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ÚVOD

V posledních desetiletích dochází v Evrop  ke zm nám kon-
cepce zem d lské výroby, které vedou k p ehodnocení pot eby sou-
asného rozsahu zem d lské p dy (European Communities 2003). 

Také v eské republice byl v roce 1992 schválen dota ní program 
restrukturalizace rostlinné výroby zalesn ním ( ERNÝ, LOKVENC,
NERUDA 1995), který je v pozm n né podob  podporován do sou as-
nosti (PULKRAB 2003).

Ke zm nám zem d lské p dy na pozemek s charakterem lesa 
však nedochází pouze aktivním zp sobem. S urovnáním vlast-
nických vztah  bylo obhospoda ování pozemk asto p erušeno 
nebo ukon eno. Také složitá ekonomická návratnost hospoda ení na 
mén  úrodných pozemcích nez ídka vedla k jejich opušt ní, zvláš
pokud udržování kultury nebylo podporováno v rámci dota ní poli-
tiky. Stejný osud postihoval i prostor výrobních areál  p i útlumu 
pr myslové výroby velkých komplex  (nap . KLÁSEK, MIKLOŠ 2006). 
Na takovýchto pozemcích pak docházelo k uplatn ní p irozené 
sukcese. Nej ast ji se zmlazují pionýrské druhy d evin (b íza, olše, 
vrba jíva aj.). 

Charakter spontánn  vzniklých porost  je ovliv ován celou 
adou faktor , jako je zp sob a intenzita p edchozího obhospoda-
ování, nadmo ská výška, terén, vzdálenost od potenciálních zdroj

osiva, výskyt plodných rok , vývoj po así, zv  atd. Porosty se pak 
liší jak svým produk ním potenciálem, tak mírou pln ní ostatních 
funkcí o ekávaných od lesního porostu. 

Využití p ípravných d evin však nemusí být omezováno pouze 
na místa necíleného zalesn ní opušt ných ploch. Díky pionýrským 

schopnostem mohou sloužit i jako východiska pro obnovu lesní-
ho prost edí zales ovaných zem d lských p d (VARES et al. 2003) 
a p i rekultivacích (KUPKA, DIMITROVSKÝ 2006). V rámci dvoufázo-
vého zalesn ní pak vytvá ejí p ízniv jší mikroklimatické podmín-
ky pro vnášení cílových d evin, jejichž vlastnosti omezují možnost 
jejich uplatn ní na volné ploše. 

Studie v zahrani í i u nás poukazují také na významnou schop-
nost akumulace biomasy porosty pionýrských d evin (nap . JOHANS-

SON 1999, 2007, URI et al. 2007, SOU EK, ŠPULÁK 2010). Nabízí 
se také možnost jejich uplatn ní pro produkci biomasy pro energetické 
ú ely (WEGER 2003, PRAVDA 2004), i když pravd podobn  ne v tako-
vém m ítku jako plantážové porosty rychle rostoucích d evin.

Cílem p ísp vku je na základ  analýzy mladých porost
b ízy vzniklých p irozenou sukcesí na bývalé orné p d  stanovit 
jejich produk ní potenciál. 

METODIKA

Výzkum se soust edil na p irozen  vzniklé porosty na loka-
litách ervený Kostelec a Krahulec. Rovinatý pozemek o vým -
e 0,83 hektar  s porostem b ízy na katastrálním území erveného 

Kostelce (nadmo ská výška 450 m, GPS 50° 29‘ 10.25“ N, 16° 5‘ 
59.373“ E) byl zem d lsky obhospoda ován jako orná p da do roku 
1998. Po ukon ení hospoda ení se na pozemku objevila sukcese 
b ízy. Pozemek navazuje na jihu a západ  na zahrádká skou kolo-
nii, z ostatních stran je obklopen aktivn  využívaným polem. 
Podle zem d lské klasifi kace se jedná o kambizem se st ední ske-
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letovitostí, pr m rn  produk ní (VÚMOP 2010). Nejbližší les-
ní porosty (ve vzdálenosti 300 m severn ) jsou azeny do 3. les-
ního vegeta ního stupn  (LVS), kyselé až st edn  bohaté edafi cké 
kategorie (ÚHÚL 2010).

Pozemek o vým e cca 1,5 ha na lokalit  Krahulec v katastru 
obce Sn žné (nadmo ská výška 590 m n. m., GPS 50° 19‘ 45.109“ N, 
16° 16‘ 28.144“ E) d íve obhospoda ovaný jako pole byl vy len n
z hospoda ení v roce 1995. Po ukon ení hospoda ení se zde objevil 
nálet d evin s dominancí b ízy. Pozemek je mírn  sklonitý k zápa-
du (do 5°). Na východ navazuje na lesní porost s p evahou smrku 
ztepilého, v porostním okraji je dále zastoupen javor klen, b íza 
b lokorá a v porostu se vyskytuje také buk lesní. Okolní pozemky 
jsou v sou asnosti využívány jako louka. Podle klasifi kace zem -
d lských p d se jedná o st edn  skeletovité hluboké až st edn
hluboké kyselé hn dé až podzolové, pr m rn  produk ní p dy 
(VÚMOP 2010). Porost je azen do 5. LVS a sv ží edafi cké katego-
rie (ÚHÚL 2010).

V lét  2008 byla ve sledovaných porostech provedena statistic-
ká inventarizace v síti kruhových ploch o pravidelném rozestupu. 
Na lokalit ervený Kostelec bylo prom eno 45 plošek o velikos-
ti 10 m2 (polom r 1,78 m) v rozestupu 10 m, na lokalit  Krahulec 
pak 34 plošek o velikosti 100 m2 (polom r 5,64 m) v rozestupu 
15 x 20 m. Rozdílná velikost a uspo ádání plošek byla zvolena 
na základ  odlišného stavu porost  na obou plochách, zvlášt
hustoty porost  a jejich homogenity. Na jednotlivých ploškách 
byla m ena tlouš ka všech stojících jedinc  (v etn  souší) ve výš-
ce 1,3 m podle d evin. Jedinci stromových druh  do vý etní výš-
ky byli pouze rámcov  evidováni. Výšky strom  a délky korun 
pro vytvo ení výškových grafi kon  byly m eny na reprezenta-
tivních vzornících podle tlouš kových stup , nam ené hodnoty 
byly vyrovnány funkcí podle Näslunda (PRODAN 1965). Horní 
porostní výška byla brána jako st ední výška 100 nejvyšších jedinc
na hektar. Vý etní kruhová základna (G) byla pro jednotlivé ploš-

ky vypo ítána jako sou et kruhových základen zaujatých jedinc .
V porostech byly odebrány vzorníky dominantní d eviny pro sta-
novení produkce d eva (biomasy) a pr b hu výškového r stu. 
Z lokality ervený Kostelec bylo pro ú ely této studie analyzová-
no 12 vzorník  z celého rozmezí tloušt k odebraných na podzim 
roku 2008, na lokalit  Krahulec pak 7 vzorník  z horního stromo-
vého patra odebraných o rok pozd ji. Na vzornících byly odebrá-
ny kotou e ve výškovém intervalu 1 m. Objem kmene vzorník
byl stanoven sou tem objem  jednometrových sekcí, objem sek-
ce byl vypo ítán jako objem komolého kužele. Kmen byl zahrnut 
jako celek, tzn. v etn  nehroubí, kmeny vzorník  byly pr b žné.

VÝSLEDKY

Na ploše se sukcesí b ízy v erveném Kostelci bylo vyty eno 
45 plošek o vým e 10 m2, intenzita vzorkování p i vým e poros-
tu 0,83 ha byla tedy 5,5 %. Sukcesí zde vznikl nesmíšený porost 
b ízy, po etní zastoupení dalších druh  (jasan a ke e – bez, st em-
cha, šípek) tvo ilo dohromady maximáln  0,3 % (tab. 1). V k
hlavního porostu na lokalit  nep esáhl 9 let. Po ty jedinc  vyšších 
než 1,3 m na zkusných ploškách kolísaly v rozp tí 10 –  68 ks na plošku, 
tzn. 10 – 68 tis. na ha. Pr m rná hustota porostu byla 37,7 tis. jedin-
c  na hektar. Nejpo etn ji se vyskytovaly skupiny (plošky) s etností 
20 – 25 jedinc  (13 %), dále pak skupiny s 35 – 45 jedinci (celkem 
34 %). Porost vykazoval levostranné rozd lení zastoupení tloušt k
živých jedinc , s nej etn jším intervalem 2 – 3 cm (obr. 1). Pr -
m rná tlouš ka porostu byla 3,6 cm, maximální tlouš ka dosahovala 
až 12 cm. etnost jedinc  s vý etní tlouš kou nad 7 cm (hroubí) 
inila 7 %, s tlouš kou nad 10 cm pouze 0,5 %. St ední porostní 

výška dosahovala 6 m, horní výška pak 9 m. S rostoucí výškou 
stromu exponenciáln  nar stala ší ka koruny. 

Tab. 1.
Základní charakteristiky sledovaných porost
Basic characteristics of analyzed forest stands

Lokalita/Plot D evina/
Tree species

Zastoupení
N/Share of N

Podíl na G/
Species share of BA 

D1,3 /
DBH

Max d1,3 /
Max DBH

Výška/
Height

% % cm (± Sx) cm m (± Sx)
. Kostelec b íza/birch 99,6 99,9 3,6 (2,1) 12,0 6,0 (1,9)

Krahulec b íza/birch 50,8 87,7 5,2 (3,2) 14,7 9,5 (3,0)
smrk/spruce 21,8 2,7 1,3 (1,0) 7,4

klen/sycamore
maple

21,1 3,6 1,4 (1,3) 13,9

jíva/goat willow 2,9 5,5 5,7 (2,8) 12,4 9,3 (2,1)
je áb/rowan 2,1 0,2 1,3 (0,8) 3,8

jasan/ash 0,8 0,1 1,3 (0,6) 2,6
ostatní/other broad-

leaves
0,5 0,1 1,7 (1,6) 4,7

, ø 100 100 3,5 (3,1) 14,7
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Vysoká hustota porostu zajiš uje išt ní kmene úrov ových 
strom  (v tšina strom  vykazovala 4 až 6metrový kmen bez v t-
ví – obr. 1) a zp sobuje postupné odumírání zastín ných jedinc .
V porostu bylo zaznamenáno pr m rn  9,2 tis. na ha stojících souší 
b ízy (od 1 po 26 tis. na ha na jednotlivých ploškách) s pr m rnou 
výškou 3 m. S ohledem na nároky b ízy na sv tlo bylo p ekvapu-
jící výrazné procento p ežívajících podúrov ových b íz, p eštíhle-
ných, s redukovanou korunou. Vlivem vysoké hustoty inila vý etní 
kruhová základna porostu 51,8 m2 na ha, z toho 2 % tvo ily odum-
elé stromy. V porostu byl zjišt n t sný vztah mezi tlouš kou 

v prsní výšce a objemem kmene vzorník  (obr. 2). Objem biomasy 
kmene hlavního porostu, vypo ítaný na základ  zjišt ného vztahu, 
se pohyboval mezi 0,05 až 0,41 m3 na plošku, tzn. 50 až 410 m3

na hektar, s pr m rem 220 m3 na ha. 
Bylinné patro pod porostem bylo ídké, z bylin se zde ast ji 

vyskytoval zlatobýl (Solidago sp.), na sv tlejších místech p evažo-
vala kop iva (Urtica sp.). V podúrovni se dále jednotliv  vyskyto-
vali vitální jedinci dubu, smrku, jasanu, javoru a o ešáku s výškou 
do 50 cm. 

V analyzovaném porostu na lokalit  Krahulec bylo vyty e-
no 34 plošek, intenzita vzorkování byla tedy 22,7 %. Porost byl vý-
razn ji prostorov  diferencován než porost na lokalit ervený Kos-
telec. Ze st edu porostu se k jihovýchodu táhne pruh s menší hus-
totou dominantní b ízy, na okraji dosp lého porostu výrazn  roste 
podíl smrku. Na severu p ebírá dominanci b ízy vrba jíva (na vým -
e cca 0,2 ha). Nejstarší jedinci porostu m li s ohledem na rok ukon-
ení zem d lského hospoda ení maximáln  13 let. Po etn  v porostu 

p evažovala b íza (51 %), následovaná smrkem (22 %) a javorem 
klenem (20 %). Po etní podíl dalších d evin se pohyboval v rozmezí 
1 – 3 % (jíva, je áb, jasan), ojedin le byly zastoupeny také další 
listná e (buk, hloh, hruše , olše, osika), jejichž celkový podíl nep e-
sáhl 0,5 % (tab. 1). Mimo jívy byly tyto d eviny zastoupeny pouze 
v podúrovni. Po ty živých jedinc  vyšších než 1,3 m se na zkus-

ných ploškách pohybovaly v rozp tí 11 – 156 kus , což p edsta-
vuje 1,1 – 15,6 tis. jedinc  na hektar. Pr m rná hustota porostu 
byla 4,6 tis. jedinc  na ha. Nejvíce byly zastoupeny plošky s etností 
20 - 40 jedinc  (41 %), v tšina plošek (85 %) m la mén  než 80 
jedinc .

Porost jako celek vykazoval siln  levostranné rozd lení 
zastoupení tloušt k živých jedinc , s nej etn jšími intervaly 0 – 1 
a 1 – 2 cm. V tšinu jedinc  v t chto intervalech tvo ily smrk 
a javor klen (obr. 1), které spole n  s ostatními p imíšenými d evi-
nami vytvá í podúrove . B íza m la maximální zastoupení v tlouš -

Obr. 1.
Struktura tloušt k, výšková k ivka a k ivka nasazení koruny b íz na ploše ervený Kostelec (vlevo) a Krahulec (vpravo)
Tree distribution according to diameter, mean height and height of crown base of birch at ervený Kostelec (left) and Krahulec plots (right)
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Obr. 2.
Vztah vý etní tlouš ky a objemu kmene b ízy na ploše ervený
Kostelec a Krahulec
Relation of DBH and stem volume of birch in both the ervený
Kostelec and Krahulec research plots

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
d1,3 (cm)

P
o

e
t 

(t
is

. 
k
s
/h

a
)/

N
u

m
b

e
r 

o
f 

s
te

m
s
 (

ts
n

d
 p

c
s
/h

a
)

0

3

6

9

12

15

V
ý
š
k
a
/H

e
ig

h
t 

(m
)

Po et ostatní/Number others
Po et KL/Number sycamores
Po et SM/Number spruces
Po et BR/Number birches
Nasazení koruny/Crown base
Výška/Height

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0

Po
et

 (t
is.

 ks
/h

a)
/N

um
be

r o
f s

te
m

s (
ts

nd
 p

cs
/h

a)

15

12

9

6

3

0

Vý
šk

a/H
eig

ht
 (m

)

1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11     12     13     14     15
d1,3 (cm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
d1,3 (cm)

P
o

e
t 

(t
is

. 
k

s
/h

a
)/

N
u

m
b

e
r 

o
f 

s
te

m
s

 (
ts

n
d

 p
c

s
/h

a
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
ý

š
k

a
/H

e
ig

h
t 

(m
).

Po et BR/Number Birch
Výška/Height
Nasazení koruny/Crown base

Po
et

 (t
is.

 ks
/h

a)
/N

um
be

r o
f s

te
m

s (
ts

nd
 p

cs
/h

a)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Vý
šk

a/H
eig

ht
 (m

)

1         2          3         4         5          6         7         8          9        10        11        12
d1,3 (cm)



ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, SVAZEK 55, ÍSLO 3/2010168

Špulák, Sou ek, Bartoš, Kacálek: Potenciál mladých porost  s dominancí b ízy vzniklých sukcesí na neobhospoda ované orné p d

kovém stupni 2 – 3 cm. Pr m rná tlouš ka porostu byla 3,5 cm 
(medián 2,3 cm), b íza však vykazovala pr m rnou tlouš ku 
vyšší – 5,2 cm (medián 4,7 cm; tab. 1). Tlouš ky nad 12 cm se vysky-
tovaly výjime n . St ední porostní výška b ízy dosahovala 9,5 m 
(medián 10,1 m), horní výška pak 14,1 m. Výška nasazení koru-
ny byla u b ízy velice vyrovnaná (pr m r 7 m – obr. 1). Na ploše 
bylo nalezeno pr m rn  1 tis. stojících souší b íz na hektar, 
s pr m rnou tlouš kou 1,9 cm a výškou cca 2,5 m. Odum elé stromy 
tvo ily maximáln  0,6 % vý etní kruhové základny živého poros-
tu. Vý etní kruhová základna porostu dosahovala 7,9 m2 na ha, 
b íza z ní tvo ila 88 %, následovaná vrbou jívou (5,5 %). 
Celkový podíl dalších d evin na kruhové základn  porostu (smrk, 
klen) i p es vysokou etnost nep esáhl 5 % (tab. 1). Objem kme-
ne vzorník  b ízy významn  koreloval s tlouš kou v prsní výšce 
(obr. 2). Objem biomasy kmene b ízy v hlavním porostu se po-
hyboval mezi 0,12 až 0,73 m3 na plošku, tzn. 12,0 až 73,0 m3

na hektar, s pr m rem 41,2 m3 na ha. Zásoba jívy, druhé d eviny 
co se tý e vý etní kruhové základny, dosahovala pr m rn  1,7 m3

na hektar. Také na této lokalit  v bylinném podrostu p eva-
žoval zlatobýl (Solidago sp.), vzhledem k nižší hustot  porostu 
byla jeho pokryvnost výrazn  vyšší. Hustota bylinného patra kolí-
sala podle hustoty porostu, v podúrovni se jednotliv  vyskytovala 
obnova smrku a javoru s výškou do 1 m. 

DISKUSE

B íza zaujímá necelá t i procenta z celkové plochy porostní p -
dy v eské republice. Sou asné zastoupení tak více jak dvojnásob-
n  p esahuje její p edpokládané p irozené zastoupení (MZe 2009). 
Lesnický náhled na zastoupení b ízy v porostech se v pr b hu his-
torie vyvíjel v celé st ední Evrop  (nap . SVOBODA 1957). V sou as-
né dob  je b íza považována za meliora ní d evinu, která umož uje 
odr stání dalších d evin v jejím zástinu (KOŠULI  2006). V našich 
horských podmínkách byla b íza pro pionýrský charakter r stu 
v minulosti využívána zejména jako sou ást porost  náhradních 
d evin v oblastech ovlivn ných p sobením imisí (nap . ULBRICHO-

VÁ et al. 2005, PODRÁZSKÝ et al. 2005). K pionýrským vlastnostem 
vysv tlujícím její podíl na sukcesi vhodných lokalit pat í rychlý r st 
v mládí, schopnost odr stat v nep íznivých stanovištních podmín-
kách, asná plodnost a ší ení semen v trem (ÚRADNÍ EK et al. 2009). 
Poznatky o sukcesi pionýrských d evin na bývalých zem d l-
ských p dách pocházejí zejména z oblasti Pobaltí a Skandinávie, 
kde má b íza v tší hospodá ský význam. Vzhledem k p ízniv jším 
stanovištním podmínkám v naší republice však nelze o ekávat, 
že by byla b íza doporu ována p i obnov  lesního prost edí v tako-
vé mí e, jako je tomu v severských státech (DAUGAVIETE et al. 2003, 
VARES et al 2001, 2003).

Hektarové produk ní charakteristiky obou sledovaných poros-
t  se liší v závislosti na jejich rozdílné hustot . Porost na loka-
lit ervený Kostelec m l p es nižší v k o 85 % v tší kruhovou 
základnu a o 81 % vyšší objem biomasy kmen  porostu v porov-
nání s porostem na lokalit  Krahulec. P i uvážení obdobného v ku 
porost , p es mírn  p ízniv jší stanovištní podmínky na loka-
lit ervený Kostelec, je hlavním d vodem rozdíl  8x vyš-
ší porostní hustota na lokalit ervený Kostelec. Nižší hustota 
a tím snížené konkuren ní p sobení i vyšší v k porostu na loka-
lit  Krahulec se p ízniv  projevilo na v tších dimenzích st edního 
kmene. P esto je však hodnota štíhlostního kvocientu st edního 

i dominantního kmene na lokalit  Krahulec vyšší než na loka-
lit ervený Kostelec. 

AOSAAR a URI (2008) zjistili v b ezovém porostu vzniklém 
p irozenou obnovou na bývalé zem d lsky obhospoda ované p d
v oblasti jižního Estonska srovnatelnou hustotu i dimenze st ední-
ho kmene s porostem na lokalit ervený Kostelec. Ve své studii 
sledovali vliv hustoty porostu na dimenze st edního kmene i pro-
dukci: výrazn  hustší porost (36 200 jedinc /ha) m l nižší produkci 
(23 - 31 tun/ha) i ro ní p ír st nadzemní biomasy (8 – 12 tun/ha/rok) 
než porost s nižší hustotou (11 600 jedinc /ha). URI et al. (2007) 
v b ezových porostech vzniklých p irozenou obnovou na bývalých 
zem d lských p dách zjistili ve v ku 8 let rozp tí celkové produk-
ce 6 - 23 tun/ha. Také JOHANSSON (1999) zmi uje obdobné rozdíly 
v porostních charakteristikách i celkové produkci, p i srovnatel-
ném porostním v ku (7 – 12 let) celková produkce nadzemní bio-
masy kolísala v rozp tí 6 – 101 tun/ha. Jednotliví auto i zd raz ují 
u porost  vzniklých p irozenou sukcesí zna né kolísání porostních 
charakteristik.

Výškový a tlouš kový vývoj obou námi sledovaných poros-
t  odpovídá r stu b ezových porost  na nejlepších bonitách pod-
le sou asných r stových tabulek pro b ízu v oblasti N mecka 
(LOCKOW 1997). Tabulky však p i srovnatelné horní porostní výšce 
porost  po ítají s po ty jedinc  odpovídajícími po t m na lokalit
Krahulec. R st a produkci p irozen  obnovených b ezových porost
v imisní oblasti Trutnovska sledovali VACEK et al. (1987). Výraz-
n  nižší po ty jedinc  v jejich studii pozitivn  ovlivnily rozm ry 
st edních kmen  pro jednotlivé v ky porost , st ední objemový p í-
r st porost  kolísal od 2,5 po 6,5 m3/ha/rok. 

Studie o ší ení semen b ízy (SUCHOCKAS 2002) dokládá, 
že do vzdálenosti 110 m od zdroje osiva je zásoba semen dostate ná 
pro vznik zapojeného následného porostu. S dalším nár stem vzdá-
leností od zdroje osiva se snižovalo množství semen dostate ných 
pro jednorázový vznik porost  s požadovanými parametry. Zmla-
zení nem lo pravidelné prostorové uspo ádání, mezery bez výsky-
tu obnovy se vyskytovaly na celé délce sledovaného transektu. 
Pro zajišt ní rovnom rné obnovy na celé ploše autor doporu uje 
p ípravu p dy (SUCHOCKAS 2002). Vliv r zných postup  p ípra-
vy p dy na p ežívání a odr stání p irozené obnovy b ízy sledoval 
KARLSSON (1996). Na lokalitách bez p ípravy p dy bylo p ežívání 
a odr stání b ízy velice nízké, p íprava p dy a omezení konkurence 
bu en  se na p ežívání a odr stání výsev  projevily p ízniv . Studie 
autor  SOO et al. (2009) potvrdila, že vliv p edchozího hospoda ení 
na opušt ných zem d lských p dách lze zjistit na stavu p ízemní 
vegetace ješt  dalších 7 - 9 let po založení porostu b ízy. 

Sou asný stav obou sledovaných porost  je dobrý. Vlivem 
vysoké porostní hustoty a vzájemného konkuren ního p sobení lze 
na lokalit ervený Kostelec p edpokládat výrazné snižování hek-
tarového po tu jedinc . Z d vodu odumírání nejslabších jedinc
se zde budou výrazn ji zvyšovat dimenze st edního kmene, zm ny 
dalších porostních charakteristik nebudou tak velké. Výskyt a odr s-
tání dalších d evin vyskytujících se v podúrovni na lokalit erve-
ný Kostelec závisí na jejich schopnosti dlouhodob  p ežívat pod 
hustým porostním zápojem. P i stávajících sv telných podmínkách 
a konkuren ním p sobení b íz nelze výrazn jší p ežívání d evin 
v podúrovni o ekávat. 

K významn jší redukci etnosti strom  na lokalit  Krahulec 
bude pravd podobn  docházet pouze na nejhustších ploškách. 
Samovolné prosv tlování zápoje postupn  upraví r stové pod-
mínky pro d eviny v podúrovni. Dá se tak p edpokládat, že podíl 
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stín snášejících druh  v podúrovni se tak bude postupn  zvyšovat. 
Postupný pokles výškového r stu by m l upravit vysoký štíhlost-
ní kvocient u strom  b ízy st edních i horních dimenzí a tak pod-
po it stabilitu porostu v i nar stajícímu riziku poškození porostu 
sn hem nebo v trem.

ZÁV R

Stav mladých porost  s dominantním podílem b ízy byl sledován 
na dvou bývalých zem d lsky obhospoda ovaných lokalitách - bý-
valé orné p d . Maximální v k jedinc  ve sledovaných porostech 
byl 9 a 13 let. Z analýzy porost  vyplývá, že rozdílná hustota ovliv-

uje taxa ní charakteristiky obou porost  výrazn ji než odlišnost 
v ku i stanovišt . Vysoká hustota strom  na lokalit ervený Kos-
telec (37 tis. ks na ha) vedla k formování velké vý etní kruho-
vé základny (tém  52 m2 na ha) i zásoby biomasy kmen  v etn
nehroubí (220 m3 na ha). Dimenze st edního kmene však byly redu-
kované. Naproti tomu výrazn ji diferencovaný porost s pr m rnou 
hustotou 4,6 tis. jedinc  na ha na lokalit  Krahulec umožnil vyšší 
dimenze st edního kmene b ízy. Tento porost, vykazující relativn
nízkou vý etní kruhovou základnu i zásobu biomasy kmene b ízy 
(8 m2 a 41 m3 na ha), dává z hlediska pr niku sv tla a konkurence 
lepší p edpoklady pro vývoj d evin v podúrovni. Vývoj p irozené 
sukcese orné p dy je vzhledem k nahodilosti vliv  na výskyt semen, 
jejich klí ení a odr stání nahodilý, nicmén  i v p ípad  lokality 
Krahulec vznikl porost s dostate nou hustotou zaru ující odpovída-
jící vývoj. 

Pod kování:
P ísp vek byl vypracován v rámci ešení výzkumného zám ru 

MZe . 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenn  naru-
šených a m nících se podmínkách prost edí“.
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POTENTIAL OF YOUNG STANDS WITH BIRCH DOMINANCE ESTABLISHED 
BY SUCCESSION ON ABANDONED AGRICULTURAL LAND 

SUMMARY

There are many changes in agriculture over the last decades all over Europe resulting in revision of agricultural land area. Sometimes, 
management has been interrupted or land has been even abandoned due to change of ownership; these areas often experience succession 
of naturally regenerating tree species. These are usually pioneer species such as birch, alder, goat willow and others. The pioneer species 
have a specifi c strategy of growth, which is suitable to form an initial stage of forest environment under conditions of afforested agricul-
tural land. Moreover, their ability to accumulate amount of biomass in the stands is of great importance as many authors report. The aim 
of our study is to analyze young stands with dominance of birch on former arable land and to assess their forest productivity. 

Research plots in young birch dominated stands were established on two sites at altitudes of 450 (locality of ervený Kostelec) 
and 590 meters (locality of Krahulec) above sea level. Maximum age of individuals in the stands was 9 and 13 years respectively. In 2008, 
inventory of growing stock was made in both stands. There were also taken stem samples to analyze stems in more detail. Results show 
that mensurational characteristics depend on stand density more than on differences in age and site conditions. High stand density 
(37,000 per ha) is related to great basal area (52 m2.ha-1) and stem volume (220 m3.ha-1) in the locality of ervený Kostelec. How-
ever, dimensions of mean stem were found to be reduced there compared to Krahulec. This stand has a lower density (4,600 per ha)
and greater dimensions of mean stem of birch. On the other hand the stand is more differentiated; both basal area (8 m2.ha-1) and stem 
volume (41 m3.ha-1) are lower. There are, however, better light conditions for development of understorey trees. Succession on former 
arable land seems to be of random character due to accidental factors such as seed source, mast years, germination and recruitment. 
As for Krahulec site, the stand seems to be dense enough to continue restoration of forest. 
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