Z HODNOCENÍ LESNÍCH POROSTŮ
severních a severozápadních svahů
masivu Smrku v Jizerských horách
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1. Úvod.
Lesnický průzkum severních a severozápadních svahů masivu hory Smrk v Jizerských
horách a zhodnocení lesních porostů z přírodních a hospodářských hledisek bylo provedeno
na objednávku Jizersko-ještědského horského spolku, o.s., jako součást přírodovědných
studií, realizovaných v tomto území v letech 2006-2007.
Venkovní šetření bylo provedeno koncem září a počátkem října 2007. V rámci toho
byl proveden podrobný průzkum současného stavu lesních porostů a lesní půdy na trasách
navržených sjezdových tratí a lanových drah podle zákresu v zadání ke smlouvě. Zároveň
bylo provedeno posouzení současného stavu lesů celého dotčeného území s hledisek, které
jsou pojednávány v dalších kapitolách této zprávy. Zpracování zprávy a tabulkových a
mapových podkladů bylo provedeno v období listopad – prosinec 2007.

2. Hranice zájmového území
Ve smyslu přílohy k zadání prací je lokalizace území zvolena tak, aby obsáhla nejen
lokality přímo zasažené návrhy sportovních zařízení, ale i okolí, které bude nesporně
zasaženo případnou činností při výstavbě a zejména pak vlastním provozem. Navržené území
k šetření bylo v průběhu zpracování výsledků terénních šetření ještě rozšířeno o lokalitu
Rapické hory směrem k polským hranicím ve smyslu nově získaných informací o možných
dalších variantách, připravovaných se strany projektanta. Tato rozšířená varianta je
pojednávána ve zprávě ve slovním a číselném hodnocení odděleně, pokud je to účelné.
Původní výměra zadaného území, vypočtená z podkladů v současné době platného
lesního hospodářského plánu, je 845 ha porostní plochy, s rozšířenou variantou o území
Rapické hory je výměra 1082 ha (o 237 ha větší). Hranice území jsou zakresleny
v přiložených mapových podkladech.
Hranice šetřeného území probíhá od jihu od státní hranice po jižním svahu Smrku,
zčásti po Věžní stezce, navazuje po jižní části Vlašského hřebene na Velkou Rybí vodu a dále
na lesní cestu od chaty Hubertky k Jizerské chatě. Zde se obrací k severu, jde po hranici
lesního komplexu (v této zprávě nejsou řešeny nelesní pozemky) směrem k Černému kameni,
přechází hřeben Svinského vrchu a jde dále k severu do blízkosti chráněného území Pod
Smrkem. Dále vychází na okraj lesního komplexu a při jeho okrajích jde směrem k východu
k toku potoka Lomnice. Hranice původního zadaného území pak jde proti toku Lomnice a po
pokračující hranici oddělení až pod vrchol Smrku. Rozšířená varianta přibírá ještě lokalitu
hřebenu Rapické hory, jde při jižní hranici velkoškolek až ke státní hranici a po ní až za
vrchol Smrku na cestu, navazující od státní hranice na Věžní stezku.

3. Příslušnost území
Správní příslušností spadá území pod Krajský úřad v Liberci. Jedná se o části
katastrálních území Lázně Libverda, Ludvíkov pod Smrkem a Nové Město pod Smrkem.
Ústředním orgánem státní správy lesů je Ministerstvo zemědělství ČR, výkonným orgánem je
Oblastní inspektorát Lesů ČR v Liberci se svou Lesní správou LČR ve Frýdlantě. Ústředním
orgánem ochrany přírody je Ministerstvo životního prostředí ČR, výkonným orgánem
ochrany přírody je Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, do jejíž kompetence patří
celé dotčené území.
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Většina šetřených lesů je ve správě majetku Lesů České republiky (bývalý velkostatek
Clam-Gallasovského panství), jen okrajově (severní a západní okraje lesního komplexu) jsou
některé porosty ve vlastnictví obce Nového Města pod Smrkem (38 ha) a drobných vlastníků
(0,70 ha).
Z přírodně-lesnického hlediska patří celá oblast do přírodní lesní oblasti 21 – Jizerské
hory a Ještěd, do části 21a – Jizerské hory.
Lesní hospodářský plán (LHP) pro danou oblast, z něhož jsou čerpány hlavní údaje o
dřevinách a použity lesnické mapy, byl vypracován pro hospodářské období 2002-2011.

4. Mapové podklady
Základní mapové podklady jsou lesnické mapy v měřítku 1:10 000, a to:
- obrysová porostní mapa (se zákresem hranic území a variantou sjezd.tratí dle zadání)
- mapa kategorií lesa
- typologická mapa
Další mapová díla:
- mapy z GIS ÚHÚL v měřítku 1:25 000: mapa deklarovaných funkcí
- mapa funkčního potenciálu
- mapa Územního systému ekologické stability
- mapa geologická – výřez pro šetřenou oblast v měřítku 1:50 000
-

5. Přírodní podmínky oblasti
5.1. Geomorfologie a hydrografie
Šetřená oblast se nachází v severovýchodním výběžku Jizerských hor a jde prakticky o
masiv hory Smrku s navazujícími nižšími hřebeny vrchů Rapické hory, Měděnce, Svinského
vrchu, Závorníku a Kočičích kamenů. Převažující expozice je severozápadní, další významné
expozice jsou západní a severní s četnými až téměř jižními svahy bočních hřebenů. Území je
až na vlastní vrcholovou část Smrku velmi členité s velmi příkrými svahy hlavně ve svých
středních partiích. Je členěné hluboce zaříznutými údolími s potoky.
Nejvyšší bod oblasti je vrchol Smrku (1124 m n.m.), nejnižšími jsou lokality při okraji
lesního komplexu v jz. části pod Jizerskou chatou a při vyústění Ztraceného potoka jižně od
Nového Města, kde se pohybují v rozmezí 500-520 m n.m.
Lesnatost oblasti je téměř 100 %. Svahy jsou protkány několika kvalitními
zpevněnými, co do sklonů vyhovujícími silničkami a cestami, které až na vlastní vrcholovou
část Smrku dobře zpřístupňují celý komplex. Některé svážnice a přibližovací cesty
s mírnějšími sklony, které byly v provozu v době kalamitních těžeb v 70.-80. letech minulého
století, se zčásti samočinně zatravnily, pokud se zcela přestaly používat k dopravě dřeva.
Přibližovací linky na prudších sklonech jsou však stále „živé“ a staly se z nich dočasné nebo
trvalé erozní rýhy (podrobněji v dalších kapitolách).
Po stránce hydrografické patří území do pomoří Baltského moře, povodí Odry, dílčího
povodí Smědé, s vodohospodářsky významnými toky Smědá, Libverdský potok a Lomnice.
Celá oblast spadá do vyhlášené Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Jizerské hory (Vl. nař. č. 40/78 Sb.) Díky vysokým srážkám je na celém území velmi vysoký
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průměrný specifický odtok 32 l/s. z 1 km2, což je spolu s povodím Jizery nejvyšší z celé
oblasti Jizerských hor.

5.2. Klimatické poměry
Podle Atlasu podnebí ČSR je oblast 6. až 8. lesního vegetačního stupně (LVS – viz
dále) charakterizována jako mírně chladný okrsek, nižší polohy jako mírně teplý velmi vlhký
vrchovinový okrsek. Průměrné teploty za rok jsou podle nejbližších stanic HMÚ 4,4 °C,
průměrné srážky cca 1350 mm. Teplotní inverze se zde uplatňují v hlubokých uzavřených
údolích. Inverzních trvale zamokřených lokalit je v oblasti málo.
V důsledku rozsáhlého odlesnění na sklonku minulého století je na lesním porostem
dosud nezapojených plochách s méně příznivým druhem travního porostu (třtina chloupkatá)
teplota nižší než pod porostem, průměrná roční maxima i minima jsou extrémnější, četnost
mrazových dnů a hlavně jarních a pozdních mrazů je vyšší. Ledovkou a námrazou jsou zdejší
porosty značně poškozovány.
Větrné poměry jsou v oblasti významným faktorem, který ovlivňuje vývoj a stav
zdejších porostů silně a dlouhodobě. Nejvyšších četností dosahují větry jižních až
jihovýchodních směrů a jen o málo méně četné jsou směry přímo protilehlé – severozápadní.
Proto je úmyslné otevírání porostů z těchto směrů velmi nebezpečné a v historii se zde již
vícekrát opakovaly následné větrné kalamity značného rozsahu. Nebezpečné je především
vytváření delších nárazových stěn ze strany bořivých větrů nebo i náseků ve směru těchto
větrů, kterými se proudění v lese urychluje. Plánovanými zásahy, souvisejícími s výstavbou
sportovních zařízení, by nutně k následným škodám došlo.

5.3. Geologické a pedologické poměry
Ke studii je přiložena geologická mapa šetřené oblasti. Jižní část území – vlastní masiv
hory Smrk – je budována plástevnatou dvojslídnou rulou, rulové jsou i menší výchozy
vystupující z deluviálních sedimentů při severní hranici území. Pouze vlastní vrchol Smrku a
menší lokalita u 1. lavičky (severní úpatí Smrku) jsou z růžové drobně až středně porfyrické
dvojslídné žuly. Na severní okraj rulového pásma navazuje v západo – východním směru
položený pruh světlých šedobílých až narůžovělých leptinitů se zřetelně destičkovitou
odlučností. Jde o chudý podklad z křemene a albitu (drobnozrnná ortorula). Toto pásmo se
táhne od východního konce zástavby Lázní Libverda jižními svahy Závorníku, Svinského
vrchu, Měděnce a Rapické hory. Asi třetina území (vlastní hřbety a přilehlé svahy výše
uvedených vrchů) je budována zelenošedými chlorit-muskovitickými svory až fylity, které
posléze přecházejí na severních okrajích lesního komplexu do deluviálních sedimentů a
sprašových hlín.
Chemizmus žul a rul je značně kyselý, trpí nedostatkem základních živin. U svorů a
fylitů je chemizmus příznivější, u leptinitů značně nepříznivý.
Zvětrávání u žul je obtížné, je písčitého charakteru, místy až drolinovité. Půdy jsou
chudší, písčité až hlinito-písčité. Zvětrávání rul a svorů je o něco příznivější, v profilu jsou
půdy hlinitější, ale často, zvláště na svazích, mělčí a s hojným skeletem. U všech těchto půd je
zejména na svazích nižší obsah vázajících hlinito-jílovitých součástí, půdy jsou propustné, se
značným podílem skeletu, takže se nemohou přirozeně vytvořit trvalejší méně propustné
zábrany pro zadržování průtoku povrchové vody. Erozní činnost vody je proto velmi značná –
stále se obnovují erozní rýhy při každé silnější srážce, a to hlavně v místech, kde trvá lidská
činnost (přibližování dřeva, prošlapávání turistických chodníků, houbařské stezky apod.).
Většinou se neukázaly efektivní ani umělé přehrážky při použití místního materiálu.
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V důsledku vlastností geologického podloží se na mírnějších svazích vytváří chudší
(oligotrofní) kambizem (hnědá lesní půda) typická – na lesních typech 5K,5S, eventuálně
dystrická, přecházející na prudkých svazích a na skalnatějších podkladech až do rankeru (lesní
typy 5-6K9, 5-6Y, kategorie Z). Ve vyšších nadmořských výškách 6.-7.vegetačního stupně se
tvoří kryptopodzol (horská hnědá půda) typický až rankerový, v 8. vegetačním stupni až
podzol typický až rankerový. Jen zřídka se v oblasti vyskytují podmáčené a zamokřené lesní
typy, na kterých se vytváří glej rašelinový, podzolový a na nejextrémněji zamokřených
lokalitách až organozem (rašelina).
Vcelku jde tedy po stránce podloží a půd většinou o stanoviště velmi citlivá na ztrátu
živin a na extrémní zásahy do půdního povrchu, které se jen velmi pomalu a obtížně mohou
dostat do původního stavu. Na řadě stanovišť (hlavně prudké a povrchovým odtokem
ovlivňované svahy) způsobují tyto zásahy i nenávratné změny a následné škody – trvalé
erozní rýhy, znehodnocení odtékající vody splachem půdy, zvyšování její kyselosti
vyplavováním živin apod.

6. Zhodnocení růstových podmínek lesů v oblasti
6.1. Lesní vegetační stupně
Lesní vegetační stupně (dále LVS) vyjadřují vztah mezi klimatickými poměry a
biocenózou, z níž největší důraz se klade na přirozené složení dřevinného patra. Vegetační
stupňovitost je též závislá na reliéfu terénu a půdních poměrech, takže nelze stanovit přímou
hranici mezi jednotlivými LVS, ale jde spíše o mozaikovité uspořádání. Přibližné určení
hranice je vymezeno na typologické mapě, kde je číslo LVS uvedeno jako první v označení
lesního typu. Název LVS je odvozen od hlavních dřevin přirozené skladby.
V oblasti se jedná o následující rozvrstvení LVS (zaokrouhleno na celé ha a desetiny %):

LVS
3 - dubobukový
5 - jedlobukový
6 - smrkobukový
7 - bukosmrkový
8 - smrkový
Celkem

Lokalita Smrk
ha %
2
0,3
171 20,2
509 60,2
55
6,5
109 12,8
845 100,0

Území celkem s Rapickou horou
ha
%
2
0,2
186
17,2
662
61,2
86
7,9
146
13,5
1082
100,0

Z přehledu vyplývá, že výrazná převaha je soustředěna do 6. LVS, kde je v přirozené
skladbě příslušných lesních typů vedle převažujícího buku zastoupen smrk ztepilý v průměru
30-40% (blíží se spíše 40 %). V dalším slaběji zastoupeném 5. LVS je smrk v přirozené
skladbě jen do 10 % (hlavními dřevinami jsou buk a jedle), následuje 8. LVS, kde má být již
naprosto výrazná převaha přirozeného zastoupení smrku (téměř 100 %). Podíl smrku
v šetřené oblasti v přirozené skladbě je rozhodující (dle výpočtu z ploch lesních typů a %
přirozené skladby je podíl 82,6 %).
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6.2. Soubory lesních typů a lesní typy
Podle významných vlastností stanoviště jsou vytvořeny ekologické řady: extrémní,
kyselá, živná, obohacená, oglejená, podmáčená a rašelinná. Na šetřené lokalitě převládá řada
kyselá (K, N – 55 % celkové plochy), v dalším pořadí je přechod mezi kyselou a živnou řadou
(S), která zasahuje do 33 % stanovišť a velmi výrazná je ještě řada extrémní (Z, Y), která
pokrývá 8,5 % (a včetně Rapické hory 8,9 %) porostní plochy území.
Soubory lesních typů (SLT) vznikly kombinací ekologické řady a LVS. V oblasti se
nejčastěji vyskytují SLT v 6. LVS, a to SLT 6K na 34 %, 6S na 24 %, méně často SLT 5K na
11 % a 5S na 9 % plochy. Dosti výrazný je SLT v extrémní ekologické řadě 8Z (8,5 %
plochy). Rozdíly v původně vymezené lokalitě Smrk a v rozšířené lokalitě o Rapickou horu
nejsou významné (nižší podíl 5. LVS a vyšší 7. a 8. LVS).
Lesní typy (LT) vyjadřují podrobné vlastnosti stanovišť, jsou rozpracováním SLT
podle převládajícího rostlinného společenstva a dalších faktorů, které rozhodují o volbě
přirozené skladby porostů. V oblasti se vyskytují následující lesní typy (řazeno podle plošné
významnosti v ha a %, první údaje pro původní lokalitu Smrk, druhé údaje celkem s Rapickou
horou):
6K1 – Kyselá smrková bučina metličková. Plocha 150,66 ha/17,8 %; 216,88 ha/20,0 %
6K9 – Kyselá smrková bučina svahová. Plocha 111,72 ha/13,2 %; 111,72 ha/10,3 %
6S4 – Svěží smrková bučina ochuzená. Plocha 81,24 ha/9,6 %; 124,44 ha/6,7 %
8Z4 – Jeřábová smrčina třtinová. Plocha 68,68 ha/8,1 %; 91,28 ha/8,4 %
5K1 – Kyselá jedlová bučina metličková. Plocha 76,46 ha/9,0 %; 76,46 ha/7,1 %
5S6 – Svěží jedlová bučina ochuzená. Plocha 57,88 ha/6,8 %; 72,88 ha/6,7 %
6S1 – Svěží smrková bučina šťavelová s třtinou chloupkatou. Plocha 43,88 ha/5,2 %;
43,88 ha/4,1 %
6S9 – Svěží smrková bučina svahová. Plocha 39,80 ha/4,7 %; 49,00 ha/4,5 %
7K9 – Kyselá buková smrčina svahová. Plocha 32,12 ha/3,8 %; 39,12 ha/3,6 %
6S5 – Svěží smrková bučina kapradinová se šťavelem. Plocha 38,56 ha/4,6 %; 38,56 ha/3,6 %
7K3 – Kyselá buková smrčina třtinová. Plocha 13,76 ha/1,6 %; 36,40 ha/3,4 %
8K2 – Kyselá smrčina třtinová. Plocha 22,80 ha/2,7 %; 34,68 ha/3,2 %
6K3 – Kyselá smrková bučina borůvková. Plocha 0; 30,28 ha/2,8 % (jen s Rapickou horou)
6K6 – Kyselá smrková bučina metličková vrcholová. Plocha 20,72 ha/2,5 %; 20,72 ha/1,9 %
5S1 – Svěží jedlová bučina šťavelová s kapradinami. Plocha 13,08 ha/1,5 %; 13,08 ha/1,2 %
5K9 – Kyselá jedlová bučina svahová. Plocha 11,20 ha/1,3 %; 11,20 ha/1,0 %
8T2 – Podmáčená zakrslá smrčina borůvková. Plocha 9,00 ha/1,1 %; 9,00 ha/0,8 %
8K9 – Kyselá smrčina svahová. Plocha 5,60 ha/0,7 %; 8,20 ha/0,8 %
Ostatní lesní typy mají okrajový význam s plochou do 1 % výměry oblasti: 3U1,
5Y1,5K3, 5K6, 5S9, 5O1, 6Z3, 6Z9, 6Y1, 6K7, 6N2, 6N3, 6A3, 6O1, 6G1, 7K1, 7G3, 8Z9,
8S1, 8G3. Z přehledu vyplývá, že mezi plošně nejvýznamnějšími lesními typy jsou typy na
prudkých svazích (6K9, 6S9, 7K9) a na extrémních stanovištích (8Z4).

6.3. Funkce lesů a jejich kategorizace
Lesy plní v krajině důležité funkce, které daleko převažují svým významem nad jejich
obvyklou funkcí hospodářskou (kategorie lesa 10 – § 9 lesního zákona č. 289/95 Sb.) Tyto
funkce jsou deklarovány lesním zákonem v § 7 a 8. V § 7 jsou deklarovány funkce lesa
ochranné. V šetřené oblasti jde o § 7 odst. 1b –lesy ochranné – vysokohorské lesy pod hranicí
stromové vegetace. Tato kategorie je v rozhodování o zařazení do hospodářských souborů
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(viz dále) nadřazena všem následujícím. Pokud dochází k překryvům s ostatními funkcemi, je
tato rozhodující pro způsoby hospodaření v lese.
V § 8 jsou deklarovány funkce, zařazující lesy do kategorií lesa zvláštního určení.
V šetřeném území je nadřazena všem ostatním lesům zvláštního určení kategorie 31a – lesy
zvláštního určení v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně (§ 8, odst. 1a
lesního zákona). Zde jsou to odběrná místa pro pitnou vodu města Nové Město pod Smrkem a
jejich bezprostřední okolí včetně pramenišť.
Následuje kategorie lesa 31b – lesy zvláštního určení v ochranných pásmech léčivých
zdrojů a minerálních vod (§ 8, odst. 1b lesního zákona). Zde se jedná o lesy v oblasti jímání
léčivých vod pro Lázně Libverda (dle zákona č. 20/96 Sb., § 48 a Vyhlášky MZ ČR č. 26/72
Sb., § 24).
Další pořadí významnosti zaujímá kategorie lesa zvláštního určení 32a – lesy
zvláštního určení v přírodních rezervacích a přírodních památkách (§ 8 odst. 2a lesního
zákona). Zde jde o přírodní památku Pod Smrkem (Vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb.).
Jako poslední v zařazení překryvu kategorií, ale zdaleka ne poslední ve významu pro
danou oblast, je kategorie lesů zvláštního určení 3e – zvýšená funkce půdoochranná,
vodoochranná, klimatická a krajinotvorná (§ 8, odst. 2e lesního zákona) a kategorie lesů
zvláštního určení 32f (§ 8, odst. 2f lesního zákona) – lesy zvláštního určení, potřebné pro
zachování biologické různorodosti. Zde se jedná o prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES).
Pro význam lesů v dané oblasti svědčí skutečnost, že celých 98,3 % lesů původně
navržené části, resp. 93,1 % lesů rozšířené části je kategorizováno buď v lesích ochranných,
nebo v lesích zvláštního určení.
Přehledová tabulka rozhodujících kategorií lesa
Kategorie
10
21b
31a
31b
Celkem

Lokalita Smrk
Plocha v ha %
23
2,7
106
12,5
33
3,9
683
80,9
845
100,0

Území celkem s Rapickou horou
Plocha v ha %
75
6,9
134
12,4
33
3,0
840
77,7
1082
100,0

Z toho lesy hospodářské (kategorie 10) se nacházejí v severních okrajových partiích
lesního komplexu v bezprostřední blízkosti zástavby Nového Města pod Smrkem, které lze
charakterizovat jako příměstské rekreační lesy s vysokou celoroční návštěvností (turistika,
houbaření, myslivost) a zčásti i jako ochranné pásmo velkoškolky. Tyto funkce nejsou přímo
deklarovány, ale nejsou proto o nic méně důležité.
Lesy ochranné jsou soustředěny přibližně u vrcholu Smrku a jeho okolí na mírnějších
náhorních svazích. Ochranný charakter ale vedle této souvislé plochy mají ještě i roztroušené
extrémní skalnaté výchozy na souborech lesních typů 5Y, 6Z a 6Y (celková plocha 2,07 ha).
Lesy a lesní půda této kategorie požívá nejvyšší ochrany a jakákoliv činnost, narušující stav
porostů a půdního povrchu, pokud nejde o nevyhnutelné asanační zásahy, je zde vyloučena.
Lesy zvláštního určení v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů jsou
soustředěny v prameništních oblastech severních okrajů lesního komplexu s vodovodními
zařízeními a na ně navazuje neméně závažné území II. ochranného pásma (viz dále). Lesy této
kategorie jsou zároveň v překryvu s kategorií 31b. Vodohospodářská funkce porostů v I. PHO
spočívá v ochraně vodních toků a zdrojů podzemních vod a vodohospodářských zařízení před
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erozí a jejich jakémukoliv jinému znečištění. To se týká veškeré hospodářské činnosti v lese
(těžba, přibližování, zabezpečení dopravních linií), ale i dalších opatření: zákaz používat
chemické látky, zákaz klučení pařezů, budování staveb, skladišť materiálu, zákaz vjíždění
mechanizačními prostředky mimo zpevněné cesty, zákaz umísťování a odkládání odpadků,
zákaz parkování vozidel. PHO II. stupně (lokalita Nové Město pod Smrkem – Vyhláška
2578/90-235), které není kategorizováno, má velmi významnou rozlohu 128 ha a navazuje na
I. PHO směrem k jihu v široké lokalitě, která zasahuje až k Streitovu obrázku (viz mapa
deklarovaných funkcí). V tomto pásmu je důležitá především hygienická ochrana vodních
zdrojů před znečištěním (zabránění rýhové a plošné erozi nevhodnými zásahy), vytváření
příznivých klimatických, hydrologických a půdních podmínek oběhu vody a ochrana a
podpora vydatnosti vodních zdrojů. Mimo jiné je zde pochopitelně vyloučeno provádět
stavby, které vodu uměle zadržují a z nichž se voda navíc ještě odčerpává (v našem případě
projekty nádrží pro zasněžování). Tyto záležitosti je nutné řešit nejen na lesní půdě, ale i
v navazující krajině mimo les směrem k zástavbě města.
Plošně nejrozsáhlejší kategorii tvoří kategorie 31b. V lesích této kategorie je nutno
dbát na stálé zlepšování infiltračních poměrů, tj. v našem případě volba vhodné dřevinné
skladby, snižování výměry nezalesněných a nedolesněných ploch a především minimalizace
ploch, které snižují vsakování vody do půdy – penetrované plochy, nové cesty, parkoviště
apod. Dále se nesmí používat velkých holosečných zásahů, v hospodaření preferovat
podrostní a výběrné způsoby. Nesmí se používat technologie, které jakýmkoliv způsobem
zapříčiňují vznik eroze. U stávající dopravní sítě dbát důsledně na protierozní ochranu (šetrné
odvodňování, spádování odtoku). Opět jako u kategorie 31a zamezit kontaminaci škodlivými
látkami, a to na povrchu i u podzemních vod. Zásadně nenarušovat přirozené odtokové
poměry.
V rámci kategorie 31b a z větší části v kategorii lesů ochranných dochází k překryvu
s velmi významnou kategorií 32e (lesy půdoochranné a vodoochranné), která není v LHP
vzhledem k dalším vzájemným překryvům plně deklarovaná. Proto bylo provedeno v rámci
tohoto šetření odvození jejího přibližného rozsahu podle charakteristik lesních typů, podle
hustoty vrstevnic a podle provedeného venkovního šetření. Tato kategorie se soustřeďuje
v plné míře do lesních typů 5Y1, 5K3, 5K9, 6Z3, 6Z9, 6Y1, 6K6, 6K7, 6K9, 6S9, 6N2, 6N3,
6A3, 7K9, 8K9, 8Z9, a zčásti do LT 5K1, 5K6, 5S6, 6K1, 6S1, 6S4, 6S5, 7K1, 7K3, 8K2 a
8S1. Její celková odhadnutá výměra je na původní lokalitě Smrk 493 ha a celkem se
zahrnutím Rapické hory 623 ha, což činí v obou případech 58 % celkové lesní plochy území
(viz též mapa funkčního potenciálu). Na převážné ploše této kategorie je přestoupen kritický
sklon 37-38 % (tj. asi 17 stupňů) na délce po spádnici větší než 100 m (metodika Macků &
Šach 1988). Na těchto svazích je ohrožena stabilita půdního povrchu a horní vrstvy
minerálního horizontu povrchovou a rýhovou erozí, jakmile dojde k jeho nevhodnému
narušení těžbou, dopravou, trvalejším odlesněním a jinou podobnou činností. Toto nebezpečí
narůstá právě na půdách s podkladem zdejších typů žuly, ruly a svoru, které zde mají nízký
obsah jílovito-hlinitých součástí na to, aby půdu dostatečně pojily.
V šetřeném území se dále nachází v porostu 151D les kategorie zvláštního určení dle §
8 odst. 21 lesního zákona – kategorie 32a – přírodní památka Pod Smrkem, výměra 1,68ha (je
v souběhu s nadřazenou kategorií 31b). Jde o velmi geneticky cenný porost smrku, buku a
jedle. Smrk a jedle jsou zde uznané dřeviny jako zdroj reprodukčního materiálu. Na severním
úbočí Smrku je ještě uznaný semenný porost pro dřevinu buk (porost 140A17). Na
východním úbočí Smrku se nalézá zvláště chráněné území Klečoviště na Smrku.
Na severním úbočí Smrku se dále nacházejí dvě výzkumné plochy (kategorizace – les
zvláštního určení dle § 8 odst. 2d (pod Streitovým obrázkem a nad 2. lavičkou (viz mapa
deklarovaných funkcí).
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Význam náhorní části hory Smrk je dále zvýrazněn zařazením lokality do II. zóny
ochrany přírody CHKO Jizerské hory. Jde o lesní ekosystémy s částečně pozměněnou
druhovou skladbou a cílem zařazení je uchování přírodních hodnot a postupné přibližování
přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou stabilitou, usměrňované v tomto smyslu
lidskou činností. Výrazným omezením v II. zóně je zákaz nevratného poškozování půdního
povrchu.
Význam lesů v oblasti je dále podtržen i vymezením prvků územního systému
ekologické stability (ÚSES). Podle definice jde o vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Velmi
významné je regionální biocentrum Úbočí Smrku o ploše 315 ha, které zahrnuje prakticky
celou centrální část šetřeného území. Na ně navazují lokální biocentra U třetí lavičky, U
Ztraceného potoka, Smrk, U liščí farmy, U jeskyně, Nad Streitovým obrázkem, U Smuteční
cesty, Nad Velkou rybí vodou. Biocentra jsou propojena biokoridory. Vrcholové partie hory
Smrk jsou součástí (severní přídavek) nadregionálního biocentra Velké Jizerské louky. Těsně
při jz. hranici navazuje na šetřené území nadregionální biocentrum Jizerskohorské bučiny a na
západě lokální biocentrum Pod Závorníkem. Zákresy uvedených prvků jsou v přiložené mapě
ÚSES.
V neposlední řadě plní lesy v oblasti významnou úlohu krajinotvornou a rekreační.
Oblast je propojena několika turistickými stezkami, z nichž jedna přes vrchol Smrku
propojuje i polskou část Jizerských hor a Krkonoš. V oblasti jsou turistické chaty Hubertka a
Jizerská chata, nová rozhledna na Smrku a jižně od Nového Města je v údolí Ztraceného
potoka hojně navštěvovaný pramen Kyselky. Lesy, přiléhající k Lázním Libverda, jsou
v územním plánu zařazeny mezi lesy se zvýšeným rekreačním potenciálem (viz mapa
funkčního potenciálu), jde o lesní oddělení 204 a 146. Přírodně mimořádně cenné jsou
zejména lokality ve spodních partiích oblasti pod Smuteční a Měděnou cestou, které byly jen
slabě dotčeny imisní a kůrovcovou kalamitou. Z horních svahů Smrku je malebný pohled na
členitý a druhově pestrý terén hřebenů Závorníku, Svinského vrchu, Měděnce a Rapické hory.
Je to pohled na území, které je dosud poměrně málo dotčené nevhodnou lidskou činností, a
proto ve své současné podobě cenné jako významný krajinotvorný prvek.

6.4. Historické zastoupení dřevin
V šetřené lokalitě, podobně jako v ostatní části Jizerských hor, bylo již v době před
počátkem našeho letopočtu dle pylových analýz zastoupení dnešní hlavní dřeviny smrku
ztepilého v polohách nad 700 m n.m. kolem 30 %. Tento podíl se neměnil ani v starším
subatlantiku (do 1300 n. l.), jen přibyl podíl jedle (23%). Buku bylo vždy do 20 %, kleč zde
zřejmě byla v mnohem nižším zastoupení, než se uvádí pro Jizerské hory, protože zde chybí
náhorní rašelinné polohy. Ještě v urbáři z počátku 18. století se pro oblast revíru Bílý Potok
uvádí z hlavních dřevin na prvním místě smrk. Podle prvních dostupných podrobných map
dřevin z r. 1811, které pro šetřenou oblast bylo možno získat, je smrk zastoupen v oblasti
přibližně nad 900 m n.m. (tj. horní část Smrku) prakticky ve 100 %, v části zhruba mezi 700900 m n.m. je zastoupení smrku většinou nad 50 %, buku do 40 % a zbytek tvoří jedle, javor
(klen) a bříza. Z toho smrku je v poměru k buku více v jz. části území (cca 7:3), kdežto na
sever a SZ je poměr cca 6:4. V polohách asi od 600 do 700 m n.m., a to především na
hřbetech a svazích Svinského vrchu, Měděnce a Rapické hory, pak dle těchto mapových
podkladů výrazně převažuje buk (přes 60 %), přičemž jižně od Rapické hory buková převaha
pokračovala v pruhu až téměř do nadmořské výšky 900 m. Podíl jedle se zde všude udržuje
jen v zastoupení do 10 %. Smrk však byl v té době v převaze také i v sz. a severních částech
oblasti až na pruh severně od Měděnce, kde převažuje buk. Zde je o něco vyšší podíl jedle
(ale ne více než 10-15 %), břízy a v kamenitějších terénech javoru. Mapy z tohoto roku

10

ukazují podíly dřevin ještě před zahájením intenzivnější umělé obnovy, která započala až
v období 20. až 30. let 19. století.
V dalším období se podíl smrku postupně zvyšoval i ve středních a nižších
nadmořských výškách, a to převážně z umělého zalesnění. Ale právě u smrku se uvádí, že
ještě dlouho trvalo používání semene z místních sběrů. Spíše nebylo dodržováno používání
semene smrku z nižších růstových pásem do vyšších a naopak. Domácí provenience buku a
ostatních listnáčů je zaručena, jedle je již tak málo, že se v evidenčních podkladech starých
lesních hospodářských plánů téměř neobjevuje.
K výrazným změnám ve prospěch využívání cizího semene u smrku dochází pak ve
velké míře až od 20.-30. let 20. století, kdy po větrných a mniškových kalamitách se do
oblasti dostávalo semeno z různých koutů panství Clam-Gallasů, případně i z nákupů od
velkoobchodníků se semeny, kdy původ semene mnohdy nelze doložit.

6.5. Genetická hodnota smrku
Ze závěru předešlé kapitoly lze usoudit, že porosty smrku, které se zachovaly ještě do
období začátku imisní a kůrovcové kalamity v 70.-80. letech minulého století, měly v té době
stáří přes 60 let a nadprůměrnou kvalitu, byly ve většině případů místního původu. Tyto
porosty byly cca od 60. let minulého století evidovány v hospodářských plánech jako uznané
porosty ke sběru semene fenotypové kategorie II-A a II-B. Na tomto základě bylo provedeno
šetření odrůstajících smrkových kultur, mlazin až tyčovin 2. až 5. (resp. 6.) věkového stupně
dle současného LHP, které převážnou měrou vznikaly pod těmito matečnými porosty a které
by se měly stát základem budoucích zdrojů odběru semene.
V šetřené oblasti je poměrně dosti výrazné zastoupení těchto smrkových porostů.
Porosty vzniklé pod nejkvalitnějšími matečnými porosty kategorie II-A jsou soustředěny na
obou svazích při horním a středním toku Lomnice (zejména v porostech 140A a 149F), velmi
značné množství těchto následných porostů pod bývalými kvalitními matečnými porosty
kategorie II-B je soustředěno na obou svazích a při toku Ztraceného potoka. Rovněž výrazná
plocha je soustředěna v západní části mezi Jizerskou chatou a Francouzskou cestou.
Narušení a případná likvidace těchto porostů, které jsou z velké části zahrnuty do
lokalit, kterých by se měly výrazně dotknout odlesňovací záměry pro plánované sjezdovky a
lanovky, by bylo velkou ztrátou pro zajištění genetického základu hlavní dřeviny oblasti.

6.6. Současné zastoupení dřevin
Z podkladů současně platného lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářské
celky oblasti byly provedeny výpočty zastoupení dřevin podle druhu dřeviny a věkových
stupňů. Jsou uvedeny pro původně šetřenou část a pro celé území včetně Rapické hory. Údaje
jsou v absolutních veličinách v ha a v % na danou plochu.
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Druhy dřevin celkem v ha a v %
Dřevina
Smrk ztepilý
Smrk exoty
Jedle
Borovice lesní
Modřín
Borovice kleč
Douglaska
Jehličnany celkem
stávající holiny

Původní území
ha
%
530,36 62,76
112,01 13,26
0,53
0,06
1,28
0,15
65,57
7,76
2,25
0,27
712,00 84,26
3,00
0,36

Celé území
ha
%
653,25 60,37
164,54 15,21
1,13
0,10
2,55
0,24
83,24
7,69
2,25
0,21
0,04
907,00 83,82
3,00
0,28

Dub
Buk
Javor klen
Lípa malolistá
Olše lepkavá
Bříza
Jeřáb ptačí
Jasan
Listnáče cekem

1,46
108,12
6,12
0,26
1,94
10,22
1,87
0,01
130,00

1,61
128,49
6,18
0,32
2,35
14,10
18,92
0,01
172,00

0,17
12,80
0,72
0,03
0,23
1,21
0,22
15,38

0,15
11,88
0,57
0,03
0,22
1,30
1,75
15,90

Poměr věkových stupňů v ha a v %
Celé území
Věk. st. Pův. území
ha %
ha
%
0
3,00 0,36
3,00 0,28
1
174,13 20,61 217,18 20,07
2
255,70 30,26 365,96 33,82
3
100,88 11,94 107,21
9,91
4
64,84 7,67
80,93
7,48
5
23,56 2,79
30,14
2,78
6
6,36 0,75
6,78
0,63
7
6,05 0,71
10,85
1,00
8
18,08 2,14
18,70
1,73
9
52,97 6,27
69,12
6,39
∑
845,00 100,00 1082,00 100,00

Věk. st.
10
11
12
13
14
15
16
17

Pův. území
ha
%
16,79 1,99
32,10 3,80
19,79 2,34
23,28 2,75
5,79 0,69
17,98 2,13
10,34 1,22
13,36 1,58

Celé území
ha
%
38,72 3,58
38,67 3,57
20,64 1,91
23,28 2,15
5,79 0,54
18,27 1,69
11,57 1,07
15,19 1,40

Z tabulek vyplývá, že výraznou převahu v dané oblasti má smrk ztepilý (63 %, resp.
60 %). Je zastoupen hlavně v 1. až 4. věkovém stupni, v nichž má výměru 64 % z celé své
plochy. Z toho ve 3. a 4. věkovém stupni, kde jsou většinou nadějné smrkové mlaziny, je 148
ha (tj. 28 % plochy smrku). Poměrně významné jsou však ještě věkové stupně kolem mýtného
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stáří (8. až 13.), což je celkem 27 % plochy smrku. Z toho je patrné, že po imisní a kůrovcové
kalamitě se zachovala v oblasti ještě dosti značná plocha i starších smrkových porostů.
Na druhém místě v zastoupení jsou smrkové exoty, které zaujímají 13 % (resp. s
Rapickou horou 15 %) celkové výměry oblasti. Jde o poměrně silné zastoupení, soustředěné
pouze do 2. a menší částí do 1. věkového stupně. S touto dřevinou, která po 2 decenia
působila jako krycí pro imisní holiny, se nepočítá do budoucna a bude různými způsoby
přeměňována na skladbu přirozenou (hlavně na smrk s příměsí jeřábu a břízy, v nižších
partiích i na buk a klen, resp.jedli).
Těsně za smrkovými exoty je v zastoupení buk, který má v oblasti 13 %. Je sice
nejvíce přítomen hlavně v 1. věkovém stupni a významně ještě i v 2. věkovém stupni (celkem
na 48 % své celkové plochy), ale je rozprostřen prakticky do celého věkového rozpětí –
nejsilněji od 13. věkového stupně výše (37%). Je to velmi významná dřevina, která bude
v oblasti společně se smrkem ztepilým hrát rozhodující úlohu a jeho zastoupení se bude
výrazně zvyšovat (viz přirozená skladba lesních typů a hospodářských souborů).
Nepříliš příznivou roli hraje v oblasti na 4. místě v pořadí zastoupený modřín. Je
zastoupen na 7,7 % celkové plochy a byl sázen do středních a nižších poloh na imisní holiny
jako rychle rostoucí a zabuřenění lépe odolávající dřevina. Modřín je rovněž považován za
dřevinu náhradní, která až na nejnižší polohy bude postupně přeměňována na přirozenou
skladbu (hlavně na buk a jiné vhodné listnáče a jedli). Její přeměna bude zřejmě urychlena
ještě tím, že v poměrně značné výměře není její kořenová soustava (z nevhodného druhu
obalované sadby) řádně vyvinuta a porosty jsou nestabilní.
Pro dané území má ještě význam bříza, která je zastoupena na 1,2 %. Její příměs je
hlavně v dolních částech oblasti a čím výše, tím její význam jako meliorační a zpevňující
dřeviny stoupá. Objevuje se hlavně ve 2. věkovém stupni jako jednotlivě nebo skupinovitě
vtroušená ve smrku, modřínu a v cenných listnáčích.
Jeřáb je zastoupen hlavně v doplněné lokalitě Rapická hora, kde tvoří až 7 %
zastoupení. Často doprovází smrkové exoty, s nimiž byl buď současně sázen nebo dosazován
jako meliorační dřevina. Právě zde, převážně na rulovém podkladě, se mu daří dobře a bude
tvořit vhodný přechod od přípravných dřevin k cílovým. Je soustředěn hlavně do 2. věkového
stupně a jeho celkové zastoupení v území nepřesahuje 2 %.
Celkově má nejsilnější zastoupení 2. věkový stupeň (kolem 30 %), což je následek
zalesňování imisních holin v 80. letech minulého století. Pak následuje 1. věkový stupeň
(20%) a s cca 10 až 12 % 3. věkový stupeň. Tyto 3 stupně jsou rozmístěny hlavně
v nejvyšších polohách na Smrku a jeho horních částech svahů. Stále však zbývá cca 40 %
území, kde jsou poměrně rovnoměrným procentem zastoupeny ostatní věkové stupně (ca od 2
do 8 %), a to až do nejstaršího 17. věkového stupně. V nich se objevují vedle smrku, buku a
břízy ještě i další cenné listnáče, ponejvíce klen.

6.7. Hospodářské soubory
Z kombinace porostních typů, stanovištních poměrů a kategorií lesa byly
zkonstruovány hospodářské soubory, z nichž jsou v šetřené oblasti zastoupeny následující (v
pořadí od nejsilněji zastoupených – pro původní a celkovou oblast šetření):
HS č. 2521 – smrkové porosty na kyselých stanovištích vyšších poloh, v lesích zvláštního
určení v ochranných pásmech léčivých a minerálních vod – plocha 535,46 ha, 63 %, resp.
619,55 ha, 57 %.
HS č. 2724 – náhradní porosty na kyselých stanovištích horských poloh v lesích zvláštního
určení v ochranných pásmech léčivých a minerálních vod – plocha 75,09 ha, 9 %, resp.
133,41 ha, 12 %.
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HS č. 2526 – bukové porosty na kyselých stanovištích vyšších poloh v lesích zvláštního
určení v ochranných pásmech léčivých a minerálních vod – plocha 71,36 ha, 8 %, resp. 86,08
ha, 8 %.
HS č. 024 – náhradní porosty smrkových exot ve vysokohorských lesích pod hranicí stromové
vegetace (lesy ochranné) – plocha 53,14 ha, 6 %, resp. 71,28 ha, 7 %
HS č. 021 – smrkové porosty ve vysokohorských lesích pod hranicí stromové vegetace (lesy
ochranné) – plocha 52,74 ha, 6 %, resp. 62,46 ha, 6 %
HS č. 531 – smrkové porosty na kyselých stanovištích vyšších poloh – plocha 18,29 ha, 2 %,
resp. 47,45 ha, 4 %
HS č. 1501 – smrkové porosty na exponovaných stanovištích vyšších poloh v lesích
zvláštního určení v ochranných pásmech PHO I. stupně – plocha 22,48 ha, 3 %, resp. 22,48
ha, 2%.
HS č. 551 – smrkové porosty na živných stanovištích vyšších poloh – plocha 17,78 ha, 1,6 %
HS č. 536 – bukové porosty na kyselých stanovištích vyšších poloh – plocha 4,80 ha, 0,6 %,
resp. 7,44 ha, 0,7%
HS č. 1506 – bukové porosty na exponovaných stanovištích vyšších poloh v lesích zvláštního
určení v ochranných pásmech PHO I. stupně – plocha 5,88 ha, 0,5 %
HS č. 1724 – náhradní porosty na kyselých stanovištích horských poloh v lesích zvláštního
určení na PHO I. stupně – plocha 4,34 ha, 0,4 %
Další hospodářské soubory jsou v oblasti zastoupeny jen velmi slabě, jsou to HS č. 437, 534,
556, 576, 2421, 2426, 2544.
S naprostou převahou je v šetřené oblasti zastoupen HS č. 2521. Poměrně značné
zastoupení má ještě HS č.2724, což jsou porosty smrkových exot, hlavně soustředěné mezi
Rapickou horou a Smrkem. V dalším pořadí přistupuje již příznivý soubor č. 2526 s převahou
bukových porostů a poté následují 2 soubory ochranného lesa, plošně vzájemně vyrovnané –
024 a 021. Plošně významnější jsou v oblasti ještě smrkové soubory 531 a 1501.
V lesích hospodářských souborů lesa hospodářského se opatření realizují ve smyslu
příslušných předpisů lesního zákona, rozpracovány jsou v Oblastním plánu rozvoje lesa pro
lesní oblast 21. U hospodářských souborů v lesích zvláštního určení jsou rozhodující omezení,
uvedená v kategorizaci lesa (zde porosty v I. PHO a ochranných pásmech léčivých zdroj), u
lesů ochranných jsou omezení nejpřísnější (viz kategorizace).

6.8. Přirozenost lesních porostů
Přirozená druhová skladba dřevin v lesních typech
V plošně rozhodujících lesních typech je stanovena tato druhová skladba dřevin:
6K1, 6K3, 6K6 a 6K9 : buk 40 %, smrk 40 %, jedle 20 %, jeřáb +
6S1, 6S4, 6S5 a 6S9: buk 40 %, smrk 30 %, jedle 30 %
8Z4: smrk 90 %, jeřáb 10 %
5K1, 5K9: buk 60-70 %, jedle 30 %, smrk do 10 %
5S1, 5S6: buk 50 %, jedle 40 %, smrk 10 %
7K3, 7K9: smrk 60-70 %, buk 20-30 %, jedle 10-20 %
8K2, 8K9: smrk 100 %, jeřáb, buk, jedle +
8T2: smrk 100 %, bříza pýřitá +
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Stupně přirozenosti lesních porostů
Pro určení stupně přirozenosti a z něho vyplývající ekologické stability byla zvolena
metodika podle přirozené skladby dřevin v lesních typech. Podíl dřevin přirozené skladby byl
rozčleněn do 5 stupňů:
1. stupeň (nejvzdálenější přirozené skladbě): do 10 % dřevin přirozené skladby (PS)
2. stupeň: od 11 do 30 % dřevin PS
3. stupeň: od 31 do 50 % dřevin PS
4. stupeň: od 51 do 70% dřevin PS
5. stupeň: nad 70 % dřevin PS
Přitom za ekologicky poměrně stabilní je možno již počítat porosty od 3. stupně. Podle
této metodiky je v 1. stupni 204 ha, tj.19 % (celkem za celou oblast včetně Rapické hory),
v 2. stupni 206 ha, tj.19 %, v 3. stupni 357 ha, tj.33 %, ve 4. stupni 113 ha, tj.10,5 % a
v 5. stupni 202 ha, tj.19 % plochy porostů.
Celkem je tedy v šetřené oblasti středně až vysoce stabilních porostů 672 ha, tj.62 %,
což lze kvalifikovat jako velmi dobrý stav vzhledem k tomu, že do oblasti již nezasahuje
vysoce ekologicky stabilní pásmo Jizerskohorských bučin.

6.9. Škodlivé faktory v území
Vedle přirozených nepříznivých faktorů, jako je nestabilní půdní podklad v kombinaci
s erozí na svazích a nepříznivé větrné poměry (o tom bylo již pojednáno dříve), je nutno se
zmínit ještě o imisní a následně kůrovcové kalamitě, která postihla Jizerské hory v 70. a 80.
letech min.století. V šetřené oblasti byly postiženy hlavně smrkové porosty v horských
polohách, většinou nad 650-700 m n.m. Postiženou plochu je možno odvodit z podílů
současného 1., 2. a z malé části 3. věkového stupně v kombinaci s podílem náhradních dřevin,
jimiž se na kalamitních plochách hlavně zalesňovalo. Podle této kalkulace došlo na původní
zadané lokalitě ke kalamitnímu odlesnění asi na 350 ha a na celé lokalitě včetně Rapické hory
asi na 450 ha, tj. v obou případech asi na 40 % plochy. Následky jsou dlouhodobé, a to nejen
v důsledku méně příznivého složení mladých porostů, což je možné v dalším období uvést
opět do normálního stavu, ale především v důsledku dlouho přetrvávajících chemických změn
v půdním režimu. Podle měření obsahu SO2 na místních stanicích ČHMÚ byly právě u
stanice Nové Město pod Smrkem od roku 1979 až do r. 1992 vykazovány každoročně jedny
z nejvyšších koncentrací z celé oblasti Jizerských hor.
Dosud platná pásma ohrožení imisemi, vymezená VÚLHM, jsou chápána jako
odstupňované synergické působení imisí, orografických, klimatických, stanovištních a
genetických podmínek na dospělé smrkové porosty. Jsou charakterizována jejich životností
od počátku intenzivnějšího působení imisí. V oblasti bylo takto vymezeno nejsilněji ohrožené
pásmo A na celé náhorní plošině vrchu Smrk a přiléhajících horních svazích. Hospodaření
v tomto pásmu by mělo být vymezeno zvláštním hospodářským souborem, ale je zde
v překryvu s lesem ochranným. Pásmo ohrožení B je zpravidla v nadmořských výškách nad
850 m, ale i na exponovaných hřebenech a vrcholech v nižších polohách. Zbylé spodní partie
jsou zařazeny v pásmu ohrožení C. Pásma ohrožení jsou uváděna v základních parametrech
hospodářských souborů a mají vliv na způsob hospodaření (volba skladby dřevin, způsob
výchovy apod.).
Faktory, ohrožující lesní porosty, jsou součástí práce Ing. K. Plívy (2000), kde jsou
podle souborů lesních typů uvedeny ve stupnici důležitosti. Podle této práce je v plošně
rozhodujících souborech LT následující ohrožení lesa:
SLT 5K – větrem a sněhem značné, erozí a degradací střední, u lesního typu 5K9 erozí značné
SLT 5S – větrem a sněhem značné, erozí střední, na typu 5S9 erozí značné
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SLT 6K – sněhem střední, větrem značné, erozí střední, na typu 6K9 značné
SLT 6S – větrem a sněhem značné, erozí střední, na typu 6S9 značné
SLT 6A – větrem a sněhem střední, erozí značně až silné
SLT 6O – větrem a sněhem silné
SLT 6G – větrem a sněhem silné, zamokřením silné
SLT 7K – větrem střední, sněhem a námrazou silné, erozí střední, na 7K9 značné
SLT 8Z – větrem, sněhem a erozí silné, námrazou značné
SLT 8K – větrem střední, sněhem a námrazou silné, erozí střední
SLT 8T – větrem značné, sněhem a námrazou silné, zamokřením silné
Ze studie vyplývá, že v oblasti je převážná většina porostů značně až silně ohrožena
větrem a sněhem a ohrožení erozí je střední až značné.

7. Lesy v lokalitách uvažovaných tratí
7.1. Hlavní poznatky z venkovní pochůzky
Při venkovních pochůzkách byl prováděn podrobný popis stanovišť na trase
plánovaných sjezdovek a lanovek (dle varianty, uvedené v obrysové mapě). Uvedené porostní
skupiny by měly být realizací výstavby buď zčásti nebo úplně likvidovány. V tomto popisu
budou uvedeny jen nejzávažnější konkretní poznatky (ostatní poznatky byly zevšeobecněny a
vztaženy na obdobná stanoviště celé šetřené oblasti, problematika je pojednána v jednotlivých
kapitolách této zprávy).
Popis porostních skupin
204 F15b – zachovalý velmi kvalitní starý smrkový porost s nadějným podrostem smrku a
buku. Trasa lanovky zasahuje do blízkého údolíčka s prameništěm.
204 F3 – starší nadějné skupiny smrku z přirozeného zmlazení.
204 F8 – zcela zapojený, dosud nenarušený stabilní smrkový porost, který by byl výstavbou
sjezdovky a vleku zcela rozrušen, navíc ve směru nebezpečných směrů větru od západu.
204 G2 – mladé nadějné skupiny smrku, vzniklé ze semenného porostu G11.
204 E2, E3 – různověké kvalitní smrkové skupiny z přirozeného zmlazení.
204 E15 – kvalitní starý smrkový porost, dříve uznán jako semenný.
Od vrstevnice 600 m n.m. začínají prudké svahy.
205 B14 – velmi kvalitní semenný smrk na prudkém svahu.
205 B4 – kvalitní smrk většinou z přirozeného zmlazení na prudkém svahu. Je zde umístěna
výzkumná probírková plocha.
206 A4 – horský typ smrku z přirozeného zmlazení na prudkém svahu, zavětven až dolů,
hustý – přirozená pruhová ochrana proti větru.
206 A13 –porostní zbytky kvalitního horského smrku na extrémním svahu. V okolí na pěších
chodníčcích, vyšlapaných kolmo na vrstevnice, je patrná silná náchylnost půdního povrchu
k rýhové erozi tam, kde se trasa využívá opakovaně. V prudkém svahu jsou četná zamokřená
rašeliníková oka s občasnými svahovými vývěry vody.
206 C3, C4, F4 – skupinovitě uspořádané smrkové mlaziny až tyčkoviny, převážně
z přirozeného zmlazení, zavětvené až dolů, stabilní. Na F4 s příměsí listnáčů.
206 F13 – bukový porost na silném prameništi, s bohatým zmlazením. Trasa sjezdovky by
měla vést přímo tímto prameništěm!
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147 B3b – husté, až dolů zavětvené smrkové porosty. Vodoteče ve směru sjezdovky, hluboký
terénní zářez toku Ztraceného potoka, přes který by bylo nutno provést technicky náročné
přemostění.
148 B5 – v porostu četné erozní rýhy (občasné vodoteče), mezery po polomech, které se
zpracovávají. Ukázka menší stability porostů na podmáčeném stanovišti.
148 A9 – četné dosti hluboké erozní rýhy (občasné vodoteče) na mokrých lokalitách i
v mírnějším svahu. Porost je až na menší pomístní vývraty zapojený, polomy jsou od JZ. Zde
je patrné nebezpečí případného intenzivnějšího narušení dosud souvislých porostů.
152 B2 – husté nepravidelné skupinky smrku z přirozeného zmlazení. Uvnitř četná
zamokřená oka a menší vodoteče v celém porostu B.
152 C2 – dtto B2, ale zde je více patrný silně balvanitý povrch prudkých svahů, který by se
velmi rychle po odlesnění odhalil stržením a odplavením drnu trav a bylin (zkušenosti
z jiných oblastí Jizerských hor, např.Vlašský hřeben nad Souší). Tento charakter svahů je
v celé náhorní části vrchu Smrk obdobný.
148 A11a – ve vyspělé, poměrně kvalitní kmenovině jsou vývraty od S-SZ, častější na malých
vodotečích a na prameništích. Nebezpečí polomů při radikálnějším otevření těchto porostů je
reálné.
Pohled se svahu Smrku na Svinský vrch a Měděnec – malebná, dosud poměrně málo dotčená
krajina s pestrou skladbou dřevin.
Křižovatka sjezdovek a lanovek v údolí Ztraceného potoka – porosty 150G, 148A, 147A –
půvabné místo s pestrou skladbou dřevin a velmi kvalitními starými smrkovými porosty
údolních typů a mimořádných bonit, nadějné mladé nárosty smrku, buku a klenu kolem
soutoku vodotečí. Zde by mělo být hlavní soustředění pohybu návštěvníků – styk 4 sjezdovek
a 2 lanových drah a nepochybně i značné odlesnění pro parkoviště a další služby. Jedno
z nejkrásnějších přírodních center oblasti by bylo zcela zničeno.
139 G2, G4 – smrkové porosty na příkrém jz. svahu Měděnce. Půda je zde chudá, mělká,
místy vystupuje fylitická břidlice a leptinit v tenkých destičkách na povrch. Půda, pokud by
byla výrazně narušena výstavbou sjezdovky a lanovky, by zde zakrátko byla silně splavována
plošnou a rýhovou erozí a jen těžko by se zde svahy opět mohly stabilizovat rostlinstvem.
Obdobná situace bude nastávat na dalších exponovaných svazích Měděnce.
139 H4, K4a – extrémní hřeben s vystupujícími skalkami – přímo v trase sjezdovek a
lanovky!
Jižní sjezdovka dále pokračuje ve směru k Novému Městu v délce téměř 500 m po výrazně
exponovaném hřebeni Měděnce, což je řešení vymykající se všem přírodně ochranářským
požadavkům.
139 A10a,b, 155 B11 – kvalitní, dosud stabilní smrkové porosty při severních hranicích
lesního komplexu, které by se při nešetrném otevření výstavbou zařízení od SZ velmi rychle
rozvrátily působením bořivých větrů.

7.2. Orientační výpočet škod na lesních porostech
Při realizaci výše uvedených sportovních zařízení dojde k trvalému odlesnění, jehož
plocha byla odvozena z parametrů sjezdovek a lanových drah, uvedených ve variantách
studie. Pro výpočet byly použity šířky sjezdovek podle varianty B (a zčásti var. A), a to 35 –
45 m, a průseků pro lanovky v šířce 15 m – vztaženo k záměrům, zakresleným v obrysové
mapě, tvořící přílohu k zadání. Jde o modelovou situaci, která se pravděpodobně v dalších
variantách bude různě měnit. Podle těchto podkladů byla vypočtena minimální plocha
odlesnění na 55 ha. Jedná se o plochu, která by byla nesporně značně navýšena při vlastní
realizaci všech zařízení, která s výstavbou souvisejí, tj. manipulační pruhy, příjezdové trasy
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pro instalaci lanovek, parkoviště, skládky materiálu, odstavné plochy a další doprovodné
stavby.
Výpočet škody na takto vypočtené základní ploše 55 ha byl charakterizován jako
škoda z předčasného smýcení lesních porostů a z trvalého odnětí lesního pozemku z plnění
produkční funkce. Výpočet byl proveden podle Vyhlášky MZe č. 55/99, a to pro hlavní
skupiny dřevin: smrk (+ smrkové exoty), modřín a buk podle jejich zastoupení ve věkových
stupních v oblasti zjištěných, podle lesních typů a průměrných bonit dřevin.
Podle této metodiky byla škoda na lesním pozemku vyčíslena na 1 925 000 Kč a škoda
na lesním porostu 13 760 000 Kč, tj. celkem 15 685 000 Kč (slovy patnáct milionů šestset
osmdesát pět tisíc korun českých).
Důrazně upozorňuji, že tento údaj je jen velmi informativní, protože se jedná o výpočet
škody pouze hospodářského dopadu záměru. Narušení ostatních funkcí lesa, které jsou daleko
závažnější než výnos dřevní suroviny, mnohokrát převyšuje výši vypočtenou. Pro informaci
se uvádí údaje k Lesnímu zákonu č. 289/95 Sb., kdy hodnoty násobných faktorů ekologické
váhy lesa (těmi se násobí vypočtený údaj při počítání poplatku za odnětí z lesních pozemků)
jsou u lesů ochranných, u lesů zvláštního určení kategorie 1a (PHO I. stupně), 1b (léčivé a
minerální vody) a 1e (ÚSES) vesměs ve výši f = 5,0, což je nejvyšší údaj v tabulce.

8. Závěr
Souhrn výsledků šetření v oblasti, podrobně pojednávaných v předchozích kapitolách:
1. Celé území je součástí Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a jako takové požívá
zvláštní ochrany přírodních hodnot. Hlavním omezujícím opatřením v II. ochranné zóně
CHKO na vrchu Smrk je zákaz nevratného poškozování půdního povrchu.
2. Členitost terénu, prudké svahy, chudší podloží, často balvanité až k povrchu (skeletovitost
a nesoudržnost) vede k vysokému nebezpečí vzniku povrchové a rýhové eroze v případech,
kdy je výrazným způsobem a opakovaně narušován půdní povrch. Při odhalení povrchu
odlesněním je reálné nebezpečí rychlé degradace půdního pokryvu – stržení a odplavení drnu
a keříků a vznik někdy až souvislých kamenných polí.
3. Celá oblast je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V oblasti je
kategorizována významná plocha I. a II. pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, pro
kterou jsou stanovena velmi přísná opatření (viz v textu).
4. Oblast je situována tak, že se zde střetávají dva hlavní vzájemně protilehlé směry
nebezpečných bořivých větrů, takže jakékoli radikálnější zásahy do kompaktnosti lesních
porostů mohou způsobit značné kalamitní škody.
5. Území je velmi citlivé na tvorbu námrazy a ledovky, která se zvyšuje otvíráním stěn
porostů a umožněním proudění studeného vzduchu.
6. Současná skladba dřevin s výraznou převahou smrku ztepilého je citlivá na nevhodné
zásahy do porostů, protože smrk má přirozeně menší stabilitu kořenového systému. Přesto je
v oblasti zastoupení smrku rozhodující a podle podkladů je jeho genetická hodnota poměrně
vysoká.
7. Závažný je poměrně vysoký počet mladších smrkových porostů, vzniklý převážně
z přirozeného zmlazení pod matečnými porosty fenotypové kategorie II-A a II-B. Tyto
nadějné odrůstající mlaziny až tyčkoviny musí být maximálně ochráněny a nesmí dojít
k jejich předčasné likvidaci – tvoří důležitý genetický základ pro budoucnost.
8. V oblasti je zachováno značné množství starších porostů smrku s příměsí buku, které jsou
dosud zejména v nižších partiích zapojeny ve větších souvislých plochách. Odlesňovací
zásahy do těchto porostů by způsobily jejich rychlý rozpad.
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9. Přirozenost a ekologická stabilita lesních porostů v oblasti je poměrně vysoká a je potřeba
ji udržovat a zvyšovat vhodně volenou směsí dřevin, výchovou a dalšími hospodářskými
opatřeními v následných obdobích. Záměry výstavby sportovních zařízení by tuto snahu
výrazně zkomplikovaly.
10. Následky imisní kalamity na stavu půdních horizontů (kyselost, erozní činnost aj.) jsou
dlouhodobé a další výrazné odlesňování by tento stav silně zhoršovalo.
11. Nevhodným odtěžováním lesních porostů a další činností v souvislosti s intenzivním
využíváním území pro sportovní účely budou velmi vážně narušeny ostatní funkce lesa, které
jsou v oblasti deklarovány ve velmi vysokém podílu 98,3 % z celé uvažované plochy.
Kategorie lesa ochranného a zvláštního určení jsou zde velmi často i ve dvojnásobném i
vícenásobném překryvu. V textu zprávy jsou podrobně rozvedeny i s příslušnými
omezovacími opatřeními.
12. Vedle ochranné, vodohospodářské, půdoochranné a dalších deklarovaných funkcí je
oblast významná též po stránce krajinotvorné. Její střední a dolní části jsou dosud málo
dotčené nevhodnou činností lidskou a škodlivou činností přírodních živlů. Hodnota této části
je velmi vysoká.
13. Výstavba plánovaných zařízení, jejich provoz a nutné další nepříznivé následky s tím
spojené (vysoký a těžko usměrnitelný pohyb návštěvníků po celé dolní a střední části území)
by byly zásahem, kterým by došlo k nevratnému zhoršení přírodního prostředí. Sportovní
zařízení tohoto rozsahu jsou v dostatečné míře vybudovány v nedalekých sportovních
areálech na Ještědu a v Harrachově a po otevření hranic lze bez problémů využívat i
sportovních zařízení na polské straně Krkonoš. Výrazné narušení tohoto koutu naší země
plánovanou výstavbou se proto i z těchto hledisek jeví jako zcela zbytečné a škodlivé.

9. Použité podklady
Lesní hospodářský plán 2002-2011
Mapová díla GIS ÚHÚL, pobočka Jablonec n. N.
Oblastní plán rozvoje lesa pro PLO 21 (ÚHÚL 1999)
Plíva K. (2000): Trvale udržitelné obhospodařování lesů
Vyhlášky Mze k lesnímu zákonu
Zákon o lesích ČR č. 289/1995 Sb.
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