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ÚVOD

V eské republice tvo í významnou ást pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí les  zalesn né zem d lské p dy. Nejv tší ást 
nových lesních porost  vznikla v 50. letech minulého století; 
v sou asné druhové skladb  t chto porost  dominuje obvykle 
smrk ztepilý (Picea abies (L.) KARST.). I p es asto vysokou záso-
bu d evní hmoty (SLODI ÁK et al. 2005) se u velké vým ry porost
smrku první generace lesa setkáváme se špatným zdravotním sta-
vem, tj. zejména s hnilobami kmene (MAREŠ 2010). Mnoho autor ,
kte í se v nují otázce vhodnosti smrku p i zales ování zem d lsky 
kultivovaných p d, preferují spíše použití p ípravných pionýrských 
d evin (JANKOVSKÝ 2002, MIKESKA 2003, KOŠULI  2004, MAREŠ 2004, 
VACEK et al. 2005). ZATLOUKAL (2004) doporu uje smrk do 4. LVS 
pouze jako vhodnou ekonomickou „výpl “. Mezi nevýhody smrku 
pat í nap . relativn  nízká stabilita nedostate n  vychovávaných 
porost , menší odolnost v i suchu, vyšší náchylnost k infekci 
d evokaznými houbami a napadení hmyzími šk dci. Naopak hlavní-
mi výhodami používání smrku ztepilého jsou relativn  nižší náklady 
na založení a zajišt ní porostu, ov ené postupy zakládání, ochrany 
a p stování porost  a dlouhodob  relativn  dobrá „zpen žitelnost“ 
d evní suroviny.

V p ípad  zales ování bývalých zem d lských p d se jedná 
o dobrá stanovišt  s vysokým produk ním potenciálem. Nejvýz-
namn jším rysem odlišujícím tyto p dy od dlouhodob  lesních 
stanoviš  je absence nadložního humusu (TORREANO 2004). 

Vlastníci lesa v naprosté v tšin  p ípad  vyžadují co neje-
fektivn jší využití d evoproduk ní funkce nového lesa. P i dosa-

hování tohoto cíle jsou omezováni platnými právními p edpisy, 
nap íklad podle lesního zákona smí využít pouze vyjmenované 
stanovištn  p ípustné d eviny. Lesní hospodá ství je totiž na jedné 
stran  legislativou zna n  regulováno a na druhé stran  jsou zde 
ve srovnání se zem d lskou výrobou poskytovány nižší dotace. 
Lesní hospodá ství tak získává významnou nevýhodu v dosažení 
srovnatelné rentability obhospoda ování p dy (PULKRÁB 1998). 
V této situaci tedy o to více záleží na efektivnosti lesnického hos-
poda ení a využití produk ních možností jednotlivých d evin 
na v tšinou relativn  kvalitním stanovišti. 

Rozm ry a po ty d evních bun k, tlouš ka a chemické 
složení bun ných st n jsou ovliv ovány komplexem stano-
vištních, klimatických a porostních faktor  (ZOBEL, BUIJTENE 1989), 
což má ve výsledku vliv na vhodnost využití d eva jako konkrétní 
suroviny. Z toho d vodu nás zajímalo, zda lze prokázat vliv zem -
d lského využívání p dy na vybrané vlastnosti smrkového d eva. 
Výzkumnou hypotézou je: Smrkové d evo z porost  první generace 
lesa na bývalých zem d lsky obhospoda ovaných p dách nemá hor-
ší vlastnosti než d evo z dlouhodobé lesní p dy.

Cílem studie je porovnání fyzikálních a mechanických vlast-
ností d eva smrkového porostu první generace lesa na bývalé 
zem d lsky obhospoda ované p d  a porostu na trvalé lesní p d ,
které mají srovnatelný v k, stanovištní podmínky a charakter 
výchovy. 

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ D EVA PADESÁTILETÝCH SMRKOVÝCH POROST
NA STANOVIŠTÍCH S R ZNOU HISTORIÍ VYUŽITÍ P DY

COMPARISON OF WOOD PROPERTIES OF 50-YEAR-OLD SPRUCE STANDS 
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ABSTRACT

First-generation spruce stands on former agricultural soils represent an important part of regularly managed forests in the Czech 
Republic. The article deals with wood properties of different site origins, i. e. spruce stand on former arable land compared to con-
tinuous spruce forest. Both stands were studied at comparable age of 50 years. The wood was analysed for: wood density, fl exural strength, 
compression strength and tensile test. The mean value of fi rst-generation wood density (436 kg.m-3) is slightly higher compared to samples 
of old-growth origin (430 kg.m-3) though the difference was not found to be statistically signifi cant. As for the other properties analysed, 
wood of fi rst-generation stand origin does not seem to have worse parameters than wood of old-growth forest.
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MATERIÁL A METODY

Za ú elem analýzy mechanických a fyzikálních vlastností 
d eva smrku ztepilého první generace lesa na bývalé zem d lsky 
obhospoda ované p d  byl vybrán padesátiletý porost, ve kterém 
je od roku 2004 sledována zásoba a zdravotní stav porostu. Expe-
riment se nachází v p írodní lesní oblasti 26 – P edho í Orlických 
hor. Stanovišt  je typologicky klasifi kováno jako kyselá bu ina 
(SLT 4K) s p echodem k bohaté ekologické ad . Geologické pod-
loží je tvo eno fylity a zelenými b idlicemi novom stské série orlic-
ko-kladské klenby (OPLETAL et al. 1980, OPLETAL, DOME KA 1983). 
Sledovaný porost o vým e 0,23 ha se nachází na mírném svahu 
se severozápadní expozicí v pr m rné nadmo ské výšce 530 m. 
BARTOŠ et al. (2006) uvádí pro tento porost zásobu 520 m3.ha-1

ve v ku 45 let. Tato zásoba je v porovnání s r stovými tabulkami 
o 41 % vyšší než na stanovišti odpovídající bonity. V roce 2005 
byla v porostu provedena probírka. V dob  odb ru vzorník
inila vý etní kruhová základna 43 m2.ha-1 p i hustot  porostu 

1 080 ks.ha-1. Na stanovišti dlouhodobé lesní p dy byl vybrán porost 
odpovídajícího v kového stupn  na stejném geologickém podloží 
(OPLETAL, DOME KA 1983) ve shodné nadmo ské výšce. Vzdušná 
vzdálenost mezi lokalitami iní 1,5 km. Tento porost m l podob-
nou vý etní kruhovou základnu (44 m2.ha-1) s hektarovým po tem 
jedinc  950 ks.ha-1.

V lednu 2007 byly z obou porost  (Z – varianta bývalé 
zem d lské p dy; L – varianta trvale lesní p dy) odebrány t i vzor-
níky úrov ových strom  s podobnou vý etní tlouš kou. Stá í vzor-
ník  bylo stanoveno ode tením po tu letokruh  na pa ezech. U leží-
cích strom  byly zm eny základní dendrometrické charakteristiky 
(délka, tlouš ka kmene po sekcích 1 m, výška nasazení p eslen ). 
Dále bylo provedeno vizuální hodnocení napadení pokácených kme-
n  d evokaznými houbami a byla provedena modelová sortimenta-
ce se stanovením potenciálního podílu pila ské kulatiny (minimální 
tlouš ka na epu 18 cm s k rou). Z každého kmene byly vy íznu-
ty dva dvoumetrové vý ezy od ela kmene. Tyto vý ezy byly bez-
prost edn  roz ezány na fošny o tlouš ce 6 cm a odkorn ny. Fošny 
byly 14 m síc  p irozen  sušeny pod p íst eškem. Z vysušené-
ho d eva vyrobila fi rma truhlá ství Pavel Macek zkušební t líska 
pro vybrané zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností d e-
va podle p íslušných norem SN. Z vyrobených zkušebních t lí-
sek byla vybrána bezvadná p ed provedením samotných analýz, 
proto se mírn  liší po ty provedených zkoušek a jsou uvedeny 
ve výsledcích. Pro analýzu byly vybrány následující zkoušky 
podle p íslušných SN: 
1) hustota d eva
2) pevnost v ohybu
3) pevnost v tlaku ve sm ru vláken
4) pevnost v tahu

Všechny výše uvedené zkoušky byly konzultovány a zakáz-
kov  provedeny ve Výzkumném a vývojovém ústavu d eva s-
kém, s. p., v Praze. Pro statistické vyhodnocení získaných veli in 
byla použita metoda ANOVA v programu NCSS. Chybové úse -
ky v grafech znázor ují konfi den ní intervaly na hladin  význam-
nosti 0,05. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Vzorníky
Z výsledk  hodnocení zdravotního stavu vzorník  na bývalé 

zem d lské p d  vyplývá, že u žádného nebyla zjišt na hniloba 
kmene. Toto zjišt ní odpovídá výsledk m z roku 2005, kdy ve stej-
ném porostu bylo p i probírce zjišt no nízké procento (do 5 %) 
výskytu hniloby kmen  (BARTOŠ et al. 2006). Relativn  dobrý zdra-
votní stav tohoto porostu z hlediska výskytu hnilob p ipisujeme 
tomu, že porost nebyl nikdy poškozen loupáním i ohryzem. MAREŠ

(2006) popisuje padesátileté smrkové porosty na bývalé orné p d
výrazn  poškozené ko enovníkem vrstevnatým, které historicky 
nejeví známky poškození spárkatou zv í, a proto výskyt hnilob 
p ipisuje bohatému stanovišti v minulosti hnojené orné p dy (sou-
boru lesních typ  5B).

Pr m rná délka pokácených vzorník inila 22 m u vzorník
varianty Z a 21 m u vzorník  varianty L. Pr m rná tlouš ka kme-
ne na ele byla u varianty Z o 3 % v tší oproti variant  L (tab. 1). 
V parametru vý etní tlouš ka se odebrané vzorníky v pr m ru tak-
ka nelišily. Délka hroubí byla u varianty Z v pr m ru o 16 % v t-

ší. Z porovnání objem  hroubí jednotlivých vzorník  vypo tených 
Huberovou metodou po metrových sekcích vyplývá, že hmotnatost 
hroubí vzorník  varianty Z iní v pr m ru 0,425 m3, což je o 30 % 
více oproti variant  L (0,328 m3). Významný rozdíl v objemu 
nebyl nalezen u všech sekcí – p i obdobných vý etních tlouš kách 
jsou od ela do výšky ádov  8 m  objemy vzorník  totožné. Signi-
fi kantní rozdíl v objemu byl konstatován u sekcí v devíti metrech 
a vyšších. 

Z provedené modelové sortimentace hroubí odebraných vzorní-
k  vyplývá, že ve variant  Z lze vymanipulovat 62 % hroubí kmene 
jako pila skou kulatinu (minimální tlouš ka na epu 18 cm s k rou) 
s pr m rnou délkou vý ezu 7 m. Ve variant  L by pak na pila -
skou kulatinu p ipadlo teoreticky 59 % hroubí s pr m rnou délkou 
vý ezu 4 – 5 m. Pila ská kulatina je podle provedeného odhadu 
nejlepším možným získatelným sortimentem na základ  vyhodno-
cení dimenzí a kvality smrkových vzorník . Tento sortiment záro-
ve  poskytuje relativn  dobré zpen žení d evní suroviny a tvo í
i podstatnou ást sortiment  v mýtn  zralých smrkových poros-

Tab. 1.
Dendrometrická charakteristika odebraných vzorník
Dimensions of wood samples taken

Vzorník1

Pr m r
ela2

Vý etní
tlouš ka3

Délka
hroubí4

Objem
hroubí5

Stá í
stromu6

cm cm m m3 roky
Z 1 31,5 21,4 18,8 0,436 47
Z 2 28,2 20,7 19,2 0,412 47
Z 3 31,5 21,3 19,0 0,427 47
L 1 32,0 22,0 15,7 0,317 49
L 2 25,8 20,7 17,2 0,324 49
L 3 30,7 21,8 16,1 0,342 43

Captions: 1sample (Z – formerly cultivated site, L – long-term forest); 
2butt end diameter; 3DBH; 4length (from butt to diameter of 7 cm); 
5volume (from butt to diameter of 7 cm); 6age of sample tree
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tech (BARTOŠ et al. 2006). V sou asném d evozpracujícím pr myslu 
poptávají n kte í zpracovatelé smrkovou pila skou kulatinu dokonce 
v dimenzích již od 11 cm (bez k ry) na epu. Tento trend ukazuje,
 že t žba v mladších porostech smrku m že být rentabilní.

Hustota d eva
Z celkem 240 analyzovaných zkušebních t lísek u varianty Z 

inily pr m rné nam ené hodnoty hustoty d eva jednotlivých vzor-
ník  435,1 – 439,1 kg.m-3 (obr. 1). Pr m rná hustota d eva varian-
ty Z byla 436,4 kg.m-3. Z 236 analyzovaných vzork  u varianty L 
se pr m rné hodnoty pohybovaly od 411,9 do 454,2 kg.m-3.
Pr m rná hodnota varianty L inila 429,9 kg.m-3. Rozdíl mezi 
variantami nebyl statisticky významný. Významný vliv na husto-
tu má podle MÄKINENA et al. (2007) podíl letního d eva. Nicmén
na vysokou variabilitu hustoty d eva upozor uje již nap . TRENDE-

LENBURG (1939). Z výše uvedených d vod  byly pro porovnání 
fyzikálních a mechanických vlastností d eva vybrány stejn  sta-
ré porosty tak, aby bylo možné zanedbat rozdíly zp sobené stár-
nutím strom . Naše výsledky nepotvrdily zjišt ní o menší hustot
d eva smrku ztepilého z porost  první generace lesa, která uvádí 
BROLIN et al. (1995). Naopak v tší hustotu d eva borovice lesní 
na zalesn ných zem d lských p dách uvádí JELONEK et al. (2009). 
Pr m rná hustota smrkového d eva podle WAGENFÜHRA a SCHEIBE-

RA (1974) iní 470 kg.m-3. Námi zjišt né nižší hodnoty jsou prav-
d podobn  zp sobeny odb rem mladších vzorník  z ádov  pade-
sátiletého porostu. Obdobn  relativn  nižší hodnoty (417 kg.m-3)
udávají ZEIDLER a HOP (2007), kte í analyzovali smrkové d evo 
z historického krovu z 19. století. Dalším faktorem ovliv u-
jícím hustotu d eva smrku je také intenzita výchovy, tj. se zvýšenou 
intenzitou dochází ke snížení pr m rné hustoty (CAO et al. 2008). 

Pevnost v ohybu
U varianty Z se pr m rné hodnoty pevnosti v ohybu u jed-

notlivých vzorník  pohybovaly v mezích od 62,7 do 65,1 N.mm-2

(obr. 2). Ve variant  Z bylo analyzováno celkem 221 vzork  s pr -

m rnou hodnotou 64,1 N.mm-2. Ve variant  L se hodnoty pohybovaly 
od 59,7 do 67,9  N.mm-2. Celkem bylo analyzováno 227 vzork
varianty L s pr m rnou hodnotou 62,9 N.mm-2. Rozdíl mezi varian-
tou Z a L nebyl statisticky pr kazný. Pr m rná hodnota pevnosti 
smrkového d eva v ohybu podle Kolektivu (1970) a práce WAGEN-

FÜHR, SCHEIBER (1974) iní 78 N.mm-2. Pevnost smrkového d eva 
z porost  první generace lesa je však již v tomto v ku relativn
vysoká, což umož uje získat pom rn  kvalitní sortimenty již z úmy-
slných t žeb v tomto v ku.  

Pevnost v tlaku ve sm ru vláken
U varianty Z se pr m rné hodnoty pevnosti v tlaku ve sm ru vlá-

ken u jednotlivých vzorník  pohybovaly od 35,2 do 39,2 N.mm-2

(obr. 3). Celkem bylo ve variant  Z analyzováno 240 vzork .
Pr m rná hodnota nap tí u varianty Z iní 37,3 N.mm-2. Ve va-
riant  L se pr m rné hodnoty vzorník  pohybovaly od 32,0 
do 40,9 N.mm-2. Ve variant  L bylo analyzováno celkem také 
240 t lísek. Pr m rná hodnota u varianty L iní 35,6 N.mm-2. Rozdíl 
mezi ob ma variantami není statisticky pr kazný, z ehož vyplývá, 
že ani u této charakteristiky nevykazuje d evo z porostu první gene-
race lesa prokazateln  horší vlastnosti. Pr m rná hodnota pevnosti 
smrkového d eva v tlaku podle Kolektivu (1970) a práce WAGENFÜHR,
SCHEIBER (1974) iní 50 N.mm-2.

Pevnost v tahu 
U varianty Z se pr m rné hodnoty pevnosti v tahu u jednotli-

vých vzorník  pohybovaly od 64,9 do 87,7 N.mm-2 (obr. 4). Celkem 
bylo od varianty Z analyzováno 150 kus  zkušebních t les, 
kde pr m rná hodnota nap tí inila 75,4 N.mm-2. Ve variant  L 
se pr m rné hodnoty nap tí u jednotlivých vzorník  pohybovaly 
od 63,5 do 80,3 N.mm-2. Celkem bylo od varianty L analyzováno 
192 zkušebních t les s pr m rnou hodnotou nap tí 70,3 N.mm-2.
U varianty Z byly v tomto p ípad  zjišt ny statisticky významn
lepší hodnoty oproti variant  L. U této zkoušky byla zaznamená-
na velká variabilita mezi jednotlivými vzorníky. Pr m rná hodno-
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Obr. 1.
Hustota smrkového d eva z porostu první generace lesa na býva-
lé zem d lské p d  (vzorníky Z1 až Z3) a porostu dlouhodob
lesní p dy (vzorníky L1 až L3). Chybové úse ky znázor ují interva-
ly konfi dence na hladin  významnosti 0,05.
Spruce wood density of both fi rst-generation (Z1 – Z3 samples) 
and long-term (L1 – L3 samples) forest lands. Error bars denote con-
fi dence intervals at 0.05 signifi cance level.
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Obr. 2.
Pevnost smrkového d eva v ohybu z porostu první generace lesa 
na bývalé zem d lské p d  (vzorníky Z1 až Z3) a porostu dlou-
hodob  lesní p dy (vzorníky L1 až L3). Chybové úse ky znázor ují 
intervaly konfi dence na hladin  významnosti 0,05.
Flexural strength of spruce wood of both fi rst-generation (Z1 – 
Z3 samples) and long-term (L1 – L3 samples) forest lands. Error 
bars denote confi dence intervals at 0.05 signifi cance level.
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ta pevnosti smrkového d eva v tahu iní podle Kolektivu (1970) 
a práce WAGENFÜHR, SCHEIBER (1974) 90 N.mm-2. Nižší hodnoty 
všech t í charakteristik u analyzovaných vzork  oproti udávaným 
pr m rným hodnotám mají pravd podobn  souvislost s nižším 
v kem vzorník  (stá í porostu 50 let). Zárove  jsme prokázali sta-
tisticky významné rozdíly mezi jednotlivými odebranými vzorníky, 
které lze odvodit i z p ekryvu konfi den ních úse ek (obr. 1 – 4). 
Naproti tomu ZEIDLER a REISNER (2006) uvád jí zanedbatelné rozdíly 
mezi stromy v rámci stanovišt  p i analýzách fyzikálních a mecha-
nických vlastností d eva mod ínu opadavého.

Bývalé zem d lsky využívané p dy s p ízniv jší zásobou 
živin mohou být využívány pro intenzivní lesní hospodá ství. 
Optimální výživa a vodní režim upravuje zejména tlouš kový r st 
individuálních strom  a tím i celých porost , poznatky o zm nách 
fyzikálních a chemických vlastnostech d eva z t chto porost  však 
nejsou jednotné. Pokles hustoty smrkového d eva a jeho chemic-
kého složení z experiment  popisují nap . MÄKINEN et al. 2002, 
ANTTONEN et al. 2002 a další. P es t sný vztah hustoty d eva a vlast-
ností bun k d eva ZOBEL a VAN BUIJTENEN (1989) potvrzují zna nou 
variabilitu vlastností jednotlivých strom .

N které práce se zabývají vhodností smrku ztepilého jako 
d eviny v druhovém složení „zales ovacích“ cíl . MAUER (2006) 
up ednost uje p i ZZP listná e, smrk jako cílovou d evinu doporu-
uje realizovat pouze p es podsadby do p ípravných d evin. Smrk 

jako p ípravnou d evinu toleruje pouze na dobu n kolika desetiletí 
v p ípad , kdy p i p em n  bude využita jiná d evina. Jiní auto i
nepovažují smrk za vhodný pro ZZP ani jako p ípravnou d evinu. 
Nap . MAREŠ (2006) doporu uje p i zales ování živinami boha-
tých p d na hranici 4. a 5. LVS preferovat rychle rostoucí listná e
(jasan, klen) p ed jehli natými d evinami. Na druhou stranu 
SLODI ÁK et al. (2005) hodnotí smrk jako vhodnou d evinu k zales-

ování zem d lských p d v p ípad , kdy smrk je schopen relativ-
n  rychle m nit vlastnosti svrchní ásti p dního profi lu ve smyslu 
obnovy lesního prost edí. 

Na základ  našich p edchozích výsledk  ze smrkových 
porost  první generace lesa na bývalé zem d lské p d  lze již 
od 4. LVS smrk ztepilý považovat za vhodnou d evinu pro zales-

ování. Z hlediska kvality a efektivnosti d evoproduk ní funkce 
je tato d evina v porovnání s dalšími d evinami (tj. t ch, jejichž 
využití p ipouští legislativa) stále relativn  výhodná (BARTOŠ et al. 
2007), proto ji doporu ujeme v p im eném zastoupení jako vhod-
nou p ípravnou d evinu s p edpokládaným obmýtím cca 60 - 80 let. 
Tento postup by napomohl zvýšení hodnotové produkce smrkových 
porost  první generace lesa (PULKRAB 2004). Platný lesní zákon 
sice stanoví minimální obmýtí 80 let, ale to by v t chto specifi c-
kých p ípadech mohlo být ešeno výjimkou ud lenou orgánem státní 
správy les .

ZÁV RY

• Pr m rný objem hroubí úrov ových vzorník  varianty Z (0,43 m3)
byl o 30 % v tší oproti vzorník m z dlouhodob  lesní p dy 
(0,33 m3), kdy p i obdobné vý etní tlouš ce vzorník  byl v t-
ší objemu hroubí akumulován v horní ásti kmene (cca od výš-
ky 8 m).

• Porovnáním hustoty a mechanických vlastností smrkového 
d eva varianty Z a L byla potvrzena velká variabilita mezi jed-
notlivými vzorníky v rámci variant. 

• Hustota smrkového d eva z padesátiletého porostu první 
generace lesa na bývalé zem d lské p d  se v pr m ru neliší 
od d eva ze srovnatelného porostu na dlouhodob  lesní p d .
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Obr. 3.
Pevnost smrkového d eva v tlaku ve sm ru vláken z porostu prv-
ní generace lesa na bývalé zem d lské p d  (vzorníky Z1 až Z3) 
a porostu dlouhodob  lesní p dy (vzorníky L1 až L3). Chybové úse -
ky znázor ují intervaly konfi dence na hladin  významnosti 0,05.
Compression strength wood along the grain of spruce wood of both 
fi rst-generation (Z1 – Z3 samples) and long-term (L1 – L3 samples) 
forest lands. Error bars denote confi dence intervals at 0.05 signifi -
cance level.
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Obr. 4.
Pevnost smrkového d eva v tahu ve sm ru vláken z porostu prv-
ní generace lesa na bývalé zem d lské p d  (vzorníky Z1 až Z3) 
a porostu dlouhodob  lesní p dy (vzorníky L1 až L3). Chybové úse -
ky znázor ují intervaly konfi dence na hladin  významnosti 0,05.
Tensile strength along the grain of spruce wood of both fi rst-
generation (Z1 – Z3 samples) and long-term (L1 – L3 samples) 
forest lands. Error bars denote confi dence intervals at 0.05 signi-
fi cance level.
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• Také ve všech provedených zkouškách mechanických vlastností 
(pevnost v ohybu, pevnost v tlaku ve sm ru vláken a pevnost 
v tahu) nevykazuje v této fázi smrkové d evo z porost  první 
generace lesa prokazateln  horší parametry; vliv r zné historie 
využití p dy tedy nebyl naší studií prokázán.

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

. 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenn  narušených 
a m nících se podmínkách prost edí“.
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COMPARISON OF WOOD PROPERTIES OF 50-YEAR-OLD SPRUCE STANDS 
ON SITES EXPERIENCING DIFFERENT LAND USE IN THE PAST

SUMMARY

Norway spruce is a species dominating over large forested areas in the Czech Republic. Among these spruce-dominated sites, 
afforested former agricultural land represents an important part of the forest. However, these sites should not be considered undisturbed 
ones because of former cultivation practices. Our study deals with properties of Norway spruce wood samples taken in both 50-year-old 
stand on former agricultural land (Z) and long-term forest (L) of the same age. Both stands were situated under conditions of the same 
bedrock (phyllites, greenschists) at the same altitude (530 m a. s. l.). Co-dominant trees were sampled only. The sample trees were sawn 
to planks and dried under cover for 14 months. Samples made from planks were analysed in Timber Institute in Prague. The samples
were analysed for wood density, flexural strength, compression strength and tensile test. The data were processed using ANOVA. 
The measurement of samples’ dimensions shows that:
• Mean volume of samples of Z variant (0.43 m3) was by 30% higher compared to L samples;
• Having similar DBH, the variants differed from each other in volume (from butt to top diameter of 7 cm) in higher parts of boles 

(part exceeding the height of 8 m);
• Great between-sample variability was found in both variants;
• Spruce wood of fi rst-generation stand was found to be comparable with spruce wood of old-growth origin in terms of all properties 

studied.

Recenzováno


