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ÚVOD

P stování smíšených les  odolávajících škodlivým abiotickým 
i biotickým initel m by m lo být základní snahou lesního hos-
podá ství. Nicmén  požadavek na zm nu druhové skladby hospo-
dá ských les  by z pohledu vlastníka nem l omezovat produk ní 
funkci a dosažení odpovídajícího zisku z lesnického hospoda ení. 
Zmín ný p ístup je t eba uplat ovat jak v rámci dlouhodob
lesnicky využívané p dy, tak i p i zakládání porost  v podmínkách 
dlouhodobého bezlesí – nap . p i zales ování zem d lských p d
(dále ZZP). Jedním z nejv tších specifi k ZZP ve vazb  na závaz-
ná ustanovení lesního zákona je možnost obcházení ustanovení 
o maximální velikosti holiny. Tato skute nost v sob  skrývá nebez-
pe í vzniku nesmíšených porost  (nap . smrkových monokultur), 
které svou vým rou výrazn  p esahují 1 ha. Tato situace m že 
nastat na nov  zales ovaných pozemcích i v dnešní dob . Z hlediska 
stability a zdravotního stavu lze naopak doporu it pest ejší smíšení 
porostu.

P i zales ování relativn  velmi kvalitních stanoviš  bude vlast-
níkovi pozemku záležet na efektivním využití jeho produk ního
potenciálu (PULKRAB et al. 1998, PULKRAB 2003). ZZP lze tak jedno-
zna n  za adit do lesnického hospoda ení nejvyšší intenzity (MIKES-

KA, VACEK 2006). Pro p iblížení se rentabilit  zem d lského hospo-
da ení bude t eba dále v rámci ustanovení platného lesního zákona 
využít také d eviny s vysokým produk ním potenciálem, jako je nap .
mod ín, douglaska, t eše i jedle obrovská. Spole nou charakteristi-
kou t chto d evin je, že v jednotlivých cílových hospodá ských sou-
borech je pro n  plánováno pouze nízké zastoupení. Domníváme se, 
že jejich efektivní zastoupení je možné v porostech zajistit výsadbou 
s vhodnou výpl ovou d evinou za p edpokladu vhodného smíšení. 

V minulosti se u nás jednozna n  nejhojn ji využíval p i ZZP smrk. 
Mnozí auto i ho do 5. lesního vegeta ního stupn  (lvs) nedoporu ují
(nap . VACEK et al. 2005, MAREŠ 2006, 2010) p edevším z d vod
rizika hnilob oddenkových ástí kmen . Podle našeho názoru není 
míra tohoto ohrožení stejná nap í  všemi edafi ckými kategoriemi 
výše zmín ného lvs, takže smrk jako naše osv d ená hospodá -
ská d evina m že mít nadále významné místo i p i ZZP. Nap íklad
ZATLOUKAL (2004) hovo í p i ZZP o smrku do 5. lvs jako o vhodné 
ekonomické „výplni“ porost . Na jedné stran  m žeme použít d evi-
ny s relativn  nižšími náklady na zajišt nou kulturu a na druhé stra-
n  máme k dispozici d eviny s vysokým hodnotovým potenciálem, 
který lze nicmén  naplnit pouze za dodržení náro ných p steb-
ních opat ení (nap . vysoké hektarové po ty). ešením p edstavené
problematiky hledáme odpov  na otázku: Jaká je prosperita smíše-
ných jehli natých a listnatých d evin v juvenilním stadiu rostoucích 
v podmínkách bývalého dlouhodobého bezlesí?

MATERIÁL A METODIKA

Na ja e 2001 byla založena trvalá výzkumná plocha (dále 
TVP) Bystré I s využitím jednotlivého a skupinovitého smíšení 
d evin. TVP se nachází v PLO 26 – P edho í Orlických hor v katas-
trálním území obce Bystré v Orlických horách na pozemku o vým -
e 0,6 ha d íve zem d lsky využívaném jako louka. Experiment 

se nachází na severozápadním svahu ve st ední nadmo ské výš-
ce 520 m. Celá lokalita je ze t í stran obklopena lesními porosty, 
z ásti založenými v 60. letech minulého století na zem d lské p d
a z ásti dosp lými porosty na kontinuální lesní p d . Všechny 
porosty jsou za azeny do SLT 4K (kyselá bu ina) s p echodovými 
prvky ke sv ží edafi cké kategorii.

PROSPERITA JUVENILNÍCH POROST  PRVNÍ GENERACE LESA

PROSPERITY OF JUVENILE FIRST-GENERATION FOREST STANDS 
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ABSTRACT

Prosperity of six tree species was investigated in juvenile-stage forest stand. An experimental plot was established at an altitude 
of 520 m a. s. l. on Fagetum acidophilum site which had been used as meadow till 2001. Coniferous species mortality did not exceed 5% 
and broadleaves species mortality was less than 9% in the 8th year after planting. Douglas fi r was the only unmixed conifer which 
was signifi cantly higher (456 cm) compared to Douglas fi r mixed with other species. On the other hand, sycamore maple was signifi cantly 
higher (325 cm) in mixture. Unmixed spruce, beech and fi r did not differ from mixed variants. As for DBH, mixed larch, unmixed Douglas 
fi r and mixed sycamore maple are the thickest species (67, 57 and 22 mm respectively). Studied conifers seem to be much more effi cient 
in terms of forest environment restoration.
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Zales ovaný pozemek byl rozd len na parcely o velikosti 1,5 aru 
(stabilizace dubovými k ly). P ed výsadbou byla na celé ploše 
provedena p íprava p dy naoráním ca 35 cm širokých pás
zem d lským pluhem. Povrch p dy byl narušen v pr m ru do hloub-
ky 5 cm. Provedením p ípravy p dy se výrazn  snížila pracnost 
p i ru ním kopání jamek o velikosti 35 x 35 cm sekeromotykou. 
Rozestup ad vysázených d evin je na všech parcelách ca 1,6 m.

Buk lesní (Fagus sylvatica L.), javor horský (Acer pseudopla-
tanus L.), jedle b lokorá (Abies alba MILL.), douglaska tisolistá 
(Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO), a smrk ztepilý (Picea 
abies (L.) KARSTEN) jsou na TVP vysázeny v nesmíšených skupi-
nách vždy ve dvou opakováních. Na deseti parcelách jsou výše uve-
dené d eviny vysázeny v jednotlivém smíšení. Na všech t chto 
smíšených parcelách je také zastoupen mod ín opadavý (Larix 
decidua MILL.) tak, aby byl rozmíst n po celé parcele. Na každé 
smíšené parcele je pr m rn  14 jedinc  mod ínu. Krom  mod ínu 
je zde lípa srd itá (Tilia cordata MILL.) nebo je áb pta í (Sorbus 
aucuparia L.) jako jednotlivá p ím s. V p ísp vku je tato varian-
ta dále souhrnn  ozna ována jako „sm s“. Po ty vysázených saze-
nic se v závislosti na druhu d eviny liší minimáln , v pr m ru 
bylo na jednu smíšenou parcelu vysázeno 90 stromk , což odpo-
vídá hustot  6 tis. jedinc  na hektar. K výsadb  byl použit stan-
dardní sadební materiál spl ující požadavky normy SN 48 2115, 
odebraný z lesních školek v Albrechticích nad Orlicí a Broumov .

U pokusných výsadeb je od založení v roce 2001 pravideln
sledován zdravotní stav a m en výškový p ír st. V delších aso-
vých intervalech je sledován tlouš kový p ír st v ko enovém kr ku 
a od roku 2006 je každoro n  m ena vý etní tlouš ka. V zá í 2008 
byl v rámci varianty nesmíšené douglasky proveden odb r vrst-
vy opadu pokrývající celoplošn  p du pod touto d evinou. Odb r
byl proveden pomocí železných ráme k  25 x 25 cm (625 cm2)
za ú elem p epo tu množství opadané biomasy na jednotku 

plochy. Pod ostatními d evinami z výsadby 2001 se v té dob
souvislé vrstvy opadu pod porostem nevyskytovaly.

Data byla statisticky vyhodnocena pomocí jednofaktorové 
analýzy variance a porovnáním pr m rných hodnot variant s výpo-
tem konfi den ních interval  (  = 0,05) v programovém vybavení 

MS Excel. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Z výsledk  sledování pokusných výsadeb na TVP Bystré 
vyplývá, že po srážkov  bohatém jarním období roku 2001 vyka-
zovaly všechny d eviny dobrý zdravotní stav a velmi nízké pro-
cento ztrát. Po prvním roce byly ztráty v pr m ru nižší než 2 %. 
Po sedmi letech r stu, kdy je smíšený porost zcela zapojen, iní 
mortalita pr m rn  7 %. Podrobn jší údaje celkové mortality 
po 8 letech r stu zachycuje tabulka 1. P i porovnání použitých 
d evin vykazuje výrazn  nižší ztráty mod ín, douglaska a smrk. 
Krom  nízké atraktivity t chto d evin pro myšovité hraje význam-
nou roli rychlejší odr stání z vlivu bu en , která se výrazn  podílela 
na vyšších ztrátách u javoru horského (dále klen), jedle a buku.

U sadebního materiálu klenu byla i p es nejv tší po áte ní 
výšku zaznamenána nejdelší stagnace r stu, která trvala 3 roky. 
Po sedmi letech dosahuje tato d evina pr m rné výšky 275 cm. 
Nejv tší pr m rné výšky sedm let po výsadb  mají mod ín 
(549 cm) a douglaska (456 cm). Nejv tší dynamika r stu v posled-
ních 2 – 3 letech byla zaznamenána u klenu ve sm si. Zajíma-
vým zjišt ním je, že naopak nejmenší p ír st byl u stejné d eviny 
doložen v nesmíšených tvercích (obr. 1). Tuto skute nost si vys-
v tlujeme vhodn jšími stanovištními podmínkami (mikroklima, 
vlhkost, teplotní extrémy, proud ní vzduchu), které vytvo ily 
rychlerostoucí p imíšené d eviny. R st klenu m že být nicmén
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Obr. 1. 
Vývoj pr m rné výšky jednotlivých druh  d evin na TVP Bystré v prvních sedmi letech po výsadb  (2001 – 2007). Konfi den ní intervaly 
(  = 0,05) jsou vypo ítány pro celkovou pr m rnou výšku variant v 7. roce. Písmeno „s“ ozna uje variantu smíšených d evin.
Development of mean height of particular tree species in the course of the fi rst seven years after planting. Confi dence intervals (  = 0.05) 
are calculated for total mean height in the 7th year. Letter “s” denotes admixture of the other tree species. X-axis captions: MD – larch; 
DG – Douglas fi r; SM – Norway spruce; KL – sycamore maple; JD – fi r; BK – beech
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ovlivn n také živinami, jak doložila WEBER-BLASCHKE et al. (2008) 
na pozitivním vztahu zvyšující se výšky a vyšších koncentrací N 
a P v listech. Klen jako d evina se srd itým ko enovým systémem 
(ÚRADNÍ EK et al. 2001) dob e zvládá konkurenci v ko enovém 
prostoru a je spíše stimulován p imíšenými d evinami k výškovému 
a tlouš kovému r stu. MAREŠ (2006) hodnotí klen jako rychle-
rostoucí listná , který je t eba na bohatých zem d lských p dách 
v rámci 4. a 5. lesního vegeta ního stupn  preferovat p ed jehli -
natými d evinami. Také PODRÁZSKÝ (2006) doporu uje zakládání 
smíšených porost  z hlediska vyrovnané bilance živin, zejména 
p i výsadb  d evin s vysokými nároky na výživu. Dále uvádí, 
že rovn ž d eviny s p edpokládaným negativním dopadem na stav 
p d je výhodné vysazovat a p stovat ve sm sích. Tím je zajišt na 
prevence p dní degradace a jelikož se zárove  jedná o druhy 
náro n jší na nabídku živin, je podpo ena i jejich produkce. 
Nicmén  CALLESEN et al. (2006) doložil schopnost jehli nan  (Picea 
abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Larix caempferi)
uchovat si schopnost vyšší produkce ve srovnání s listná i (Fagus 
sylvatica, Quercus robur) i v podmínkách velmi chudých p d. 

Nejv tší pr m rné tlouš ky (d1,3) dosahuje po 7 letech r stu 
mod ín (67 mm) a nesmíšená douglaska (57 mm). Výsledky potvr-
zují, že ve srovnání s jinými d evinami je mod ín asto d evinou 
vykazující nejlepší produkci v mladých porostech, a to i v horských 
podmínkách (PODRÁZSKÝ et al. 2003). WIMMER et al. (2005) potvrzu-
je, že mod ín je i p es své p irozené rozší ení v horách oce ovanou 
d evinou také p i zales ování a obnov  les  nižších poloh. Shodn
nejmenší hodnoty vý etní tlouš ky (9 mm) byly zm eny u buku 
ve sm si a u nesmíšeného klenu. V tší tlouš ky než tyto dva listná e
má dokonce i v mládí pomalu rostoucí jedle, p estože pouze 83 % 
jedinc  p esáhlo 8 let po výsadb  výšku 130 cm. Velkou variabilitu 
výškového r stu jednotlivých jedlí potvrzuje v tší hodnota konfi -
den ního intervalu u varianty jedle ve sm si (JD s, obr. 2). Zajišt -
ní jednotlivých druh  d evin je podle našeho názoru t eba hodnotit 
podle zastoupení nejmenších jedinc  kultury. Až poté co dostate n
odrostou, je možné p estat s ochranou kultur proti zv i a bu eni. 
Na základ  sledování výškového r stu a zkušeností s p sobením 
škod srn í zv í a zajícem lze stanovit dobu pot ebnou na zajiš-
t ní kultury jedle na 7 let (tab. 2). To znamená, že minimáln
po tuto dobu je nutné ji chránit p ed zv í. P i výskytu dalších 
negativních faktor  na odr stání jedle, nap . poškození pozdními 
mrazy (BARTOŠ, KACÁLEK 2006), se doba na zajišt ní dále prodlužuje. 

P i posuzování doby pot ebné pro zajišt ní jednotlivých d e-
vin jsme vycházeli nejen z dosažení stanovené pr m rné výš-
ky 130 cm, ale také z výškové rozr zn nosti jednotlivých d evin, 
která byla nejvýrazn jší u nesmíšené jedle a douglasky ve sm si. 
Nejkratší doba (3 roky) nutná pro zajišt ní byla konstatována u mod-
ínu a douglasky. Vyšší hodnotu u douglasky ve sm si (3 – 4 roky) 

lze vysv tlit relativn  velkou rozkolísaností výšek, která mohla 
být v tomto období již ovlivn na za ínajícím konkuren ním tlakem 
p imíšeného rychleji rostoucího mod ínu. Pom rn  krátká doba 
(4 roky) byla zjišt na také u smrku. Zajímavé zjišt ní p ineslo 
šet ení u klenu, kde p imíšením této d eviny k vhodným p íprav-
ným d evinám bylo dosaženo zkrácení doby pot ebné na zajišt ní 
o jeden rok. Tímto p stebním opat ením tak byly u klenu p ímo 
ušet eny náklady za jeden rok na ochranu proti zv i a bu eni. 
Výše t chto náklad  lze fi nan n  vy íslit na základ  ro ní saz-
by poskytované za ochranu kultur v dota ním programu na ZZP. 
Tato ástka v sou asné dob iní 12 000 K  na hektar za rok, 
což jsou ušet ené náklady na ochranu, docílené vhodným p imíše-
ním d evin do klenu.

MD DG SM KL JD BK
4 % 4 % 5 % 8 % 9 % 9 %

Tab. 1.
Celkové ztráty jednotlivých druh  d evin po 8 letech r stu 
na TVP Bystré
Total mortality of 8-year-old stands within Bystré research plot

Obdobnou r stovou tendenci jako klen vykazoval v prvních 
6 letech po výsadb  také buk (v tší pr m rná výška ve sm si). 
Sílící konkurence ve sm si se v sedmém roce projevila rozdílem 
výšek ve sm si a nesmíšené skupin ; byl však nepr kazný. 
U buku byl pozorován nejvýrazn jší rozdíl v habitu jednotlivých 
stromk . Jedinci na nesmíšených parcelách vykazují výrazn  v t-
ší sklon k v tevnatosti a mají bohatší olist ní. Ze všech nesmíše-
ných variant ukázala po sedmi letech statisticky významn jší výšku 
douglaska. U ostatních d evin nebyly výsledky statisticky pr kazné. 

D evina1 Pr m rná výška sazenic 
p i výsadb  (cm)2

Roky na zajišt ní d eviny3

ve sm si/mixed v nesmíšených/unmixed
MD 55 3  - 
DG 55 3-4 3
SM 38 4 4
KL 69 5 6
BK 41 6 6
JD 29 7 7

Tab. 2.
Po et let pot ebných pro zajišt ní jednotlivých d evin p i zales ování zem d lské p dy v potenciálním SLT 4K
Time span (years) necessary for tree species stands to be established under conditions of former agricultural land (potentially acidic site 
at beech vegetation zone)

Captions: 1tree species; MD – larch; DG – Douglas fi r; SM – Norway spruce; KL – sycamore maple; JD – fi r; BK – beech; 2mean initial height of seedlings 
at the time of planting; 3years necessary for tree species stands to be established
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Smíšený porost byl založen tak, aby byla využita p ípravná 
a ochranná funkce p edevším mod ínu a douglasky. Tyto v mlá-
dí rychleji rostoucí d eviny p edrostly jedli, buk a klen, kterým 
vytvo ily ochranu p ed klimatickými vlivy a áste n  i p ed bu ení. 
Také SANDER a MEIKAR (2009) považují mod ín a douglasku za slib-
né pionýrské d eviny pro zales ování zem d lské p dy. O efektiv-
ním míšení r zn  velkých skupin stinných a slunných d evin hovo í
KOŠULI  (2006). Dále uvádí, že zvlášt  z porost  na vysoce úrodných 
p dách jsou známé i velmi produktivní porosty z jednotliv  promí-
šených d evin. 

Tvorbu v tších skupin p i p stování mod ínu nedoporu ují 
nap . POLENO, VACEK et al. (2009). P i výsadb  byl ve všech deseti 
smíšených tvercích zastoupen mod ín v pr m ru 22 %. Nejmen-
ší zastoupení m l smrk (15 %), naopak nejvíce byl zastoupen buk 
(33 %). Zastoupení dalších d evin je uvedeno v tabulce 3. Po 8 le-
tech r stu se projevila r stová dynamika použitých d evin, 
p edevším mod ín vykazuje kruhovou vý etní základnu (G) 
p es 4,5 m2.ha-1, což iní 48 % z celkové G všech hodnocených 
d evin ve variant  sm s (9,4 m2.ha-1). Druhý nejv tší podíl tvo í
douglaska (29 %). Smrk si drží po 8 letech ádov  stejný podíl na G, 
jaké m l zastoupení p i výsadb . Za toto období tak dosáhla 
douglaska G 2,7 a smrk 1,0 m2.ha-1. Naopak zanedbatelný podíl 
na G mají pomalu rostoucí d eviny jedle a buk (tab. 3). 

Nejv tší vý etní kruhová základna G v nesmíšených skupi-
nách ( isté tverce) byla po osmi letech r stu zjišt na v porostu 
douglasky (14,1 m2.ha-1, tab. 4). Tato d evina jako jediná dosáhla 
v tší G, než je pr m rná hodnota ze smíšených tverc  9,4 m2.ha-1.
Stejné hodnoty jako sm s dosahují nesmíšené parcely smrku. 
Výrazn  nižší hodnoty byly nalezeny u nesmíšeného buku a kle-

nu. Tyto výsledky potvrzují v mládí rychlý r st a velkou celkovou 
produk ní schopnost douglasky, která ve fázi prvních výchov-
ných zásah  dosahuje o 50 % v tší G oproti istému smrku a smí-
šené variant . V d sledku vysoké produkce v juvenilním stadiu 
bylo již v roce 2008 (8 let po zalesn ní) pod nesmíšeným poros-
tem douglasky konstatováno nahromad ní opadu po celé ploše 
parcely. Pod ostatními d evinami se v této fázi opad nehromadí, 
p etrvává zde bylinný pokryv. Velmi zajímavý je fakt, že sed-
miletý porost douglasky je schopen akumulovat opad na povr-
chu p dy v množství 2,1 kg.m-2 (sm rodatná odchylka – Sx 1,3), 
které se na tomto stanovišti neliší od jedenáctiletých porost
buku (2 kg.m-2; Sx 0,7) a smrku (2 kg.m-2; Sx 0,5). Pod stejn
starými výsadbami ostatních d evin dosud souvislá vrstva opadu 
nevzniká. D ležitým faktorem formování nadložních organických 
vrstev je totiž vznik zápoje v korunovém prostoru mladého porostu.

Smíšený porost byl zakládán v pr m rné hustot  6 700 kus
na ha. Zvážíme-li p vodní zastoupení listná  (buk a klen) 
ve výši 34 %, je tento hektarový po et relativn  vysoký. Na pot e-
bu zajišt ní velké hustoty zakládaných porost  upozor uje MAUER

(2006), legislativou stanovené minimální hektarové po ty vedou 
k vytvá ení nízko nasazených korun a netvárných kmen . Po osmi 
letech r stu p ed prvním výchovným zásahem dosahuje analyzovaný 
porost hustoty 6 200 kus  na ha. 

KANTOR a HURT (2009) považují na základ  série trvalých 
výzkumných ploch v 2. a 3. lvs za mimo ádn  d ležitou skute -
nost, že zpo átku nevýznamný podíl jednotliv  p imíšených a vtrou-
šených d evin m že zajistit existenci, pop . i produkci a stabilitu 
lesních ekosystém . Dále také uvád jí, že nelze kategoricky zce-
la vylou it smrk z cílové druhové skladby na kyselých i živných 
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Obr. 2.
Pr m rná vý etní tlouš ka jednotlivých d evin na TVP Bystré po 7 letech r stu. Písmeno „s“ ozna uje variantu v jednotlivém smíšení 
d evin. Chybové úse ky znázor ují konfi den ní intervaly.
Mean DBH of tree species seven years after planting. Letter “s” denotes admixture of the other tree species. Error bars denote confi dence 
interval (  = 0.05). X-axis captions: MD – larch; DG – Douglas fi r; SM – Norway spruce; KL – sycamore maple; JD – fi r; BK – beech 
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stanovištích 3. a 4. lvs jako produk n  významnou p imíšenou 
d evinu. Doporu ují jednotlivou formu smíšení s podílem smrku 
do 30 – 40 %. Jednotlivou formu smíšení považujeme za výhod-
nou i p i ZZP, nebo  ji lze využít pro vysoce produk ní d eviny, 
které nemohou dominovat v cílové druhové skladb . Jemn jší for-
my p imíšení lze s výhodou využít i pro meliora ní a zpev ující 
d eviny a umožnit tak vznik stabiln jších porost  na relativn  v t-
ší ploše porostu. Na nevýhody jednotlivého smíšení upozor uje 
ŠINDELÁ  (1997), který poukazuje na možnost, že heterogenní 
složení porostu m že mít negativní vliv na pr b žnost kmene d e-
vin se sympodiálním systémem v tvení (nap . buk, dub a lípa). 
Tyto d eviny inklinují k vidli natosti korun. Nevýhodou jednot-
livé formy smíšení jsou pak také v tší náklady na ochranu d evin 
na v tší ploše a v tší náro nost výchovných zásah . V dalších 
letech sledování r stu porost  se chceme zam it na porovnání 
kvality tvárnosti kmen  a charakteru v tvení.

ZÁV R

Z výsledk  sledování zdravotního stavu porost  první generace 
lesa založených v roce 2001 na bývalé zem d lsky obhospoda ované 
p d  vyplývá, že díky p íznivé severní expozici a p íznivému pr -
b hu po así v jarních m sících v prvních dvou letech po zalesn ní 
lze i na bývalé louce docílit minimálních ztrát na kulturách. Po prv-
ním roce nedosáhly ztráty ani 2 %, a po 7 letech r stu iní celková 
pr m rná mortalita 7 %. Klen, buk a jedle vykázaly tak ka dvoj-
násobnou celkovou mortalitu (8 – 9 %) oproti mod ínu, douglasce 
a smrku (4 – 5 %).

R st v intenzivním smíšení s p ípravnými a meliora ními 
d evinami se výrazn  pozitivn  projevil u klenu, kde byla za sle-
dované období zjišt na významn  v tší pr m rná výška. U klenu 
m lo vhodné p imíšení dalších d evin pozitivní vliv i na zkrácení 
doby pot ebné pro zajišt ní kultury o jeden rok oproti srovnáva-
cím nesmíšeným kulturám (nesmíšený 6 let). Vhodným smíšením 
klenu tak lze ušet it náklady nutné k zajišt ní kultury.

Ve fázi prvního výchovného zásahu dosahuje G smíšeného 
porostu 9,4 m2 na ha. Nejvýrazn ji (48 %) se na této hodnot  podílí 
mod ín. Naopak buk tvo í po 8 letech pouze 1 % G. Rychlý r st 
a velká produk ní schopnost byly dále potvrzeny u douglasky, 
která ve fázi prvních výchovných zásah  dosahuje o 50 % v tší G 
oproti istým skupinám smrku a intenzivn  smíšeným porost m. 
Akcelerace tvorby nadzemní biomasy vedla u douglasky jako 
u jediné z použitých d evin ke zformování iniciálního stadia 
nadložního humusu již osmým rokem po výsadb .

Poznámka:
P ísp vek vznikl v rámci ešení výzkumného zám ru MZe 

R . 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenn  naru-
šených a m nících se podmínkách prost edí“.

Tab. 3. 
Zastoupení d evin ve smíšených tvercích v dob  zalesn ní a podíl na G po 8 letech r stu na TVP Bystré
Initial share of particular tree species (based on number of individuals planted) and share (based on basal area) after 8 years in mixed plots 
of Bystré experiment

D evina 1 MD DG SM KL JD BK Celkem/Total
etnost zastoupení 2 20 % 13 % 12 % 22 % 21 % 12 %

Podíl na G 3 48 % 29 % 11 % 8 % 3 % 1 %
G (m2.ha-1) 4 4,6 2,7 1,0 0,7 0,3 0,1 9,4

Captions: 1tree species; 2relative frequency of individuals planted; 3share based on G; 4basal area; MD – larch; DG – Douglas fi r; SM – Norway spruce; 
KL – sycamore maple; JD – fi r; BK – beech

Tab. 4.
Vý etní kruhová základna (nesmíšená varianta) po 8 letech r stu 
na TVP Bystré
Basal area (unmixed variant) after 8 years in plots of Bystré 
experiment

D evina/Tree species DG SM KL BK
G(m2.ha-1) 14,1 9,4 0,3 2,2

Captions: DG – Douglas fi r; SM – Norway spruce; KL – sycamore maple; 
BK - beech



ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, SVAZEK 55, ÍSLO 2/201090

Bartoš, Kacálek: Prosperita juvenilních porost  první generace lesa

LITERATURA

BARTOŠ J., KACÁLEK D. 2006. Zkušenosti s adovým smíšením 
d evin na zalesn né zem d lské p d . In: Stabilizace funkcí 
lesa v biotopech narušených antropogenní inností. Opo no, 
VÚLHM-VS: 133-143.

CALLESEN I., RAULUND-RASMUSSEN K., JORGENSEN B. B., KVIST-JOHANN-

SEN V. 2006. Growth of beech, oak, and four conifer species 
along a soil fertility gradient. Baltic Forestry, 12: 14-23.

KANTOR P., HURT V. 2009. Limity zastoupení smrku v hospodá ských 
lesích pahorkatin. Lesnická práce, 88/7: 22-24. 

KOŠULI  M. 2006. Geneticko-ekologické aspekty p i zakládání 
lesa na nelesních p dách. In: Neuhöferová, P. (ed.): Zales o-
vání zem d lských p d, výzva pro lesnický sektor. Kostelec 
nad ernými lesy, 17. 1. 2006. Praha, ZU; Jílovišt -Strnady, 
VÚLHM-VS Opo no: 65-72. 

MAREŠ R. 2006. Ko enové hniloby ve smrkových porostech 
založených na zem d lské p d . In: Neuhöferová, P. (ed.): 
Zales ování zem d lských p d, výzva pro lesnický sektor. 
Kostelec nad ernými lesy, 17. 1. 2006. Praha, ZU; Jílovišt -
Strnady, VÚLHM-VS Opo no: 133-138. 

MAREŠ R. 2010. The extent of root rot damage in Norway spruce 
stands established on fertile sites of former agricultural land. 
Journal of Forest Science, 56: 1-6. 

MAUER O. 2006. Zales ování zem d lských p d v nadmo ských 
výškách 400 až 700 metr  na vodou neovlivn ných stano-
vištích. In: Neuhöferová, P. (ed.): Zales ování zem d lských 
p d, výzva pro lesnický sektor. Kostelec nad ernými lesy, 
17. 1. 2006. Praha, ZU; Jílovišt -Strnady, VÚLHM-VS 
Opo no: 201-207.

MIKESKA M., VACEK S. 2006. Minimální podíl stanovištn  vhod-
ných d evin p irozené druhové skladby p i obhospoda ování 
les . In: Neuhöferová, P. (ed.): Zvýšení podílu p írod  blízké 
porostní složky les  se zvláštním statutem ochrany. Sborník 
referát . Kostelec nad ernými lesy, 25. 5. 2006. Praha, ZU; 
Brno, MZLU: 41-54. 

PODRÁZSKÝ V. 2006. P dotvorná role mod ínu opadavého na zales-
n ných zem d lských p dách. In: Neuhöferová, P. (ed.): 
Mod ín – strom roku 2006. Sborník recenzovaných referát .
Kostelec nad ernými lesy, 26. – 27. 10. 2006. Praha, ZU; 
Hradec Králové, L R: 119-125. 

PODRÁZSKÝ V., REMEŠ J., ULBRICHOVÁ I. 2003. Biological and chemical 
amelioration effects on the localities degraded by bulldozer site 
preparation in the Ore Mts., Czech Republic. Journal of Forest 
Science, 49: 141-147.

POLENO Z., VACEK S. et al. 2009. P stování les  III. Praktické postu-
py p stování les . Kostelec nad ernými lesy, Lesnická práce: 
951 s. 

PULKRAB K. et al. 1998. Analýza ekonomických dopad  zales-
ování zem d lských p d. Záv re ná zpráva projektu 

NAZV . EP 7132. Praha, ZU: 92 s., p íl.
PULKRAB K. 2003. Ekonomika zales ování nelesních p d. In: 

Zales ování zem d lské p dy. Sborník z celostátního seminá e. 
Kostelec nad ernými lesy, Lesnická práce: 7-16. 

SANDER H., MEIKAR T. 2009. Exotic coniferous trees in Estonian 
forestry after 1918. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 180: 
158-169.

ŠINDELÁ  J. 1997. Principy tvorby porostních sm sí. Lesnická práce, 
76: 208-210.

ÚRADNÍ EK L. et al. 2001. D eviny eské republiky. Písek, Matice 
lesnická: 333 s.

VACEK S., SIMON J., KACÁLEK D. 2005. Strategie zales ování 
nelesních p d. Lesnická práce, 84: 13-15.

WEBER-BLASCHKE G., HEITZ R., BLASCHKE M., AMMER C. 2008. 
Growth and nutrition of young European ash (Fraxinus 
excelsior L.) and sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) 
on sites with different nutrient and water statuses. European 
Journal of Forest Research, 127: 465-479. 

WIMMER R., GRABNER M., GIERLINGER B., JACQUES D., PÂQUES L. 2005. 
Wood properties of larch grown on plantation vs. old-grown 
natural sites. Lignovisionen: 145-166.

ZATLOUKAL V. 2004. Tvorba porostních sm sí p i zales ování 
zem d lských p d. In: Zales ování zem d lských p d. Nový 
Rychnov, eská komora odborných lesních hospodá : 6-30.



ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, SVAZEK 55, ÍSLO 2/2010 91

Bartoš, Kacálek: Prosperita juvenilních porost  první generace lesa

PROSPERITY OF JUVENILE FIRST-GENERATION FOREST STANDS 

SUMMARY

Sustainable silviculture should be applied in terms of establishment of mixed forest stands which are supposed to supply society
with wood and provide the other forest services as well. This is the reason why broadleaves are often required to be planted under both 
conditions of long-term forest and new stands on forest-free area. If landowners fulfi ll demanded share of such species, they are allowed 
to claim subsidy. Afforestation experiment was established under conditions of agricultural land (meadow). The research plot is situated 
at an altitude of 520 m a. s. l. on site classifi ed as Fagetum acidophilum. Three unmixed conifers (silver fi r, Douglas fi r and Norway 
spruce) and two unmixed broadleaves (European beech, sycamore maple) were planted in 2001; each being twice replicated. In addition 
to this unmixed variant, ten spots were planted with the above-mentioned species, including admixture of European larch, and linden 
or rowan playing role as single-tree mixture. The research aims at comparison of species prosperity under both unmixed and mixed stand 
conditions. Mortality of larch, Douglas fi r and spruce did not exceed 5% in the 8th year after planting whereas broadleaves’ mortality 
was less than 9%. Silver fi r had similar mortality compared to both broadleaves. As for sycamore maple, its height was positively 
infl uenced in mixture compared to unmixed variant, and time that was necessary to establish young plantation was shorter 
by one year. Basal area (G) of mixed stand reached 9.4 m2.ha-1 at the time of investigation. European larch had the greatest share (48%) 
in G of mixture. On the other hand, beech seemed to be the least important in terms of share of G having only 1% in the 8th year
after planting. Among unmixed conifers, Douglas fi r was found to be the most productive species (G greater by 50%). The only species 
exceeding mean height of Douglas fi r is larch in mixture. Conifers (except for silver fi r) behave like pioneer species being the most 
productive part of our experiment. We suppose that this feature is perhaps the reason why spruce prevails in the fi rst-generation 
forest stands in our country. Therefore, further research aimed at survival or suppression of broadleaves in mixture is needed.
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ÚVOD A CÍL PRÁCE

V návaznosti na výskyt semenného roku buku lesního (1992) 
byla s využitím celkem 23 proveniencí z R a 3 proveniencí 
ze Saska (HYNEK 1996a, b, ŠINDELÁ  1996) založena série 14 prove-
nien ních výzkumných ploch. 

V roce výsadby (v k vysazeného materiálu 4 roky) 
byla na v tšin  ploch odhadnuta mortalita, která se pohybovala 
od 1 do 15 % (HYNEK 1996a, HYNEK, CVR KOVÁ, FIEDLER 1996). 
Již po zim  1995/96 však bylo nutno jednu z výsadeb ( . 151 – P im-
da, Diana) vy adit z evidence, nebo  sazenice byly kompletn
zni eny mrazem (HYNEK, CVR KOVÁ, FIEDLER 1996). V letech 1996 
a 1997 byla ve v ku 5 a 6 let na t ech plochách ( . 144, 145, 155) 
realizována m ení výšek a hodnocení mortality a tvárnosti kmene, 
p i emž na ploše . 145 byl na ja e 1998 ve v ku 6 let navíc sle-
dován i pr b h rašení (HYNEK 1997, 1998, KUCHTA 1999, ÍŽKOVÁ,
LSTIB REK, ŠINDELÁ  2000). V letech 1997 a 1998 bylo ve v ku 6 
a 7 let realizováno hodnocení mortality, výšek a tvárnosti kmene 
na plochách . 153 a 154 a na ja e 1998 ve v ku 7 let na ploše . 154 
navíc sledování pr b hu rašení (HYNEK 1998, 1999, SOBKOVÁ 1999, 

ÍŽKOVÁ, LSTIB REK, ŠINDELÁ  2000). Mortalita a výška na n kte-
rých dalších plochách ( . 142, 143, 146, 148, 149, 150) byly ve v ku
7 let hodnoceny v roce 1998 (HYNEK 1998, ÍŽKOVÁ, LSTIB REK,
ŠINDELÁ  2000). V roce 2000 byly v 9 letech ješt  hodnoceny 
mortalita a výškový r st výsadby . 146 (NOVOTNÝ 2002). Stru ný 
p ehled dosavadních výsledk  získaných na všech výzkumných 
plochách této i ostatních sérií provenien ních pokus  s bukem les-
ním podal NOVOTNÝ (2006).

Cílem p edkládaného p ísp vku je poskytnout souhrnné 
vyhodnocení mortality a výškového r stu na uvedených plochách 
v letech 1996 - 2000 na základ  výsledk  získaných r znými 

autory. Díl í informace byly dosud obsaženy pouze v nepubli-
kovaných materiálech (KUCHTA 1999, SOBKOVÁ 1999, ÍŽKOVÁ,
LSTIB REK, ŠINDELÁ  2000, NOVOTNÝ 2002). Z uvedených podklad
byla sestavena výzkumná zpráva (NOVOTNÝ, ŠINDELÁ , FRÝDL 2007), 
na kterou lze odkázat pro získání podrobn jších informací.

MATERIÁL A METODIKA

Charakteristiku p írodních pom r  provenien ních ploch 
viz obrázek 1, tabulky 1, 1a; charakteristiku pokusných jednotek 
viz tabulku 2. Pokud jde o potomstva z R, reprezentují celkem 
12 p írodních lesních oblastí (PLO) a 6 lesních vegeta ních stup-

 (LVS). Z hlediska geografi ckých region  jsou eské provenien-
ce zastoupeny 19 jednotkami z regionu hercynsko-sudetského a 4 
z regionu karpatského. P ehled o zastoupení proveniencí na jed-
notlivých plochách série je patrný z tabulky 3.

V pr b hu let 1996 - 2000 se na výzkumných plochách rea-
lizovala sledování míry p ežívání a biometrická m ení výšek 
všech rostoucích jedinc . Výšky byly na všech plochách m eny 
s p esností na cm. Získaná data z terénních šet ení byla statistic-
ky zpracována (ANOVA, Duncan v test) s využitím software 
UNISTAT v. 6.0.

P i posuzování tvárnosti kmene byly použity mírn  odlišné 
klasifi ka ní stupnice. KUCHTA (1999) použil šesti lennou stupnici: 
1 – rovný kmen bez vidlice, 2 – kmen tém  rovný, pr b h klikatý 
(možnost vidlice), 3 – kmen není rovný, více klikatý, možnost vid-
lice, 4 – p ímý kmen s vidlicí nad polovinou kmene, 5 – k ivý kmen 
s vidlicí nad polovinou kmene, 6 – ke  – tvar jedince zp soben 
poškozením, zpravidla mechanickým. SOBKOVÁ (1999) použila 
jednodušší ty lennou stupnici: 1 – jedinec bez vidlice, 2 – jedi-

VYHODNOCENÍ PROVENIENCÍ BUKU LESNÍHO (FAGUS SYLVATICA L.) 
NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH SÉRIE 1995 V JUVENILNÍM STADIU R STU

EVALUATION OF EUROPEAN BEECH (FAGUS SYLVATICA L.) PROVENANCES 
ON RESEARCH PLOTS OF SERIES 1995 IN JUVENILE GROWTH STAGE

Výzkumný ústav lesního hospodá ství a myslivosti, v. v. i., Strnady

ABSTRACT

Content of presented paper consists in detailed description of fi ndings having been obtained up to now during evaluation of national 
European beech provenance plots series 1995. Mortality, height growth, stem form and phenology of individual tested beech provenances,
have been evaluated at the age of 5 - 9 years. 
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