000 0,00 1 0,062 0,45  
∑ kmeny / stems 1 0,062 0,45 0 0,000 0,00 1 0,062 0,45
 stromy / trees 1   0   1    

10 JV 1 0,004 0,03 0 0,000 0,00 1 0,004 0,03  
20  2 0,087 0,64 0 0,000 0,00 2 0,087 0,64  
∑ kmeny / stems 3 0,090 0,67 0 0,000 0,00 3 0,090 0,67  
 stromy / trees 2   0   2    

10 LP 20 0,188 0,91 1 0,008 0,01 21 0,196 0,92  
20  30 0,845 4,76 1 0,038 0,06 31 0,883 4,82  
30  10 0,619 5,19 0 0,000 0,00 10 0,619 5,19  
40  1 0,096 1,01 0 0,000 0,00 1 0,096 1,01  
∑ kmeny / stems 61 1,748 11,87 2 0,046 0,07 63 1,794 11,94  
 stromy / trees 45   2   47    

10 MD 0 0,000 0,00 1 0,009 0,02 1 0,009 0,02  
∑ kmeny / stems 0 0,000 0,00 1 0,009 0,02 1 0,009 0,02  
 stromy / trees 0   1   1    

10 OS 1 0,004 0,02 0 0,000 0,00 1 0,004 0,02  
∑ kmeny / stems 1 0,004 0,02 0 0,000 0,00 1 0,004 0,02  
 stromy / trees 1   0   1    

10 SM 4 0,036 0,24 0 0,000 0,00 4 0,036 0,24  
20  0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00  
30  1 0,071 0,55 0 0,000 0,00 1 0,071 0,55  
∑ kmeny / stems 5 0,107 0,79 0 0,000 0,00 5 0,107 0,79 
 stromy / trees 5   0   5
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Obr. 6. Počet živých kmenů pro ostatní druhy dřevin.
Fig. 6. The number of living stems by other tree species.

Vysvětlivky / Legend: BB – javor babyka (Acer campestre); BEZ – bez černý (Sambucus nigra); 
BO – borovice lesní (Pinus sylvestris); HB – habr obecný (Carpinus betulus); HLH – hloh (Cratae-
gus sp.); HR – hrušeň obecná (Pyrus communis); JR – jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia); JS – jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior); JV – javor mléč (Acer platanoides); LP – lípa (Tilia sp.); MD – modřín 
opadavý (Larix decidua); OS – topol osika (Populus tremula); SM – smrk ztepilý (Picea abies).

nejpočetněji je zastoupena první tl. třída (47 %) následována druhou tl. třídou (39 %) 
(obr. 8).

Celková zásoba ostatních dřevin netvoří ani jedno procento z celkové zásoby 
území, zásoba živých dřevin činí 17 m3, to je 1,5 % z celkové zásoby živých kmenů 
(tab. II). Těžiště objemu ostatních dřevin spadá do druhé a třetí tl. třídy, které dohro-
mady tvoří 81 % zásoby (obr. 9).

Odumřelé stromy
V zájmovém území bylo zaznamenáno 1769 kusů odumřelých kmenů, přičemž 
více než 99 % z tohoto počtu tvoří kmeny dubu (tab. IV). Distribuce v jednotlivých 
tloušťkových třídách se od rozložení živých stromů výrazně liší (obr. 10). Nejpočet-
něji je zastoupena první tloušťková třída s 903 kmeny, která tvoří 51 % všech odum-
řelých kmenů, následuje druhá tl. třída s 651 kmeny (37 %) a již výrazně menšinově 
je zastoupena třetí tl. třída s podílem 10 %. Výrazný nárůst podílu kmenů v první 
tloušťkové třídě je způsoben zejména vyšší úmrtností dřevin v nižších tl. třídách 
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Obr. 7. Zásoba živých kmenů pro ostatní druhy dřevin. Vysvětlivky viz obr. 6.
Fig. 7. The timber volume of living stems by other tree species. For legend see Fig. 6.

Obr. 8. Počet živých kmenů v tloušťkových třídách – ostatní druhy dřevin.
Fig. 8. The number of living stems in diameter classes – other species.
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Obr. 9. Zásoba živých kmenů v tloušťkových třídách – ostatní druhy dřevin.
Fig. 9. The timber volume of living stems – other species.

Tab. III. Hektarové ukazatele – celkem
Tab. III. Hectare indices – total

 živé stromy odumřelé stromy celkem
 live trees dead trees total

počet stromů na 1 ha (ks) /
trees per 1 ha (pcs) 597 385 983
výčetní základna na 1 ha (m2) /
stand basal area per 1 ha (m2) 29,601 8,556 38,157
zásoba na 1ha (m3) /
timber volume per 1 ha (m3) 248,19 66,65 314,84

a také následným procesem rozkladu, který způsobuje zařazení kmene do nižších 
tloušťkových tříd v průběhu dekompozice.

Celková zásoba odumřelého dřeva v z.ú. činí 306 m3 (22 %), průměrná hektarová 
zásoba tak činí 65 m3. Rozložení objemu v jednotlivých tloušťkových třídách je ve 
srovnání s živými stromy opět rozdílné (tab. IV, obr. 11). Rozložení zásoby v prv-
ních třech tl. třídách je mnohem vyrovnanější a výrazný je zejména nárůst podílu 
objemu první tl. třídy, který tvoří celých 27 % (u živých stromů necelé 1 %). Také 
umístění největší zásoby se posunulo do nižší tl. třídy, dominuje druhá tl. třída se 
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Obr. 11. Zásoba odumřelých kmenů v tloušťkových třídách.
Fig. 11. The timber volume of dead stems in diameter classes.

Obr. 10. Počet odumřelých kmenů v tloušťkových třídách.
Fig. 10. The number of dead stems in diameter classes.
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40 % zásoby, ve třetí tl. tř. se nachází již jen 27 % zásoby, což je téměř poloviční po-
díl ve srovnání s podílem objemu u živých stromů (51 %).

Celkový objem odumřelého dřeva ostatních druhů dřevin činí pouhých 0,72 m3, 
zastoupeno je pouze 6 kmenů lípy, 6 kmenů smrku a 1 kmen jeřábu (tab. IV).

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 1276 ležících odumřelých kmenů, které 
byly posuzovány z hlediska dekompozice a zařazovány do stupňů rozkladu tvrdý, 
nahnilý, rozpadlý (tab. V). Stupněm rozkladu tvrdý bylo označeno 118 kmenů (9 %), 
stupněm rozkladu nahnilý 1106 kmenů (87 %) a stupeň rozkladu rozpadlý byl určen 
v případě 52 kmenů (4 %). Distribuce zásoby v jednotlivých stupních rozkladu je po-
dobná jako u počtu kmenů, největší objem zásoby byl zaznamenán ve stupni nahnilý 
– 201 m3 (85 %), ve stupni tvrdý se nalézá 13 % objemu a nejméně zastoupen je stu-
peň rozkladu rozpadlý – 4,7 m3, který tvoří 2 % objemu ležících kmenů. Z distribuce 
rozložení počtu stromů a objemů v jednotlivých tl.stupních a stupních rozkladu ne-
vyplývají žádné zákonitosti, jednotlivá rozložení jsou pro všechny stupně rozkladu 
podobná a nevykazují odlišnosti vůči obecnému rozdělení v tl. třídách.

Vývojová stadia
Na výzkumné ploše byla vylišena všechna tři vývojová stadia – dorůstání, optima 
i rozpadu. Plošné zastoupení jednotlivých stadií a jejich fází je uvedeno na obr. 14.

Stadium dorůstání se nachází na ploše pouhých 0,3 ha, takže přepočítané ukaza-
tele na 1 ha nelze vnímat jako relevantní, neboť jsou zatíženy významnou chybou. 
Stadium dorůstání se na ploše nachází v různých stupních vývoje. V jižní části je 
charakterizováno nízkými nárosty, které se nyní významně druhově diferencují (obr. 
14, 15), zatímco plošky v blízkosti cesty jsou již charakteru tyčoviny s úrovňovým 
zápojem, kde dochází k selekci zejména v rámci jednoho druhu (většinou dub).

Stadium optima zaujímá 2,39 ha, přičemž jeho terminální (pokročilejší) fáze 
zaujímá 0,27 ha. Ta je lokalizována v jv. části území v deluviu, čemuž odpovídá 

Tab. V. Ležící odumřelé dřevo ve stupních rozkladu. Vysvětlivky viz tab. II
Tab. V. Lying deadwood in decomposition stages. For legend see Tab. II

třída dřevina tvrdý nahnilý rozpadlý
class species hard touchwood disintegrated
  N m2 m3 N m2 m3 N m2 m3

10 DB 63 0,386 9,03 578 3,968 60,19 38 0,235 2,16
20  29 0,871 5,74 377 10,618 67,89 9 0,255 1,10
30  15 0,968 7,55 131 8,294 60,37 4 0,230 1,39
40  8 0,919 6,56 13 1,555 11,34 0 0,000 0,00
∑  115 3,144 28,875 1099 24,435 199,779 51 0,720 4,652

10 LP 0 0,000 0,00 2 0,011 0,03 0 0,000 0,00
20  2 0,077 0,26 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00
∑  2 0,077 0,264 2 0,011 0,030 0 0,000 0,000

10 SM 1 0,015 0,35 2 0,011 0,13 0 0,000 0,00
20  0 0,000 0,00 3 0,108 0,57 1 0,018 0,06
∑  1 0,015 0,346 5 0,119 0,694 1 0,018 0,063
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Tab. VI. Sumář dřevin dle vývojových stadií – počet živých kmenů. Zkratky dřevin viz tab. II. 
Vývojová stadia: 3D – stadium dorůstání; 3Dd – stadium dorůstání, fáze dožívání; 3O – stadium 
optima; 3Ot – stadium optima, fáze terminální; 3R – stadium rozpadu; 3Rz – stadium rozpadu, fáze 
zmlazování

Tab. VI. Summary of tree species by stages of development – number of living stems. For explana-
tions of tree species acronyms see Tab. II. Stages of development: 3D – stage of growth; 3Dd – sta-
ge of growth, phase of expiration; 3O – stage of optimum; 3Ot – stage of optimum, terminal phase; 
3R – stage of disintegration; 3Rz – stage of disintegration, regeneration phase

stadium dřevina nepoškozené zlomy živé celkem živé (%)
stage species intact trees breakages  live total live (%) 

3D DB 18  18 0,66
 LP 7  7 0,26
 SM 1  1 0,04
celkem / total  26  26 0,95

3Dd DB 37  37 1,35
 LP 12  12 0,44
celkem / total  49  49 1,79

3O BB 2  2 0,07
 BO 3  3 0,11
 DB 1571 7 1578 57,57
 HB 5  5 0,18
 HLH 1  1 0,04
 HR 1  1 0,04
 JR 1  1 0,04
 JV 3  3 0,11
 LP 37 1 38 1,39
 LS 1  1 0,04
 MD  1 1 0,04
 OS 1  1 0,04
celkem / total  1626 9 1635 59,65

3Ot DB 107  107 3,90
celkem / total  107  107 3,90

3R BB 11  11 0,40
 BEZ 9  9 0,33
 DB 871 6 877 32,00
 HB 2  2 0,07
 HLH 1  1 0,04
 JS 1  1 0,04
 LP 5 1 6 0,22
 SM 4  4 0,15
celkem / total  904 7 911 33,24

3Rz DB 13  13 0,47
celkem / total  13  13 0,47

celkem všechna stadia
total in all stages  2725 16 2741 100,00
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Obr. 12. Počet kmenů na 1 ha ve vývojových stadiích.
Fig. 12. Number of stems per 1 ha in developmental stages.

Obr. 13. Zásoba na 1 ha ve vývojových stadiích.
Fig. 13. The timber volume of stems per 1 ha in developmental stages.
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i srovnání průměrné hektarové zásoby a počtu stromů – při polovičním počtu stro-
mů na 1 ha vykazuje tato fáze ve srovnání s „čistým“ stadiem optima o 30 % vyšší 
hektarovou zásobu (tab. X, XI). Terminální fáze stadia optima je typická počínajícím 
narušením korunového zápoje (při trvající kulminaci celkového běžného přírůstu) 
a nástupem přirozeného zmlazení, které má již minimální přísun světla pro přežití 
a následné odrůstání. Nižší skupiny nárostů (do 2 m výšky) jsou vyvinuty také na 
naší ploše (obr. 15).

Stadium rozpadu je charakterizováno nižším počtem živých stromů než stadium 
optima a naopak vyšším počtem odumřelých stromů (tab. VI, VII). Stejná úměra 
platí i pro hodnoty přepočtené hektarové zásoby (tab. XI). Údaje z terminální fáze 
stadia optima nelze se stadiem rozpadu srovnávat, protože terminální fáze stadia 
optima se jako jeden celek nachází v nejnižší části celé plochy v živinami obohace-
ném deluviu, které je svým produkčním potenciálem nesrovnatelné se zbývající částí 
výzkumné plochy. Stadium rozpadu je charakteristické četnými mezerami v zápoji, 
v nichž dochází ke spontánní přirozené obnově všech dřevin (obr. 15). Stadium 

Tab. VII. Sumář dřevin dle vývojových stadií – počet odumřelých kmenů. Zkratky dřevin viz tab. 
II, vývojová stadia viz tab. VI
Tab. VII. Summary of tree species by stages of development – number of dead stems. For explana-
tions of tree species acronyms see Tab. II, for stages of development see Tab. VI

stadium dřevina souše pahýly ležící odumř. celkem odumřelé (%)
stage species dead standing stubs lying  dead total dead (%)

3D DB 2 1 105 108 6,12
 LP   2 2 0,11
celkem / total  2 1 107 110 6,24

3Dd DB 7  12 19 1,08
 LP   2 2 0,11
celkem / total  7  14 21 1,19

3O DB 218 60 274 552 31,29
 JR 1   1 0,06
 LP  1  1 0,06
celkem / total  219 61 274 554 31,41

3Ot DB 1  34 35 1,98
celkem / total  1  34 35 1,98

3R DB 174 25 832 1031 58,45
 LP  1  1 0,06
 SM 1   1 0,06
celkem / total  175 26 832 1033 58,56

3Rz DB 2 1 8 11 0,62
celkem / total  2 1 8 11 0,62

celkem všechna stadia
total in all stages  406 89 1269 1764 100,00
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Tab. VIII. Sumář dřevin dle vývojových stadií – zásoba živých kmenů. Zkratky dřevin viz tab. II, 
vývojová stadia viz tab. VI
Tab. VIII. Summary of tree species by stages of development – timber volume of living stems. For 
explanations of tree species acronyms see Tab. II, for stages of development see Tab. VI

stadium dřevina nepoškozené zlomy živé celkem živé (%)
stage species intact trees breakages live total live (%) 

3D DB 5,74  5,74 0,5
 LP 0,82  0,82 0,1
 SM 0,03  0,03 0,0
celkem / total  6,59  6,59 0,6

3Dd DB 15,97  15,97 1,4  
 LP 5,41  5,41 0,5
celkem / total  21,38  21,38 1,9

3O BB 0,11  0,11 0,0 
 BO 0,48  0,48 0,0 
 DB 560,94 0,27 561,21 49,3
 HB 0,34  0,34 0,0
 HLH 0,02  0,02 0,0
 HR 0,04  0,04 0,0
 JR 0,02  0,02 0,0
 JV 0,67  0,67 0,1
 LP 4,7 0,01 4,71 0,4
 LS 0,03  0,03 0,0
 MD  0,03 0,03 0,0
 OS 0,02  0,02 0,0
celkem / total  567,37 0,31 567,68 49,8

3Ot DB 95,79  95,79 8,4
celkem / total  95,79  95,79 8,4

3R BB 1,46  1,46 0,1 
 BEZ 0,45  0,45 0,0  
 DB 437,83 1,07 438,9 38,5
 HB 0,18  0,18 0,0
 HLH 0,02  0,02 0,0
 JS 0,45  0,45 0,0
 LP 0,93 0,07 1 0,1
 SM 0,76  0,76 0,1
celkem / total  442,08 1,14 443,22 38,9

3Rz DB 4,59  4,59 0,4
celkem / total  4,59  4,59 0,4

celkem všechna stadia
total in all stages  1137,8 1,45 1139,25 100,00

rozpadu, fáze zmlazování vykazuje oproti „čistému“ stadiu rozpadu výrazný pokles 
hektarových ukazatelů živých i odumřelých stromů (tab. X, XI). S ohledem na jeho 
minimální výměru na celé výzkumné ploše však nelze brát údaje jako relevantní.
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V nejvýše položené části nad cestou (západní část) dominuje stadium optima, 
neboť na suchých, kamenitých stanovištích jsou i růstové procesy pomalejší než 
v nižších, vlhkostně i teplotně příznivějších, částech. Pokud byl porost oproštěn od 
hospodářských zásahů víceméně ve stejném stavu, je déletrvající stadium optima na 
sušších a půdně extrémnějších partiích projevem pomalejšího vývoje dřevinného pa-
tra. Nižší část z.ú. (východní, pod cestou) mohla být s ohledem na horší přístupnost 
v minulosti méně intenzivně využívána a také odvoz odumřelého dřeva byl nepo-
chybně dříve ukončen, což dokumentuje i současná distribuce ležících kmenů. S tě-
mito teoretickými předpoklady nápadně koreluje současná distribuce stadia rozpadu 
a stadia optima na ploše (obr. 14).

Přirozené zmlazení a struktura porostu

Přirozené zmlazení
Na výzkumné ploše bylo vymapováno 30 ploch přirozeného zmlazení o celkové vý-
měře 0,48 ha (10 % z.ú.) (obr. 15). Dominujícími dřevinami obnovy jsou habr a ba-

Tab. IX. Sumář dřevin dle vývojových stadií – zásoba odumřelých kmenů. Zkratky dřevin viz tab. 
II, vývojová stadia viz tab. VI
Tab. IX. Summary of tree species by stages of development – timber volume of deadwood. For ex-
planations of tree species acronyms see Tab. II, for stages of development see Tab. VI

stadium dřevina souše pahýly ležící odumř. celkem odumřelé (%)
stage species dead standing stubs lying  dead total dead (%)

3D DB 0,38 0,18 32,863 33,422 10,9  
 LP   0,029 0,029 0,0
celkem / total  0,38 0,18 32,892 33,452 10,9

3Dd DB 0,99  1,847 2,837 0,9
 LP   0,264 0,264 0,1
celkem / total  0,99  2,111 3,101 1,0

3O DB 31,27 2,13 27,908 61,308 20,0
 JR 0,02   0,020 0,0
 LP  0,02  0,020 0,0
celkem / total  31,29 2,15 27,908 61,348 20,0

3Ot DB 0,42  9,277 9,697 3,2
celkem / total  0,42  9,277 9,697 3,2

3R DB 34,43 1,57 160,254 196,254 63,9
 LP  0,07  0,070 0,0
 SM 0,06  1,103 1,163 0,4
celkem / total  34,49 1,64 161,358 197,488 64,3

3Rz DB 0,7 0,12 1,157 1,977 0,6
celkem / total  0,7 0,12 1,157 1,977 0,6

celkem všechna stadia
total in all stages  68,27 4,09 234,703 307,063 100,0
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Tab. X. Hektarové ukazatele počtu kmenů ve vývojových stadiích. Vysvětlivky viz tab. VI
Tab. X. Hectare indices at stages of development – number of stems. For legend see Tab. VI

stadium živé stromy odumřelé stromy celkem
stage of development  live trees dead trees total  

3D 124 524 648
3Dd 613 263 875
3O 782 265 1047
3Ot 396 130 526
3R 509 577 1086
3Rz 163 138 300

Tab. XI. Hektarové ukazatele zásoby ve vývojových stadiích (m3). Vysvětlivky viz tab. VI
Tab. XI. Hectare indices at stages of development – timber volume (m3). For legend see Tab. VI

stadium živé stromy odumřelé stromy celkem
stage of development live trees dead trees total 

3D 31,38 159,30 190,68
3Dd 267,25 38,76 306,01
3O 271,62 29,35 300,97
3Ot 354,78 35,91 390,69
3R 247,61 110,33 357,94
3Rz 57,38 24,71 82,08

byka, které společně tvoří téměř 70 % počtu jedinců zmlazení na lokalitě (tab. XII). 
Zatímco v počtech jedinců zmlazení má největší zastoupení habr s 38 %, v počtech 
a velikosti ploch, na kterých dřevina dominuje je nejvýznamnější dřevinou babyka, 
která dominuje na 13 plochách zmlazení (43 %) s celkovou výměrou 0,20 ha (41 %). 
Habr má nejvyšší zastoupení v 7 vymapovaných skupinách s výměrou 0,19 ha 
(40 %). Významně zastoupenou dřevinou obnovy je také bez černý s 16 % jedinců 
v přirozené obnově a 3 plochami přirozeného zmlazení, kde dominuje, celkově na 
ploše 0,05 ha (11 %). Čtvrtou nejvýznamnější dřevinou obnovy je jasan. Jeho podíl 
činí 6 % jedinců v obnově a 3 plochy, kde dominuje na výměře 0,02 ha (5 %). Dub 
dominuje na čtyřech plochách zmlazení, ale jedná se o pouhá 3 % z celkové rozlohy 
zmlazení a zastoupen je 2 % z celkového počtu jedinců v obnově.

V prostorové distribuci jednotlivých dřevin obnovy na lokalitě nebyla nalezena 
průkazná zákonitost, jednotlivé dominantní druhy dřevin, přirozeně se obnovujících 
ploch, zatím nemají vazbu ani na jednotlivá vývojová stadia a fáze. Na plochách 
zmlazení, které nejsou cloněny mateřským porostem, je však nápadný rychlý nástup 
bezu černého jako prozatímní dominanty obnovy. Tato zákonitost však v současné 
době nemůže být pro malý počet těchto ploch hodnocena jako průkazná.

Struktura porostu 
Porost zájmového území je charakteristický převažující jednoduchou jednoetážovou 
strukturou, která je určena dosud věkově málo diferencovaným porostem dubu ve 
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fázi „přestárlé“ a pomalu se rozpadající pařeziny. Nadúroveň není zřetelně vymeze-
na, jisté výškové rozčlenění hlavní úrovně je dáno častou přítomností pahýlů, zlomů 
a souší v polykormonech. Keřová etáž se objevuje pouze v místech prostorově vý-
raznějšího rozpojení korunového zápoje hlavní úrovně. Výrazně pestřejší druhovou 
a prostorovou skladbu lze nalézt pouze při severním okraji z.ú., který je tvořen skal-
natým hřbetem.

Dubový porost je v z.ú. téměř výhradně výmladkového původu a na první pohled 
je patrná jeho polykormonální struktura. Více než polovina stojících kmenů v z.ú. 
tvoří polykormony (tab. XIII). Z celkového počtu stojících kmenů patří 29 % do po-
lykormonu dvou kmenů, 14 % do polykormonu tří kmenů, 7 % do polykormonu čtyř 
kmenů a 2 % do polykormonů s pěti a více kmeny.

Těžiště zásoby – 56 % – je naproti tomu stále umístěno do stromů, které jsou tvo-
řeny pouze jedním kmenem, ve dvoukmenných polykormonech se nachází 27 % ob-
jemu stojících kmenů, v trojkmenných polykormonech 11 % a ve vícečetných poly-
kormonech pak již jen 5 % z celkového objemu (tab. XIII). Posun těžiště zásoby do 
jednokmenných stromů je způsoben klesající výškou kmenů, které tvoří vícekmenné 
jedince (polykormony).

Polykormonální struktura ostatních druhů dřevin je méně výrazná než je tomu 
v případě dubu, v polykormonech je zařazeno pouze 17 % stojících kmenů, v napro-
sté většině se jedná o polykormony lípy (tab. XIV).

Pro názorné přiblížení struktury lesního porostu v z.ú. byl zaměřen transekt, 
procházející třemi vývojovými stadii (obr. 16). V nejvýše položené (západní) části 
transekt prochází segmentem porostu ve stadiu rozpadu s typickými mezerami v ko-
runovém zápoji, vytvořenými početnými soušemi, pahýly a vývraty stromů hlavní 
úrovně. Ve střední části transektu je možno pozorovat plochu přirozeného zmlazení 
zařazenou do stadia dorůstání. Dominantní dřevinou obnovy je zde bez černý, který 
rychle obsazuje výslunné plochy bez clony mateřského porostu a dále babyka jako 
nejpočetnější dřevina obnovy z.ú. Na úpatí svahu v místech počínajícího deluvia 

Tab. XII. Dřeviny přirozené obnovy. Vysvětlivky viz tab. II
Tab. XII. Tree species of natural regeneration. For legend see Tab. II

 jedinci obnovy plochy s dominantním zastoupením
 individuals of regeneration areas with dominant representation
dřevina počet zastoupení (%) počet plocha (m2) zastoupení (%)
species number represent. (%) number area (m2) represent. (%)

HB 4249 37,8 7 1914,5 39,9
BB 3509 31,2 13 1956,8 40,8
BEZ 1801 16,0 3 541,2 11,3
DB 220 2,0 4 151,6 3,2
JS 715 6,4 3 232,0 4,8
HLH 586 5,2 0 0,0 0,0
ostatní / others* 175 1,5 0 0,0 0,0

* javor mléč (Acer platanoides), lípa (Tilia sp.), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Be-
tula pendula), jeřáb muk (Sorbus aria), růže (Rosa sp.), trnka obecná (Prunus spinosa)
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Obr. 14. Vývojová stadia a fáze.
Fig. 14. Stages of development.
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Obr. 15. Plochy přirozeného zmlazení.
Fig. 15. Areas of natural regeneration.
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opuštěného meandru Dyje vstupuje porost na transektu do terminální fáze stadia op-
tima. Na tomto stanovišti dosahují stromy kompaktního korunového zápoje, největ-
ších dimenzí a přirozené zmlazení na ploše transektu chybí.

DISKUSE

Lesy s dominancí dubu ponechané samovolnému vývoji se často reprodukují smě-
rem ke smíšeným lesům s významnou účastí zejména habru (např. KWIATKOWSKA, 
WYSZOMIRSKI 1988), příp. habru a babyky (MAYER 1987). Na příznivějších (vlhčích) 
stanovištích se v nové generaci uplatňuje významněji také buk a reprodukce dubu 
opět na dub je zaznamenána převážně na extrémních stanovištích (KORPEĽ 1995).

Výsledky hodnocení přirozeného zmlazení naznačují obdobný trend – prosazuje 
se zejména babyka a habr, dub konkuruje obtížněji, přestože v přirozené obnově je 
v prvních 3–5 letech významně zastoupen. Do budoucna bude důležité sledovat vliv 
gradientu stanoviště na uplatnění a konkurenceschopnost dubu v nové generaci. Na 
lokalitě se nepotvrdila ani teorie, která hovoří o jasanu jako o konkurenčně nejsil-
nější dřevině první fáze přeměny obhospodařovaného lesa s převahou dubu na les 
samovolně se vyvíjející (HOFMEISTER 2002). Vysvětlením však může být pouze velmi 

Tab. XIII. Počet kmenů a zásoba v polykormonech – dub
Tab. XIII. The number of stems and timber volume in polycormons – Quercus petraea

počet kmenů tvořící počet jedinců / number of inds. zásoba / timber volume
polykormon  
number of stems 
forming polycormon N % m3 %

 1 1487 47,6 663,22 55,5
 2 908 29,1 327,74 27,4
 3 441 14,1 131,49 11,0
 4 216 6,9 58,75 4,9
 5 50 1,6 11,17 0,9
 6 6 0,2 1,13 0,1
 7 14 0,4 0,89 0,1

Tab. XIV. Počet kmenů a zásoba v polykormonech – ostatní dřeviny
Tab. XIV. The number of stems and timber volume in polycormons – other species

počet kmenů tvořící počet jedinců / number of inds. zásoba / timber volume
polykormon  
number of stems 
forming polycormon N % m3 %

 1 91 82,7 10,68 62,0
 2 13 11,8 4,03 23,4
 3 3 2,7 1,07 6,2
 4 2 1,8 1,06 6,2
 5 1 0,9 0,38 2,2
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omezená přítomnost půd dobře zásobených živinami a aktuální zvýšenou depozicí 
dusíku, které jsou předpokladem jasanové expanze.

Nízké zastoupení „ostatních“ dřevin, tzn. všech dřevin mimo dub, se velmi 
pravděpodobně do budoucna změní, neboť tyto dřeviny jsou zastoupeny převážně 
v 1. tl. třídě a s postupným stárnutím populace dubu bude jejich vliv narůstat, stejně 
jako jejich podíl v přirozené obnově. S jejich postupně vzrůstajícím vlivem dochází 
v porostu ke zjemnění porostní struktury a textury (prostorové diferenciaci) a přene-
seně tedy i k větší diferenciaci věkové. Lze se tedy oprávněně domnívat, že se bude 
postupně zvětšovat i pokryvnost korun, sníží se suma dostupného světla v podůrovni 
a bylinné patro bude homogennější, jak doložil na obdobných stanovištích v Pavlov-
ských vrších např. HÉDL (2003).

Přestože hodnocení a zobecnění samovolného vývoje porostu lze provést až 
s časovou řadou dat z opakovaných šetření, je evidentní, že zájmové území bylo za-

Obr. 16. Transekt.
Fig. 16. Transect.
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chyceno v bodě významné změny pro celý lesní ekosystém, neboť ten se vydává po 
odlišné vývojové trajektorii než doposud, resp. než byl ještě před 50–60 lety veden 
člověkem. V kontextu výsledků je třeba si uvědomit, že podobně se mohou vyvíjet 
doubravy v NP Podyjí na většině jejich plochy a v tomto kontextu je také třeba vní-
mat budoucí změnu „obrazu podyjských lesů“.

S uvedenou predikcí bude samozřejmě spojena tradiční diskuse o prioritách 
ochrany přírody – chránit druhy či společenstva vázaná na světlejší, činností člověka 
podmíněné lesy, nebo preferovat samovolný vývoj? Oba přístupy mají nepochybně 
svoji logiku a opodstatnění, autoři se však domnívají, že první zóny národních par-
ků, by měly být i v souladu s mezinárodními kriterii (ANONYMUS 2001) přednostně 
určeny k průběhu spontánních procesů.

ZÁVĚR

Pro studium dynamiky a ekologie smíšených listnatých lesů s dominancí dubu byla 
vybrána lokalita Lipina na území Národního parku Podyjí. Rozloha zájmového úze-
mí činí 4,59 ha. V zájmovém území byly zaměřeny a popsány stojící a ležící stromy, 
plošné zmlazení, pařezy, topografi cké objekty a transekt. Pedologická šetření byla 
v terénu provedena popisem 3 půdních profi lů, typologická šetření popisem 8 fytoce-
nologických snímků. V zájmovém území byla vymapována vývojová stadia a fáze.

Z pedologických šetření vyplývá přítomnost čtyř základních půdních typů – li-
tozemí modálních, rankerů, regozemí a kambizemí. Půdní prostředí je pro rostlinná 
společenstva zájmového území stresujícím faktorem růstu.

Vegetace Lipiny je charakteristická naprostou dominancí Quercus petraea agg. ve 
stromovém patru. Bylinné patro je charakteristické acidofi lními druhy svazu Genisto 
germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967. Výše položené par-
tie Lipiny lze označit jako bikové a kostřavové doubravy (asociace Luzulo albidae-
-Quercetum Hilitzer 1932). Na silně exponovaných, vysýchavých stanovištích jsou 
přítomny taxony diagnostické pro svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Ja-
kucs 1960. V nejníže položených partiích se nachází taxony svazu Carpinion Issler 
1931, zejména asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957.

Všechny dendrometrické údaje potvrzují současné dominantní zastoupení dubu 
zimního (Quercus petraea agg.). Na lokalitě bylo zaznamenáno 4388 kmenů dubu. 
Nejpočetněji je zastoupena druhá a třetí tloušťková třída, ve kterých se nachází více 
než 70 % z celkového počtu živých a odumřelých kmenů na lokalitě. Celková zásoba 
objemu kmenů dubu v z.ú. činí 1428 m3, tj. 310 m3/ha. Těžiště objemu leží ve druhé 
a třetí tloušťkové třídě, ve kterých se nachází 77 % zásoby z.ú. Zásoba živých kme-
nů dubu je 1122 m3 (245 m3/ha). Celková zásoba odumřelého dřeva dubu v z.ú. činí 
306 m3 (65 m3/ha).

V z.ú. bylo zaznamenáno pouhých 122 kmenů dřevin (2,7 %) jiného druhu než 
dub zimní. Nejvyšší zastoupení v rámci „ostatních dřevin“ dosahuje lípa (57 %) 
a babyka (12 %). Rozložení počtu živých kmenů v tloušťkových stupních se liší od 
distribuce dubu, nejpočetněji je zastoupen první tl. stupeň. Vliv „ostatních dřevin“ 
bude narůstat s přesunem stávající populace do vyšších tloušťkových tříd a zejména 
s jejich uplatněním v přirozené obnově ve stadiu rozpadu a konkurenční schopností 
ve stadiu dorůstání.
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Porosty zájmového území jsou téměř výhradně výmladkového původu, výrazná 
je jejich polykormonální struktura. Více než polovina stojících kmenů v z.ú. tvoří 
polykormony.

Na výzkumné ploše byla vylišena všechna tři vývojová stadia – dorůstání, opti-
ma i rozpadu. V západní části území dominuje stadium optima, celkově pokrývající 
51 % plochy území, v níže položené východní části pod cestou převažuje stadium 
rozpadu s celkovou pokryvností 42 %, stadium dorůstání se vyskytuje pouze mozai-
kovitě.

Přirozené zmlazení bylo mapováno na 30 plochách s celkovou výměrou 0,48 ha 
(10 % z.ú.). Dominujícími dřevinami obnovy jsou habr a babyka, které společně tvo-
ří téměř 70 % počtu jedinců zmlazení na lokalitě.

Porost zájmového území je charakteristický převažující jednoetážovou strukturou, 
která se však začíná měnit směrem ke strukturně složitějšímu porostu, neboť v přiro-
zené obnově se ve stadiu rozpadu uplatňují dřeviny méně náročné na světlo než dub 
(habr, babyka). Pravděpodobně dojde k tvorbě zapojenějšího, strukturně bohatšího 
porostu a dub přestane být jedinou dominantnou dřevinného patra.

SUMMARY
The locality chosen to study the dynamics and ecology of mixed broadleaved forests with dominant 
oak was Lipina, situated in the Podyjí National Park. The size of the area in question is 4.59 ha. 
Objects sighted in the studied area and described were standing and lying trees, whole-area rege-
neration, stumps, topographic objects and transect. Field pedological and typological surveys were 
made by describing 3 soil profi les and 8 phytocoenological relevés, respectively. Developmental 
stages and phases in the area of interest were mapped.

The pedological survey revealed the occurrence of four basic soil types – modal lithosols, ran-
kers, regosols and cambisols. Soil environment is a growth stressor for plant communities in the 
studied area.

The vegeteation of Lipina is characteristic by an absolute dominance of Quercus petraea agg. 
in the tree layer. The herb layer is characteristic by acidophilous species of the Genisto germani-
cae-Quercion alliance (Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967). Higher altitudes of the Lipina 
locality can be designated as woodrush- and fescue oak woods (the Luzulo albidae-Quercetum 
association (Hilitzer 1932)). Highly exposed and drought-prone sites show the attendance of taxa 
diagnostic for the alliance of Quercion petraeae (Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960). Taxa occur-
ring at lowest- situated parts are those of the Carpinion alliance (Issler 1931), particularly from the 
Melampyro nemorosi-Carpinetum association (Passarge 1957).

The current dominant representation of sessile oak (Quercus petraea agg.) is corroborated by all 
dendrometric measurements. There were 4388 oak stems recorded in the locality. Most represented 
are diameter classes 2 and 3 with more than 70% of live and dead oak stems occurring in the loca-
lity. Total standing volume of oak stems in the area of interest amounts to 1428 m³, i.e. 310 m³/ha. 
A greater part of the stem volume is found in diameter classes 2 and 3 with more than 77% of the 
standing stock. Reserve of live oak stems is 1122 m³ (245 m³/ha). Total reserve of dead oak wood 
in the area of interest amounts to 306 m³ (65 m³/ha).

There were only 122 stems (2.7%) of tree species other than sessile oak recorded in the area of 
interest. The greatest representations of the “other species“ were those of linden (57%) and fi eld 
maple (12%). The distribution of live stems in diameter degrees differs from the distribution of 
oak with most numerous being the fi rst diameter degree. The infl uence of the “other species“ will 
increase with the move of the existing population to higher diameter classes, and particularly with 
their involvement in natural regeneration at a stage of disintegration and their competitive capacity 
at a stage of growth.
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Forests in the studied area are almost as a rule of sprout origin with a distinct polycormonal 
structure. More than a half of stems standing in the area of interest form polycormons.

There were all three stages of development differentiated in the investigated area – growth, opti-
mum and disintegration. The stage of optimum dominates in the western section of the area and its 
total coverage is 51%. The stage of disintegration dominates in the lower-situated eastern section 
beneath the road and its total coverage is 42%. The stage of growth occurs only sporadically in 
a mosaic pattern.

Natural regeneration was mapped on 30 plots whose total area is 0.48 ha (10% of the area under 
study). Dominant tree species of regeneration are hornbeam and fi eld maple which together form 
nearly 70% in the number of individuals of the regeneration in the locality.

The forest stand in the area of interest can be characterized by predominant single-storey 
structure which however begins to change into a structurally more complex forest stand as the natu-
ral regeneration at a stage of disintegration gives a chance to tree species less light-demanding than 
oak (hornbeam, fi eld maple). The future stand is likely to exhibit a more enclosed canopy, a more 
diversifi ed structure and oak is expected to lose its position of a single dominant in the tree layer.
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