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Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku se jednalo se 
o výzkumný projekt probíhající ve spolupráci se současným Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR v 
Českých Budějovicích (řešitelka A. Lepšová). Tato plocha se do současnosti stala předmětem i několika dalších 
výzkumných šetření, z nichž je možno citovat například autory NOVÁK (1999) nebo NOVÁK ET AL. (1999). 
Základní šetření na ploše bylo dosud řešeno i financováno pracovištěm IDS (předchozí výsledky viz MATĚJKA, 
1995, 2000), od roku 2006 pak v rámci projektu BiodivKrŠu. 
 
Plocha leží v prostoru mezi Trojmezím a vrcholem Plechý, byla založena ve smrkovém porostu (Picea abies L.) 
v místech původních horských smrčin, nadmořská výška 1343 m, na mírném svahu (4 až 7°, severovýchodní 
expozice). Rostlinné společenstvo odpovídá asociaci Athyrio alpestris-Piceetum Hartman 1959. Zápoj 
stromového patra se začátkem 90. let 20. století pohyboval okolo 50%. Keřové patro v porostu prakticky úplně 
chybí. Pokryvnost bylinného patra se po celou dobu sledování pohybovala kolem 90-95% (s dominantními 
druhy Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa a Luzula sylvatica), pro mechové patro 
je uváděna pokryvnost cca 30%. Půdním typem je podzol. Výzkumná plocha byla vylišena jako ucelená skupina 
stromů ve sledovaném porostu obdobně jako další plochy v oblasti Šumavy (MATĚJKA, 1995). Všechny stromy 
byly viditelně očíslovány a v roce 1992 byla zaměřena jejich poloha v lokálním souřadném systému. Zaměřeny 
byly všechny živé i odumřelé stromy. Základní údaje o vývoji stromového patra uvádí Tabulka 1. Již v době 
zakládání plochy zde byl patrný slabý vliv kůrovce (Ips typographus) na porost, vyskytovalo se zde několik 
kůrovcových souší. Průměrná defoliace živých stromů až do roku 2002 zůstávala stejná či se dokonce mírně 
snižovala. Odumírání stromů bylo až do roku 2004 nepatrné. Klimaticky extrémní rok 2003 znamenal začátek 
rozpadu porostu, který byl podmíněn mohutnou gradací kůrovce. Dokumentovat vývoj stavu porostu v období 
let 2000 až 2005 lze též za pomoci leteckých snímků (Obr. 3-5), při jejichž interpretaci je však nutno vzít v 
úvahu rozdílnou kvalitu snímků. 
Zlepšování zdravotního stavu porostu do roku 2004 může být též dokumentováno zvyšujícím se průměrným 
ročním přírůstkem tloušťky stromů ve výčetní výšce. Zajímavé je však porovnání se skupinou stromů, které 
odumřely do roku 2007. Zatímco průměrná výška byla prakticky totožná, stejně jako průměrná tloušťka ve 
výčetní výšce, průměrné roční přírůstky tloušťky před rokem 2004 (to je prvý rok, který znamenal masivní 
invazi kůrovce) klesaly. Nižší však byly již v období 1992-1999, tedy již více jak 5 let před počátkem rozpadu 
porostu. Nutno ještě poznamenat, že žádný z této množiny 31 stromů neodumřel před rokem 2006. 
Složení bylinného patra zůstává po celou dobu sledování plochy bez významnějších změn (Tabulka 2). 
Výraznější vývoj lze očekávat až v následujícím období v souvislosti s rozpadem stromového patra. 
 
Tabulka 1. Vývoj základních parametrů stromového patra na ploše T. Jedná se o průměrné hodnoty zjištěné na 
51 jedincích Picea abies, kteří přežili do roku 2007. 

 rok 1992 1993 1994 1999 2002 2004 2006 2007 2008 
průměr  44,0 42,3 40,2 40,3 44,0 47,7 66,7  

směr. odchylka  12,6 11,7 14,4 18,3 18,5 17,4 22,2  
defoliace (%) 

variance  28,5 27,8 35,9 45,4 42,0 36,4 33,3  
podíl odumřelých (%)  2,3 2,3 2,3 3,5 3,5 20,9 39,5 100,0

průměr 19,4         H (m) 
směr. odchylka 3,3         

průměr 41,1   42,2 42,8 43,3    
směr. odchylka 11,9   12,2 12,5 12,6    

DBH (cm) 

přírůstek (mm rok-1)    1,60 2,08 2,56    
průměr 42.6   43.3 43.6 43.7    

směr. odchylka 9.4   9.8 9.4 9.1    
odumřelé stromy 
DBH (cm) 
počet n=31 přírůstek (mm rok-1)    1,09 0,90 0,52    
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Obr. 1. Stav plochy T v roce 2002. 
 
 

 
 

Obr. 2. Stav plochy T v roce 2007. 
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Obr. 3. Plocha T na leteckém snímku z roku 2000. Velikost zobrazené plochy je 75 × 75 m. Šetřené stromy (stav 
2007) jsou indikovány plnými červenými body, poloha souší je zobrazena fialovými křížky. Vzhledem k 
bočnímu snímání neleží body u vrcholu koruny, ale u předpokládané paty kmene. 
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Obr. 4. Plocha T na leteckém snímku z roku 2004. Velikost zobrazené plochy je 75 × 75 m. Šetřené stromy (stav 
2007) jsou indikovány plnými červenými body, poloha souší je zobrazena fialovými křížky. Vzhledem k 
bočnímu snímání neleží body u vrcholu koruny, ale u předpokládané paty kmene. 
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Obr. 5. Plocha T na leteckém snímku z roku 2005. Velikost zobrazené plochy je 75 × 75 m. Šetřené stromy (stav 
2007) jsou indikovány plnými červenými body, poloha souší je zobrazena fialovými křížky. 
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Tabulka 2. Rostlinné společenstvo na ploše T. Autorem prvého snímku je A. Lepšová. 
sloupec 1 2 3 4 5 
snímek  15/06 16/06 117/08 118/08 
rok 1988 2006 2006 2008 2008 
pokryvnost E3 (%) 60 40 35 D D 
pokryvnost E2 (%) 0 0 0 0 0 
pokryvnost E1 (%) 85 90 95 93 96 
pokryvnost E0 (%) 30 30 30 30 30 
 
E3 

     

Picea abies (L.) Karsten 100 100 100 D D 
 
E1 

     

Athyrium distentifolium Opiz. 2 2 3 2 2-3 
Avenella flexuosa (L.) Drejer 3 3 2-3 3 2-3 
Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin 2 3 2-3 3 3 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 1 1-2 1 1-2 1 
Homogyne alpina (L.) Cass. (r) 1  +  
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin 3 1 2-3 2 2-3 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt r     
Oxalis acetosella L. + + + + + 
Picea abies (L.) Karsten 1 + + + + 
Soldanella montana Willd. 1 r r r r 
Sorbus aucuparia L. r r  + + 
Streptopus amplexifolius (L.) DC. (r)     
Trientalis europaea L. 1 + r 1 + 
Vaccinium myrtillus L. 1 2 1 2 1 
 
E0 

     

Dicranum scoparium  * *   
Polytrichum formosum  * *   
Sphagnum cf. girgensohnii  *    
Barbilophozia lycopodioides  *    
Plagiothecium laetum  *    
Plagiothecium curvifolium  *    
Calypogeia trichomanis   *   
Dicranella heteromalla   *   

Poznámka: D - Stromové patro bylo v roce 2008 již kompletně odumřelé. 
Druhy mechového patra byly určovány pouze v roce 2006. 
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