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Vlizkumnf (stav
lesniho hospodiiistvi

Vfrodnf zpr|va zo:7

a myslivosti, v.v, i.

r. Uvod
Vtirodni zpriva Vfzkumn6ho 0stavu lesniho hospoddistvi a myslivosti, v. v. i. (diile
,,instituce,,
nebo,,VULHM") za rok2o77 prezentuje vyisledky, ktenich bylo v tomto roce dosaZeno. vtjtHvt

lze hodnotit jako ekonomicky stabilni vfzkumnou instituci s dobrfmi odborn,imi vrisledky.
Vroce 20L7 byla zpracovdna pod vedenim Odboru v6dy, vrizkumu a vzd6l6vdni Ministerstva
zemEd6lstvi (d5le ,,MZe") Dlouhodobd koncepce rozvoje v'izkumn6 organizace (DKRVO), kterii
piedstavuje obecnt rdmec rozvoje dinnosti VO a vych6ziz Koncepce vfzkumu, vfvoje
a inovaci
MZe na l6ta 2016-2022 a strategie resortu MZe

e

n s vrihledem do roku 2030.

V roce 2017 institucionSlni podpora na rozvoj VO, poskytovan6 MZe eR na zdklad6 Metodiky

RV pro VaVal byla stejn6 jako v piedchdzejicim obdobi, nasm6rovdna do oblasti v,izkumu
ieSen6ho v rdmci Ustavniho vfzkumn6ho projektu, na rozvoj klidovfch lesnick,ich oborg

fstavu a udrieni dlouhodobrich iad sledovdni. Vfzkumni pracovnici tistavu piedloiili do
vfzkumn6ho programu ZEME Ndrodni agentury pro zem6d6lsk'i vfzkum LZ projektg
(vybr6no 6), do TAdR 4 projekty (vybriin L) a do Grantov6 sluZby LeR 4 projekty (vybr6ny
3),
D:ile byly piedloieny ndvrhy na 2 projekty v rdmci mezinSrodni spolupr6ce INTER-COST.
V roce

2017 zaialo ieieni vfzkumn'ich projekt0 ziskanfch v piedchdzejicim obdobi, byly zahdjeny 4
vfzkumn6 projekty ie5en6 v r6mci GS LeR. Bylo zahdjeno ieieniprojektu v r6mci pieshranidni
interregiondlni spoluprdce Bavorsko-en nasm6rovan6ho do oblasti vyuZiti odpadnich kahi.
Rozsah dinnosti v6dcri VULHM dokumentuji publikace a aplikovan6 vfstupy, kterfch
bylo
celkem L55.
V dalSi dinnosti instituce byly

v roce 2O!7 provdd6ny expertni a poradensk6 dinnosti a sluZby
pro vlastniky les0 v rSmci smluv uzavienfch s Ministerstvem zem6d6lstvieR na jejich pln6ni.
Patii mezi n6 napiiklad dinnost Lesni ochrann6 sluiby, Lesnick6ho informadnlho centra,
expertni a poradensk6 dinnosti v oboru lesniho Skolkaistvi, zakl6d6ni, obnovy a v,ichovy

lesnich porost0, zalesfiovdni, biotechnologii, vyhodnoceni kvality reprodukdniho materidlu a
vyuZiti demonstradnich objekt0, ochrany lesa a zem6d6lskfch kultur pied Skodami zv6ii atd.

vULHvl byl tak6 piijemcem dotace na Ndrodnibanku osiva a N6rodni banku explantdtri.
V roce 2ot7 pracovnici na5i instituce splnili vSechny smluvni z1vazky, kter6 byly pro tento rok
uzavieny' Proto mi dovolte, abych v5em pracovnikrim 0stavu pod6koval za jejich pracovni
nasazeni, kvalitni prdci, publikadni dinnost a za transfer vfsledkfi do praxe. To v5e piispivii
k rozvoji naieho vfzkumn6ho 0stavu a k vy55i f rovni aplikovan6ho vfzkumu.

doc. RNDr.

CSc.

ieditel
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2. Identifikační údaje
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., byl zřízen Ministerstvem
zemědělství ČR dnem 23. 6. 2006 vydáním zřizovací listiny čj. 22974/2006‐11000.
Vznikl 1. 1. 2007; k tomuto dni byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí,
vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Název:
Právní forma:
Sídlo:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
veřejná výzkumná instituce
Strnady 136
252 02 Jíloviště
Identifikační číslo:
00020702
Daňové identifikační číslo:
CZ00020702
Používaná obecná zkratka názvu:
VÚLHM, v. v. i.
Zkratka interního styku:
VÚLHM
Používaný cizojazyčný název ústavu: Forestry and Game Management Research Institute

3. Orgány ústavu
Orgány ústavu, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, jsou:
a) ředitel,
b) rada instituce,
c) dozorčí rada.
3.1 Ředitel
Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Rozhoduje ve všech věcech ústavu, pokud nejsou
zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele, zabezpečuje
řádné vedení účetnictví, předkládá radě instituce a dozorčí radě, po ověření účetní závěrky
auditorem, návrh výroční zprávy, předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a
výroční zprávu schválenou radou instituce.
Předkládá poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje
projednané radou instituce.
Předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu ústavu a jeho změn, návrhy vnitřních
předpisů ústavu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn,
návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli.
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Předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí
písemný souhlas dozorčí rady podle zákona.
Ředitelem veřejné výzkumné instituce je doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Prvním statutárním zástupcem je náměstek pro výzkum doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Druhým statutárním zástupcem je ekonomická náměstkyně ředitele Ing. Jitka Vrátná, MBA.
3.2 Rada instituce
Rada instituce dbá na zachovávání účelu, pro který byl ústav zřízen, na uplatnění veřejného
zájmu v jeho činnosti a na jeho řádné hospodaření, stanovuje směry činnosti ústavu v souladu
se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje, schvaluje rozpočet a jeho změny a
střednědobý výhled jeho financování, schvaluje vnitřní předpisy taxativně uvedené v zákoně,
schvaluje výroční zprávu, projednává návrhy změn zřizovací listiny, dává předchozí souhlas,
popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení ústavu, vyhlašuje výběrové
řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče
ředitelem ústavu, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele
podle ustanovení zákona, projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu
a vývoje a projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci ústavu a smluv
o spolupráci s institucemi České republiky.
3.2.1

Složení Rady instituce a její změny

Rok 2017 byl volebním rokem. Volby nového složení rady instituce proběhly 8. 2. 2017.
Složení Rady instituce do 8. 2. 2017
Interní část: doc. Ing. Antonín Jurásek (místopředseda), CSc., Ing. Miloš Knížek, Ph.D.,
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. et Ing. Petr
Novotný, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (předseda).
Externí část: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Ing. Miloš Pařízek, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
Složení rady Instituce od 8. 2. 2017
Interní část: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing.
Jan Leugner, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová
Hellebrandová, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
(předseda).
Externí část: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Ing. Miloš Pařízek, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.,
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
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3.2.2

Činnost Rady instituce

Rada Instituce v roce 2017 absolvovala jedno mimořádné a šest řádných zasedání. Průběžně
byly korespondenční formou projednávány návrhy projektů předkládaných do grantových
soutěží.
První zasedání v roce 2017 (26. 1.) bylo mimořádné. Bylo svoláno, aby podle požadavků
zřizovatele projednalo hodnotící zprávu Ústavního výzkumného projektu. Rada vzala na
vědomí předloženou zprávu, konstatovala, že řešení probíhalo v souladu s časovým a věcným
harmonogramem, že byly předloženy platné smlouvy o využití výsledků projektu a že byly
v plném rozsahu zodpovězeny dotazy a připomínky oponentů. Rada souhlasila s ekonomickým
vypořádáním projektu a doporučila akceptovat navrhovaný přesun finančních prostředků
prostřednictvím FÚUP. Rada doporučila zřizovateli přijmout předloženou periodickou zprávu.
Jednalo se o poslední jednání rady v původním složení.
První řádné zasedání nově zvolené rady instituce proběhlo 24. 2. 2017. Na něm byl zvolen
předseda rady doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. a místopředseda Ing. Jiří Novák, Ph.D. Jako tajemník
rady byla schválena Ing. Jana Danysová. Rada vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. stanovila podmínky a
termín pro volbu ředitele.
Hlavním bodem druhého řádného zasedání rady instituce 21. 4. 2017 byla volba ředitele.
Po představení koncepce byl ředitelem zvolen jediný kandidát doc. RNDr. Bohumír Lomský,
CSc. Dále rada projednala návrhy projektů předkládané do soutěže TAČR.
Třetí řádné zasedání se konalo 1. 6. 2017. Rada projednala a schválila účetní závěrku za rok
2016, Výroční zprávu za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016. Dále rada
projednala a schválila úpravu investičních požadavků pro rok 2017. Rada byla informována o
pověření doc. RNDr. Bohumíra Lomského, CSc. vedením instituce ze strany zřizovatele. Dále
projednala návrhy projektů do programu NAZV ZEMĚ a byla informována o požadavku na
zpracování Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace do 31. 8. 2017.
Dne 23. 8. 2017 proběhlo čtvrté řádné zasedání rady instituce, jehož hlavním bodem bylo
projednání a schválení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–
2022 (DKRVO). Dále rada projednala a schválila Střednědobý výhled financování na období
2018–2022.
Dne 19. 10. 2017 na pátém řádném zasedání rada instituce projednala a schválila aktualizaci
rozpočtu pro rok 2017 a byla informována o průběhu schvalování DKRVO ze strany zřizovatele.
Dále byly projednány návrhy projektů předkládané do soutěže COST.
Poslední jednání rady se uskutečnilo 7. 12. 2017. Rada projednala a schválila návrh rozpočtu
na rok 2018 a návrh plánu investic na rok 2018. Byla projednána aktualizace organizačního
řádu VÚLHM. Rada navrhla úpravy některých bodů a schvalování tohoto vnitřního předpisu
odsunula na další jednání v lednu 2018. Předseda informoval radu, že doc. RNDr. Bohumír
Lomský CSc. byl k 1. 12. jmenován ředitelem instituce. Rada projednala návrhy projektů
předkládané do Grantové služby LČR a programu COST a byla seznámena s výsledky
navrhovaných projektů ve veřejné soutěži NAZV ZEMĚ.
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3.3 Dozorčí rada
Dozorčí rada v souladu se zákonem vykonává dohled nad činností a hospodařením ústavu;
vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává předchozí písemný souhlas
k právním úkonům, stanoveným zákonem.
Navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, připravuje návrhy jednacího řádu Dozorčí rady a jeho
změn a předkládá je ke schválení zřizovateli. Vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny
ústavu, k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení, k návrhu rozpočtu a ke způsobu
hospodaření, k návrhům výzkumných záměrů ústavu, k jeho další nebo jiné činnosti a k dalším
záležitostem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel, k návrhu výroční zprávy; své vyjádření
předkládá řediteli a radě instituce. Vyjadřuje svá stanoviska k činnosti ústavu a zveřejňuje je
ve výroční zprávě. Předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění
zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti. Nejméně jednou ročně předkládá
zřizovateli a řediteli zprávu o své činnosti.
3.3.1

Složení dozorčí rady

Složení Dozorčí rady Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (dále jen
VÚLHM) ke dni 31. 12. 2016:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – místopředseda – Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jan Lojda, Ph.D. – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jana Slabá – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ondřej Sirko – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – člen – VÚLHM
Ing. Jaroslav Kubišta – člen – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Změny ve složení Dozorčí rady VÚLHM v průběhu roku 2017
V březnu 2017 rezignovala na funkci člena dozorčí rady Ing. Jana Slabá a ke dni 4. 7. 2017 byl
jmenován novým členem Ing. Ladislav Jeřábek.
Složení dozorčí rady VÚLHM k 31. 12. 2017
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – místopředseda – MENDELU Brno
Ing. Jaroslav Kubišta – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ing. Jan Lojda, Ph.D. – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ladislav Jeřábek – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ondřej Sirko – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – člen – VÚLHM
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3.3.2

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada zasedala v průběhu roku 2017 na 4 řádných zasedáních. Kromě řádných
zasedání dozorčí rada neproběhlo v roce 2017 žádné hlasování per rollam (mimo zasedání).
Na prvním řádném zasedání dne 17. 2. 2017 :
a) DR schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i. za rok 2016 č. j. 41/000095/VULHM/2017.
b) DR byla seznámena s Rozpočtem na rok 2017 ve verzi ze dne 7. 2. 2017, projednala jej a
doporučila ho.
c) DR stanovila Kritéria hodnocení činnosti ředitele na rok 2017.
d) DR byla seznámena Investičními požadavky – rok 2017 ve verzi ze dne 3. 2. 2017,
projednala je a vzala na vědomí.
e) DR byla ředitelem instituce seznámena s rozhodnutím ministra o zamítnutí prodeje
objektu Trnová.
f) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření instituce k 31. 12. 2016.
g) DR byla seznámena s přehledem hospodářských výsledků na jednotlivých výkonech
v „Další“ a „Jiné“ činnosti.
h) Předseda DR požádal o informaci o hospodaření v Oboře Březka na příštím jednání DR.
i) Ing. Slabá informovala, že v průběhu března podá rezignaci na člena DR.
Druhé řádné zasedání proběhlo dne 26. 5. 2017 a:
a) DR byla seznámena s požadovanými informacemi týkajícími se hospodaření v Oboře
Březka.
b) DR vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i., za rok 2016.
c) DR vyjádřila souhlas s předloženou roční účetní závěrkou Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i., za rok 2017 a doporučila ji RI schválit po zapracování
připomínek.
d) DR schválila firmu DANĚ  AUDIT s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky 504,
IČ: 29195900, se sídlem: Drůbeží trh 89/1, 664 91 Ivančice, jako auditorskou společnost
pro účetní období a audit roční účetní závěrky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i., za rok 2017.
e) DR prověřila jednotlivé ukazatele odměny ředitele a konstatovala, že všechna požadovaná
kritéria byla splněna a doporučila zřizovateli přiznání odměny řediteli v plné výši.
f) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření VÚLHM k 31. 3. 2017.
g) DR byla seznámena s Investičními požadavky – rok 2017 – Aktualizace I. ve verzi ze dne 15.
5. 2017, projednala je a vzala na vědomí.
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h) DR schválila Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami:
Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Svazkem obcí VOK Mníšek
pod Brdy.
i) DR schválila Kupní smlouvu mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i., a KÁMEN Zbraslav, a. s. Předmětem kupní smlouvy byl
prodej nemovitosti ve výlučném vlastnictví VÚLHM, v. v. i., a to pozemku parc. č. 2860/37,
ostatní plocha, o výměře 29 480 m2, zapsaného na LV č. 558, vedeném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území
Zbraslav, obec Praha.
j) DR schválila Kupní smlouvu mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Obcí Jíloviště. Předmětem kupní smlouvy je prodej
nemovitosti ve výlučném vlastnictví VÚLHM, v. v. i., a to pozemku parc. č. 373/52, ostatní
plocha, o zapsané výměře 54 m2 na LV č. 883, vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha‐západ, pro katastrální území Jíloviště, obec
Jíloviště.
k) DR schválila Kupní smlouvu mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i. a paní Markétou Zemanovou, K lukám 300, Sulice ‐
Želivec. Předmětem kupní smlouvy je prodej nemovitostí ve výlučném vlastnictví VÚLHM,
v. v. i., a to pozemku parc. č. 458, trvalý travní porost, o zapsané výměře 1827 m2, pozemku
parc. č. 459/1, trvalý travní porost, o zapsané výměře 6862 m2, parc. č. 459/5, trvalý travní
porost, o zapsané výměře 155 m2, vše zapsané na LV č. 290, vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha‐východ, pro katastrální území 670308
Kostelec u Křížků, obec 538370 Kostelec u Křížků.
l) DR souhlasila s provedením veřejnosprávní kontroly Odborem auditu a supervize MZe
zaměřené na hospodaření instituce při prověřování nakládání s majetkem.
Na třetím řádném zasedání dne 15. 9. 2017:
a) DR vyjádřila souhlas s předloženým dokumentem Koncepce řízení VÚLHM, v. v. i.,
Vyhodnocení k 31. 8. 2017.
b) DR projednala a souhlasila s předloženým dokumentem Dlouhodobá koncepce rozvoje
výzkumné organizace na roky 2018–2022.
c) DR byla seznámena s Plánem rozpočtu na rok 2017 – Aktualizace I. ve verzi ze dne 15. 7.
2017, projednala jej a vyjádřila souhlas.
d) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření VÚLHM k 30. 6. 2017.
e) DR vzala na vědomí dopis Ing. Sekáče (č.j. 32309/2017‐MZE‐14151 ze dne 24. 5. 2017),
týkající se monitorování a vyhodnocování plnění úkolů stanovených doc. Lomskému,
pověřenému řízením instituce. DR požádala o předložení návrhu parametrů hodnocení
jednotlivých stanovených úkolů na příštím jednání.
f) DR schválila Kupní smlouvu mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i. a EQUITEAM Obora, z. s. 251 68 Kostelec u Křížků 87,
IČ: 02505908. Předmětem kupní smlouvy je prodej nemovitostí ve výlučném vlastnictví
VÚLHM, v. v. i., a to pozemku parc. č. 458, trvalý travní porost, o zapsané výměře 1827 m2,
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pozemku parc. č. 459/1, trvalý travní porost, o zapsané výměře 6862 m2, parc. č. 459/5,
trvalý travní porost, o zapsané výměře 155 m2, vše zapsané na LV č. 290, vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha‐východ, pro
katastrální území 670308 Kostelec u Křížků, obec 538370 Kostelec u Křížků.
g) DR vzala na vědomí informace o uskutečněných kontrolních akcích.
Čtvrté řádné zasedání proběhlo dne 8. 12. 2017 a:
a) DR byla seznámena s Plánem rozpočtu na rok 2018 ve verzi PŘEDBĚŽNÝ ze dne 22. 11.
2017, projednala jej a doporučila ho.
b) DR byla seznámena s Investičními požadavky – ve verzi PŘEDBĚŽNÝ na rok 2018 ze dne 22.
11. 2017, projednala je a doporučila je.
c) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření VÚLHM k 30. 9. 2017.
d) DR schválila kupní smlouvu mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Vividus real, s.r.o., Archeologická 1883/4, Praha 5,
IČ: 06304826. Předmětem kupní smlouvy je prodej nemovitostí ve výlučném vlastnictví
VÚLHM, v. v. i., a to:
a. pozemku parc. č. st. 60, zastavěná plocha a nádvoří, o zapsané výměře 455 m2,
jehož součástí je stavba č.p. 19, rodinný dům,
b. pozemku parc. č. 142/4, ostatní plocha, o zapsané výměře 3786 m2.
vše zapsané na LV č. 149, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha‐západ, pro katastrální území 660183 Trnová u Jíloviště, obec 598313
Trnová.

4. Změna zřizovací listiny
V roce 2017 nebyla provedena žádná změna Zřizovací listiny čj. 22974/2006‐11000 ze dne
13. 4. 2010.
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5. Organizační schéma
V průběhu roku 2017 nedošlo ke změně organizačního schématu.

11

Výroční zpráva 2017

6. Hlavní činnost instituce
Předmětem hlavní činnosti instituce dle zřizovací listiny je základní a aplikovaný výzkum a
vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto oborům se
vázajících včetně:


účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje;



monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystémů na plošné a intenzivní
(ekosystémové) úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru (ERA), v návaznosti
na vývoj společné metodologie monitoringu na výzkumné projekty a aktivity Evropské
unie;



vědecké, odborné a pedagogické spolupráce;



ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti
a zavádění nových technologií;



lesnické a myslivecké činnosti.

V rámci hlavní činnosti ústavu byly řešený následující výzkumné projekty:

6.1 Ústavní výzkumný projekt (institucionální podpora)
Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí
(A. Jurásek; 2014–2017, 9205)
Řešení projektu probíhá na základě poskytnutí institucionální podpory MZe na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace. Rozvoj hlavních oborů aplikovaného lesnického
výzkumu je u VÚLHM, v. v. i. realizován formou Ústavního výzkumného projektu (ÚVP), který
je po jednotlivých oborech (směrech) členěn na dílčí výzkumné projekty (DVP). Výzkumem
jsou získávány nové poznatky v problematice ekologie, ochrany lesa, genetiky, šlechtění
lesních dřevin, zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a pěstování lesa. Cílem řešení je
v rámci dlouhodobého výzkumu stabilizovat a dále rozvíjet produkční a mimoprodukční
funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí. Vzhledem ke komplexnímu řešení výzkumu,
zahrnujícímu celé spektrum lesnické problematiky, jsou cíle řešení blíže specifikovány v rámci
DVP.
Výsledky získané při řešení jsou průběžně publikovány ve vědeckých a odborných časopisech,
a poznatky pro praxi ve formě aplikačních výstupů (např. certifikovaných metodik, map,
podkladů pro legislativu). Výsledky jsou rovněž uplatňovány v referátech na národních i
mezinárodních konferencích, seminářích pro praxi a v expertní činnost.
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DVP 01: Ekologická a produkční stabilita lesních porostů v dynamice změn antropogenních
a přírodních podmínek
(V. Šrámek, 9210)
Cílem řešení DVP 01 je získávat nové poznatky o současné úrovni a vývoji zdravotního stavu,
produkce a výživy lesních porostů v ČR a jejich reakci na přírodní a antropogenní stresové
faktory.
V roce 2017 proběhlo každoroční hodnocení zdravotního stavu a růstu mladých smrkových
porostů celkem na 76 výzkumných plochách v bývalých imisních oblastech – Krušných horách,
Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách. Byly provedeny chemické
analýzy jehličí a v Krkonoších také analýzy lesních půd. Byly zpracovány kmenové analýzy
douglaskových porostů z ML Písek a LS Prostějov. Pro povodí Červík v Moravskoslezských
Beskydech byla pomocí ambulantních měření zpřesněna konzumpční křivka. Dále probíhaly
výzkumné práce věnující se vlivu sucha na zdravotní stav a produkci dřevin a vodní bilance
lesních porostů.
Ve všech sledovaných oblastech došlo k dalšímu zlepšení zdravotního stavu, který je
v posledních letech prakticky obdobný jako průměrný zdravotní stav středně starých porostů
v České republice. Stále pozorujeme výrazný výškový přírůst smrku, který se v roce 2017
pohyboval od 40 cm v Jizerských horách až po 61 cm v horách Orlických. Takto vysoké přírůsty
jsou v hřebenových polohách neobvyklé a snižují mechanickou stabilitu porostů. Je zde zřejmá
souvislost se stále vysokými depozicemi dusíku a pravděpodobný je i vliv meteorologických
faktorů (zvyšování teplot, prodlužování doby vegetace). Naopak zátěž sírou a fluorem se drží
na velmi nízké úrovni. V některých oblastech – především v Jizerských a Lužických horách se
projevuje narůstající deficit fosforu a hořčíku v jehličí smrkových porostů. Ten je způsoben
jednak nepříznivým stavem dlouhodobě okyselovaných půd a rovněž zde hraje roli vysoká
dostupnost dusíku, která vede k nadměrnému růstu.
Srovnání výškových křivek vzorníků douglasky ukázalo, že tato dřevina má na Prostějovsku
celkově rychlejší růst a velmi intenzivně přirůstá i v dospělém věku (po 50. roce). Tento
poznatek není zcela v souladu s typem stanovišť na obou lokalitách a bude mu ještě věnována
pozornost v dalším řešení.
Dále byl potvrzen pro rok 2016 pokračující vliv sucha na lesní porosty v oblasti jižní, střední a
severní Moravy. Výrazně se ovšem zhoršila situace v nižších a středních polohách východních
Čech a v předhůří Českomoravské vrchoviny – na Třebíčsku a Jindřichohradecku, kde lze
očekávat vliv na zdravotní stav smrkových i borových porostů. Na sledovaných plochách ve
3. LVS v oblasti Středočeské pahorkatiny v roce 2016 regeneroval výškový přírůst po suchu
2015. Vykazuje však vysokou variabilitu, což svědčí o tom, že část dřevin se dosud s následky
sucha nevyrovnala.
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DVP 02: Ochrana lesa – biotičtí činitelé lesních ekosystémů
(M. Knížek, 9211)
Cílem řešení DVP 02 je zefektivnění nebo vypracování nových obranných metod proti hmyzím
škůdcům, houbovým chorobám a dalším biotickým a abiotickým druhům poškození, včetně
invazních druhů, v návaznosti na změny ve způsobu hospodaření, druhové, věkové a
prostorové skladby lesů, změny podnebí a předpokládané klimatické změny, změny
v antropogenní zátěži s ohledem na ochranu biodiverzity lesů.
V roce 2017 byl pro splnění těchto cílů opakovaně realizován výzkum biologie a geografického
rozšíření motýlů a kambioxylofágního hmyzu vázaného na lesní dřeviny a vývoj diagnostických
metod těchto skupin hmyzu, hodnocení vlivu výskytu mravenců v lesním prostředí, studium
faktorů ovlivňujících účinnost asanace kůrovcového dříví a využívání feromonových lapačů
v ochraně lesa.
V roce 2017 se v ukončených fázích výzkumu podařilo rozšířit doložený výskyt více než 650
druhů řádu Lepidoptera na pokusných plochách smíšených podhorských a horských lesů,
nížinných a pahorkatinných doubrav a borů, přičemž bylo zjištěno pět nových druhů pro Česko.
Byl dokončen výzkum Lepidopter s trofickou vazbou na jedli (56 taxonů, z toho jeden nový pro
Česko).
Monitoring bekyně mnišky potvrdil velmi nízké recentní hustoty tohoto klíčového škůdce,
naopak bylo detekováno počínající přemnožení bekyně velkohlavé. V připravované monografii
o drobných motýlech je uvedeno více než 1 300 druhů drobných motýlů v rámci 40 čeledí
(Česka se týká cca 1 100 taxonů).
Průzkum prosychajících porostů borovice lesní prokázal hlavní příčiny jejich odumírání: sucho
a podkorní hmyz (zejm. lýkožrout vrcholkový, lýkohub sosnový), houby pouze sekundárně
(zejm. kuželík borový, kornice borová). Bylo zjištěno, že mravenci F. polyctena nejsou schopni
dlouhodobě přežívat v tmavých lesích, pokud se v blízkosti nevyskytují světliny, na kterých
mohou zakládat nová hnízda. Studiem kambioxylofágního hmyzu byly zjištěny nové zavlečené
druhy korovníkovitých a kůrovcovitých, bylo doloženo nové rozšíření stávajících druhů a bylo
popsáno 19 nových druhů červotočovitých.
Mortalita smrku v mladých porostech na severovýchodě Česka je v posledních letech velice
vysoká a směřuje k předčasnému rozpadu porostů i přes provedené výchovné zásahy.
Smrkové porosty je zde nutné připravovat na nezbytnou urychlenou konverzi na lesy
s preferencí jiných dřevin. Výsledky dalších témat výzkumu v roce 2017, např. vývoj nových
metod ochrany, srovnání účinnosti různých obranných opatření, vyhodnocení vlivu obranných
opatření na necílové organizmy apod., jsou ve zpracování, či výzkum je dlouhodobějšího
charakteru a bude probíhat i v následujících obdobích.
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DVP 03: Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se
podmínkách prostředí
(P. Máchová, 9209)
Cílem řešení DVP 03 je udržení, případně zvýšení stability genetických zdrojů lesních dřevin, a
tím zajištění základních funkcí lesa a zvýšení biologické rozmanitosti lesních ekosystémů.
V roce 2017 proběhly venkovní práce, příp. zpracování výsledků měření na výzkumných
plochách se SM, BO, TS, JD, LP, LPV, DBZ, DB, JDO, SMC a DBC, byla stanovena druhová čistota
porostů DB a DBZ fenotypové třídy B, byla pořízena fotodokumentace domácích druhů jilmů
a jeřábů pro připravované publikace, byly odebrány rouby a pěstováni roubovanci pro založení
semenného sadu jeřábu oskeruše, byly testovány kultivační podmínky pro mikropropagaci
zvonovce liliolistého, břízy trpasličí, ořešáku královského, topolu šedého, hrušně polničky,
jeřábu oskeruše a lípy srdčité, byla zkoumána genetická proměnlivost klonů TS, MD, SM, DG,
BRK, JD a BO pomocí mikrosatelitových markerů.
K nejzajímavějším patří výsledky genetické charakterizace regionálních dílčích populací SM,
BO, JD, BK, DBZ a DB, které mohou přispět k výkladu hypotéz o původu domácích populací,
toleranci k působení škodlivých faktorů, vymezování genových základen aj. Významné jsou
nové poznatky o ovlivnění metylace konkrétních lokusů buku lesního klimatickými
podmínkami a průběhem fotoperiody během ontogeneze.
V uznaných porostech DB na LS Tábor byla potvrzena 100% druhová čistota, pouze ve dvou
případech pak malá povolená příměs DBZ. Byl doložen silný vliv stanovišť na růst proveniencí
jasanu ztepilého a jasanu úzkolistého, jakož i rychlejší růst JSU v porovnání s JS a lužního
ekotypu v porovnání se suťovým.
Byl potvrzen význam volby vhodné provenience reprodukčního materiálu (konkrétně z pobřeží
a Kaskád Oregonu) na příkladu pěstování borovice pokroucené na extrémním suchém písčitém
stanovišti s minimem živin. Dosavadní hodnocení pokusných výsadeb smrku černého dokládá
vhodnost jeho využití při zalesňování extrémních poloh, i zde se však projevuje vliv původu
reprodukčního materiálu, kdy růst proveniencí z Ontaria je v porovnání s proveniencemi
z New Bruswicku proměnlivější.
Byla vyvinuta standardizovaná metodika mikropropagace topolu šedého, optimalizovány
postupy organogeneze nových klonů ořešáku královského a stanoveny velikosti alel SSR lokusů
u TS, DG a SM pomocí fragmentační analýzy, byla potvrzena vhodnost analýzy SSR pro
ověřování deklarované identity klonů BRK a MD.
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DVP 04: Zvýšení stability zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich
využití
(P. Kotrla, 9212)
Cílem řešení DVP 04 je rozšířit poznatky a informace týkající se reprodukčního materiálu
lesních dřevin jako základního předpokladu zajištění základních funkcí lesa a zvýšení
biodiverzity lesních ekosystémů. Výzkum probíhal ve dvou okruzích, a to možností využití
rychle rostoucích dřevin a problematice osiva lesních dřevin.
Při opakovaném sledování fenologie klonů vrb na jaře 2017 v klonových archivech ve VS
Kunovice bylo ověřováno pohlaví klonu, hodnoceno rašení a nakvétání samčích květů (jehněd)
a nakvétání samičích květů. Sledováno bylo 965 klonů vrb, z nich kvetlo 802 klonů – 340 klonů
samčích, 462 samičích, u 2 klonů (S‐013 a S‐159 S. medemii) byly znovu nalezeny květy obou
pohlaví; 163 klonů nekvetlo.
Ze vzorků osiva sesbíraných v semenných sadech javoru klenu v roce 2016 (semenné sady
Řepčonka a Ludvíkov) byly v průběhu roku 2017 vypěstovány sazenice – potomstva 16 klonů
ze sadu Řepčonka a 31 klonů ze sadu Ludvíkov. Tyto sazenice jsou připraveny pro jarní výsadbu
(2018) na testovací plochy. Byla vybrána a s vlastníkem dohodnuta lokalita výsadby na LS
Vítkov. Časová řada každoročního hodnocení fruktifikace v těchto semenných sadech byla
v roce 2017 přerušena z důvodu silného poškození květů jarními mrazy.
Pro zachování časové řady sledování proběhlo v roce 2017 každoroční hodnocení kvetení a
fruktifikace v semenném sadu borovice lesní Rudíkovy. Jarní kvetení prašníkovými květy bylo
velmi intenzivní u všech sledovaných roubovanců (92 % roubovanců kvetlo v intenzitě silné až
plné). Při následném hodnocení plodnosti se ukázalo, že v důsledku nepříznivých abiotických
činitelů se samičí šišky nevyvinuly, takže plodnost byla vyhodnocena jako neúroda.
V roce 2017 bylo provedeno vyhodnocení dlouhodobých dat kvalitativních parametrů osiva
modřínu opadavého (data z let 1983 až 2015). Ukázalo se, že se absolutní hmotnost, energie
klíčení a klíčivost významně nesnížila. Pokračovalo i opakované měření vodní aktivity
u skladovaných vzorků semen. Zvýšenému obsahu vody u 30 skladovaných vzorků semen
borovice lesní (6 až 10 %) odpovídaly i zvýšené hodnoty vodní aktivity (0,4 až 0,7). Obdobně
tomu bylo i u 30 vzorků semen smrku ztepilého, kdy obsahu vody 6 až 8 % odpovídaly hodnoty
vodní aktivity 0,4 až 0,6.
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DVP 05: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí
(J. Leugner, 9206)
Cílem řešení DVP 05 je výzkumné ověření vlivu častějších výskytů klimatických extrémů na
obnovu lesa především v horských polohách, kalamitních holinách, dále zakládání a pěstování
smíšených porostů s vyšším funkčním potenciálem, prostorovým a časovým uspořádáním
obnovy a zvyšování podílu listnatých dřevin včetně porostů na bývalých zemědělských půdách.
Dalším cílem je optimalizace standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin.
V roce 2017 pokračovalo ověřování růstu různých typů krytokořenného sadebního materiálu
při obnově lesa a zalesňování. Výzkum se zaměřil i na ověřování optimálních postupů
manipulace se sadebním materiálem před výsadbou a jejich vlivu na následnou ujímavost a
růst po výsadbě na holiny. V dlouhodobých řadách měření je monitorován i růst a zdravotní
stav výsadeb smrku, buku a dubu vegetativního původu. Pokračovalo hodnocení vlivu
klimatických podmínek a simulovaných teplotních stresů na zdravotní stav modelových dřevin,
hodnocení morfologických i fyziologických parametrů (rašení, fluorescence chlorofylu, obsah
živin v listech apod.). Probíhalo kontinuální měření stanovištních poměrů prostředí na trvalých
výzkumných plochách s obnovou lesa, analýzy nadzemní biomasy vzorníků, vlivu vodního
režimu ve svrchních vrstvách půdy v porostech s rozdílným managementem. Výzkum probíhal
i v rámci hodnocení vývoje juvenilních porostních stádií s různým smíšením lesních dřevin
v podmínkách zalesněné zemědělské půdy v podhorských a horských polohách.
Z výsledků výzkumu v roce 2017 se např. opakovaně potvrzuje velmi dobrý růst a vitalita
sadebního materiálu buku vypěstovaného ve školce technologií „vzduchového polštáře“, který
svými růstovými parametry během 2–4 roků převyšuje původně větší prostokořenný sadební
materiál. Při šetrné manipulaci před výsadbou má tento krytokořenný sadební materiál i
významně vyšší ujímavost. Opakovaně bylo rovněž prokázáno, že nevhodná manipulace se
sadebním materiálem před výsadbou a s tím spojené snížení jeho fyziologické kvality, se
promítá nejen do vyšších ztrát po výsadbě, ale je významně redukován i výškový růst stromků
a to v prvním i druhém roce po výsadbě.
Studie hodnotící vliv světelných poměrů při pěstování sazenic jedle na jejich reakci po aplikaci
pozdního mrazu potvrdila významný vliv podmínek pěstování a stupně narašení na citlivost
sazenic k poškození mrazem. Narašení sazenic v době pozdního mrazu se kromě poškození
nových výhonů projevilo i na snížení efektivity fotosyntézy předchozího ročníku jehličí. Jako
u řady druhů dřevin bylo i u jedle potvrzeno, že když po mrazové epizodě následuje den se
zvýšenou oblačností (sníženou intenzitou záření), dochází k menšímu poškození nových
výhonů i k menšímu výkyvu a rychlejšímu vyrovnání parametrů fluorescence chlorofylu
jednoletých jehlic než v případě slunečného dne.
Výsledky měření jedinců smrku vegetativního původu opakovaně potvrzují dobrý růst
především u „vyspělého“ sadebního materiálu (pěstovaného ve školce podle pěstebního
vzorce: rv1+v2). Velmi dobrý růst a morfologická kvalita je již dlouhodobě zjišťována i
u výsadeb řízkovanců buku a dubu.
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Obnova holiny redukcí sukcesní břízy ovlivnila fluorescenci chlorofylu všech testovaných
dřevin s výjimkou jedle. Nově nastolené světelné poměry ovlivnily morfometrické
charakteristiky nového jehličí u borovice a částečně i u jedle. Z analýzy otevřenosti zápoje
přípravného porostu břízy ve věku ca 12 let (otevřenost zápoje v rozmezí 3,5 až 43 %)
vyhodnocené pomocí hemisférických fotografií vyplynula pouze minimální přírůstová reakce
podsadeb jedlí na zvyšující se ozářenost. Ani vysoký stupeň stínění však nesnižoval vitalitu
této stinné dřeviny. Vliv různého termínu těžby na vývoj výmladků v mladém březovém
porostu byl průkazný ještě tři roky po provedení těžby.
Byl nalezen pozitivní vliv směsi s břízou a smrkem na tvorbu živinově vyváženého obsahu
v horizontech opadu a drti a udržování příznivějších hodnot pH svrchních horizontů půdy
v porovnání s nesmíšeným porostem buku. Přípravný porost břízy pozitivně ovlivňuje
porostní mikroklima ve vegetační době, mimo vegetační sezónu je vliv porostu minimální.
Míra ovlivnění závisí na konkrétních stanovištních a porostních podmínkách (zápoj, druhová
skladba).
DVP 06: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách
prostředí
(J. Novák, 9207)
Cílem řešení DVP 06 je rozšiřování ekologických a pěstebních poznatků týkajících se funkcí lesa
a jejich podpory aktivními pěstebními opatřeními jako je výchova a obnova lesa. Dílčí cíle
směřují k uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, integrity, zdravotního stavu a odolnosti
lesních porostů s ohledem na možné scénáře globálních a krajinných změn. Řešení poskytuje
podklady pro definici nových pěstebních postupů vedoucích k přizpůsobivosti a odolnosti
lesních ekosystémů v dlouhodobém měřítku v měnících se podmínkách prostředí, zachování a
posílení funkcí lesů při poskytování ochrany před přírodními katastrofami a na podporu
ekonomické životaschopnosti víceúčelové a udržitelné správy lesů.
Z výsledků realizovaných v roce 2017 lze např. zmínit, že v podmínkách písčitých půd pod
borovými porosty může v druhé půlce vegetačního období klesnout půdní vlhkost až k 5–6 %
v hloubce 10 i 30 cm, a to jak v suchých, tak i ve vlhčích letech. Maximální hodnoty půdní
vlhkosti ve vegetačním období nepřesáhly 20 %. Maximální rozdíly byly zjištěny větší (6 %) ve
vlhčím roce 2010 než v letech sušších 2004 a 2015 (4 %). Zatímco v hloubce 10 cm byly
dlouhodobě zaznamenávány rozdíly (vyšší vlhkost) ve prospěch kontrolní plochy, v hloubce
30 cm byla dlouhodobě vlhčí půda pod porostem vychovávaným.
V problematice koloběhu vody v lese bylo v roce 2017 dále zjištěno, že gravitační póry v lesní
půdě tvoří nespojité oblasti a hladina podzemní vody se v nich pohybuje od 0 do 130 cm od
povrchu. Vlhkost půdy na humusovém podzolu pak dosahuje až 97 % pórovitosti, což vede
k občasnému zamokření a další podzolizaci. Na kambizemi se vlhkost půdy pohybuje v mezích
54–85 % pórovitosti půdy a tím je udržován optimální poměr vody a vzduchu v půdě pro
dřeviny a snižuje se náchylnost k podzolizaci. Pro podporu snížení intenzity podzolizace půdy,
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nebo její náchylnosti k ní je vhodné zavádět do smrkových porostů hluboko kořenící dřeviny
jako buk a jedle pro zvětšení pórovitosti a rozrušení Bsh horizontu.
Výsledky získané v rámci řešení DVP 06 a navazujících projektů v roce 2017 byly základem pro
diferenciaci skupin dřevin podle klesající meliorační účinnosti na: (1) dřeviny s vysokým
melioračním potenciálem (např. lípa, javory, olše, osika, jeřáb, habr, jasan), (2) dřeviny
s dobrou meliorační funkcí (např. břízy, buk, duby, douglaska) a (3) dřeviny, u kterých je
meliorační funkce dostačující (douglaska, jedle, buk). Není vyloučeno, že jedna a táž dřevina
je součástí dvou skupin melioračního potenciálu. Týká se to např. douglasky (viz CHS 23, 51,
53, 55) a buku (viz CHS 71, 73), u kterých můžeme očekávat jak dobrý, tak i dostačující
potenciál meliorace stanoviště ve srovnání se základními dřevinami. Meliorační potenciál
dřevin je specifikován pro jednotlivé cílové hospodářské soubory (CHS) a jejich podsoubory
(PCHS), specifikované soubory lesních typů (SLT) nebo v některých případech i pro konkrétní
lesní typy (LT). Součástí nových doporučení jsou také pěstební postupy k vnášení MZD příměsi
do jehličnatých porostů.

6.2 Projekty NAZV
Metodické postupy molekulárně‐genetického ověřování původu reprodukčního materiálu
lesních dřevin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin v rámci
opatření pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity
(P. Novotný; 2013–2017; NAZV QJ1330240; 7240)
Cílem řešeného projektu bylo získání nových poznatků umožňujících kontrolu identity zdrojů
reprodukčního materiálu sedmi vybraných druhů lesních dřevin (SM, BO, JD, MD, LP, TR, KL)
pomocí optimalizovaných molekulárně‐genetických metod pro potřeby jejich využívání
koordinátorem Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a
pracovníky v oblasti státní správy lesního hospodářství. V rámci řešení projektu byly pro
všechny zájmové dřeviny vybrány a ověřeny vhodné genové markery, naplněny archiv vzorků
a příslušné databáze s výsledky analýz a následně vypracovány metodické postupy ověřování
identity klonů/ortetů.
V průběhu posledního roku řešení výzkumného projektu byly dokončeny práce na všech třech
plánovaných aktivitách: (1) A1701 Zpracování metodiky možnosti ověřování klonální identity
zdrojů reprodukčního materiálu pomocí molekulárně‐genetických metod, (2) A1702
Zpracování metodických postupů analýz DNA na bázi polymorfních markerů (multilokus PCR
techniky ap.) zájmových dřevin a (3) A1703 Provedení fragmentačních analýz s vytipovanými
polymorfními markery, tvorba databáze výsledků analýz. Konkrétně bylo v roce 2017
ukončeno shromažďování podkladů potřebných pro zpracování metodiky klonální
identifikace, bylo provedeno laboratorní zpracování vzorků z doplňujících odběrů a proběhlo
vyhodnocení výsledků jejich analýz. Byly prezentovány výsledky hodnocení semenného sadu
třešně ptačí ve dvou publikacích. U dvou nově doplněných polymorfních markerů modřínu
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opadavého byly optimalizovány PCR reakce (amplifikace DNA). Dále byly optimalizovány,
realizovány a vyhodnoceny fragmentační analýzy u vzorků ze semenných sadů lípy srdčité a
javoru klenu. Průběžně byly doplňovány archiv vzorků a databáze výsledků analýz.
Výsledky dosažené řešením projektu byly v souladu s návrhovou strukturou publikačních
výstupů zveřejněny formou 4 vědeckých článků, 5 certifikovaných metodik, 2 specializovaných
map s odborným obsahem, 2 dokumentů nelegislativní povahy, 4 posterových sdělení na
mezinárodních odborných akcích a 1 příspěvku na odborném semináři.
Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic
dusíku
(V. Černohous; 2015–2018, NAZV QJ1520291; 7291)
V roce 2017 bylo ukončeno vyhodnocování trendů zátěže a obsahů dusíku v rostlinách, vodách
a půdě v dlouhodobé řadě. Bylo pokračováno ve sledování vývoje pomalu rostoucích jedinců
pod vlivem dusíku a dále hodnocení růstu jedinců přihnojených draslíkem. Bylo provedeno
dílčí hodnocení založeného poloprovozního a záhonového experimentu s přihnojením
draslíkem ve formě popela. Byly k laboratorním rozborům odebrány další vzorky rostlinného
materiálu (listy, kůra, dřevo), vod a půdy. Byly srovnány přírůstové charakteristiky dřevin
z přirozené a umělé obnovy včetně zjišťování obsahů živin.
Modelový postup molekulárně genetické charakterizace genové základny jako podklad pro
účely rozhodování státní správy v oblasti zachování a reprodukce genetických zdrojů
(P. Máchová; 2015–2018; NAZV QJ1530294; 7294)
Cílem projektu je vyvinutí obecného postupu umožňujícího zhodnotit genetickou diverzitu
populací zájmových dřevin, které mají být zahrnuty do komplexu genových základen v rámci
jejich vyhlašování. V roce 2017 se pokračovalo v genotypovém i fenotypovém šetření
vybraných jedinců smrku ztepilého na modelové genové základně G103‐1 Trčkov‐Šerlišský
kotel‐Vrchmezí. Byl proveden výběr, měření, fenotypové hodnocení z donorových jedinců ze
zájmových porostů všech tří částí genové základny. Odběr vzorků pro DNA analýzy byl
uskutečněn z vyznačených donorových jedinců z 9 porostů. V roce 2017 byly dokončeny
v projektu naplánované terénní práce, z 18 porostů bylo vybráno, změřeno a fenotypově
ohodnoceno 627 donorových jedinců smrku ztepilého, z nichž byl odebrán i rostlinný materiál
pro DNA analýzy. V roce 2017 se použilo pro fragmentační analýzy 15 lokusů, z důvodu obtížné
hodnotitelnosti byl lokus EATC1F07B z analýz vyřazen. Vybrané lokusy byly uspořádány do 3
multiplexů, pro nově sestavený multiplex 3 bylo vyspecifikováno složení reakčních směsí pro
PCR a teplotní režim. V roce 2017 se v rámci řešení projektu pokračovalo ve vývoji metod
sekvenování. Touto metodou nebyl zjištěn ve studovaných kódujících oblastech genů
(exonech) u sledovaných vzorků výskyt SNPs.
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Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého
(V. Buriánek; 2015–2018, projekt NAZV QJ1520297; 7297)
Ve třetím roce řešení 2017 bylo realizováno pět aktivit. Pro kompletní vyhodnocení
zastoupených genotypů topolu šedého vyskytujících se na lokalitě Lužný les u obce Dyjákovice
(LS Znojmo, revír Jaroslavice) bylo odebráno a analyzováno sedm samičích jedinců.
Fragmentační analýza pomocí SSR markerů u nich odhalila 3 zcela nové genotypy a 2 již shodné
genotypy s ostatními vzorky. Dále byly porovnány genetické charakteristiky a jejich zastoupení
(introgrese) u obou rodičovských druhů, tedy topolu bílého a topolu osiky na modelovém
příkladu s využitím softwaru CERVUS a GeneAlex, který ukázal na zastoupení genetických
vlastností rodičů v potomstvu. Byla provedena selekce kvalitních fenotypů topolu šedého na
základě genetických analýz k uznání neidentických jedinců ke sběru reprodukčního materiálu.
Při inventarizaci bylo popsáno 105 fenotypově kvalitních jedinců. Podařilo se nalézt dalších 5
rozdílných samičích genotypů a 25 různých samčích genotypů. Celkem bylo porovnáváno 68
fenotypů tvárných a zdravých jedinců, 15 bylo uznáno jako zdroj reprodukčního materiálu.
Byla vypracována metodika rychlé regenerace topolu šedého s využitím in vitro organogeneze
se zaměřením na optimalizaci převedení rostlinného materiálu do venkovních podmínek a
získání cenných klonů topolu šedého.
Bylo provedeno hodnocení růstu potomstev topolu šedého na celkem 24 dvou až čtyřletých
výsadbách na rozdílných stanovištích na LS Znojmo a LZ Židlochovice z hlediska stanoviště,
sponu, způsobu přípravy půdy a výsadby sazenic a pěstební péče. Dále bylo pokračováno
v množení topolu šedého pro zakládání výsadeb v oblasti odumírání jasanů. Byly vypěstovány
sazenice jak generativní, tak i vegetativní cestou ‐ metodou in vitro. Byl ověřen metodický
postup reprodukce, který umožňuje dopěstovat během jednoho roku výsadby schopné
sazenice jak z výsevu semen, tak z in vitro kultury. Byly realizovány výsadby topolu šedého na
PUPFL ve správě LČR, s. p. – na LS Znojmo (1,41 ha, 2363 ks) a na LZ Židlochovice (3100 ks).

Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
(M. Slodičák; 2015–2017; NAZV QJ1530298; 7298)
Rok 2017 byl posledním rokem řešení výzkumného projektu. Řešení probíhalo v rámci pěti
aktivit:
(1) Odběry nadložního humusu a svrchní minerální půdy k ověření meliorační funkce modřínu
opadavého: Výsledky chemických rozborů jehlic a opadu ukázaly jeho schopnost tvorby
živinami bohatého opadu a tím i jeho meliorační potenciál při zakládání smíšených porostů.
(2) Syntéza poznatků o melioračním působení lesních dřevin: Vznikla knižní publikace
o melioračním a zpevňujícím působení lesních dřevin s doplněním nových poznatků získanými
v rámci řešení projektu. Pozornost byla věnována většině dřevin používaných v českém
lesnictví. Vznikla také certifikovaná metodika diferencující meliorační a zpevňující účinnost
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skupin dřevin pro cílové hospodářské soubory borového a smrkového hospodářství na:
(I) dřeviny s vysokou meliorační a zpevňující funkcí, (II) dřeviny s dobrou meliorační a
zpevňující funkcí a (III) dřeviny s dostačující meliorační a zpevňující funkcí. V metodice je
uveden také nový přístup ke stanovení minimálních hektarových počtů melioračních a
zpevňujících dřevin a pěstební postupy jejich vnášení a podpory.
(3) Meliorační účinky jedle bělokoré v porostních směsích: Jedle bělokorá je doporučována
jako meliorační dřevina na široké škále stanovišť od přirozených borů a nižších poloh přes
střední a vyšší polohy až do hor. Nevhodná je na lužních stanovištích v nížinách, na edafických
kategoriích xerothermní, zakrslé a skeletové na stanovištích nižších poloh a ve smrkovém
vegetačním stupni v blízkosti horní hranice lesa. Publikační aktivity řešitelů přispěly k rozšíření
relativně malého množství vědeckých studií zabývajících se vlivem jedle na půdu.
(4) Analýzy kořenových systémů MZD na SLT 4Z a 2X: Z výsledků je zřejmé, že žádná
z analyzovaných dřevin nemá vysoké předpoklady pro zajištění mechanické stability stromu
na daných stanovištích. Kromě dubu a borovice všechny ostatní dřeviny vytváří malý,
povrchový kořenový systém, s malým podílem kotev a malou hloubkou prokořenění.
(5) Vyhodnocení využití různých hektarových počtů lesních dřevin při umělé obnově lesa a
zalesňování s důrazem na optimální plnění funkcí lesa: V certifikované metodice je uveden
nový přístup ke stanovení minimálních hektarových počtů melioračních a zpevňujících dřevin.
Byl vypracován návrh revize právního předpisu tak, aby jeho výklad byl jednoznačný. Byla
prokázána nutnost užšího propojení minimálních hektarových počtů v cílových hospodářských
souborech. Řada dřevin zde totiž plní současně produkční a meliorační, případně i zpevňující
funkce.

Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
(J. Novák; 2015–2018; NAZV QJ1520299; 7299)
V roce 2017 se v souladu s plánovanými sedmi aktivitami uskutečnila šetření na výzkumných
plochách provenienčního výzkumu zaměřená na hodnocení kvantitativních a kvalitativních
znaků u všech jedinců. Bylo potvrzeno, že význam proveniencí stoupá s velikostí areálu
rozšíření dřeviny. Zdárný růst provenience na jedné lokalitě může být výrazně odlišný od růstu
stejné provenience na lokalitě s jinými podmínkami prostředí a to i na poměrně malé
vzdálenosti. Pokračovalo vyhodnocení dat o přírůstu douglasky shromážděných v předchozím
roce, byla kvantifikována biomasa porostů a obsah živin vázaný v biomase na třech vybraných
lokalitách na území LS Prostějov. V této oblasti byla také zpracována letokruhová analýza
vývrtů z douglasky a smrku. Dále pokračovaly výzkumné aktivity, jejichž cílem je stanovení míry
rizika ohrožení douglasky tisolisté biotickými škodlivými činiteli. Pokusy s lapacími poleny bylo
navázáno na studium douglaskových lapáků z předchozích let. Opakovaně byl potvrzen statut
lýkožrouta lesklého jako hospodářsky nejvýznamnějšího kambioxylofágního druhu vyvíjejícího
se na douglasce. Opakovanými šetřeními byla potvrzena silná atraktivita výsadeb douglasky
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pro žír klikoroha borového. Druhým rokem úspěšně pokračovalo v rámci České republiky
vůbec první testování pokrokové metody ošetření sazenic proti klikorohovi povoskováním
jejich kmínků.
V rámci aktivit zaměřených na semenářský výzkum douglasky byly provedeny analýzy dvou
oddílů douglasky z roku zrání 2015 a 2016. Zkoušky budou pokračovat i během následujícího
roku 2018. U osiva z roku zrání 2016 byl zjištěn obsah vody, vodní aktivita a založeny zkoušky
klíčivosti. Vzhledem k přetrvávající neúrodě douglasky, bylo přistoupeno k nákupu třech
oddílu osiva ze západního pobřeží severní Ameriky (Kanady). V pěstební části výzkumu
pokračovalo sledování růstové reakce u založených experimentů a ověřovacích ploch na
provedené výchovné zásahy. Dále pokračovala měření již založených ploch s výsadbami
douglasky a jejich směsí s dalšími dřevinami a byly založeny plochy nové. Průběžné výsledky
potvrzují význam výchovných zásahů v porostech s douglaskou. Výsledky ukazují, že douglaska
je schopna prosperovat ve směsích s domácími dřevinami i na poměrně extrémních písčitých
lokalitách přirozených borových stanovišť CHS 13 a také lze tuto dřevinu zahrnout do druhové
skladby při obnově porostů v horských polohách CHS 73. Byly finalizovány aktivity spojené
s hodnocením vlivu douglasky na stav lesních půd a lesních fytocenóz v podmínkách České
republiky a srovnání s podmínkami v jiných zemích. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že porosty
douglasky ovlivňují svá stanoviště, což je indikováno podrostními druhy.
Douglaskové porosty zvyšují druhovou diverzitu porostů, ale snižují jejich abundanci.
Nejmarkantnější je to při porovnání porostů douglasky s uměle založenými hospodářskými
smrčinami v nižších nadmořských výškách.
Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa
v Krušných horách
(J. Frýdl; 2015–2018, NAZV QJ1510300; 7306)
V průběhu roku 2017 se zástupci řešitelského týmu VÚLHM, v. v. i. účastnili, ve spolupráci se
zástupci Městských lesů Chomutov, doplňujících terénních šetření navazujících na předchozí
vyhledávání vhodných lokalit (2015, 2016) pro založení semenného sadu a ověřovací plochy
na území spravovaném tímto subjektem. Doplňující šetření spočívala v upřesnění
vytipovaných lokalit, aby na nich mohly být zahájeny terénní úpravy před budováním oplocení
semenného sadu a ověřovací plochy. V druhé polovině roku 2017 byly na vytipovaných
lokalitách v rámci činnosti organizace ML Chomutov plochy k výsadbě semenného sadu in situ
a k založení ověřovací plochy oploceny a v průběhu října 2017 byly plánované výsadby
realizovány.
Na území pod správou Lesů Města Jirkova, p. o., pokračovaly v roce 2017 přípravné práce pro
založení ověřovací plochy (příprava stanoviště plochy, příprava oplocení ap.), která je
plánována, podle přijatých změn plánu projektu, na podzim roku 2018. Podle plánu na rok
2017 probíhaly přípravné práce pro založení další ověřovací plochy s řízkovanci rezistentních
variant krušnohorského smrku (24 uznaných klonů krušnohorského smrku) na území
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spravovaném dalším účastníkem projektu (Lesy Jáchymov, s. r. o.); resp. pro založení
matečnice in situ na lokalitě Městských lesů Klášterec se statutem uživatele výsledků projektu
a matečnice ex situ na lokalitě pod správou PEXÍDR, s. r. o. Na této lokalitě bude podle plánu
projektu v roce 2018 založen i semenný sad ex situ.
V předjarním období roku 2017 byl v klonových sbírkách na lokalitě Cukrák (Lesy
Jíloviště, s. r. o.) proveden další odběr řízků a roubů. Tato aktivita byla zajištěna pracovníky
společností PEXÍDR, s. r. o., v součinnosti s členy řešitelského týmu VÚLHM, v. v. i. (útvar
biologie a šlechtění lesních dřevin).
V roce 2017 pokračovaly analýzy DNA zaměřené na posouzení genetické diverzity
ověřovaných klonů krušnohorského smrku.

Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. LVS
(D. Dušek; 2016–2018; NAZV QJ 1620415; 7415)
V souladu s harmonogramem projektu bylo v roce 2017 pokračováno ve sledování
dendrometrických parametrů a zdravotního stavu stromů na 14 experimentálních plochách
LHC Huzová a 18 plochách LHC Vítkov. Dále byl na 85 kruhových plochách monitorován stav
přirozené obnovy na LHC Huzová. V rámci více než 80 bodů pravidelné čtvercové sítě byla
hodnocena defoliace, diskolorace a mortalita smrkových porostů v 5% stupnici dle metodiky
ICP Forests a na základě těchto údajů byly vypracovány mapy defoliace. Byla provedena
dendrometrická měření na pokusných plochách s přihnojováním mladých porostů smrku a
opakované hodnocení zdravotního stavu. V šesti dospělých porostech smrku ztepilého bylo
odebráno celkem 120 odběrů kmenových vývrtů a byly provedeny dendrochronologické
analýzy. Dále byly vyhodnoceny odběry půdních vzorků z deseti porostů na LHC Huzová.

Metody hodnocení sucha v lesních porostech
(K. Neudertová Hellebrandová; 2016–2018; NAZV QJ1630441; 7441)
Pro rok 2017 byly stanoveny následující dílčí cíle:
1. Měření na intercepčních plochách, průběžné hodnocení výsledků, vyhodnocení vodní
bilanci na plochách intenzivního monitoringu
2. Modifikace indexu SPEI pro lesní porosty na území ČR.
3. Modifikace modelu vlhkostních charakteristik, výpočty a verifikace výstupů.
4. Výpočet spektrálních vegetačních indexů pro území ČR a testování jejich účinnosti pro
identifikaci porostů se sníženou vitalitou.
5. Publikace výstupů projektu
Pro měření intercepce byly v roce 2016 založeny plochy s měřením porostních srážek na
povodích Pekelského potoka (přítok Želivky u vodní nádrže Káraný; Středočeská pahorkatina)
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a Červíku (přítok Ostravice u vodní nádrže Šance; Moravskoslezské Beskydy). V roce 2017 se
pokračovalo s měřením a vyhodnocováním podkorunových srážek.
V rámci řešení došlo k modifikaci indexu SPEI (Standardizovaný srážkový evapotranspirační
index) pro lesy na území ČR a byly vytvořeny mapy indexu SPEI pro lesní porosty v letech 2006–
2016.
Agrometeorologický model AVISO byl testován pro využití k modelování sucha v lesních
porostech. Na základě dat měřených na plochách intenzivního monitoringu ICP Forests byl
model testován pro dva typy lesních porostů. Z výsledků testování různých variant modelu lze
konstatovat, že úpravy agrometeorologického modelu jsou pro využití modelování vláhových
poměrů v lesních porostech možné.
Spektrální vegetační indexy byly v souladu cíli pro rok 2017 vypočítány pro všech 267 scén
systému Landsat TM5, ETM+ 7 a OLI 8. pro účely projektu byly vybrány indexy NDMI a
Wetness, které jsou považovány za nejdůležitější pro hodnocení zdravotního stavu lesa
pomocí družicových snímků a jejichž význam byl popsán v mnoha vědeckých studiích.

Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb
polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně‐ekonomického,
politického a právního v České republice
(V. Černohous; 2015–2018, NAZV QJ1530032; 7032; hlavní koordinátor: ČZU v Praze)
V roce 2017 pokračovala revize a doplnění stávající metodiky oceňování funkcí lesa a tvorby
software výpočtů. Pokračovala identifikace technologií, jejich nákladů a dopadů na kvalitu
funkcí lesa a služeb polyfunkčního LH (zejména těžby a soustřeďování dříví). Regionálně byl
vypracován výpočet a hodnocena protierozní funkce pro PLO 8 (Křivoklátsko a Český kras) na
základě kompenzace nákladů za obnovu lesa a nákladů za čištění vodních toků a nádrží od
nánosů při převodu lesa na louky.

Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky
(J. Souček; 2015–2018; NAZV QJ1520037; 7037; hlavní koordinátor: ČZU v Praze)
Měření prováděné v roce 2017 se soustředilo na porovnání struktury a produkce sérií
dospívajících porostů borovice, dubu a smíšeného porostu těchto dřevin na shodném
stanovišti srovnatelného věku. Měření probíhala na 6 plochách situovaných v PLO
Západočeská pahorkatina a PLO Polabí. Borovice i dub ve smíšených porostech si udržují
srovnatelné cenotické postavení v porostní úrovni, s poklesem zásob živin nebo vody v půdě
se zvyšuje vitalita borovice a dub přechází do podúrovně. S rostoucí zásobou živin a vody ve
svrchních vrstvách půdy se mohou zvyšovat rozdíly mezi produkcí borových a dubových
porostů ve prospěch dubových porostů. Příměs dalších dřevin v porostech může přispět
k navýšení celkové produkce a ovlivnit podmínky v rámci porostu. Ve sledovaných porostech
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nebyl zjištěn jednoznačný pozitivní vliv na zdravotní stav dřevin nebo výskyt škodlivých faktorů
(např. jmelí v oblasti východních Čech).

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity
zemědělských plodin a lesních dřevin
(E. Pokorná; 2016–2018; NAZV QJ1630301; 7103; hlavní koordinátor: VÚRV, v. v. i.)
V druhém roce řešení projektu byla pozornost věnována zjištění nejvhodnějších
předkultivačních podmínek pro kryoprezervaci topolu šedého se zaměřením na optimalizaci
otužování explantátů a jejich dehydrataci. Byly testovány tři předkultivační podmínky pro
následný vitrifikační postup: 1) kultivace explantátů bez otužování, 2) otužování explantátů
nízkou teplotou (6 °C; 4 týdny) a 3) otužování explantátů nízkou teplotou (6 °C; 4 týdny)
společně s působením 0,7 M roztoku sacharózy v délce 1 týdne před samotným vitrifikačním
postupem. Bylo zjištěno, že otužování rostlin topolu šedého má pozitivní efekt na odolnost
vůči dehydrataci, regenerační schopnost explantátů po 4 hodinách působení
kryoprotektivního roztoku PVS3 (80 %) dosahovala 36 %, po otužování nízkou teplotou se
regenerační schopnost u explantátů zvýšila na 55 % a při kombinaci obou faktorů, tedy
otužování nízkou teplotou a aplikací 0,7 M roztoku sacharózy dosáhla regenerace apikálních
segmentů topolu šedého až 90 %. Naše výsledky potvrdily hypotézu, že otužování explantátů
topolu šedého může vést ke zvýšené odolnosti vůči dehydrataci, což má za následek vyšší
pokles obsahu vody u explantátů a vede k jejich nižšímu poškození působením nízkých teplot
při kryoprezervaci. Obecně můžeme tedy konstatovat, že na regeneraci segmentů topolu
šedého po vitrifikaci, uchování vzorků v kapalném dusíku (‐196 °C) a následném odtání mají
předkultivační podmínky zásadní vliv.
Využití přirozené environmentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů
plnohodnotně plnících mimoprodukční funkce lesa
(R. Modlinger; (do 30. 4. 2017); J. Liška (od 1. 5. 2017); 2015–2018; NAZV QJ1520197; 7197;
hlavní koordinátor: ČZU FLD Praha)
V roce 2017 pokračoval podle schválené metodiky sběr vzorků bezobratlých živočichů ve
smrkových porostech na pokusné lokalitě Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem. Sběr byl
prováděn pomocí 20 ks samočinných nárazových pastí, umístěných v prostorově a věkově
diferencovaných typech porostu. Odběry ulovených bezobratlých probíhaly v pravidelných
intervalech po celou vegetační sezónu. Celkem bylo odchyceno 27 910 ks, které byly
determinovány do řádů, řád brouci (Coleoptera) byl identifikován do čeledí (celkem 4 956 ks).
Výsledky byly společně s analyzovanými odchyty z dalších pokusných lokalit využity pro
sestavení souboru map „Optimální zastoupení smrku ztepilého s ohledem na maximální
biodiverzitu lesa“.
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Prevence a snižování škod, působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
(F. Havránek; 2015–2018; NAZV QJ 1530348; 7348; hlavní koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. VÚLHM se podílí
řešením dílčího cíle vyhodnocení účinnosti stávajících metod pro předcházení a minimalizaci
škod působených na zvěři při zemědělských činnostech, konkrétně jde o opatření pro vyhánění
zvěře před rizikovými agrotechnickými zákroky. Řešení spočívalo v konstrukci a testaci
účinnosti kombinovaných zařízení (užitný vzor VÚLHM a německý výrobek KR01) a způsobu
jejich aplikace v definovaných podmínkách i podmínkách provozních. Paralelně byla
realizována etologická sledování, která měla za cíl doplnit potřebné informace o reakcích zvěře
na vybrané podněty. Byla stanovena účinnost jednotlivých systémů ochrany zvěře na
rizikových zemědělských plochách. Ukázalo se, že účinnost obou zařízení výrazně převyšuje
doposud testovaná zařízení. Telemetrické sledování srnčat, vynesených z rizikových ploch,
potvrdilo dosavadní poznatky z etologie této zvěře (kontakt zachráněných srnčat a matky).
Byla však také formulována hypotéza o zvýšeném predačním riziku u takových jedinců, která
se podle šetření z roku 2016 a 2017 zatím nepotvrdila.

6.3 Projekty TAČR
Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších
poloh
(J. Novák; 2014–2017; TAČR TA04021532; 7532)
Cílem projektu bylo optimalizovat postupy hospodaření v borových a březových porostech 1.
a 2. lesního vegetačního stupně s ohledem na zásoby biomasy a hlavních živin v jednotlivých
komponentech lesních ekosystémů, a to jak v nadzemní biomase, tak i v kořenech a lesní půdě.
Rok 2017 byl obdobím závěrečné syntézy a tvorby výstupů. Byla provedena analýza a
vyhodnocení dat z březových porostů a výsledky byly podkladem ke zpracování finálního
výstupu projektu a zároveň byly publikovány ve vědeckém tisku a prezentovány na
mezinárodních konferencích. Dále byla realizována syntéza poznatků z borových porostů a
výběr optimálních pěstebních postupů. Na základě výsledků byly definovány pěstební postupy
pro borové a březové porosty 1. a 2. LVS zaměřené na optimalizaci kvantity a kvality produkce
při zachování trvalé udržitelnosti lesnického hospodaření na těchto stanovištích. Formou
výstupu byly certifikované metodiky, která jsou k dispozici uživatelům. Výzkum probíhal na
experimentálních plochách založených na modelovém území dalšího účastníka Městské lesy
Hradec Králové, a. s., a také na dlouhodobých experimentech s výchovou borovice a břízy
založených VÚLHM v podobných oblastech v minulých obdobích.
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Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa
(J. Novák; 2014–2017; TAČR TA04021541; 7541)
Cílem projektu je jednak optimalizace druhové skladby dřevin pro dosažení vyváženého plnění
produkční a rekreační funkce lesa a jednak stanovení pěstebních postupů za účelem zmírnění
působení škodlivých činitelů, minimalizace podílu nahodilých těžeb a zachování produkční a
mimoprodukčních funkcí lesa. Rok 2017 byl obdobím závěrečné syntézy a tvorby výstupů.
V problematice výchovy a úpravy druhové skladby lesních porostů proběhla finální syntéza a
návrh pěstebních opatření směřujících k dosažení vyváženého plnění produkční funkce a
sociálně‐rekreační funkce lesa. Výsledky byly podkladem finálního výstupu, certifikované
metodiky, která je k dispozici uživatelům. Výsledky projektu byly dále publikovány ve
vědeckém tisku a prezentovány na mezinárodních konferencích. Výzkum probíhal na
experimentálních plochách založených na modelovém území dalšího účastníka Ostravské
městské lesy a zeleň, s. r. o., a také na dlouhodobých experimentech pěstování lesa založených
VÚLHM v podobných oblastech v minulých obdobích.

Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin,
sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách
(V. Šrámek; 2017–2020;TH02030659;7659)
Rok 2017 je prvním rokem řešení projektu. Byly založeny výzkumné plochy pro výzkum vlivu
různého zacházení s klestem na půdní poměry. Ve vybraném porostu byla provedena clonná
seč. V jedné části byly těžební zbytky ponechány na místě v surovém stavu, ve druhé části byly
štěpkovány a ponechány na místě, ve třetí části byly z porostu vyvezeny. Na plochách bylo
zjištěno množství štěpky na jednotlivých stanovištích, byly vykopány půdní sondy a instalovány
lyzimetry pro odběry půdní gravitační vody pod humusem a z hloubky 30 cm. Od srpna jsou
v měsíčním intervalu odebírány vzorky pro chemické analýzy. Dále byla v zájmovém území
vytyčena pravidelná síť s krokem 1,8 km, následně bylo v jednotlivých bodech vykopáno 20
půdních sond, byly zpracovány jejich popisy a byly odebrány vzorky povrchového humusu a
minerální půdy podle metodiky ICP Forests. Ze stejných lokalit byly odebrány vzorky
asimilačních orgánů. V současné době probíhají chemické analýzy, výsledky budou hodnoceny
v následujících fázích řešení projektu.

Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za
využití poloodrostků a odrostků nové generace
(J. Nárovcová; 2014–2017; TAČR TA04021671; 7671)
Projekt navrhuje a ověřuje systém obnovy lesa a stanovištní úrodnosti na lokalitách, které byly
nepříznivě ovlivněny těžbou písku a které mají být po své rekultivaci zařazeny k pozemkům
určeným pro plnění funkcí lesa. Vhodný systém obnovy lesa je v rámci projektu navržen také
pro ekologicky specifická lesní stanoviště, tj. mrazové kotliny, kalamitní holiny a degradovaná
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imisní území. Projektové řešení využívá prostokořenný sadební materiál větších dimenzí, tzv.
poloodrostky a odrostky nové generace. Na živinově ochuzených stanovištích (rekultivované
plochy) navrhovaný systém integruje postupy směřující k obnově úrodnosti půdy, systém
zahrnující individuální přihnojení výsadeb lesních dřevin. V roce 2017 prováděl tým pravidelná
šetření na experimentálních plochách a výsadbách, jejichž datové výstupy umožnily
formulovat doporučení a zásady, které byly ve výsledcích projektu sumarizovány. Byly popsány
zobecněné postupy a pravidla pro hnojení výsadeb na zalesňovaných specifických stanovištích
s využitím hnojiva RECULTAN, které bylo vyvinuto v rámci projektu speciálně pro stabilizaci
výživy dřevin na stanovištích se sníženým obsahem půdní organické hmoty. Současně byla
definována tzv. „správná provozní praxe“ pro přihnojování poloodrostků a odrostků nové
generace hnojivem RECULTAN.
Hnojiva pro lesní hospodářství
(R. Novotný; 2017‐2020; TH02030785; 7785)
Projekt byl zahájen v lednu 2017. V dubnu byly provedeny odběry a analýzy půd z pěti
vybraných lesních školek a na základě výsledků bylo navrženo hnojivo pro podzimní přihnojení
sazenic. Jeho pokusná šarže byla aplikována v říjnu 2017. Pro založení vegetačních pokusů pro
optimalizaci systému hnojení byly vybrány plochy v lesní školce Planá nad Lužnicí a Vlčí Luka.
Jedná se o plochy s nízkým obsahem hořčíku a nízkým až dobrým obsahem přijatelného
draslíku. Ve školce Planá nad Lužnicí byla vybrána i plocha se současným výskytem chloróz ve
smrkovém porostu. Dále byly vyhodnoceny výsledky půdních analýz z lesních porostů a bylo
navrženo hnojivo pro jarní přihnojení výsadeb v lesních porostech. Pokusná šarže hnojiva bude
aplikována v dubnu 2018 na vybraných lokalitách, kde byl půdní analýzou zjištěn nedostatek
hlavních živin v přístupné formě.

Vývoj metodicko‐technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu
podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu
(J. Leugner; 2017–2020; TAČR TH02030823; 7823)
V projektu byl rok 2017 definován jako období založení experimentu, hydrogeologický
průzkum a prvotní monitoring stavu lesního ekosystému včetně vzorkování a hodnocení vody.
Zároveň byly započaty práce na analýze dusičnanů, amonných iontů a fyzikálně chemických
parametrů, prospekce mikroorganismů pro záchyt amonných iontů a selekce mineralizačních
mikroorganismů. Dále byl realizován vývoj anorganických částic a jejich testování a také práce
na migračním modelu 1.
Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa
(J. Nárovcová; 2017–2019; TAČR TH02030253; 7253; hlavní koordinátor: Lesoškolky, s. r. o.)
Navrhovaný výzkum si klade za cíl získat nové exaktní poznatky využitelné lesnickou praxí při
posuzování morfologické kvality (zejména při rozlišování tvarových vad nadzemních a
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kořenových částí) u sadebního materiálu lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a
k zalesňování. V průběhu roku 2017 řešení naplňovalo tyto aktivity:
(1) Zjištění aktuální morfologické kvality SMLD ve znacích tvar nadzemních částí a deformace
kořenů u hlavních druhů dřevin a způsobů jejich pěstování – detailní analýza školkařské
produkce v jarním období při třídění prostokořenného sadebního materiálu, v podzimním
období při třídění krytokořenného sadebního materiálu.
(2) Matematicko‐statistická analýza dat biometrických měření vzorníků sadebního materiálu
lesních dřevin.
(3) Klasifikace a sumarizace vad obvyklé obchodní jakosti (dle vyhlášky č. 29/2004 Sb., dle ČSN
48 2115) v uvedených znacích.
(4) Založení kontrolních výsadeb – příprava sadebního materiálu dílčích druhů lesních dřevin
ve vybraných tvarových vadách, výsadba (29 100 ks rostlin) na ověřovacích plochách
školkařského střediska Řečany nad Labem (LESOŠKOLKY s.r.o.) a Velkoškolky Kladíkov
v Moravském Písku (Kloboucká lesní s.r.o.).
Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek
(J. Nárovcová; 2014–2017; TAČR TA04021467; 7467; hlavní koordinátor: Lesoškolky, s. r. o.)
V průběhu řešení projektu byla analyzována aktuální situace z hlediska užitých postupů
agrochemického zkoušení půd v lesních školkách a byly navrhnuty a ověřeny parametry pro
objektivní hodnocení úrodnosti v lesních školkách s využitím tradičních metod
agrochemického zkoušení půd. Předmětem projektového řešení jsou půdy lesních školek pro
pěstování prostokořenného sadebního materiálu – úprava a sjednocení parametrů úrodnosti
půd lesních školek a také navržení, ověření a uplatnění opatření k trvale udržitelnému
obhospodařování, racionálnímu hnojení a snižování ekologické zátěže v lesních školkách.
V průběhu roku 2017 byly naplněny tyto dílčí aktivity:
(1) Pedologický průzkum na zájmových pozemcích LESOŠKOLKY s.r.o. – odběr, fyzikální a
chemické analýzy půdních vzorků odebraných ze svrchních vrstev ornice školkařských polí.
(2) Navrhnout cílové parametry půdní úrodnosti pro lesní školkařství – výhledovou strategií je
přizpůsobit periodické průzkumy půd na obhospodařovaných pozemcích lesních školek
systému, který je aplikován při agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Řešení projektu
navrhuje využití výluhu Mehlich III v podmínkách lesních školek a předkládá interpretační
tabulky hodnocení obsahu rostlinám přístupných živin.
(3) Zjistit a vyhodnotit parametry morfologické analýzy produkce lesních dřevin – vyhodnocení
podílu zastoupení prodejných jedinců dílčích druhů lesních dřevin a průměrné hodnoty
hmotnostních charakteristik produkce lesních dřevin dle dílčích druhů a způsobu pěstování.
(4) Navrhnout podnikovou soustavu hnojení a systémů obhospodařování půd v rámci dílčího
školkařského střediska společnosti LESOŠKOLKY s.r.o. – pro školkařské středisko Albrechtice
nad Orlicí podniková soustava sestává z těchto částí: východiska pro návrhy soustav hnojení a
hospodaření na půdách lesních školek, koncepce produkce prostokořenného sadebního
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materiálu lesních dřevin, cíle zaměřené na zvyšování úrodnosti a ochranu půd určených pro
produkci sadebního materiálu lesních dřevin, systém pěstebních osnov se zahrnutím produkce
účelových kultur, systém pravidelného monitoringu kvality půd produkčních ploch, soustava
hnojení produkce sadebního materiálu lesních dřevin, omezování a eliminace technogenního
zhutnění půd, kompenzace technologického odnosu půdy na kořenech sadebního materiálu.

6.4 Monitoring zdravotního stavu lesa
Zajištění provozu Národního koordinačního centra národního a mezinárodního monitoringu
zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS
(V. Šrámek; 2015–2017; funkční úkol MZe; 5002)
Činnost naplňuje zapojení České republiky do mezinárodního programu monitoringu
zdravotního stavu lesů ICP Forests.
Národní koordinační centrum
Národní koordinační centrum provádí přípravu a kontrolu dat odesílaných do mezinárodních
datových center ve VTi v Eberswalde. V roce 2017 také organizačně zajišťovalo účast zástupce
ČR na zasedání výkonného výboru NFC v Bukurešti a na jednání expertních panelů v Záhřebu.
Plošný monitoring zdravotního stavu lesů – úroveň I
Extrémní sucho roku 2015 predisponovalo lesní porosty vůči působení dalších stresových
faktorů, což se projevilo v letech 2016 i 2017. Zvýšený výskyt usychajících stromů byl
zaznamenán u většiny jehličnatých druhů téměř na celém území republiky, především však na
severní Moravě, kde byly oslabené smrkové porosty následně napadeny kůrovcem. Oproti
roku 2016 se problematické lokality rozšířily i na Třebíčsku, Jindřichohradecku a ve východních
Čechách. Poměrně vysoký byl i výskyt usychající borovice mj. napadené různými biotickými
škůdci ve středních a nižších polohách, především v Polabí a v Jihomoravských úvalech.
Z abiotických vlivů se projevilo i rozsáhlé poškození kroupami v jižních Čechách, které postihlo
porosty všech věkových kategorií.
Intenzivní monitoring lesních ekosystémů – úroveň II
V roce 2017 bylo provedeno podrobné šetření zdravotního stavu lesních porostů na šestnácti
plochách intenzivního monitoringu. Na šesti plochách probíhala meteorologická měření,
sledování spadu látek (atmosférických depozic) do lesních porostů a chemismu půdní vody a
také sběr a analýzy opadu. Výsledky jsou postupně zpřístupňovány na webových stránkách
VÚLHM.
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6.5 Mezinárodní projekty
Koloběh živin ve smíšených lesích
(V. Šrámek; 2014–2017; COST CZ LD14124; 9124)
Projekt byl řešen pouze do února 2017. V tomto období byly dokončeny chemické analýzy
kořenů smrku a buku, sumarizovány výsledky projektu a připravena závěrečná zpráva. Cílem
řešeného projektu bylo „charakterizovat bilanci živin ve smíšených lesních porostech na
základě půdních charakteristik, analýz asimilačních orgánů a ostatních kompartmentů
biomasy jednotlivých druhů dřevin“. Tento cíl byl z hlediska dosažených výsledků zcela
naplněn, přestože se nepotvrdila původní hypotéza, že bilance živin může být pro obě dřeviny
příznivější ve směsích. Dosažené výsledky naznačují příznivý význam směsí spíše pro smrk
(a žádný, nebo nepříznivý pro buk) a to jak z hlediska parametrů výživy, tak růstu. Tato
tendence ovšem není obecně platná a je ovlivňována řadou dalších faktorů, které do studie
nemohly být zahrnuty. Oproti původnímu záměru přineslo řešení projektu i informace týkající
se růstu dřevin a velmi cenná je rovněž navázaná zahraniční spolupráce. Projekt přinesl celou
řadu výsledků a poznatků, které budou nadále zpracovávány a publikovány v navazujících
aktivitách řešitelského pracoviště.

Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (greenIKK)
prostřednictvím přeshraniční spolupráce
(R. Novotný; 2017‐2020; INTERREG BY‐CZ 70, 8023; hlavní koordinátor: IKom Stiftland)
Projekt byl zahájen v lednu 2017. V průběhu roku byl připraven podrobný dotazník pro
provozovatele čistíren odpadních vod v cílovém regionu. Dotazník slouží pro zjištění množství
zpracované odpadní vody, vzdálenostech, na kterou je dopravována, způsob nakládání
s odpadním kalem a řada dalších informací o provozech čistíren vod. Tato data budou využita
pro optimalizaci postupů a způsobů nakládání s kaly. Dále jsou zkoumány možné způsoby
zpracování kalů (sušení, spalování, zpětné získávání živin, použití k výrobě kompostů apod.),
aby bylo možné snížit jeho objem, který končí na skládkách jako odpad. Pro možnost využít kal
jako zdroj živin pro lesní dřeviny byly na území Českého lesa odebrány vzorky půdy a jehličí
smrku pro případné založení pokusného přihnojení produkty vyrobenými po zpracování a
úpravě kalů (granulát, kompost, substrát apod.).
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7. Další a jiná činnost instituce
Zřizovací listina Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. charakterizuje
další a jinou činnost ústavu následovně:
Další činnost je prováděna zejména na základě požadavků příslušných organizačních složek
státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu. Navazuje na hlavní činnost
v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v navazujících oborech. Konkrétně je zaměřena
na činnosti spojené s živnostenskými listy:
 Činnosti technických poradců v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství
a myslivosti.
 Testování, měření, analýzy a kontroly.
 Zpracování dat, služby databank, správa sítí.
 Výroba hnojiv.
 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.
 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 Reklamní činnost a marketing.
 Vydavatelské a nakladatelské služby.
 Grafické a kresličské práce.
 Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodářství,
ochrana přírody, patenty, vynálezy, vodní hospodářství a zemědělství – poškozování
lesních porostů imisemi, technologie a mechanizace dopravy dříví, výstavba a údržby
lesních cest, aplikace pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými hnojivy,
genetika, šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování a výchova
porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřevní hmoty proti biotickým a abiotickým včetně
aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací ve školkách, při obnově porostů, těžbě
a soustřeďování dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov
zvěře a škody zvěří, poškozování porostů imisemi, projektování automatizovaných
systémů řízení, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana lesních dřevin proti
biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy lesních
dřevin, chov a péče o lovnou zvěř, technologie a mechanizace prací v lesních školkách,
v obnově lesních porostů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, škody
způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov.
Jiná činnost je prováděna v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství a
myslivosti, financována je z neveřejných zdrojů.
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7.1 Další činnost
Lesní ochranná služba
(M. Knížek; 2014–2017; O‐24/2014; 6600)
Na základě specifikací činností smlouvy o dílo s MZe byly v roce 2017 uskutečněny následující
práce: V rámci poradenské činnosti bylo zpracováno celkem 301 případů, ze kterých
představovalo 50 případů terénní šetření a laboratorně bylo řešeno celkem 251 případů. Byla
zpracována stanoviska pro 137 vzorků půd, rostlinného materiálu a vody v rámci zjišťování
stavu půd a poškození a chřadnutí lesních porostů. Bylo uspořádáno celkem 23 seminářů,
instruktáží, či školení, zejména s problematikou ochrany lesa před podkorním hmyzem,
houbovými patogeny a použití chemických prostředků v ochraně lesa.
Pracovníci LOS se aktivně účastnili i několika dalších seminářů, i mezinárodních, např.
„Aktuálne problémy v ochrane lesa“ na Slovensku, setkání se saskými kolegy k problematice
Krušných hor, trojstranného setkání pracovníků LOS v Polsku (vzájemná prezentace výzkumu,
činnosti v rámci plnění úkolů LOS a diskuze problematiky ochrany lesa v jednotlivých zemích –
Česko, Polsko a Slovensko) a podíleli se na organizaci setkání IUFRO WP 7.03.10 a WP 7.03.05
– Forest Insects and Pathogens in a Changing Environment: Ecology, Monitoring & Genetics,
v Řecku v Thessaloniki.
Dne 19. dubna 2017 byl uspořádán v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích
plánovaný celostátní seminář Lesní ochranné služby s mezinárodní účastí (byli pozváni experti
z Polska a Slovenska). Odborný program byl věnován „Praktické ochraně lesa v současných
podmínkách“ (204 registrovaných účastníků). Byly provedeny práce a terénní šetření v rámci
vyhodnocování početnosti jednotlivých biotických škodlivých činitelů (chrousti, podkorní a
listožravý hmyz, houbová onemocnění).
Zpráva o výskytu lesních škodlivých činitelů, přehled za rok 2016 s výhledem na rok 2017, byla
vydána tradiční formou Supplementa časopisu Zpravodaj ochrany lesa. Tento přehled byl
rovněž prezentován na četných seminářích i mezinárodních setkání, jakož i v dalších
odborných časopisech (např. Lesnická práce, Zpravodaj SVOL). Obdobně byly prezentovány
další výstupy publikované v rámci LOS, např. letáky k aktuálním otázkám ochrany lesa (sucho,
podkorní hmyz, houbová onemocnění). Údaje za ochranu lesa byly rovněž poskytnuty pro
Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství ČR a statistické ročenky.
Ve spolupráci s Lesnickou prací pokračoval a byl rozšířen projekt „Kůrovcové info“ (záštita
ministra zemědělství) – monitoring a sdílení informací o rojení lýkožrouta smrkového,
l. severského, l. lesklého a chroustů. Byl vydán Seznam povolených přípravků a dalších
prostředků na ochranu lesa 2017. V odborném tisku bylo publikováno celkem 26 příspěvků
k aktuálním tématům ochrany lesa.
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Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020
(M. Knížek; 2014–2017; O‐20/2017; 6605)
Na základě žádostí o poskytnutí dotací držitelů pozemků určených k plnění funkcí lesa, které
byly postiženy kalamitou, podaných v rámci 5. kola příjmu žádostí o dotaci, bylo v roce 2017
uzavřeno 73 případů, ve kterých bylo vydáno stanovisko LOS. Ke všem žádostem byly
shromážděny příslušné podklady potřebné k posouzení žádostí a byla provedena terénní
šetření na místě poškození. Žádosti se z největší míry týkaly působení sucha, poškození
polomy, požáry a biotickými činiteli. Kromě toho byly průběžně vyřizovány dotazy na
podmínky žádostí (termíny, případné změny v přílohách, způsob žádostí o stanovisko LOS,
apod.). Proběhly rovněž operativní konzultace pracovníků LOS se zástupci MZe k předmětu
plnění a také byly předběžně projednávány očekávané změny v souvislosti s přípravou dalších
kol příjmu žádostí.
Sumarizace a zpracování dostupných evidovaných údajů o výskytu lesních škodlivých
činitelů v Česku
(R. Modlinger (do 30. 4. 2017); P. Zahradník (od 1. 5. 2017); 2016–2017; O‐18/2016; 6606)
Byla dokončena digitalizace dat z hlášení lesního provozu a jejich transformace na stávající
okresy. Na základě toho byly zpracovány mapy výskytu dle jednotlivých okresů pro 27
vybraných škodlivých činitelů, grafy jejich výskytu v rozmezí let 1964‐2016 a přehledové
tabulky dle jednotlivých let. Bylo zpracováno přibližně 1000 odkazů z literatury poukazující na
přemnožení škodlivých organismů v ČR, včetně historických. Byl připraven základ publikace,
která by měla být dokončena v roce 2018.
Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy
lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního
materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů.
Část Útvaru pěstování lesa
(J. Leugner; 2015‐2017; O‐5/2015; 6620)
V roce 2017 bylo provedeno 40 rozborů kvality sadebního materiálu lesních dřevin
v akreditované zkušební laboratoři „Školkařská kontrola“, bylo provedeno 10 komplexních
testů biologické nezávadnosti pěstebních obalů pro pěstování krytokořenného sadebního
materiálu, 20 případů expertní a poradenská činnost menšího rozsahu pro vlastníky lesa a
držitele licencí při obnově, zalesňování a výchově lesa. Dále byla zajištěna funkčnost 45
demonstračních objektů pro expertní a poradenskou činnost při obnově a výchově lesa, sběr
dat z demonstračních objektů, zpracovávání dat a jejich archivace. Poradní činnost v rámci
odborných seminářů a terénního poradenství byla provedena v celkovém rozsahu 1365 hodin.
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Část Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin
(P. Máchová; 2015–2017; O‐5/2015; 6630)
Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesa v oboru biotechnologií spočívá v identifikaci,
odběru a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin na základě požadavků vlastníků lesa,
v zajišťování poradenské činnosti s využitím poznatků z dlouhodobého sledování vývoje
výpěstků in vitro na testovacích (demonstračních) plochách lesních dřevin a tvorbě databáze
referenčních vzorků za účelem kontroly reprodukčního materiálu lesních dřevin. V roce 2017
byly zpracovány a předneseny příspěvky týkající se využití biotechnologií pro odbornou
veřejnost. Na základě požadavků vlastníků lesů byly provedeny analýzy DNA pro ověřování
genetické skladby a původu reprodukčního materiálu lesních dřevin; šetření bylo provedeno
např. v semenných sadech MD, BO, dále v porostech SM, DG a TS. Do databáze referenčních
vzorků byly zařazeny výsledky provedených molekulárních analýz u 300 jedinců DBZ, 69
jedinců JD, 131 jedinců TP, 40 jedinců DBL, 80 jedinců BK, 20 jedinců BO, 46 jedinců SM a 14
jedinců TS. Na základě požadavků vlastníků lesa bylo optimalizováno složení živných médií pro
indukci a následnou multiplikaci vybraných klonů třešně ptačí, jeřábu břeku a endemických
druhů jeřábů. Optimalizace podmínek mikropropagace proběhla i pro vybrané klony topolu
šedého. V rámci činnosti bylo prováděno dlouhodobé sledování a hodnocení růstu klonů a
proveniencí na testovacích plochách hospodářsky významných, příp. i vtroušených lesních
dřevin pro demonstraci růstu a vývoje výpěstků in vitro. Na 25 ověřovacích výsadbách
domácích druhů lesních dřevin bylo provedeno hodnocení za účelem získání informací
o geneticky podmíněné proměnlivosti.
Poskytování expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a využívání
rychlerostoucích dřevin pro potřeby obnovy lesa a zalesňování a pro zakládání speciálních
kultur s využitím archivu rychlerostoucích dřevin
(P. Kotrla; 2015‐2017, O‐7/2015; 6621, 6631)
Část Lesní semenářství
V roce 2017 byly v rámci poskytování expertní a poradenské činnosti v oblasti lesního
semenářství provedeny následující aktivity: V akreditované Zkušební laboratoři č. 1175
Semenářská kontrola bylo zajištěno podle požadavků zákona č. 149/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádění
zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin (SeMLD) podle české technické normy
ČSN 48 1211. Bylo zpracováno 1000 vzorků a provedeno 2299 zkoušek kvality semen 22 druhů
lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil buk lesní (26 %), smrk ztepilý
(25 %), borovice lesní (13 %), jedle bělokorá (12 %), modřín opadavý (5 %), z dalších dřevin pak
dub letní a zimní, douglaska tisolistá, olše lepkavá a třešeň ptačí. Údaje výsledků zkoušek jsou
načítány do databáze SEMKON. Dále byl hodnocen zdravotní stav lesního osiva (monitoring
výskytu škodlivých činitelů). V případě buku bylo zpracováno 78 vzorků (skladované vzorky ze
sběrů 2016), dubu 2 vzorky.

36

Výroční zpráva 2017

Část Rychlerostoucí dřeviny
V roce 2017 byla ve VS Kunovice odborně a technicky zabezpečena údržba 990 klonů
rychlerostoucích dřevin v podmínkách ex situ. Udržovací šlechtění v těchto klonových
archivech je zaměřeno na zachování genetické variability a kontinuity reprodukce klonů
včetně stálé péče o dobrý zdravotní stav.
V rámci doplňování cenných sbírek topolů a vrb bylo v průběhu roku provedeno vyhledání,
odběr rostlinného materiálu a jeho reprodukce pro zařazení do klonových archivů v rozsahu
15 nových klonů (druhy: topol černý, topol bílý, vrba křehká, vrba jíva, vrba nachová).
Expertní, poradenský a informační servis probíhal na základě telefonických dotazů a následné
komunikace e‐mailem, zájem o informace se soustřeďoval především do jarního období.
Jednalo se o problematiku výsadby a pěstování topolu černého, šedého a osiky v lesních
porostech, dále pak topolů uznaných pro pěstování na dřevní hmotu. Zvýšený zájem byl rovněž
o informace týkající se reprodukce, výsadby a pěstování včelařských a košíkářských vrb.
Součástí poradenské činnosti byl také podíl na organizaci celostátního semináře „Rychle
rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky.“
Expertní a poradenské činnosti v oblasti využívání introdukovaných lesních dřevin
v souvislosti s dopady klimatických změn v Evropě
(P. Novotný; 2015–2017; O‐6/2015; 6635)
Cílem expertní a poradenské činnosti je poskytovat vlastníkům a správcům lesních majetků i
jiným subjektům relevantní informace související s využíváním introdukovaných dřevin při
obnově a zakládání lesa z hlediska potenciálního dopadu (přínosů a rizik) klimatických změn
na výsledky hospodaření. Jedná se zejména o vyhodnocování výsledků z dlouhodobých
provenienčních pokusů s introdukovanými dřevinami, které byly v ČR v minulosti založeny ve
spolupráci VÚLHM a zahraničních partnerských pracovišť, dále o analýzy publikovaných
výsledků výzkumu jiných domácích a zahraničních subjektů a dalších veřejně dostupných
zdrojů. V roce 2017 byly zpracovány 4 vědecké články, proběhla konzultace s ÚHÚL Brandýs
nad Labem o doporučených podílech introdukovaných dřevin v rámci Oblastních plánů rozvoje
lesů 2 a byl zorganizován informační seminář pro zástupce odborné veřejnosti z různých
institucí zaměřený na problematiku introdukcí, na kterém zaznělo celkem 10 příspěvků
věnovaných tomuto tématu. Proběhly práce na zajištění odborné údržby a výchovy vybraných
ploch a na dalších byla realizována venkovní měření. Na základě požadavků vlastníků lesa byly
provedeny revize a hodnocen růst introdukovaných dřevin na několika objektech. Proběhla
aktualizace údajů u zájmových ploch evidovaných ve spravované databázi.
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Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémů na změny hydrologických
podmínek
(V. Šrámek; 2017; O‐32/2015; 6670)
Na povodích Červík (CE) a Malá Ráztoka (MR) v Moravskoslezských Beskydech a povodí
Pekelského potoka – Želivka (ZE) na Českomoravské vrchovině pokračovalo dlouhodobé
sledování hydrologického režimu i v hydrologickém roce 2017. Tím byla rozšířena řada měření
prvků vodní bilance v malých experimentálních povodích v Moravskoslezských Beskydech již
na 64 let (od hydrologického roku 1954), na Želivce (od hydrologického roku 1976) pak na
42 let. Na povodích v Moravskoslezských Beskydech úroveň srážek v hydrologickém roce
mírně převyšovala dlouhodobý normál (o 2–7 %). Odtoky zde po přecházejícím suchém období
plně regenerovaly, na Červíku byl rok 2017 obvykle vodný, na Malé Ráztoce vodný. Na povodí
Pekelského potoky se srážky v roce 2017 vyrovnaly normálu, nicméně odtok z povodí byl stále
ještě o 40 % nižší oproti dlouhodobému průměru. Teplotně byl hydrologický rok 2017 normální
na všech povodích.
Kontrola kvality leteckého vápnění lesů v roce 2017; vyhodnocení účinnosti leteckého
vápnění včetně přípravy projektů chemické meliorace
(V. Šrámek; 2017; O‐10/2017; 6672)
VÚLHM se pravidelně podílí na kontrole účinnosti leteckého vápnění lesů. V roce 2017 byly
kontrolovány zásahy na následujících lokalitách v Krušných horách – Kraslice, Horní Blatná,
Kovářská, Kryštofovy Hamry, Vejprty, Hora sv. Kateřiny, Litvínov, Cínovec. V rámci kontroly
jsou odebírány vzorky vápence, u nichž je kontrolováno chemické složení (obsah účinných
látek – Ca a Mg a rizikových prvků – As, Cd, Cr, Hg a Pb) a zrnitostní složení. V oblastech, kde
vápnění probíhá v blízkosti vodárenských zdrojů, jsou předmětem kontroly rovněž obsahy Ni,
Sb a Se. Dále je kontrolováno, zda aplikovaná dávka odpovídá smlouvě a zda nedochází k úletu
vápence mimo stanovené lokality. Kontroly probíhají na základě schváleného kontrolního řádu
a jednotlivé odběry a zkoušky jsou protokolovány a potvrzení o dodržení jednotlivých
parametrů je vyžadováno před fakturací dodavatelskými firmami. V roce 2017 nebyla zjištěna
žádná pochybení ze strany dodavatelů. V rámci hodnocení střednědobé účinnosti vápnění byly
provedeny opakované odběry lesních půd a jehličí na plochách již vápněných, stejně tak jako
na plochách potenciálně připravovaných pro vápnění. Plochy potenciálně vhodné pro
chemickou melioraci jsou vybírány na základě požadavků vlastníků lesů na poradenskou
činnost Lesní ochranné služby v oblasti narušení výživy lesních porostů. V roce 2017 se tak
průzkum zaměřil na oblast Českého lesa (LS Přimda). Výsledky analýz nově zkoumaných ploch
byly zpracovány formou posudků a doporučení pro majitele a správce lesů. Samostatnou
činností pak bylo pokračování v měření depozic na lokalitě Moldava.
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Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec
(K. Neudertová Hellebrandová; 2017; O‐14/2017; 6680)
Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2017 zaměřen na zjišťování
obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných
bifenylů (PCB). V průběhu letních a podzimních měsíců 2017 bylo sebráno 30 vzorků jedlých
hub, reprezentujících 7 druhů – hřib smrkový (Boletus edulis), hřib dubový (Boletus
reticulatus), hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron), hřib hnědý (Xerocomus badius), hřib
plstnatý (Boletus subtomentosus), klouzek obecný (Suillus luteus), kozák březový (Leccinum
scabrum) ve 21 lesních oblastech. Ve 20 vzorcích byly analyzovány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB
a OCP. Aktivita Cs‐137 byla proměřena u 30 vzorků.
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa a zemědělských kultur před škodami
zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta
a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb
(F. Havránek; 2015–2017; O‐30/2015; 6690)
V rámci poradenské činnosti, která probíhala roku 2017, bylo naplněno a často překročeno
smluvní plnění dle kategorií:
Poskytování poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků, nájemců a
podnájemců lesů a odborných lesních – mysliveckých hospodářů.
 Zpracování třiceti případů zahraničních a tuzemských informací; ověření tří nových
metodik; dvacet případů konzultační činnosti prezentační; třicet případů poradenské
služby korespondenční; tři semináře.
Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení
reálné kapacity prostředí.
 Diagnostika a vývoj škod dva případy; stanovení reálné kapacity prostředí pro zvěř tři
případy; vyhodnocení současného stavu populace zvěře, hematologická vyšetření
třikrát.
Na základě inventarizací škod zvěří v rámci ČR zpracovat programy a doporučení integrované
ochrany lesa pro nejvíce postižený kraj.
Pro státní správu lesů a myslivosti a vlastníky a nájemce obor zpracovat speciální programy:
osm objektů.
Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří na zemědělských pozemcích souvisejících
s lesními porosty a v oblasti managementu expandujících druhů: padesát tři případy.
Pro objednatele vypracovat víceleté proveditelné intenzivní plány lovu a management
honiteb: deset případů.
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Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin
Část banky osiva
(P. Kotrla; 2014–2018; dotace NP; 6616)
V průběhu roku 2017 byly realizovány sběry v rámci sběrové sezóny 2016/2017 (sběry
referenčních vzorků a následně vlastní sběry oddílů osiva do banky osiva), v rámci
připravované sběrové sezóny 2017/2018 byly realizovány sběry referenčních vzorků. Při
přípravě i realizaci sběrů je postupováno v souladu s metodickými postupy Národní banky
osiva lesních dřevin.
Ve sběrové sezóně 2016/2017 byly sběry na základě monitoringu úrody zaměřeny na borovici
lesní a modřín opadavý. V lednu byly provedeny sběry referenčních vzorků z 25 lesních
porostů, kvalita osiva byla následně vyhodnocena v akreditované laboratoři v Kunovicích. Na
základě vyhodnocení referenčních vzorků bylo v březnu realizováno 11 sběrů – bylo získáno
8 oddílů šišek borovice lesní a 2 oddíly šišek modřínu opadavého (1× byl sběr předčasně
ukončen pro nedostatečnou kvalitu šišek). Následně bylo provedeno technologické zpracování
semenného materiálu (luštění šišek, odkřídlení vyluštěného osiva a následné dočištění osiva),
provedeno posouzení kvalitativních parametrů osiva (prvorozbory) a uložení oddílů osiva
splňujících požadované parametry do banky osiva.
Ve sběrové sezóně 2017/2018 byly sběry na základě monitoringu úrody zaměřeny na smrk
ztepilý. V prosinci byly provedeny sběry referenčních vzorků z 11 lesních porostů a zahájeno
jejich vyhodnocení v akreditované laboratoři v Kunovicích. Na základě vyhodnocení
referenčních vzorků budou v roce 2018 realizovány vlastní sběry.
Informace o jednotlivých oddílech uložených v bance osiva, včetně dalších detailních
informací, jsou průběžně editovány do informačního systému ERMA2 provozovaném Ústavem
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Údaje jsou dostupné na webové adrese:
http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2.
Část banky explantátů
(P. Máchová; 2014–2018; dotace NP; 6617)
Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin byla zřízena v rámci Národního programu
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“) vyhlášeného
Ministerstvem zemědělství podle ustanovení § 2f odstavce 2 zákona č. 149/2003 Sb.,
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o trvalé účelové zařízení dlouhodobě uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin ve
specifických podmínkách s cílem zachovat tyto genetické zdroje ex situ v co nejširší genetické
variabilitě pro jejich budoucí reprodukci. V bance explantátů jsou explantáty lesních dřevin
uchovávány v režimu stanoveném vyhláškou č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci
genofondu lesních dřevin. Explantáty jsou udržovány ve formě tří oddílů (základní vzorek,
aktivní vzorek a bezpečnostní duplikát) v minimální velikosti stanovené vyhláškou. Ke všem
oddílům je vedena příslušná dokumentace. Informace o jednotlivých oddílech uložených
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v bance explantátů jsou zaznamenány v datovém systému ERMA2 provozovaném ÚHÚL na
webové adrese http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2.

Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého
výzkumu pro praxi v letech 2014–2017
(J. Řezáč; 2014–2017; do 22. 5. 2017; O‐4/2014; 6101)
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého
výzkumu pro praxi v letech 2017–2021
(J. Řezáč; 2017–2021, od 1. 7. 2017; O‐12/2017; 6101)
Ústav prostřednictvím Lesnického informačního centra (LIC) poskytuje průběžný odborný
poradenský servis a zajišťuje šíření a dostupnost výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu
vlastníkům lesů a subjektům hospodařícím v lesích. LIC se organizačně podílí na zajištění
odborných akcí, školení a tematických seminářů. Spravuje oborovou knihovnu, zpracovává
domácí a zahraniční lesnickou a mysliveckou literaturu, vydává vědecké a informační
publikace. V oblasti komunikace s veřejností popularizuje a propaguje lesnický a myslivecký
výzkum a celé lesní hospodářství a myslivost.
Knihovna VÚLHM, s pracovišti ve Strnadech a v Opočně, obhospodařuje a průběžně
aktualizuje knižní fond čítající necelých 70 tis. domácích i zahraničních publikací a plní
standardní knihovnické činnosti (akvizice, katalogizace, půjčování knih a časopisů,
meziknihovní výpůjční služba, mezinárodní výměna publikací, dokumentace a archivace
publikací, zpráv atd.). Mezi hlavní úkoly vědecké knihovny VÚLHM patří rozšiřování a uchování
bohatého knižního i časopiseckého fondu dalším generacím a poskytování komplexních
knihovnicko – informačních služeb veřejnosti.
V roce 2017 bylo zpracováno a uloženo do on‐line katalogu knihovny 1571 výpisků článků
z odborných lesnických a mysliveckých časopisů vydávaných v České a Slovenské republice;
bylo vyřízeno celkem 438 dotazů k nalezení relevantních zdrojů z oboru lesního hospodářství
a myslivosti, zpracovány dvě rešerše odborných témat zadaných vlastníky lesů.
Při shromažďování lesnické a myslivecké literatury z České republiky i ze zahraničí, založení,
vedení a rozšiřování odborné lesnické a myslivecké knihovny, správě a průběžné aktualizace
databází vyhledávacího on‐line systému bylo do fondu knihovny získáno a zkatalogizováno 149
odborných publikací, 446 titulů (1036 ks) odborných časopisů s lesnickou a mysliveckou
tématikou. Knihovnický systém Clavius obsahuje 1889 nových záznamů (seriály, knihy,
brožury). Do elektronického Souborného katalogu České republiky (Caslin), který spravuje
Národní knihovna ČR, bylo uloženo 108 nových záznamů. Zkatalogizováno a uloženo bylo 29
cestovních a závěrečných zpráv. Osobně, telefonickou nebo e‐mailovou komunikací bylo
v roce 2017 vyřízeno 992 výpůjček českých i cizojazyčných knih, brožur a odborných lesnických
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a mysliveckých časopisů. V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno a odesláno 55
výpůjček.
Odborným knihovnám a odborné lesnické veřejnosti bylo v roce 2017 zasláno v rámci
výměnné spolupráce po České republice celkem 240 publikací vydaných výzkumným ústavem,
do zahraničí bylo odesláno 60 publikací.
Součástí činnosti LIC je vydávání odborných publikací, včetně jejich redakčního zpracování.
Mezi základní publikace patří recenzovaný vědecký časopis Zprávy lesnického výzkumu,
vycházející 4x ročně, Lesnický průvodce – Certifikované metodiky, kterých bylo vydáno 15,
Zpravodaj Ochrany lesa (2x). Do tisku byla připravena kniha Vápnění lesů v České republice
v němčině. Pro Českomoravskou mysliveckou jednotu byla v rámci jejich Dětské encyklopedie
myslivosti autorsky a graficky zpracována publikace Naše jehličnany. Celkem bylo v roce 2017
graficky a redakčně zpracováno 34 odborných publikací.
V průběhu roku 2017 pracovníci LIC prezentovali lesnický a myslivecký výzkum na těchto
výstavách, veletrzích a akcích pro veřejnost






Veletrh Věda Výzkum Inovace, BVV Brno, 28. 2. – 2. 3. 2017
Národní výstava myslivosti, BVV Brno, 11. – 14. 5. 2017
Agrosalón Země živitelka, Výstaviště České Budějovice, 24. – 29. 8. 2017
Noc vědců, Národní zemědělské muzeum, Praha, 6. 10. 2017
Den lesní techniky, Městské lesy Hradec Králové, 14. 10. 2017

V roce 2017 bylo zpracováno a rozesláno 42 tiskových zpráv z aktuálního dění v lesnické a
myslivecké vědě a výzkumu. TZ jsou zveřejňovány na www.vulhm.cz a na facebooku VÚLHM
(odtud články přebírají MZe, Lesy ČR, Jen to dobré, Klub Dámy české myslivosti ČMMJ,
Lesnicko‐dřevařský vzdělávací institut, Knihovna Antonína Švehly – ÚZEI a dávají je na své
profily). TZ pravidelně zasílány médiím: www.agris.cz, www.ecomonitor.cz, www.ekolist.cz,
www.enviweb.cz, www.lesaktualne.cz, www.silvarium.cz, www.aktualne.cz, Lesnická práce,
Mladá fronta Dnes, Pražský deník, Česká informační agentura, Česká tisková kancelář.
Ústav provozuje Webový informační portál „Les aktuálně“ sloužící k popularizaci výsledků
lesnické a myslivecké vědy a výzkumu. Zde bylo během roku 2017 publikováno 268 příspěvků.

Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a.s.
(O. Špulák; 2017; Statutární město Hradec Králové, Městské lesy Hradec Králové a. s.;
O‐7/2017 + O‐8/2017; 6283, 8217)
Výsledkem projektu byla realizovaná naučná stezka Funkce lesa, která na hlavním a pěti
specializovaných panelech s řadou doprovodných fotografií představuje strukturované pojetí
všech skupin funkcí lesa s důrazem na funkce dominující na majetku spravovaném Městskými
lesy Hradec Králové a. s. Stezka vhodně propojuje důležité tepny turistických cest a je
připravena pro obousměrný provoz.
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7.2 Jiná činnost
7.2.1

Smluvní výzkum

Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních
podmínek
(V. Černohous; 2016–2017; GS LČR; O‐11/2016; 8215; hlavní koordinátor: Ekotoxa, s. r. o.)
S využitím podkladů LČR a ÚHÚL (zejména LHP), údajů získaných od fy. FINGEO a provedených
terénních průzkumů byla hodnocena současná druhová skladba porostů ve vztahu k plnění
hydrických funkcí lesa a hydrologické bilance porostů ve vztahu k hospodaření s vodou
v krajině. Zastoupení jednotlivých dřevin v příslušných porostních skupinách bylo porovnáno
s potenciálním zastoupením podle Plívy (2000). Rozdíly skutečného zastoupení dřevin a
potenciálního zastoupení byly vyjádřeny graficky v mapách dílčích povodí i tabulkově.
Následně byly vypočteny dílčí hydrologické bilance dle současného stavu věkového a
druhového složení porostů a předpokládané změny bilancí po změně druhového složení
porostů dle Plívy. Výsledky byly opět prezentovány graficky v mapách dílčích povodí i číselně
v tabulkách. Závěrem byla zpracována doporučení pěstebních postupů při změně druhové
skladby porostů dle Plívy při obnovně a ve vztahu k podpoře hydrických a protierozních funkcí
lesa.
Zajištění odborného dozoru při aplikaci přípravku VERMAKTIV STIMUL
(J. Leugner; 2017; LČR, s. p., 8287)
Z hlediska aplikace přípravku Vermaktiv Stimul nebyl prokázán vliv na výškový přírůst v prvních
dvou vegetačních období po aplikaci u žádné kategorie. Rozdíly mezi variantami s aplikací
přípravku a kontrolou byly malé (statisticky neprůkazné) bez jednoznačného trendu. Také
hodnocení stavu výživy a dalších fyziologických parametrů neukázalo žádné signifikantní
rozdíly mezi variantami s aplikací přípravku Vermaktiv Stimul a kontrolní variantou bez
aplikace.
SMRK – služba ve výzkumu a vývoji „Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého
v Krkonoších”
(J. Leugner; 2017–2022; KRNAP; O – 21/2017; 8705)
V roce 2017 byly započaty práce na stabilizaci matečnic první generace, které jsou základem
pro výběr geneticky nejcennějších části populace smrku ztepilého v Krkonoších.
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Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a
návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR
(J. Leugner; 2016–2017; GS LČR; O‐17/2016; 8810; hlavní koordinátor: ČZU v Praze)
Řešení projektu v roce 2017 podchytilo především hodnocení plnění funkcí březových porostů,
zmapovány jsou produkční možnosti březových porostů ve 12 modelech pěstebních rámců
porostů břízy/s břízou a formulovány jsou související modely jejich výchovy, vytvořeny jsou
sortimentační tabulky a navrženy jsou rámcové směrnice hospodaření. Dosavadní výsledky
ekonomického modelování, v podobě průměrného ročního modelového hektarového
hrubého zisku lesní výroby (HZLVmrh), se týkají celkem 48 ekonomických modelů.
Analyzovány jsou právní souvislosti obnovy lesa pomocí břízy s ohledem na velikost lesních
majetků a jsou navrženy právní předpisy, které by bylo vhodné upravit, včetně stanovení
smyslu úprav právních předpisů.

Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického
stavu sadebního materiálu
(J. Leugner; 2015–2017; GS LČR, O‐2/2015; 8815)
Cílem projektu bylo ověření provozní využitelnosti metody nebo metod, které umožní rychlé
stanovení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. Experimentální ověřování
metod hodnocení fyziologického stavu u sadebního materiálu modelových dřevin (SM, BO)
v řízených podmínkách. Zjišťování faktorů ovlivňujících měřené hodnoty (denní a sezónní
dynamika, manipulace se vzorky apod.). Stanovení mezních hodnot životaschopnosti
vybraných typů sadebního materiálu modelových dřevin. Na základě získaných poznatků
z provedených experimentů i z literatury bude vypracován metodický postup pro hodnocení
aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (certifikovaná metodika). V roce 2017
proběhla pouze závěrečná obhajoba výsledků projektu na kontrolním dni.

Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR
(P. Kotrla; 2014–2018; GS LČR; O‐27/2014; 8816)
V roce 2017 se opakovala neúroda v porostech douglasky (třetím rokem za sebou), z tohoto
důvodu nebylo opětovně možné realizovat experimentální část projektu. Dohodou obou stran
byl projekt v roce 2017 předčasně ukončen, byla odevzdána souhrnná závěrečná zpráva.
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Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza
rizik a produkčních možností populací chlumního smrku
(V. Šrámek; 2016–2018; GS LČR; O‐50/2015; 8823)
V roce 2017 probíhalo šetření a vyhledávání chlumních ekotypů smrku na dalších lesních
správách: LS Hluboká, LS Vodňany, LS Hořice, LS Náměšť nad Oslavou a LS Choceň. Bylo tak
identifikováno nových 13 lokalit s výskytem chlumních smrků. Hodnocení dat z NIL pro 3. LVS
ukazuje vyšší zásobu smrkových porostů na živných a kyselých stanovištích než na stanovištích
oglejených. Na stanovištích ovlivněných vodou a ve smíšených porostech je ovšem relativně
nízká mortalita oproti stanovištím živným a kyselým. Podle výsledků dendrochronologických
analýz vykazují chlumní smrky rovněž snížení přírůstu vlivem sucha (1917, 1948, 1992, 2003),
doložených přírůstových minim je ovšem méně než u porostů alochtonních. Dynamika
radiálního přírůstu chlumních smrků se odlišuje od alochtonních i přes velkou geografickou
vzdálenost studovaných populací. Ohrožení chlumního ekotypu smrku biotickými škodlivými
činiteli je obdobné jako u ostatních ekotypů smrku, vyšší odolnost např. proti kůrovcům se
neprokázala. Jedním z výstupů projektu je i výběr více než 120 stromů chlumního ekotypu
smrku jako potenciálních zdrojů reprodukčního materiálu a jejich vyznačení v terénu. Dále byly
založeny série ploch pro ověřování vlivu výchovných zásahů v mladých smrkových porostech
ve 3. LVS na lesních správách Dvůr Králové a Rychnov nad Kněžnou.

Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh
praktických postupů omezujících její šíření
(V. Pešková; (do 30. 4. 2017); F. Lorenc (od 1. 5. 2017); 2016‐2019; GS LČR O‐9/2016; 8824;
8825; hlavní koordinátor: ČZU v Praze)
Cílem projektu je zmapování současné situace v horských oblastech Krušných hor a vytipování
hlavních oblastí napadení kloubnatou smrkovou smrku pichlavého (SMP) s ohnisky, kde
nejvíce dochází k infekci i smrku ztepilého (SM). Analýzou podmínek v těchto oblastech zjistit,
jaké faktory mikroklimatické a jejich kombinace jsou klíčové pro šíření kloubnatky na SM, jaké
fyziologické znaky vykazují napadené stromy v místech šíření kloubnatky smrkové na SM a jaké
fyziologické znaky souvisí s odolností vůči patogenu a jaké jsou reálné a efektivní možnosti
potlačit výskyt houby.
V roce 2017 bylo řešiteli za VÚLHM LOS v přírodní lesní oblasti Krušné hory provedeno založení
50 výzkumných ploch s minimálně 50 smrky ztepilými, u nichž byly hodnoceny škody
způsobené zvěří, a řešiteli za ČZU byla následně hodnocena míry napadení kloubnatkou
smrkovou a provedena fyziologická měření. Řešiteli za VÚLHM Opočno bylo založeno
8 výzkumných ploch a na již dříve založených plochách byl sledován vliv výchovných zásahů na
růst a odolnost smrku ztepilého vůči napadení kloubnatkou smrkovou.
Mlaziny byly poškozeny především loupáním o ohryzem, u starších porostů vzrůstal význam
poškození mechanizačními prostředky. Stromy napadené kloubnatkou vykazovaly většinou
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mírný stupeň napadení (jednotlivé pupeny nebo větve). Výchovné zásahy provedené před 3
roky měly jen zanedbatelný vliv na výškový přírůst, ale pozitivně ovlivnily tloušťku střední části
kmene. Na plochách s výchovnými zásahy nebyl výskyt kloubnatky zaznamenán. Data za rok
2017 budou statisticky vyhodnocena v následujícím období.
Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce
(F. Havránek; 2015–2017; GS LČR; O‐1/2015; 8827)
Řešení probíhalo dle stanovené metodiky, i když došlo v důsledku potřeb provozního zajištění,
ke změnám u některých modelových lokalit. Celkem bylo do pokusu zařazeno 60 kusů zaječí
zvěře, čímž byl překročen limit minimálních počtů zvěře v pokusu. Jako hlavní příčina mortality
zajíců vypuštěných z intenzivních chovů, stejně jako volně žijící zvěře, se ukázal predační tlak
lišek. Vyhodnocení predačního tlaku na zajíčky ve věku do 18 dnů věku ukázalo na značný
význam krkavcovitých. Jako nejvýznamnější faktory mortality adultních jedinců byla predace
(lišky) a ztráty na silnicích. Novým poznatkem z hlediska etologie, ale i myslivecké praxe, je
značná vazba zvěře vypouštěné z intenzívnich chovů, ale i z odchytů na jiných lokalitách, na
místo vypouštění. Ze stanovištních faktorů je v tomto případě zřejmě nejvýznamnější topický.
Ukázalo se, že zajíci jsou schopni jednorázových, několik kilometrů dlouhých migrací do
neznámého prostředí s následným návratem (po několika týdnech) na původní (vypouštěcí
místo). Velikost home range je určována velikostí zemědělských honů. Řešení zřejmě umožní
zintenzívnění chovu a ochrany zkoumaného druhu.
Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a
Frýdlant v Čechách – vývoj, aktuální stav a možná opatření pro zlepšení stavu
(R. Novotný; 2017–2019; GS LČR; O‐1/2017; 8828)
Projekt byl zahájen v únoru 2017. Jedním z cílů projektu je vyhodnotit stav lesních půd
v zájmové oblasti jako plošnou informaci (mapu) zobrazující stav podle tříd koncentrací
vybraných prvků. Pro dosažení toho cíle byly shromážděny informace o provedených, popř.
stále běžících činnostech (projekty, monitoring, pravidelné průzkumy, jednorázové aktivity) a
odběrové body byly promítnuty do mapy zájmové oblasti. Získaná mapa zahrnuje odběrová
místa půdních vzorků, o jejichž charakteru (rok odběru, typ odběru, rozsah a výsledky
provedených chemických analýz apod.) existují informace, použitelné pro další plánované
činnosti tohoto projektu. Tato mapa byla podkladem pro návrh sítě ploch pro odběry v roce
2017. Odběry vzorků půdy proběhly na přelomu května a června na celkem 40 místech
v zájmové oblasti projektu. V roce 2017 byly také vyhodnoceny výsledky dlouhodobých
pokusů s bodovým přihnojením výsadeb na území Jizerských hor. Tyto výsledky a závěry
budou jedním z podkladů pro vypracování realizačního výstupu projektu.
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Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo
nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí
(F. Havránek; 2017‐2019; GS LČR O‐4/2017; 8829)
Řešení projektu je postavené na ověření současných, modifikovaných a nových metod sběru
dat (informace o stavu prostředí, vliv zvěře na stanoviště, stavy zvěře, atd.). Cílem je nalézt
postupy, za pomoci nových technologií, které přispějí k vybalancování stavu prostředí a
únosného rozsahu životních projevů zvěře v kulturní krajině (okus, loupání, ohryz), nebo
navrhnout vhodné administrativní kroky.
V první periodě řešení, byly založeny a vyhodnoceny kontrolní a srovnávací oplocenky (40 ks)
v rámci modelové oblasti, tvořené deseti honitbami. Tak bude zajištěno zdokumentování vlivu
zvěře na lesní ekosystém. Pro stanovení počtů zvěře, byly využity nadstandardní metody, jako
je síť fotopastí a noční sčítání zvěře termovizí na transektech a dálkovým průzkumem země.
Kromě toho bylo použito definování stavů zvěře pro každou honitbu modelového území,
prostřednictví zpětného propočtu a vstřícného plánu lovu.
Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu
v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku
(P. Kotrla; 2017–2021; GS LČR; O‐2/2017; 8830)
V roce 2017 byl zpracován dílčí realizační výstup (literární rešerše). Další aktivity se týkaly
zajištění reprodukčního materiálu požadovaných proveniencí a druhů introdukovaných dřevin
(osiva), v případě jedlí byl proveden výsev osiva (4 oddíly osiva). Dále byl ve spolupráci s LČR,
s. p., proveden výběr ploch pro založení výsadeb.
Technická podpora a rozvoj projektů KŮROVCOVÉ INFO
(Petr Zahradník; 2017–2019; GS LČR; O‐19/2017; 8834)
V roce 2017 byl v pilotním provozu teplotních dataloggerů realizován přenos dat na portál
KŮROVCOVÉ INFO stažením dat do chytrého telefonu přímo v místě měření a následně byla
data automaticky odeslána na portál KI. Z hlediska nároků na obsluhu i možností efektivní
dálkové komunikace s dataloggery se ukázalo, že je třeba uplatnit plně autonomní řešení
přenosu dat, které by nekladlo v průběhu sezóny zvýšené nároky na respondenty KI i na jejich
schopnosti instalací a nastavení nového rozhraní chytrých telefonů.
Z dostupných možností automatického přenosu jsme analyzovali systém přenosu
prostřednictvím modemu GSM včetně odpovídajícího zdroje energie pro půlroční sledování a
nový systém přenosu dat prostřednictvím tzv. internetu věcí (IoT). Přenos dat prostřednictvím
GSM modemů je vyzkoušená a funkční technologie, internet věcí je nově se rozvíjejícím
oborem s minimem realizovaných projektů. Z analýzy dostupných informací vyplývá:
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 teplotní datalogger s GSM modemem je energeticky i finančně náročné řešení
(vzhledem k velikosti a ceně zde může vyvstat zásadní riziko odcizení tohoto zařízení),
 teplotní dataloggery na IoT představují cenově výhodnější řešení (cena cca 1/3 GSM
řešení a lze očekávat postupný pokles ceny s rozšiřováním technologií IOT),
 životnost baterie dataloggeru pracujícího na nízko příkonové sítí internetu věcí je
počítána v letech, při odesílání dat ve frekvenci 1 zpráva/hodinu jsou výrobci schopni
garantovat životnost v době trvání dvou a více let,
 dataloggery na IoT také nabízí podstatně menší velikost zařízení (nižší riziko odcizení),
 orientační srovnání ceníků telekomunikačních služeb ukazuje nižší náklady na přenos
dat prostřednictvím IoT.
Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k využití moderní, i když v současnosti ještě ne
zcela běžně používané technologie sítí internetu věcí.
Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální
fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk, a dub)
(J. Leugner; 2017‐2020; GS LČR; O‐17/2017; 8835)
Práce na projektu probíhaly na podzim 2017 pouze po dobu 4 měsíců. Soustředily se na získání
základních poznatků o velikosti podzimních hodnot různých fyziologických znaků
nepoškozených sazenic a na založení pokusů s různými vhodnými i nevhodnými způsoby
přezimování prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu. Tyto pokusy tvoří
základ pro jarní hodnocení zaměřené na možnost odhalení případného poškození sazenic
pomocí některého z hodnocených fyziologických znaků

7.2.1

Ostatní jiná činnost

Činnost „Šlechtitelského zázemí“ VÚLHM, VS Opočno
(J. Leugner; 2017; 8280)
V rámci této činnosti byly v roce 2017 ve foliových krytech v areálu VS Opočno realizovány
výsevy a pěstování semenáčků lesních dřevin z malých a cenných partií osiva pro vlastníka lesů
v oblasti Orlických hor – Správu lesů Kristiny Colloredo‐Mansfeldové v Opočně.
Expertní činnost v oboru pěstování lesa
(A. Jurásek; 2017; 8283)
V rámci tohoto výkonu byly průběžně realizovány menší zakázky expertní a poradenské
činnosti v oboru pěstování lesa. Jednalo se o řešení konkrétní problémů a požadavků vlastníků
lesa a dalších soukromých i veřejných subjektů, které nelze zahrnout do expertní činnosti
dotované pro VÚLHM z prostředků MZe.
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Expertní a poradenská činnost – abiotické a antropogenní faktory
(R. Novotný; 2017; 8302)
V roce 2017 zahrnovala tato aktivita průzkum stavu půd na pozemcích připravovaných pro
pěstování sadebního materiálu lesních dřevin a dva případy poškození dřevin chemickými
přípravky – jak ze zemědělské činnosti, tak úmyslné poškozování dřevin v živém plotu na
soukromém pozemku. Dále v rámci této činnosti probíhaly analýzy vzorků pro Lesy ČR, s. p.
v případech, kdy se jednalo o průzkumy většího rozsahu, které nespadají do běžné praxe Lesní
ochranné služby. V roce 2017 nebyl pro potřeby soudního řízení vypracován žádný znalecký
posudek, probíhala pouze komunikace se soudy v otevřených kauzách před rokem 2017.

Semenářská kontrola – semenářství
(L. Bezděčková; 8321)
V roce 2017 bylo ve zkušební laboratoři „Semenářská kontrola“ zpracováno 194 vzorků a
provedeno 323 zkoušek kvality semen 22 druhů lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných
vzorků semen tvořil smrk ztepilý (23 %), dub letní a zimní (18 %), buk lesní (14 %) a jedle
bělokorá (9 %).
Klonové archivy
(J. Kyseláková; 8331)
V roce 2017 byl ve VS Kunovice prodáván reprodukční materiál topolů, vrb, jeřábu oskeruše
aj. Trvalý zájem je o zakládání výsadeb domácích druhů topolů pro obnovu lesa i pro výsadbu
do volné krajiny (řízky, sazenice prostokořenné i obalované – především topolu černého a
topolu osiky). Zájem byl zvláště o druhy vrb pro včelí pastvu (řízky i sazenice prostokořenné a
obalované).
Testování a ověřování přípravků
(P. Zahradník; 2017; 8376)
V říjnu došlo k zahájení řádných registračních pokusů repelentů proti zimnímu okusu Aversol
Bitrex a Stopkus Bitrex (výrobce TORA Spytihněv), a to u VLS LS Obecnice, VLS LS Lipník nad
Bečvou a u LČR LS Klášterec nad Ohří. Vyhodnocení proběhne v jarních měsících (duben –
květen 2018).
Byly připraveny podklady pro minoritní registraci půdního herbicidu Flexidor (DowAgro
Sciencis pro Sdružení lesních školkařů ČR) s použitím ve školkách pro přípravu půdy před
vzejitím plevelů. Dále byly dokončeny přípravy pro minoritní registraci barviva pro použití
v kontrole aplikace insekticidů od firmy MERCATA LES Třebíč (zatím přípravek bez názvu).
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Činnost VÚLHM v rámci radiačního monitorovacího systému
(K. Neudertová Hellebrandová; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 2017, 8432)
Předmětem smlouvy je sběr vzorků jedlých hub a lesních plodů pro radioanalýzy. Vzorky
z jednotlivých lesních oblastí jsou po sběru usušeny a připraveny k provedení laboratorních
analýz aktivity cesia 137. Vlastní stanovení provádí laboratoř Státního veterinárního ústavu
Praha, kam jsou vzorky dle smlouvy předávány. Výsledky rozborů jsou zpracovávány v rámci
radiačního monitorovacího systému spolu s dalšími komoditami ve Státním ústavu pro
jadernou bezpečnost. Projekt má návaznost na program Monitoring lesních ekosystémů
ve vazbě na potravní řetězec.
Demonstrační objekt Březka
(M. Pícha; F. Havránek; 3300)
Ve výzkumném objektu kontinuálně probíhají projekty, založené v předchozích letech
jednotlivými útvary ústavu. Byl založen intenzivní chov zaječí zvěře, který vytvářel zázemí pro
probíhající projekt Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce a
perspektivně vytváří podmínky pro vylepšení ekonomiky obory (prodej zvěře). V oboře
probíhá telemetrické sledování zaječí zvěře a je zde, v rámci mysliveckého výzkumu,
ověřována účinnost plašících zařízení – optických a kombinovaných repelentů, v definovaných
podmínkách. Dříve založený chov králíka divokého v oboře se úspěšně rozvíjí a počty této
zvěře jsou ve volnosti odhadovány na 100 ks. To má význam především z hlediska
demonstračního.
Vlastní provoz obory splnil plánované výnosy – to znamená, že bylo dosaženo kladného
hospodářského výsledku (5 %). To se podařilo i přes to, že realizované těžby nedosahovaly
úrovně stanoveného LHP, nedobré situaci na trhu s dřívím, vzhledem ke kůrovcové kalamitě a
povětrnostním podmínkám.
Zalesňování je realizováno odrostky s individuální ochranou (vlastní výroba). Myslivecké
hospodaření dosáhlo velmi dobrých výsledků v důsledku produkce trofejově kvalitních
medailových daňků a jejich úspěšné lovecké realizaci.
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8. Zkušební, akreditované a referenční laboratoře
8.1 Zkušební laboratoře
Útvar zkušebních laboratoří je servisním pracovištěm zajišťujícím pro ostatní výzkumné útvary,
zejména útvar ekologie lesa, interní služby ve formě provádění laboratorních rozborů složek
lesních ekosystémů, především vzorků minerálních půd a humusů, rostlinných materiálů a
vod.
Útvar je zaměřen na kvantitativní analýzy vzorků lesních půd (minerálních půd a humusů),
rostlinného materiálu a vod tvořících dohromady celek lesního ekosystému. Díky
přístrojovému zázemí je možné v laboratoři analyzovat i další materiály jako např. popílky
nebo chemické látky.
Ve všech typech matric laboratoř stanovuje obsahy základních živin jako je dusík, fosfor (ve
formě aniontů či celkových obsahů) a draslík, hořčík, vápník ve formě kationtů. Dále
stanovujeme ať už v přístupné formě či celkovém obsahu např. železo, mangan, zinek, sodík,
hliník, v některých rostlinných a půdních vzorcích též těžké kovy jako kadmium, olovo, chrom
apod. K tomu jsou využívány jednoduché analytické metody jako gravimetrie a elektrochemie
ale i složitější instrumentální techniky (spektroskopie, spektrofotometrie nebo
chromatografie).
Výsledky analýz slouží pro lesnický výzkum i praxi, a to zejména v oblasti výživy lesních porostů
(hlavně lesních školek), v oblasti poruch ekologických poměrů lesa nebo v případech poškození
porostů lidskou činností. Proto laboratoř úzce spolupracuje s výzkumnými pracovníky ohledně
volby vhodných analytických metod, při hodnocení výsledků analýz a vyvozování závěrů z nich.
Laboratoř také přispívá k vyhodnocování účinnosti vápnění v imisních oblastech – analyzuje
jehličí a lesní půdy z vápněných ploch a z lokalit potenciálně vhodných pro vápnění. V rámci
kooperativního evropského programu ICP Forests laboratoř poskytuje pro výzkumné
pracovníky data monitorující vliv životního prostředí na zdravotní stav lesů.
V roce 2017 bylo v laboratoři analyzováno celkem 2 423 vzorků, z toho 500 vzorků vod, 772
vzorků rostlinného materiálu a 1151 půdních vzorků. Kvalita laboratorních rozborů je kromě
interních nástrojů řízení kvality pravidelně ověřována účastí v tzv. zkoušeních způsobilosti jak
na české tak mezinárodní úrovni. V rámci kooperativního programu Combined FutMon/ICP‐
Forests se laboratoř pravidelně zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů, které
každoročně potvrzují, že kvalita laboratorních zkoušek je vysoká a hlavně dlouhodobě stabilní.
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8.2 Akreditovaná zkušební laboratoř „Semenářská kontrola“
Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné stanici v Kunovicích.
V akreditované Zkušební laboratoři č. 1175 „Semenářská kontrola“ bylo zajištěno podle
požadavků zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, provádění zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin
podle české technické normy ČSN 48 1211. Protokoly s výsledky zkoušek jsou založeny ve VS
Kunovice, údaje jsou načítány do databáze SEMKON.
V roce 2017 bylo v akreditované zkušební laboratoři Semenářská kontrola zpracováno celkem
1295 vzorků semen 27 dřevin.
Celkem bylo provedeno 2967 zkoušek kvality (z toho 544 zkoušek čistoty, 1147 zkoušek
absolutní hmotnosti, 839 zkoušek klíčivosti a 437 zkoušek životnosti).
Dne 23. 8. 2017 byla v laboratoři provedena pracovníky ČIA pravidelná dozorová návštěva.
Auditoři neshledali žádnou neshodu v činnostech laboratoře.
V rámci mezilaboratorního porovnání byly v roce 2017 testovány vzorky lípy malolisté
(Semenoles Liptovský Hrádok, Slovensko), borovice lesní, smrku ztepilého a buku lesního
(Výzkumná stanice Jastrebarsko, Chorvatsko). Ve výsledcích nebyly shledány neshody.

8.3 Akreditovaná zkušební laboratoř „Školkařská kontrola“
Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro
hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD),
uváděného do oběhu.
ZL „Školkařská kontrola“ provádí především kontrolu kvality sadebního materiálu lesních
dřevin (SMLD) v rámci poradenské a expertní činnosti, která byla zajišťována dle smlouvy O‐
5_2015: „Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a
výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního
materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů“. V roce 2017 bylo v laboratoři
provedeno hodnocení 40 vzorků SMLD. Dále byly provedeny zkoušky kvality výpěstků u 10
testovaných pěstebních obalů pro SMLD. Zkoušky v laboratoři jsou dále využívány také při
přímé poradenské činnosti (např. při vyhodnocování ztrát při umělé obnově lesa a
zalesňování).
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8.4 Stanice GEP – laboratoř testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin
GEP pracoviště („good experimental practice“) je v současné době jediným pracovištěm v ČR,
které může testovat biologickou účinnost přípravků na ochranu rostlin (POR) pro lesní
hospodářství, od porostů až po lesní školky. Kromě vlastního testování, které vychází ze zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, a metodik EPPO (European and
Mediterranean Plant Protection Organization), připravuje stanice GEP podklady pro registraci
POR pro menšinové použití (dle zákona č. 326/2004 Sb.). Každoročně zpracovává Seznam
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a průběžně informuje o novinkách
na tomto poli lesnickou veřejnost. Provádí rozsáhlou školící a poradenskou činnost týkající se
problematiky POR, včetně školení pro získání odborné způsobilosti I‐ III. stupně. Permanentně
také působí na výrobce, distributory a registranty ve vztahu k potřebě zavedení nových POR
do lesního hospodářství.
V roce 2017 byly založeny experimenty pro testování dvou repelentů proti zimnímu okusu
zvěří. Připraveny byly podklady pro registraci jednoho půdního herbicidu a dokončeny
přípravy pro menšinové použití dalšího prostředku – barviva, které se bude přidávat k různým
POR.

8.5 Dendrochronologická laboratoř
Dendrochronologická laboratoř se zaměřuje především na dendroekologická témata. V centru
pozornosti stojí růstová reakce hlavních lesních dřevin na měnící se ekologické podmínky
(klimatické změny, zvyšování depozic dusíku, působení přízemního ozonu, výskyt nových
biotických škůdců). Samostatnou skupinu tvoří projekty Grantové služby LČR zaměřené na
aktuální problematiku odumírání smrkových porostů, kde jsou změny ve vývoji přírůstů
studovány jako indikátor míry stresu. Informace o vývoji radiálních tloušťkových přírůstů se
získává buď z kmenových kotoučů, nebo vývrtů. Vzorky jsou v laboratoři vysoušeny, poté je
jejich povrch zbroušen pro lepší čitelnost letokruhů. Pro vlastní měření šířek letokruhů jsou
k dispozici dva měřící stoly: TimeTable TT 59‐M‐100/5 a Kutschenreiter. Pro vyhodnocení
letokruhových řad se používá specializovaný software (PAST 4.0, DAS) a statistické programy
(Statistica, NCSS, QC Expert).
V roce 2017 bylo v laboratoři zpracováno a změřeno celkem 41 kmenových kotoučů a 730
vývrtů. Jednalo se o vzorky odebrané v rámci projektů „Uplatnění douglasky tisolisté v lesním
hospodářství ČR (QJ1520299)“ – 41 kmenových kotoučů douglasky tisolisté, 120 vývrtů smrku
a 120 vývrtů douglasky, „Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4.
a 5. lesního vegetačního stupně (QJ1620415)“ – 250 vývrtů smrku a „Ekologické limity a
produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních
možností populací chlumního smrku (Grantová služba LČR)“ – 240 vývrtů smrku.
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9. Kontroly provedené ve VÚLHM
9.1 Externí kontroly
V průběhu roku 2017 byly provedeny ve VÚLHM, v. v. i., následující externí kontroly:


Kontrola dokumentace k prokázání zajištění provádění odborných činností z hlediska
dodržení zásad správné pokusnické praxe.
Kontrola byla provedena Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským,
Odborem přípravků na ochranu rostlin dne 30. 5. 2017. Nebyly zjištěny nedostatky,
dokumentace o organizačních a technických podmínkách je zpracována v souladu se
zásadami GEP. Podmínkou pro splnění požadavků správné pokusnické praxe je
prokazatelné proškolení zaměstnanců v SOP.



Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
Kontrolu provedla Okresní správa sociální zabezpečení Praha‐západ dne 12. 1. 2017.
Nebyly zjištěny nedostatky.



Kontrola – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na
podporu lesnictví.
Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad, Odbor kontroly zemědělství a regionálního
rozvoje v období 23. 5. – 20. 7. 2017. Kontrole bylo podrobeno: Činnost příjemce
dotace poskytnuté za účelem ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,
a to na základě podmínek stanovených Národním programem ochrany a reprodukce
genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. Kontrolované období 2014–2016.
Nebyly zjištěny nedostatky.



Kontrola projektu č. TA04021467 s názvem „Optimalizace systémů hnojení a
hospodaření na půdách lesních školek“
Kontrolu provedla Technologická agentura ČR ve dnech 27. – 28. 7. 2017. Kontrola byla
zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, které byly příjemci poskytnuty na
základě Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, plnění cílů a výstupů projektu. Nebyly
zjištěny nedostatky.



Kontrola projektu č. TA01020673 s názvem „Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální
stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu“
Kontrolu provedla Technologická agentura ČR ve dnech 12. – 13. 7. 2017. Kontrola byla
zaměřena na ověření souladu čerpání prostředků se Smlouvou o poskytnutí účelové
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podpory, účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených nákladů. Nebyly zjištěny
nedostatky.


Kontrola fyzické realizace projektu – Malotraktor do 35kW (včetně) s prvky lesnické
nástavby (ochrana obsluhy, jednobubnový naviják 3B)
Kontrolu provedl Státní zemědělský intervenční fond dne 15. 11. 2017. Nebyly zjištěny
nedostatky.



Kontrola – místní šetření podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a § 88 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice dne 10. 3. 2017 formou místního šetření
v sídle instituce (Strnady 136, 252 02 Jíloviště). Uložené opatření, tj. aktualizace
interních pravidel dle obecně závazných předpisů pro nakládání s chemickými látkami
na pracovišti laboratoří, bylo splněno. Jiné nedostatky nezjištěny.



Kontrola ověření nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, vč. hospodaření
Kontrolu provedlo Ministerstvo zemědělství ČR ve dnech 11. 7. – 20. 11. 2017. Bylo
zjištěno, že v případě prodejů nemovitého majetku instituce důsledně a bezchybně
dodržuje podmínky příslušných ustanovení zákona 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucí, a dále podmínky stanovené ministrem zemědělství, ze dne
9. 12. 2017, č.j. 70541/2016‐MZE‐13222. V případě sjednávaných nájemních smluv na
pronájem majetku instituce postupovala podle stanoviska dozorčí rady (zápis
č.j. 13/2009‐DoRa ze dne 24. 9. 2009), jelikož ustanovení § 19, odst. 1, písm. b), bod 7
zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucí, umožňuje několik možných
výkladů postupu a doposud není v ČR precedentní rozsudek. Další zjištění v rámci
uvedené kontroly byla formálního charakteru. Instituce přijala nápravné opatření,
o jejich přijetí zřizovatele v řádném termínu informovala.

9.2 Interní audity
V roce 2017 byly v instituci provedeny tyto interní audity:


Interní audit projektu 05/8816 – projekt SOD O‐27/2014 GS LČR – Vliv stáří porostů na
kvalitu osiva DG v podmínkách ČR za období 1. 11. 2014 – 30. 4. 2017.
Nebyly zjištěny neshody.



Interní audit projektu 01/7306 – projekt KUS QJ1520300 – Využití vegetativních variant
rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách za období 1.
1. 2017 – 31. 5. 2017.
Nebyly zjištěny neshody.
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Interní audit zaměřený na dodržování ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce v platném znění, a Vnitřního předpisu o cestovních náhradách při pracovních
cestách zaměstnanců za období 1. 6. 2017 – 31. 7. 2017
V rámci tohoto auditu byly zjištěny neshody formálního charakteru. Ke všem zjištěných
neshodám byla přijata nápravná opatření. Účinnost nápravných opatření bude
přezkoumána v roce 2018.



Interní audit zaměřený na dodržování Vnitřního předpisu k zajištění vnitřního
kontrolního systému za období 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017
V rámci tohoto auditu byla zjištěna neshoda spočívající v porušení časového postupu
při schvalovacím procesu u nákupu letenky na zahraniční pracovní cestu, vzhledem
k celkovému množství auditovaných případů se jedná o marginální výskyt chybovosti.
Byla přijata nápravná opatření.



Interní audit projektu 01/7197 – projekt KUS QJ1520197 – Využití přirozené
environmentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících
mimoprodukční funkce lesa za období 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017.
Nebyly zjištěny neshody.



Interní audit projektu 02/6616, 02/6617 – Národní banka osiva – PRV, Národní banka
explantátů – PRV za období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017
V rámci tohoto auditu byly zjištěny neshody formálního charakteru při zpracování
cestovních náhrad. Ke všem zjištěným neshodám byla přijata nápravná opatření
k zamezení jejich výskytu v budoucích obdobích.



Interní audit projektu 01/8023, 01/8023NN – projekt INTERREG BY‐CZ 70 – Opatření
Green Infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK)
prostřednictvím přeshraniční spolupráce za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
Nebyly zjištěny neshody.

Interním auditem nebyly identifikovány nedostatky v hospodaření instituce.
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10. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2017 byly poskytnuty informace v uvedených případech:
Č.

Žadatel

Žádost ze
dne:

Věc:

Vyřízeno:

1.

Víchová Alena
Chodovická 2279
Praha 9

13. 3. 2017

požadavek na zaslání kopie
Ohlášení plnění povinného
plnění osob se zdravotním
postižením na celkovém
počtu zaměstnanců za rok
2016

30. 3. 2017,
č.j.: 41/000253/VULHM/2017

2.

Hampl Karel
Bryksova 763/46
Praha 9

12. 4. 2017

poskytnutí podrobnějších
výsledků k dílčím veřejným
zakázkám na základě
uzavřené rámcové smlouvy
na sběr semenného
materiálu

10. 5. 2017,
č.j.: 41/000401/VULHM/2017
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11. Ocenění ústavu a nejlepší výsledky roku 2017
11.1 Cena ministra
Ing. Jan Leugner, Ph.D. z Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa) získal prestižní
ocenění za výzkum alternativních postupů pěstování smrku. V soutěži Cena ministra
zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017
se umístil na 3. místě. Cenu získal za realizovaný výsledek s názvem „Alternativní postupy
pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo
zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu“. Ocenění převzal z rukou ministra
zemědělství Mariana Jurečky při příležitosti zahájení 44. ročníku výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích.

11.2 Nejlepší výsledky roku 2017
CVRČKOVÁ H., MÁCHOVÁ P., POLÁKOVÁ L., TRČKOVÁ O. 2017. Hodnocení genetických charakteristik
u borovice lesní s využitím mikrosatelitových markerů. Certifikovaná metodika. Lesnický
průvodce, 4/2017: 43 s. ISBN 978‐80‐7417‐140‐6
Cílem metodiky je představit postupy analýz DNA s využitím jaderných mikrosatelitových
lokusů pro získání genetických charakteristik významných populací borovice lesní a postupy
ověřování klonální identity na modelovém semenném sadu borovice lesní. V dokumentu jsou
popsány postupy odběru vzorků, izolace DNA, podmínky polymerázové řetězové reakce (PCR),
separace a odečítání velikostí amplifikačních produktů a zpracování molekulárních dat. Pro
vývoj byly využity významné populace a semenný sad borovice lesní (ŠLP Křtiny, Bílovice nad
Svitavou). Ke zjišťování genetických charakteristik a ověřování klonální identity bylo využito 14
vhodných polymorfních jaderných mikrosatelitových markerů. Přínosem vypracovaných
postupů je získání podrobnějších poznatků o genetických charakteristikách populací borovice
lesní a ověřování klonové identity. Genetická rozmanitost populací je podstatná pro jejich
přežití a přizpůsobení se změnám životních podmínek. Metodické postupy lze v praxi využít
např. při kontrole shodnosti referenčních vzorků s reprodukčním materiálem v nově
zakládaných semenných sadech.

FULÍN M., NOVOTNÝ P., PODRÁZSKÝ V., BERAN F., DOSTÁL J., JEHLIČKA J. 2017. Evaluation of the
provenance plot “Hrubá Skála” (North Bohemia) with grand fir at the age of 36 years. Journal
of Forest Science, 63 (2): 75–87.
Cílem práce je zhodnocení provenienční výzkumné plochy č. 214 – Hrubá Skála v severních
Čechách založené v roce 1980, kde je v rámci mezinárodní spolupráce organizované IUFRO
ověřováno devět proveniencí jedle obrovské Abies grandis (D. Don) Lindl., a pro porovnání po
jedné provenienci od smrku ztepilého, jedle bělokoré a douglasky tisolisté z komerčního osiva.
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Prezentovány jsou výsledky hodnocení celkové výšky, výčetní tloušťky kmene, objemové
produkce a zdravotního stavu ve věku 36 let. Výsledky odpovídají obdobným experimentům
založeným v České republice i v zahraničí a dokládají, že provenience jedle obrovské původem
z ostrova Vancouver (Britská Kolumbie, Kanada) a pobřežní oblasti státu Washington (USA)
vykazují nejlepší produkční vlastnosti, zatímco provenience z Kaskád Oregonu, Idaha a
Montany rostou pomaleji. Srovnání s jinými druhy dřevin naznačuje, že produkce jedle
obrovské v daném věku přesahuje produkci smrku ztepilého a jedle bělokoré a vyrovnává
nebo i mírně překonává produkci douglasky tisolisté.

HAVRÁNEK, F., CUKOR, J. 2017: Osivo jednoleté pastevní směsi pro mimovegetační sezónu.
Užitný vzor č. 31251
Druhy řazené zákonem do kategorie drobná zvěř a mnohé další druhy postrádají v podzimním,
zimním a jarním období potravu a kryt před nepříznivým počasím a především predátory.
Navrhované technické řešení si klade za cíl vyplnit výše uvedený nedostatek vývojem osiva
směsky, jejíž porosty budou řešit problém sezónního deficitu potravní nabídky a krytu pro
drobnou zvěř. Osivo jednoleté směsi je určené pro drobnou zvěř a srnčí, s možností výsevu
v srpnu a září, která vytváří vysoký pastevní porost přetrvávající od podzimu do jara.

KACÁLEK, D., MAUER, O., PODRÁZSKÝ, V., SLODIČÁK, M. A KOL. 2017: Meliorační a zpevňující funkce
lesních dřevin. Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v nakladatelství
Lesnická práce. 300 s.; ISBN 978‐80‐7458‐102‐1 (Lesnická práce); 978‐80‐7417‐148‐2 (VÚLHM)
Udržení produkční a mimoprodukčních funkcí v lesních porostech spočívá v postupném
zvyšování kvality lesního prostředí a stability lesních ekosystémů. Publikace shrnuje domácí i
zahraniční poznatky o melioračním a zpevňujícím působení lesních dřevin a doplňuje je novými
poznatky získanými výzkumem. Meliorační funkce byla hodnocena podle vlastností opadu a
stavu humusových horizontů. Pro posouzení zpevňující funkce byly využity analýzy kořenových
systémů. Pozornost byla věnována většině dřevin používaných v českém lesnictví.

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J. 2017: Metodická doporučení pro diagnostiku půd
v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 1/2018. ISBN 978‐80‐7417‐
154‐3
Pro všechny, kteří na půdách hospodaří, je důležité poznávat stav půd především z hlediska
plánování a realizace agrotechnických a agrochemických opatření. Je žádoucí, aby si zavedli
nějakou formu zjišťování stavu půd a následně i provádění soustavného monitoringu změn
vybraných půdních vlastností.
Cílem metodiky je poskytnout producentům sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD)
soubor metodických doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách, orientovaných na
tradiční pěstování prostokořenného SMLD na minerální půdě. Metodická doporučení pro
průběžný monitoring vybraných ukazatelů půdní úrodnosti jsou v metodice koncipována tak,
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aby nacházela co nejširší uplatnění také v dalších tuzemských školkařských provozech v rámci
všech regionů ČR.

NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. ŠRÁMEK V., 2017: Ohrožení lesních porostů suchem, soubor map
2016.
Autoři připravili již druhý soubor map, který vychází z meteorologických parametrů a modelů
poskytnutých ČHMÚ a hodnotí ohrožení lesních porostů suchem v České republice. Hodnocen
je jak průběh meteorologických prvků v roce 2016, tak průběh sucha v předchozích 3 letech,
které přispěly k oslabení lesních ekosystémů. Mapa je jedním z podkladů pro poskytování
náhrad za kalamitní poškození lesních porostů suchem v roce 2016.

NOVOTNÝ, R., BURIÁNEK, V., ŠRÁMEK, V., HŮNOVÁ, I., SKOŘEPOVÁ, I., ZAPLETAL, M., LOMSKÝ, B., 2017:
Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic ‐ change in
soil chemistry and ground vegetation. iForest – Biogeosciences and Forestry 10, 48‐54 DOI:
10.3832/ifor1847‐009
Publikace popisuje výsledky opakovaného šetření půd a přízemní vegetace z let 1995‐2006 na
66 plochách programu ICP Forests v České republice. Obsahy dusíku v půdě vykazují
signifikantní závislost na atmosférické depozici tohoto prvku. Koncentrace celkového dusíku
v lesních půdách ve sledovaném období vzrostla zejména v humusové vrstvě a v povrchových
minerálních vrstvách půdy do hloubky ca 20 cm. Výskyt a pokryvnost nitrofilních druhů na
studovaných plochách se ve sledovaném období zvýšila o 25%, což odpovídá půdním datům.
Depozice dusíku stále představují významné riziko pro vývoj lesních ekosystémů.

RASSATI, D., HAACK, R. A., KNÍŽEK, M., FACCOLI, M. 2017: National Trade can Drive Range
Expansion of Bark‐ and Wood‐Boring Beetles. Journal of Economic Entomology, XX(X), 2017,
1–9, doi: 10.1093/jee/tox308
Na základě tříletého monitoringu domácích druhů podkorních a dřevokazných brouků
(kůrovců a tesaříků) ve 12 italských přístavech a okolních lesích byl studován vliv člověka
(námořního obchodu) na změnu prostředí výskytu těchto druhů. Byly zachyceny druhy uvnitř
i vně jejich přirozeného prostředí. Zatímco druhová skladba a početnost lokálně domácích
druhů byla ovlivněna nejvíce přítomností okolních lesů s jejich výskytem – přirozené šíření,
druhy mimo svůj areál rozšíření byly závislé na objemu národního obchodu zboží ve
sledovaných přístavech – introdukce ze vzdálených území. Studium prokázalo, že lodní
doprava může významně zvýšit introdukci nových (exotických) druhů na nová území, a naopak,
může dojít ke snadnému zavlečení (rozšíření areálu výskytu) domácích druhů do nových
oblastí.
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VEJPUSTKOVÁ, M., ČIHÁK, T., ŠRÁMEK, V., 2017: Kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého
(Picea abies (L.) KARST). Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 3/2017, 28s. ISBN 978‐80‐
7417‐143‐7
Dosavadní studie pro kvantifikaci nadzemní biomasy smrku ztepilého vycházely pouze
z lokálních zdrojů. Zpracovaná metodika dává podrobný návod pro empirické stanovení
biomasy a poskytuje komplexní alometrické rovnice pro určování biomasy smrku na národní
úrovni. Prezentované funkce jsou odvozeny z analýzy 177 vzorníků, které reprezentují širokou
škálu tloušťkových tříd i stanovištních podmínek. Modely umožňují stanovení celkové
nadzemní biomasy i biomasy jednotlivých základních kompartmentů – kmene, větví a
asimilačních orgánů. Metodika je využívána mj. pro vyhodnocení výsledků Národní
inventarizace lesů.

ZAHRADNÍK, P. 2017: Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska [Check‐list of
beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická
práce, 544 str. ISBN 978‐80‐7458‐092‐5
Téměř po čtvrtstoletí vyšel nový kompletní seznam brouků České a Slovenské republiky.
V rámci České republiky člení výskyt na Čechy a Moravu se Slezskem. Akceptuje nové
taxonomické trendy, zejména ve vyšší systematice. Doplnil mnoho druhů, které od posledního
vydání obdobného seznamu (1993) byly na předmětném území zjištěny. Naopak, odstraněny
byly údaje, které se zakládaly na chybné determinaci. Důsledně byly označeny druhy
introdukované a etablované a druhy introdukované, ale neetablované.
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12. Publikace a aplikované výstupy 2017
Počty výstupů jednotlivých typů výsledků v období 2013‐2017
Typ výsledku

2013

2014

2015

2016

Jimp

10

10

7

6

13

46

Článek ve vědeckém
periodiku z databáze Scopus

Jsc

27

23

29

17

20

116

Článek ve vědeckém
recenzovaném periodiku

Jrec

1

5

7

0

10

23

Odborná kniha, monografie

B

1

3

2

0

5

11

Kapitola v knize

C

1

4

0

1

0

6

Článek ve sborníku

D

7

5

6

7

10

35

Poloprovoz, ověřená
technologie, plemeno,
odrůda

Z

1

0

1

1

1

4

Užitný vzor, průmyslový
vzor

F

0

1

1

1

1

4

Prototyp, funkční vzorek

G

1

1

1

0

0

3

Poskytovatelem realizované
výsledky

H

1

1

3

7

1

13

Certifikované metodiky,
specializované mapy

N

18

11

13

19

18

79

Software

R

1

0

0

0

0

1

Uspořádání konference

M

0

0

0

1

0

1

Uspořádání workshopu

W

0

2

0

1

3

6

Ostatní výsledky

O

24

17

22

31

74

168

93

83

92

92

156

516

Článek ve vědeckém
impaktovaném periodiku

Celkem za Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.

2017

Celkem

Rok 2016 upraven podle skutečnosti v RIV, r. 2017 odpovídá stavu nahlášených publikací k 26. 3. 2018.
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Články v impaktovaných časopisech
ALBRECHTOVÁ, P. – MAUER, O. – GEBAUER, R. – HURT, V. – KACÁLEK, D. 2017. A comparative study of
above‐ and below‐ground parameters of healthy and declining young Norway spruce trees in a
mountain area affected by air pollution. Scandinavian Journal of Forest Research, 32(6): 481‐487.
DOI: 10.1080/02827581.2016.1249023
AMINI, S. – NOZARI, J. – MANDELSHTAM, M.Yu. – KNÍŽEK, M. – ETEMAD, V. – FACCOLI, M. 2017. New
records of Iranian bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) and their host plants.
Zootaxa 4350(2): 396‐400. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4350.2.13
DIRNBERGER, G. – STERBA, H. – CONDES, S. – AMMER, C. – ANNIGHOFER, P. – AVDAGIC, A. – BIELAK,
K. – BRAZAITIS, G. – COLL, L. – HEYM, M. – HURT, V. – KURYLYAK, V. – MOTTA, R. – PACH, M. –
PONETTE, Q. – RUIZ‐PEINADO, R. – SKRZYSZEWSKI, J. – SRAMEK, V. – DE STREEL, G. – SVOBODA,
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lesniho hospodfistvf a myslivosti, v.v.i., se sidlem Jilovi5td , Strnady
136, PSC 252 02

Vi,rok auditora
Provedli jsme aadit piiloiend ilietnf zdvirky instituce Vi,zkumnj, rtrtav lesn[ho hospodriistvi a
myslivosti, v.v.i. (,,Institucett) sestavend na zdkladd ieski,ch fiietnfch piedpisfr, kterd se skhidtf
z rozvahy k 31.12.2017, vykuzu zisku a ztnity, za rok konifc[ 31.12.2017, a plilohy tdto liietni
zdvdrky, kterd obsahuje popis poulitj,ch podstatnitch rtietufch metod a dalfii vysvitlujfci
informace. Udaje o Instituci jsou uvedeny v fivodu piilohy tdto fiietnf zdvirky.

Podle naieho ndzoru rtietu[ ztivdrka podtivti virn!, a poctiv!, obraz aktiv a pasiv Instituce k
31.12.2017 a ndkladfi a v!,nosfi a vi,sledku jejfho hospodafenf za rok konifc{ 31.12.2017 v
souladu s ieskfmi fiietnfmi piedpisy.
Zdklad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zdkonem o auditorech a standardy Komory auditorfi Ceskd
republilcy (KA CR) pro audit, kter!,mi jsou mezindrodni standardy pro audit (ISA) pi{padnd
doplndnd a upravend souvisejic{mi aplikainfmi doloZkami. Naie odpovddnost stanovend tdmito
piedpisy je podrobndji popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za audit ilietn{ zdvdrlqt. V
souladu se zdkonem o auditorech a Eticlgtm kodexem piijaf!,m Komorou auditorfi Ceskd
republilry jsme na ,,Institutu" nezdvisl{ a splnili jsme i dalSi etickd povinnosti vyplyvajicl z
uvedenych piedpisti. Domn{vdme se, ie dfikazn{ informace, kterd jsme shromdZdili, poslqttujf
dostateiny a vhodn! zdklad pro vyjddien{ naieho vyroku.
Ostatn{ informace uvedend ve v!'roinf zprdvi

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zdkona o auditorech informace uvedend ve
vyroin[ zprdvd mimo ilietnf zdvdrku a naii zprdvu quditora. Za ostatni informace odpovfdd
statutdrn{ orgdn (ieditel) Instituce.

Ndi vyrok k ilietni zdvdrce se k ostatnfm informacfm nevztahuje. Piesto je viak souidstf naiich
povinnostf souvisejfcfch s ovdien{m ilietn{ zdvdrlqt sezndmenf se s ostatnfmi informacemi a
posouzen{, zda ostatni informace nejsou ve vyznamndm (materidlnfm) nesouladu s ilietnI
zdvdrkou ii s naiimi znalostmi o ilietnf jednotce zfskanymi bdhem ovdiovdnf ilietn{ zdvdrlE nebo
zda se jinak tyto informace nejev{ jako vyznamnd (materidlnd) nesprdvn1. Takd posuzujeme, zda
ostatn{ informace byly ve vfech vyznamnych (materidln{ch) ohledech vypracovdny v souladu s
pfisluinlmi prdvnimi piedpisy. Tfmto posouzenim se rozum{ zda ostatnf informace splfiuji
poZadavlqt prdvnfch piedpisfi na formdlnf ndleZitosti a postup vypracovdnl ostatnfch informaci
v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pi{padnd nedodrZen[ uvedenych poiadavku by bylo
zpfisobild ovlivnit ilsudek iindny na zdkladd ostatnich informaci.

Na zdkladd provedenitch postupti, do m{ry, jei dokdZeme posoudit, uvddfme, ie
ostatni informace, kterd popisujf skuteinosti, jeZ jsou tdZ piedmdtem zobrazenl v ilietni
'
zdvdrce, jsou ve vYech vyznamnych (materidlnich) ohledech v souladu s ilietn[ zdvdrkou
q

.

ostqtnl informace byly vypracovdny v souladu s prdvnlmi pfedpisy.

Ddle isme povinni uvtist, zda na zdkladd poznatkfi a povddom[ o Instituci, k nimi jsme dospdli pii
provdddn{ auditu, ostatn[ informace neobsahuj[ vltznamnd (materidlni) vdcnd nesprdvnosti. V
rdmci uvedenych postupfi jsme v obdrZenych ostatnich informac{ch Zddnd vyznamnd (materidln{)
v d c nd ne spr dvno s ti ne zj i s tili.

Odpovddnost statutdrnfho orgdnu (ieditele) Instituce za fiietnf zdvdrku
Reditel Instituce odpovidd za sestavenf ilietnf zdvdrlcy poddvajicivdrny apoctivy obrazv souladu
s ieslqtmi ilietnfmi piedpisy a za takovy vnitini kontroln{ systdm, ktery povaZuje za nezbytny pro
sestaveni ilietni zdvdrlqt tak, aby neobsahovala vlznamnd (materidlnl) nesprdvnosti zptisobend
podvodem nebo chybou.
sestavovdnf ilietni zdvdrlgt je ieditel Instituce povinen posoudit, zda je Instituce schopna
nepletriitd trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze ilietnf zdvdrlry zdleiitosti f!,knjicl se
jejiho nepietriitdho trvdn{ a pouiitf piedpokladu nepietrZitdho trvdnf pli sestavenf ilietn{
zdvdrlqt, s vyjimkou pi{padfi, kdy ziizovatel pldnuje zruienf instituce nebo ukonieni jeji iinnosti,
resp. kdy nemd jinou redlnou moZnost, nei tak uiinit.

Pii

Odpovidnost auditora za audit rhietn{ zdvdrky
NaYim cilem je z{skat piimdienou jistotu, ie ilietni zdvdrka jako celek neobsahuje vyznamnou
(materidlni) nesprdvnost zpftsobenou podvodem nebo chybou avydat zprdvu auditora obsahuj{cI
ndY vitrok Pfimdiend m{ra jistoty je velkd mfra jistoty, nicmdnd nen{ zdrukou, Ze audit proveden!
v souladu s vyfe uvedenymi piedpisy ve viech piipadech v ilietnf zdvdrce odhal{ pf{padnou
existuj{ci vyznamnou (materidlnf) nesprdvnost. Nesprdvnosti mohou vznikat v dfisledlat podvodfi
nebo chyb a povaiujf se za vyznamnd (materidlni), pokud lze redlnd piedpoklddat, Ze by
jednotlivd nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomickd rozhodnut{, kterd uZivateld ilietnf zdvdrlqt
na jej[m zdkladd piijmou.

Pii provdddni qudituv souladu s vyie uvedenlmi pfedpisyje naif povinnostl uplatfiovat bdhem
celdho auditu odbornit ilsudek a zachovdvat profesni skepticismus.
Ddle je naii povinnosti:

.

Identifikovat

a vyhodnotit rizika vyznamnd (materidlni)

nesprdvnosti

ilietni zdvdrlE

zpfisobend podvodem nebo chybou, navrhnout a provdst auditorskd postupy reaguj{cf na

.

tato rizika a zfskat dostateind a vhodnd dfikazn{ informace, abychom na jejich zdkladd
mohli vyjddiit vyrok. Riziko, ie neodhallme vyznamnou (materidlnf) nesprdvnost, k nfi
doilo v dfisledku podvodu, je vdti{ neZ riziko neodhalenf vyznamnd (materidlnf)
nesprdvnosti zptisobend chybou, protoie souidstf podvodu mohou b!,t tajnd dohody,
falYovdnf, ilmyslnd opomenutf, nepravdivd prohldYenf nebo obchdzenf vnitinfch control.
Sezndmit se s vnitinfm kontrolnim syst'Lmem Instituce relevantnim pro audit v takovdm
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorskd postupy vhodnd s ohledem na dand
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjddiit ndzor na iliinnost vnitinfho kontrolnlho
svstdmu.

Posoudit vhodnost pouZitych ilietnfch pravidel, piimdienost provedenltch ilietnich
odhadfi a informace, herd v tdto souvislosti statutdrnf orgdn Instituce uvedl v piiloze
ilietnf zdvdrlqt.
Posoudit vhodnost pouiitf piedpokladu nepfetriitdho trvdni pfi sestaveni ilietni zdvdrlqt
statutdrnfm orgdnem o to, zda s ohledem na shromdiddnd dfikazn{ informace existuje
vlznamnd (materidlni) nejistota vypli,vajlci z uddlostf nebo podmfnek, kterd mohou
vlznamnd zpochybnit schopnost Instituce trvat nepfetriitd. Jestliie dojdeme k zdvdru, ie
takovd vlznamnd (materidlni) nejistota existuje, je na|i povinnost{ upozornit v na|[
zprdvd na informace uvedend v tdto souvislosti v pfiloze ilietni zdvdrlqt, a pokud tyto
informace nejsou dostateinL, vyjddiit modffikovanit vyrok. Naie zdvdry tykajic{ se
schopnosti Instituce trvat nepietriitd vychdzeji z dfikaznfch informac{, kterd jsme zfskali
do data naJI zprdvy. Nicmdnd budouci uddlosti nebo podmfnlry mohou vdst k tomu, Ze
Instituce ztr ati s chopnost trv at nepi etriitd.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, ilendnf a obsah ilietnf zdvdrlqt, vietnd pi{lohy, a ddle to,
zda ilietnf zdvdrka zobrazuje podkladovd transakce a uddlosti zprisobem, kter! vede k
vdrndmu zobrazenf.

Nai[ povinnostf bylo informovat ieditele, radu instituce a dozori[ radu mimo jind o pldnovandm
rozsahu a naiasovdn{ auditu a o vyznamn!,ch zjiitdn{ch, kterd jsem v jeho prfibdhu uiinil, vietnd
zjiitdn!,'ch vyznamnlch nedostatkfi ve vniiin{m kontrolnfm systdmu.

Praha dne 12. dubna 2018

Ov di enf pr ov edl a auditors kd spole ino st
DANE & AUDIT s ,o.,
Drfibeini trh 89/1, 664 91 lvaniice,
zapsand v seznamu auditorslqtch spoleinost[ vedendm Komorou auditorfi CR pod ev.

Ing. Jiiina ZdviYkovd
auditor ev. i. 714
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Piiloha 6.1 k vyhl5Sce 6. 504/2002 Sb.
s fiinnosti pro riietnijednotky,
u Kerfch hlavnim piedm6tem
tinnosti neni podnik5ni

ROZVAHA (BTLANCE)
k3'-.L2.20L7
(v Ki)

N5zev, sidlo a pr5vni forma

(ietni jednotky

Vlizkumnf istav lesniho hospoddistvi
a myslivosti, v, v. i.
se sidlem Strnady 136
252 02 Jilovi5td

ICO

ooo20702

252

02

Jflovi5td

VeiejnS vyizkumnd instituce

Piedm6t

iinnosti:

zSkladni a aplikovanyi uizkum a vyvoj, poradensk6 a expeftni dinnosti, v oborech lesnlho hospodiiistvi a myslivosti a v pilbuznlich
oborech

AKTIVA

Pol.

0iet iislo

N6zev poloiky
A.

2

001

69 532077.42

78 601 680.08

p.3 ai9

002

6 LLg 824.75

6 024 2ss.95

l.Nehmotn6 Wsledky rnizkumu a r,nfvoje

(012)

003

0.00

0.00

2,Software

(013)

004

2220 22s.60

2220 22s.60

3.Oceniteln5 prdva

Dlouhodobri nehmotnf majetek celkem

(014)

005

0.00

0,00

Drobnri dlouhodobri nehmotnf majetek

(018)

006

3 052 969,15

2957 400.35

5,Ostatni dlouhodobf nehmotnf majetek

(01e)

007

846 630.00

846 630.00

(041)

008

0.00

0.00

(0s1)

009

0.00

0.00

p. LI aZ 20

010

202789126.39

215 676 7L2.6s

13 110 030.66

13 092 394.56

4.

6.

Nedokonden'i dlouhodob'i nehmotn'i majetek

T,Poslqtnut6 zSlohy na dlouhodob,i nehmotnf majetek

II.

I

Stav k 3L.L2.2OL7

p.2+I0+2I+28

Dlouhodob,i majetek celkem

I.

Stav k 01.01.

Dlouhodob,i hmotn,f majetek celkem

l,Pozemky

(031)

011

2.Um6leckd dila,piedmdty a sbirky

(032)

0t2

29 L64.00

29 L64.00

3.Stavby

(021)

013

95 668 s10.45

105 829 628.52

4.Hmotn6 movit6 vEci a jejich soubory

(022)

014

54 623 367.67

58 540 490.27

5,P6stitelsk6 celky trval'ich porostE

(02s)

01s

0.00

0.00

6.Dospdl5 zvffata a jejich skupiny

(026)

016

0.00

0.00

7.Drobny dlouhodobri hmotn,i majetek

(028)

017

32 604 426.66

32 t06 972.35

S.Ostatni dlouhodobf hmotnri majetek

(02s)

018

6 028 567,9s

6 028 567.9s

9.Nedokondenf dlouhodobri hmotn,i majetek

(042)

019

642 900.00

49 495.00

10.Poslrytnut6 zSlohy na dlouhodobri hnotnri majetek

(0s2)

020

82 159.00

0.00

p.22 a227

02r

0.00

0.00

0.00

0.00

III.

Dlouhodob,i finandni majetek celkem

l,Podily - ovlSdanS nebo ovlSdajicl osoba
2.Podily - podstatnf vliv

(061)

022

(062)

023

0.00

0.00

3.Dluhov6 cenn6 papiry drZen6 do splatnosti

(063)

024

0.00

0.00

a.Zdp&jtlc.t organ izadn im sloikd m

(066)

025

0.00

0.00

5.OstatnI dlouhodob6 z5p0jdky

(067)

026

0.00

0,00

(069+043)

027

0.00

0.00

p.29 al39

028

- t39 376 873.72

- 143 099 288.s2

6.Ostatni dlouhodob,i

fi

nandnf majetek

IV. Oprdvky k dlouhodob6mu majetku

celkem
rnivoje

(072)

029

0.00

0.00

2.Opr6vky k

(073)

030

-2 048 957.30

-2 073 437.30

3.Opr5vky

(074)

031

0.00

0.00

4.Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu nehm,

(078)

032

-3 052 969,15

-2957 400.35

5.Opr5vky k ostatnimu dlouhodob6mu

(079)

033

(081)

034

- 846 630,00
-48 659 874.t2

l.Oprdvky k nehmotnfm WsledkBm 4izkumu a

softwaru
k ocenitelnrim prdvfm

6.Oprdvky ke

stavbdm

majetku
nehm. majetku

7.Opr5vky k samost. hmotnfm movihim vdcem a soub.

hmot.movit.vdcl

porost0
9.Opr5vky k zdkladnimu stSdu a taZn,im zvliatfim
l0.Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu hmot. majetku
I1.Opr5vky k ostatnimu dlouhodob6mu hmot. majetku
B.OprSvky k p6stitelshim celk0m trvallich
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(082)

035

-46 BrB 277.49

- 846 630.00
-51 091 325.43
-48 608 916.09

(085)

036

0.00

0.00

(086)

037

0,00

0,00

(088)

038

-32L06972.35

(089)

039

-32 604 426.66
-5 345 739.00

-5 4L4 607.00
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Pol.

Uiet iislo

N5zev poloiky
B. KrdtkodobV majetek celkem

I

Stav k 3L.12.2O17
2

p.4I+5L+7L+79

040

63 612248.65

77 344 838.20

p. 42 aZ 50

04L

7L 64L.75

80 381.75

(112)

042

71 64r.75

80 381.75

(119+111)

043

0.00

0,00

(121)

044

0.00

0.00

(r22)

045

0.00

0.00

5'VlirobkY

(123)

046

0.00

0.00

6.Mladii a ostatni zviiata a jejich skupiny
7 .Zboii na sklad6 a v prodejn5ch

(124)

047

0.00

0.00

(132)

048

0.00

0,00

(139+131)

049

0.00

0,00

(23t4)

050

0.00

0.00

a270

051

4 993 152.28

12 341 980.15

(311+386)

052

341 380.48

3 803 532,89

2.Smdnky k inkasu

(312)

053

0.00

0.00

3.Pohled6vky za eskontovan6 cenn6 papiry

(313)

054

0.00

0.00

G3ta)

0s5

t723s8.52

t67 200.34

L Zdsoby celkem
l.Materi5l na skladd
2.MateriSl na cestd
3.Nedokondend Wroba
4. Polotovary vlastni uiroby

S.Zboii na cestd
9.Poskytnut6 zSlohy na zSsoby

II.

Stav k 01.01.

Pohled6vky celkem

l.Odbdratel6

4,

Poslqtnut6 provozni z6lohy

5,Ostatni pohleddvky

p.52

(31s)

0s6

367 011.54

s07 9sL,t2

(33s)

057

0,00

0,00

T.Pohled6vky za institucemi soc.zabezp, a vei.zdrav,poj

(336)

058

0.00

0.00

LDaf, z piijmfi

(341)

0s9

727 220.00

0,00

9,Ostatnioiim6 dan6
10.Dafi z piidand hodnoty

(342)

060

0.00

0.00

(343)

061

0.00

0.00

ll.Ostatni dan6 a poplatky

(34s)

062

32 483.00

5 362,00

l2.Ndroky na dotace a ostatni z(dtovdni se st.ozpodtem

(346)

063

0.00

247 500.00

6.

Pohleddvky za zamdstnanci

13.Ndroky na dotace a ostatni z0dtovdni s rozpodtem orgdnE [zemnich

samospr5vnfch celk0

(348)

064

0,00

0.00

14.Pohled5vky za spoledniky sdruZen,imi ve spolednosti

(3s8)

065

0,00

0.00

15,Pohled5vky z pevnfch terminovan,ich operacf a opci

(373)

066

0.00

0.00

l6.Pohledi5vky z vydan'ich dluhopis0

(37s)

067

0,00

0.00

17,Jin6 pohleddvky

(378)

068

0.00

0.00

18.Dohadn6 tidty aktivni

(388)

069

3 509 28L.74

7 767 0L6.80

l9,Opravnd poloZka k pohled6vkSm

IIL

Kriitkodob'i finandnl majetek celkem
1.Pen€Zni prostiedky v pokladnE
2.Ceniny

(3s1)

070

- 156 583.00

- 156 583.00

p. 72 a2 78

07L

58 328 828,92

64 922 476.30

(211)

072

r37 7t8.42

109 850.40

(213)

073

280 420,00

173 250.00

3,PendZni prostiedky na 0dtech

(22x)

074

s7 gLI290.50

64 639 375.90

4.Majetkov6 cenn6 papiry k obchodov5nl

(2s1)

075

0.00

0.00

5,Dluhov6 cenn6 papiry k obchodov5ni

(2s3)

076

0,00

0,00

(2s6+2s9)

077

0.00

0,00

(26r)

078

0.00

0.00

p. 80 aZ 81

079

2L8 625.70

0,00

(381)

080

2I8 62s.70

0.00

(385)

081

0.00

0.00

p. 1+40

082

r33 t44 326.07

155 946 s18.28

6.Ostatni cenn6 paprry
7.Penfze na cestd

IV. Jinii aktiva celkem
l,Ndklady pii5tich obdob'
2.Piijmy pii5tich obdobi
Aktiva celkem

Tisk 28,03.2018 08:08:52
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PASIVA

Pol.

0iet iislo

NSzev poloZky
A. Vlastni zdroje celkem

4

083

L20 Bgs 247.84

138 822 609.02

p. 85 aZ 87

084

117 360 301.93

118 664 576.03

l,Vlastnijmdni

(e01)

085

75 002 728.53

84 072 33L.19

2.Fondy

(e1x)

086

42357 573.40

34 592244.84

(e2r)

087

0.00

0,00

p. 89 aZ 91
(e63)

088

3 534 945.91

20 158 032.99

089

0.00

20 158 032.99

(s31)

090

3 534 945,91

(e32)

091

0,00

000
000

3,

Oceiovaci r ozd(ly z piecendn

[ fi na

ndniho majetku a z6vazk0

V,fsledek hospodateni celkem
t. tjdet vfsleOku hospodaienl

2.Visledek hospodaieni ve schvalovacim iizenI
3, Nerozddlenyi

zis(neuhrazen 6 ztr6ta minulVch let

B. Cizf zdroje celkem

I.

3

Stav k 31.L2.2OL7

p.84+88

L Jmdni celkem

II.

Stav k 01.01.

p. 93+95+103+127

092

t2249

078.23

L7 L23 909.2e

p.94

093

1 200 000.00

304 113,40

(941)

094

1 200 000.00

304 113.40

p.96 a2 t02

095

0,00

0.00

l.Dlouhodob6 riv6ry

(es1)

096

0.00

0.00

2.Vydan6 dluhopisy

(es3)

097

0.00

0,00

3.Z6vazky z pron6jmu

(es4)

098

0.00

0.00

4,Piijat6 dlouhodob6 z6lohy

(ess)

099

0.00

0.00

5,Dlouhodobd sm6nky k rihradd

(es8)

100

0.00

0.00

(z 389)

101

0.00

0.00

Rezeruy celkem

l.Rezervy

II.

Dlouhodob6 zSvazky celkem

6.Dohadn6

fdty pasivni

(9s9)

r02

0.00

0,00

p, 104 a2 126

103

11 043 828.23

16 816 045.86

r04

482987.29

692266.68

105

0.00

0.00

106

2 488 767.95

5 470 332.70

T.OstatnI dlouhodob6 z6vazky

III.

Krdtkodob6 z6vazky

celkem

l.Dodavatel6

(321+387)

2,Smdnky k fhradd

3.Piijat6 zSlohy

(322)
(324)

4.Ostatni zlvazky

(32s)

t07

25 000.00

25 000,00

5.Zam6stnanci

(331)

108

2777 926.00

272209s.00

6.Ostatni zitv azlsl v0di zamdstnancEm

(333)

109

0.00

3 303,00

7.Z6vazky k instituclm soci6lnlho zabezpedenl a veiejn6ho zdravotniho
pojiStdni

(336)

110

1 617 566.00

1 572 103.00

8.Dafi z piijmu

(341)

111

0.00

2 989 630.00

9.Ostatnf piim6 dand

(342)

LL2

449 850.00

443 L9L00

10.Dai z piidan6 hodnoty

(343)

113

3 064 87r.76

2730 456.48

ll.Ostatni dan6 a poplatky

(34s)

LT4

0.00

0.00

LZ.Z1vazky ze vztahu ke stdtnfmu rozpodtu

(346)

115

12 891,03

0.00

L3.Zdvazky ze vztahu k rozpodtu org5nfi rizemnich samosprdvnfch celkfi

(348)

116

0.00

0.00

L4.75vazb1 z upsanfch nesplac.cen. papirfi a podilfi

(367)

tL7

0.00

0.00

L5.Z6vazky ke spolednik8m sdruZen'im ve spolednosti

(368)

118

0.00

0.00

l6.Z6vazky z pevn'ich terminovan,ich operaci a opci
L7.Jin6 zdvazhl

(373)

119

0.00

0.00

(37e)

L20

3 747.00

2 668.00

18.Krdtkodob6 riv6ry

(231)

L2T

0,00

0.00

l9,Eskontnf fv6ry

(232)
(241)
(2ss)

r22
I23

0.00

0.00

0.00

0.00

r24

0.00

0.00

(z 389)

125

r20 22L.20

165 000.00

(249)

126

0.00

0.00

20.Vydan6 kriitkodob6 dluhopisy

2l.Vlastnf dluhopisy
22.Dohadn6

[dty pasivni

23,Ostatni krdtkodob6

Tisk 28.03.2018 08:08:52
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Pol.

0tet iislo

N5zev poloiky
IV. Jind pasiva celkem

2 B -03-

Razitko:

4

r27

5 2s0.00

(383)
(384)

I28

0.00

0.00

r29

s 250.00

3 750.00

p, 83+92

130

L33 t44 326.07

155 946 s18.28

2.Vrinosy piGtich obdobi

Odesl5no dne:

3

Stav k 31.L2.2OL7

p. L2B a2 129

l.V'idaje pii5tich obdobi
Pasiva celkem

Stav k 01.01.

Podpis odpovEdn6
osoby:

3 750.00

Okamiik sestaveni:

2018
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ORGANIZACE. 00020702

Piiloha i.2 k vyhl6Sce t. 504/2002 Sb.
s riiinnosti pro (ietnijednotky,
u Kerfch hlavnim piedm6tem
iinnosti neni podnikSni

A ZTRATY

k3L.12.2017
(v KE)

N5zev, sidlo a prSvni forma

fietni jednotky

V'izkumn,i 0stav lesnlho hospoddistvi
a myslivosti, v. v. i.

rdo

se sidlem Strnady 136
252 02 Jilovi5t6

ooo20702

Piedmit iinnosti:

zdkladni a aplikovanf uizkum a
piibuzn,ich oborech

Woj,

252

poradensk6 a expertnf dinnosti, v oborech

02

Jilovi5td

r"r.[Teil33p[tot5t$l3'fl?1l|vt?,'

.

"

Cinnost
N5zev poloZky

Uiet

Pol.

hlavni

tislo

1

hospodSisk5
2

A. N6klady

I. Spotiebovan6 n5kupy a nakupovan6

sluZby

p.2 al7

1

27 729 948.78

11 686 363.54

(501, 502, 503)

2

B 313 062.71

4 666957.20

2.Prodan6 zboZi

(s04)

3

0.00

0.00

3.Opravy a udrZovdnl

(s11)

4

t898

027.62

1 400 290.10

957 889.21

l.Spotieba materi5lu, energie a ostatnich neskladovanfch

doddvek

4.N5klady na cestovn6

(s12)

5

1 985 621,10

5.Ndklady na reprezentaci

(s13)

6

70 364.27

30 909.31

6,Ostatni sluZby

(s18)

7

15 462 873.08

4 630 3t7.72

p.9 a2 IL

8

0.00

0.00

(561, 562, 563, 564)

9

0,00

0.00

S.Aktivace materiSlu, zboZi a vnitroorganizadnich sluZeb

(57I,572)

10

0,00

0.00

9.Aktivace dlouhodob6ho maietku

(573,574)

11

0,00

0.00

17

T2

34 683 160.00

2L 074 584.00

(s21)

13

25 531 571.00

15 644 660.00

(s24)

L4

8 652 788.00

5 133 375.00

l2.Ostatnl sociSlni poji5tdni

(s2s)

15

0.00

0.00

13.Zdkonn6 soci6lnI ndklady

(s27)

16

498 801.00

296 549.00

l4.Ostatni soci6lni ndkladv

(s2B)

L7

0,00

0.00

p. 19

18

16 961.03

154 060.97

(531 s32. s38)

19

16 961.03

154 060.97

p.2L a227

20

L 584 755.29

346 168.55

II.ZmEny stavu z5sob vlastni dinnosti a aktivace
7.Zmilny stavu zSsob vlastni dinnosti

III.Osobni ndklady

p. 13

10.Mzdov6 ndklady
1

1.Zdkonn6 soci6lni poji5t6ni

IV.Dand a poplatky

l5.Dand a poplatky
V.Ostatni ndklady celkem

l6.Smluvni pokuty, iroky z prodleni, ostatni pokuty a penSle

ai

(54L,542)

2T

0,00

0.00

17.Odpis nedobytn6 pohleddvky

(s43)

22

0,00

0.00

18,Ndkladov6 (roky

(s44)

23

0,00

0.00

19.Kursov6 ztr5ty

(s4s)

24

11 295.56

2 600.76

20.Dary

(s46)

25

0.00

0.00

21.Manka a Skody

(s48)

26

18 978.87

0.00

22.Jine ostatnI ndklady

(s4e)

27

1 554 480.86

343 567.79

p.29 ai33

28

2 596 277.L3

2 084 4s1.55

29

2 593 123.93

2 084 451.55

24.Prodani1 dlouhodob,i majetek

(ss1)
(ss2)

30

3 153.20

0.00

25.Prodan6 cenn6 papilry a podlly

(ss3)

31

0.00

0.00

(ss4)
(ss6, ss9)

32

0.00

0,00

33

0.00

0,00

p. 35

34

0.00

0,00

Vl.Odpisy,prodanf majetek,tvorba a pouZiti rezerv a opravn,ich poloZek
23.Odpisy dlouhodob6ho majetku

26.Prodanli materiSl
27

.Tvorba a pouZifl rezery a opravnfch poloZek

VII.Pos$tnut6 piisp6vky
28.Poskyt. dlensk6 piispdvky a piispdvky zridtovan6 mezi organizadnimi

sloikami

VIII.Dai z piijmrl celkem
29.Dafi z piijm0
N5klady celkem

Tisk 28.03.2018 08:46:51

(581, 582)

35

0,00

0.00

p.37

36

2 968 s44.00

689 786.00

(s91 s9s)

37

2 968 544.00

689 786.00

p. 1+B+12+19+20+ 28+34+36

38

69 s79 646.23

36 035 414.61
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N5zev poloiky

0iet

Pol.

hlavni

iislo

1

dinnost
hospod5isk5
2

B, V,fnosy

p.40

39

57 333 276.03

3 s03 103.s1

(6e1)

40

57 333 276.03

3 s03 103.51

a2 44

4I

0.00

0.00

(681)

42

0.00

0.00

(682)

43

0.00

0,00

(684)

44

0.00

0.00

(601, 602, 604)

45

5 557 086.92

36 176 457.64

p.47 a252

46

3 752 874.49

27 927.44

(64I,642)

47

0.00

0.00

6.Platby za odepsan6 pohled5vky

(643)

48

0.00

0.00

7.V'inosov6 riroky

(644)

49

64r.28

0,00

8.Kursov6 zisky

(64s)

50

LL6.29

0.82

9.Zridtovdni fondrl

(648)
(649)

5I

3 631 917.88

0.00

52

120 199.04

27 926.62

p. 54 aZ 58
(6s2)

53

0.00

54

422367.80
t9 422367.80

(6s3)

55

0.00

0.00

L3.frlby z prodeje materiSlu

(6s4)

56

0.00

0.00

14.Vfnosy z kr6tkodob6ho finandnlho majetku
15.Vfnosy z dlouhodob6ho finandn[ho majetku

(6ss)

57

0.00

0.00

(6s7)

5B

0,00

0.00

p. 39+41+45+46+53

59

86 06s 60s,24

39 707 488.s9

p,59-38+36
p.59-38

60

19 4s4 503.01

4 361 859.98

61

16 485 959.01

3 672 073.98

I.Provoznf dotace

l,Provozni dotace

II.Piijat6 piispdvky

p.42

Piijat6 piispdvky zridtovan6 mezi orga nizadn
3,Piijate ptispdvky (dary)
2,

fm

i sloZkami

4.PiUat6 dlensk6 piisp6vky

III.TrZby za vlastni uikony a za zbol(
IV.Ostatni vinosy
S,Smluvn[ pokuty, froky z prodleni, ostatni pokuty a penSle

10.Jin6 ostatnf r4inosy
V.TrZby z prodeje majetku

1l.TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmot. a hmot.majetku
L?.Trlby z prodeje cenn'ich papirf a pod[10

V'inosy celkem
C. Vrisledek hospodaienf pied zdandnfm

D. Vrisledek hospodaieni po zdan6ni

Pol.
NSzev poloZky

L9

dinnost

iislo hlavni+hospodSfska

V,isledek hospodaienI pied zdandnim

p.60lI+2

62

23 816 362.99

V'fsledek hospodaieni po zdan6ni

p.6Ill+2

63

20 158 032.99

Odesl5no dne:

Razitko:

0.00

Podpis osoby odpov6dn6

Okamiik sestaveni:

Telefon:

Tisk 28.03.2018 0B:46:51
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Vyzkumny fstav lesnfho hospod6istvf a myslivosti, v.v.i.
Strnady L36, 252 02 Jilovi5t6

IC:

00020702

Prdvni forma: veiejn6 vyzkumn6 instituce
P[edm6t iinnosti a riiel je vymezen ve ziizovacf listin6, v ripln6m a novelizovandmznlni,
veiejnd v;fzkumn6 instituce Vfzkumndho ristavu lesniho hospod6istvi a myslivosti, v.v.i.,
strnady 136,252 02 Jilovist:,Ej.2297412006-11000, ze dne 18.6.2014
Zh\zovatel: eR - Ministerstvo zemdddlstvi, Td5nov 77,I77 01 Praha 1
Rozvahovf den: 31. 12. 2017

Pffloha
k roinf ridetni zfnirce z^ rok20l7
Vyzkumny ristav lesniho hospoddistvi a myslivosti, veiejn6 vyzkumnd instituce, (d6le
jen "tstav") poddvd k rodni ridetni zfndrce za rok 2017 tuto piilohu s d6le uvedenymi
informacemi v souladu s $ 30 vyhldSky (,. 50412002 Sb., kterou se prov6ddji nEkter6
ustanoveni zdkona E. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri, pro irdetni
jednotky, u kterych neni hlavnim piedmdtem dinnosti podnikani, pokud tidtuji v soustavd
podvojndho irdetnictvi, ve zndni pozddjSich piedpisri.
Statut6rni organy. stav ke dni 31. 12. 2017:
doc. RNDr. Bohumir Lomsklf, CSc.
1) ieditel:
2) dozorfrcda Ing. Jaromir Va5fdek, CSc. - piedseda
doc. Ing. V6clav Kupd6k, CSc. - mistopiedseda
Ing. Ladislav Jeidbek - dlen
Ing. Jaroslav Kubi5ta - dlen
Ingl Jan Lojda - dlen
Ing: Ondiej Sirko - dlen
doc. Ing. Petr Zaltradnik, CSc. - dlen

3)radainstituce:

lffjft?oo:T,ff"n:S

:R,;ii;fff;

Ing. Helena Cvrdkov6, Ph.D. - dlen
Ing. Kateiina Neudertov6 - Hellebrandov6, Ph.D. - dlen
Ing. MiloS KniZek, PhD. - dlen
Ing. Pavel Kotrla, PhD. - dlen
Prof. Ing. Jiii Kulhavf, CSc. - dlen
Ing. Jan Leugner, Ph.D. - dlen
Ing. Pavla M6chov6, Ph.D. - dlen
Ing. Milo5 Paiizek- dlen
Prof. Ing. Vil6m Podr6zsky, CSc. - dlen
Ing. Ladislav Simerda, Ph.D. - dlen

Cist I.
1.

Uietni obdobi: kalend6ini rok, od

l. L 2017 do 31. 12. 2017

2. BouZit6 rflietni metody:

Udetni jednotka zpracovflala fdetnictvi podle ridetnich piedpisri:
- zdkona (,. 5631199I Sb., o irdetnictvi, ve znEni pozddj5ich piedpisri,
- vyhl65ky t,. 50412002 Sb., kterou se provriddji ndkter6 ustanoveni zfrkona C 56311991
Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri, pro ridetni jednotky, u kterych neni
hlavnim piedmdtem dinnosti podnik6ni, pokud ridtujf v soustavd podvojn6ho
ridetnictvi, ve zndni pozddjSich piedpisri,
- Ceskych ridetnich standardri pro ridetni jednotky, kter6 ridtuji podle vyhl65ky d.
50412002 Sb., kterou se provriddji ndkterrl ustanoveni zilkona (,. 56311991 Sb., o
ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisti, pro ridetni jednotky, u kter;i'ch neni hlavnim
piedmdtem dinnosti podnikilni, pokud ridtuji v soustavd podvojndho fdetnictvi, ve
znlni pozddj Sich piedpi sri.

a) Tvorba obsahu poiizovaci ceny dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku:
poiizovaci cena vdetnd v5ech souvisejicich soud6stf.
b) Tvorba obsahu poiizovaci ceny cennych papiru a podilt: cenn6 papiry: nomin6lni
hodnota; podily nevznikly a neridtovalo se o nich.
c) Vymezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny z6sob: poiizovaci cena vdetnd piipadnych
n6kladri s poiizenim zisob souvisejicich, vnitrofstavni nevznikly.
d) Vymezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny pohled6vek: n6kup pohled6vek nebyl
rcalizovhn.
e) Ocef,ovaci rozdily pii uplatndni reitlnl hodnoty a ocendni ekvivalenci u cennych
papini a podilt, u zaji5fovacfch derivdtri, u derivritri k obchodovini, u pohled6vek
nabytlich a urdenych k obchodovtni: nevznikly a nebyly ridtovrlny.
d) Kurzovd rozdily: pii piepodtu cizi mdny prostiednictvim denniho kurz eNg ke dni
uskutedndni ridetniho piipadu s vydislenfm piipadndho kurzov6ho rozdilu k3l. 12.
kalend6iniho roku.
a
J.

tnich zhznamti a informace tykajici se piedmdtu
ridetnictvi nebo jeho vedeni zaznarnendvd iftetnimi zinnamy. Udetni zdpisy jsou
zpracovhvhny pravidelnd v prribdhu ridetniho obdobi v ridetnich knihdch a prokazuji se
ridetnimi doklady. Udetnim obdobim je kalend6ini rok.
Udetnictvi vede ristav v jazyce desk6m.
Udetni data jsou zpracovhna v programu EIS firmy }y'rUZO s.r.o, Praha, ktery odpovid6
poZadavkrim uvedenym v zftkond (,. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich
piedpisfi. Udetni zfrpisy nelzeprov6d6t mimo ridetni knihy.
P ouLiv an6 ridetni knihv/sestaw :
a) hlavni kniha
b) denik
c) knihy analytickych ridttVevidenci:
- materiilIovych zdsob
- hmotn6ho a nehmotn6ho dlouhodob6ho majetku, drobn6ho hmotn6ho a
nehmotn6ho dlouhodob6ho majetku, drobn6ho hmotndho a nehmotn6ho maietku
- fdty ridtov6 tiidy 3.
- pokladni kniha tuzemsk6
- valutov6 pokladni kniha

-

kniha do5lych avydanych faktur
mzdov6listy
d) hlavni kniha vlfkonov6
f) kniha podrozvahovych ridtri (e soud6sti hlavni knihy)
g) saldokonta dodavatehi a odbdratehi
i) opisy irdetnfch poloZek
4.

Zpfi,sob a misto rischow rlietnfch zfznamri:
Udetni pisemnosti ukl6d6 ristav odddlend od ostatnich pisemnosti do irdetniho archivu.
Pied uloZenim do archivu jsou pisemnosti uspoiSdhny a zabezpedeny proti ztrdtd, znideni
nebo po5kozeni a neoprSvndnd manipulaci, .a jsou uspoi6d6ny tak, aby bylo ziejme, Le
jsou kompletni a kter6ho obdobi se tykaji. Udetni pisemnosti a ziznamy na technickych
nosidich dat jsou ukl6d6ny odddlend od ostatnich pfsemnosti zbezpelnostnich dtvodt.
V souladu s $ 3 | z6kona (,. 56319I Sb., o ridetnictvf, ve zndni pozddjdfch piedpisri, a
dal5ich dotdenych zdkontl ve zndnf pozddj5ichpiedpisri, se ridetni pisemnosti azdznamy
na technickych nosidich dat uschovrivaji s vyjimkami uvedenymi v $ 32 uveden6ho
zikona a v souladu s vnitinim piedpisem d. I "Syst6m zpracovrlni ridetnictvi, rischova
ridetnich pisemnostf, obdh ridetnich dokladri" dj. 41l0005074/ULHMl20l5 ze dne 1. 8.
2015,jehoZ soud6sti je i pl6n rischovy ridetnich pfsemnosti.
Objekt a mistnost ridetnfho archivu: budova ristiedi ve Strnadech. mistnost d. 5
v suter6nu a v mfstnosti d. 128 v 1.NP.

5.

Aplikace obecnfch rlietnfch zrisad:
Pro aplikaci obecnych ridetnfch zdsad v ridetnictvi ristavu je zpracoviin syst6m
vnitinich piedpisri upravujicich vedeni ridetnictvi. DodrZov6ni piedpisri o ridetnictvi je
soudiisti internich auditri fi nandni kontroly.

V ridetnictvi ristavu bylo ridtov6no o finandnich prostiedcich st6tniho rozpodtu
poskytnutych jednotlivymi poskytovateli a piijemci, o n6kladech a vynosech jednotlivych
projektt financovanych z tdchto prostiedkt, v fdetnich knih6ch analyticky odddlend a
v ridetni zhvdrce samostatn6 bez jejich vzhjemneho zidtovhni.
6.
:

Zpfis ob o cendn[ maj etku :
Majetek azhvazky se oceiuji:

a) k okamZiku uskutedndni ridetniho piipadu
b) ke konci rozvahov6ho dne (nebo k jin6mu okamZiku sestaveni ridetni

zildrky)

Jednotlivd sloZky majetku a zhvazkfi v ridetnictvi a v ridetni zhvdrce se ocefluji tdmito
zfxaznymi zprisoby:
a) hmotny majetek kromd zisob, s vyjimkou majetku vytvoien6ho vlastni dinnosti, se
ocef,uj e poiizov acimi cenami,

b) hmotny majetek, kromd

c)
d)
e)

0
g)

z6sob, vltvoieny vlastni dinnostf, se oceiuje vlastnimi
n6klady,
nakoupenl zhsoby se oceriuji poiizovacimi cenami,
z6soby vytvoien6 vlastni dinnosti se oceiuji vlastnfmi n6klady,
pendZni prostiedky a ceniny se oceriuji jejich jmenovitymi hodnotami,
pohled6vky pii vzniku jmenovitou hodnotou, pii nabyti za ttplatu nebo vkladem
poiizovaci cenou, zdv azky jmenovitou hodnotou,
nakoupeny nehmotny majetek, kromd pohled6vek, s vyjimkou nehmotn6ho majetku
vytvoien6ho vlastni dinnosti, se oceiuje poiizovacimi cenami,

h) nehmotqf majetek, kromd pohled6vek, vytvoieny vlastni dinnostf, se

oceduje
vlastnfmi n6klady,
majetek v pifpadech bezriplatn6ho nabyi, s v'jjimkou majetku uvedendho pod
pismeny e) a g), anebo majetek v pifpadech, kdy vlastni ndklady na jeho vytvoieni
vlastni dinnosti nelze zjistit, reprodukdni poiizovaci cenou.

i)

Upravy hodnot ocendnf poloZek aktiv
2017 v ridetnictvi ristavu provedeny.

a zilvazki,piechodn6

nebo trval6, nebyly vroce

Zptisob stanovenf ilietnich a daitovych odpisti majetku:
Odpisovy p16n slouZi jako podklad k vydislenf opr6vek odpisovan6ho dlouhodobdho
majetku nehmotn6ho a hmotndho v prubdhu jeho pouZivani. Vychtni z piepokl6dandho
opotiebenf majetku vzhledem k bdZnym provoznim podmfnk6m. Pro ridetnf odpisy je
pouZita metoda line6rni. Pro dailov6 odpisy, stanoven6 v souladu s ustanovenim zhk.
58611992 Sb., o dani zpiijmri, ve zndni pozdEj5ich piedpisri, je rovndZ pouLita metoda
line6rni. Postup, metody a odpisovy p16n nebyly v prubdhu roku20l7 mdn6ny.

act a

Wsledky hospodaieni: nevznikly.

8. Zprisob

stanoveni oprrfvek k maietku:
Opr6vky k dlouhodob6mu hmotndmu a nehmotndmu majetku piedstavuji kumulativnd
vy5i uplatndn;ich ridetnich odpisri dle odpisovdho pliinu, ridtovanych do ndkladri v ridetnfm
obdobi roku 2017 a z piedchozich let, a vyjadiuji miru opotiebenf. Opr6vky jsou
pravidelnd mdsidnd ridtov6ny a vedeny na ridtech:

073-Opr6vkyksoftwaru
Opr6vky ke stavb6m
Opr6vky k samostatnfm movitym vdcem a soubonim movitych vdci
089 - Opr6vky k ostatnfmu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku
a soudasnd i na jednotlivlich invent6rnich kart6ch dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotndho
majetku.
081
082

9.

-

Zprisob stanoveni reriln6 hodnotv maietku azixazkfi
O jednotlivfch sloZk6ch majetku a zdvazki, kter6 se k okamZiku ocendni oceiuji
re5lnou hodnotou, nebylo ridtov6no, tzn. nevznikly piipady ridtov6ni o:
a) cennych papirech, s vfjimkou cennych papirti drlenych do splatnosti, dluhopisech
poifzen;fch v prim6rnich emisich neurdenych k obchodov6ni, cennych papirech
piedstavujfcfch ridast s rozhodujicfm nebo podstatnym vlivem a cennych papirech
emitovanych ridetni j ednotkou,
b) deriviitech,
c) majetku azhvazcichv piipadech, kdy to ukl6dri zvlSltni piedpis o oceioviinf,
e) d6sti majetku a zhvazkizaji5tdn6ho derivhty,
0 pohleddvkrich, kter6 by ristav nabyl a urdil k obchodov6nf,
g) zixazcich vr6tit cenne papiry, kter6 by istav zcizil a do okamZiku ocendni je neziskal
zpdt.

10.

:

a) Opravn6 poloZky nebyly tvoieny.
b) Rezervy vytvoien6 vpiedch6zejicich ridetnfch

obdobich podle zftkona o rezerv6ch d.
rezervirch pro zji5tdni zfkladu dand z piijmri, ve zn6ni pozddj5ich
piedpisir, s pl6novanym derp6nim v roce 2017 byly derpany v celkov6 vf5i 895 886,6
59311992 Sb.,

o

Kd (3x

c)

realizovand opravy majetku VS Kunovice). Zistatek rezer\T ve vySi
304II3,40 Kd a jeho derprlni souvisi se zah6jenou opravou sklenikt ve VS Kunovice,
s terminem dokondeni k 5.2.2018.
Rezerr,y podle zilkona o rczewfuch t,. 59311992 Sb., o rczewdch pro zji5tdni zhkladu
dand z piijmt, ve zndnipozddj5ich piedpisri, dle g 7 a g 9 tvoieny nebyly.

11)

19 odst. 5
991 Sb.. o
Ye znent
piedpisri. ti.:
a) skutednosti, kterd poskytuji dal5i informace o podmfnk6ch di situacich, kter6
existovaly ke konci rozvahov6ho dne,
b) skutednosti, kter6 jako nejist6 podminky di situace existovaly ke konci rozvahovdho
dne.

a jejichi drisledky mdni vyznamnym zptsobem pohled na finandnf situaci ridetni
jednotky, v tomto vymezen6m obdobf v ridetnictvi ristavu nevznikly.
cizi m6ni k
i kurzem
m CNB: byl proveden piepodet ztstatku valutov6 pokladny 1360 EUR, jin6
pifpady piepodtri nevznikly.
13)

ieho im6nem a na ieho rfiiet

drii podil:

l6dn6 piipady.

r4)
politiku zam6stnanosti:
Z6vazek:
Okresni spr6va soci6lniho
zaberyedeni Praha z6oad

datum vzniku

Zdvazek:
V5eobecn6 zdravotni
poii5t'ovna Praha - zdpad

datum vmiku

Vojensk6 zdravotni
ooii5t'ovna Praha
Oborov6 zdravotni

31.12.2017

d6stka
I

datum solatnosti:

099 100.-- Kd

8. 1.2018

1s)

3t. t2.20t7

d6stka

datum solatnosti:

lr7,--Kd

8. 1.2018

31.12.2017

21914,--Kd,

8. 1.2018

3l 12.2017

66 106,-- Kd

8. l.2018

31.12.2017

39 971,--KE

8. 1.2018

31. 12.2017

8 007,-- Kd

8. 1.2018

31. t2.2017

16 654,--Kd,

8. 1.2018

31.12.2017

6235,--KE

8. 1.2018

314

poj i5t'ovna zamdstnancfl

bank a poii5t'oven Praha

Zdravolni poji5t'ovna
Ministerstva vnitra Praha
Revirni bratrsk6 pokladna
Ostrava
Ceskil pnimyslov6

zdravolni poji5t'ovna
Praha
av olni zamd stnaneckd
poii5t'ovna Skoda
Z dr

t6) Piehled splatnfch zdvazkri vriii celnfm orginfim: Lhdnd

17) Piehled evidovan''ich dafioWch nedoplatkri a
Zdvazek:
daf, z ptijmri fyzickych
osob l2ll7
dail z ptijmri $zz. osob
vybirand zvlilStni s azbou

pieplatkri:

datum vzniku

d6stka

31.12.2017

datum splatnosti:

427 321,--K(,

31.12.20t7

l5

8. 1.2018

870,-- Kd

8. 1.2018

t2n7
daf, z piijmri prrivnickjch
osob r. 2017
zaplacend zillohy k3l.

31. 12.2017

3 766 330,--K(,

12.2017

- 776 700,--K()

DPHzal2l20l7

31. 12.2017

2723 638,--KE

DPH 1/2018

leden 2018

-24 681,52Kd

Dodatedn6 DAP

l0l20l7

silnidni dan20l7

18)

30. 6. 2018

3l

25.1.2018

z)

s00,-- Kd

1.2018

5 362,-- Kd (pieplatek)

31. 12.2017

vft

25 1.2018
25 2.2018

hla

. dal5i a

vKd
Rok 2017

Hlavni dinnost

vKd

iin6)

Vfsledek hospodaieni pied
zdandnim

Hospod6isk6 dinnost (dalSi a

19 454 503,01

k3l.12.2017

4 361 859.98

23 816 362.99

Vfsledek hospodaieni po zdandni
20158 032,99

k3l.12.2017

Vysledkem hospodaieni v ,,hlavni" iinnosti zarok2017 byl zisk, pied zdan6nim ve
19 454 503,01 Kd.

vf5i

V r6mci sloupce ,,Hospod6isk6 dinnost" ve Yykazu ziskri a ztrdty k3l. 12. 2017 dirnl
qisledek hospodaieni v,dalSi" iinnosti v roce 2017 celkem zisk pied zdaninim
3213 846,04 K(), kthdy jednotlivj projekt (smlouva o dilo) rcalizovany vtomto typu
dinno sti, do s6hl kladndho vysledku ho spodaieni.
V r6mci sloupce ,,Hospod6isk6 dinnost" dinil vysledek hospodaieni v ,,jin66' iinnosti
v roce 2017 celkem zisk pied zdan6nim I 148 013,94 Kd, jednotliv6 projekty nebo
aktivity vykondvan6 v tomto typu dinnosti dos6hly kladn6ho vysledku hospodaieni.
1e)

Prrimdrnf evidenini piepoitenf poiet zamdstnancri ke dni 31.12.2017:
Kategorie

Evideninf stav k datu

Prrim6rnf piep. stav k

31.12.2017

data3l.l2.20l7

60

5?5

.A

J+

29,3

26

)?)

I. ZamEstnanci ve vfzkumu
Vjzkumni - VS
z

toho - vddedti
- ostatni VS

Technici - SS

27

26,4

Ddlnici

6

5.1

I. celkem

93

84.0

II. Nevyzkumn6 sloZky
THP - VS

4

TI{P -

5

SS

6

ddlnici. POP

II. celkem
L + IL celkem

16

14,2

109

98,2

Obiem wplacenfch osobnfch nrikladfi celkem:

vKd
Osobni nhklady 2017

Hlavni dinnost

Celkem

Mzdovd n6kladv
Zdkonnl soci6lni

Hospoddisk6 dinnost

4t t76231

25 53r 57r

13 786 163

8 652 788

t5

644 660

5 r33 375

poiiStEnf

Ostatnl soci6lni poii5tdni

0

0

0

Zdkonnf s o ci6lni n6kladv
Ostatnl socidlni n6kladv

795 350

498 801

296 549

0

0

0

20)
rozdEleni zlep5en6ho hospodfisk6ho Wsledku:
Hospod6iskf vfsledek za rck 2016 po zdandni dani zpiijmri, tj. krozdEleni, dinil:
3 534 945,91Kd, z toho:
1. do rezervniho fondu bylo v roce 2017 pievedeno 3 534 945,91 K(,. Z rezervnfho fondu
bylo v rcce 2017 pouZito 2 312 095,79 Kd - viz d6le body 2. a 3.,
2. d6stka ve vy5i 251 838,-- Kd jako vfnos z uplatndn6 rilevy z daiovlch odpodtri podle
g 20 odst. 7 zdkonat,.58611992 Sb., o danich zpiijmi, ve zndni pozddj5ichpiedpisti,
byla pouZita zrezewniho fondu v roce 2077 na dofinancovdni vyzkumnych projektfi
v hlavni dinnosti instituce,
3. dal5i d6stka ve vf5i 2060 25J,79,-- Kd byla pouLita vroce 2017 na dofinancovdni
vjzkumnfch projektti a ftvartr, vdetn6 infrastruktury.

ziklhdu dand z pifimri:
Zilklad dartr zpiijmri byl zji5t6n v souladu s ustanovenimi z6kona (:. 58611992 Sb., o

21) Zpfisob ziiXtEni

danich z piijmri, ve zndni pozddjSich piedpisri.
U aktivit zalazenlch do dalSi dinnosti a jin6 dinnosti (ve

qikazu ziskfi a ztr6t

uvedeno
provedena riprava ridetniho r".isledku

souhrnnd v sloupci ,,hospodaisk6 dinnost") byla
hospodaieni na zfuklad dand zpiijmt podle ustanoveni zikona o danfch z piijm'iu abyla
stanovena vf5e daiov6 povinnosti, zaridtovan6 jako ridetni pifpad roku 2017. Dailov6
povinnost za rok 2017 bude vypoi6d6na ve stanoven6m terminu vroce 2018 se
zapo dtenim jii, placen! ch z6loh.
22)
l'

zdailovaci obdobi:
V roce 2017 tstav p6uZil ve prospdch hlavni dinnosti prostiedky ziskan6 z uplatndnych
{ilev z dailovych odpodtri zarok20I6,podle $ 20 odst. 7 zdkonaE,.58611992 Sb., o danich
z piijmri, ve zndni pozdEjSich piedpisfi.
Prostiedky ziskan6 takto dosaZenou fsporou dailov6 povinnosti byly ve WSi 251 838,- Kd
pouZity k dofinancov6ni n6kladfi vyzkumnfch projektfi, tj. k financov6ni n6kladri
souvisejicich s dinnostmi, z nidr.Z ziskane piijmy nejsou piedmdtem dand z piijmt rdmci
hlavni dinnosti ristavu. Projekty byly soudasnd d6le dofinancovhvdny i z dal5ich
pro stiedkt z r ezewniho fondu rlstavu.
23)

a)

piirustky
v tis. Kd

a

fbytky uvyznamnych poloZek rozvahy avykazu

PoloZka
311 - Odbdrarele

Stav

Stav

k31.r2.20t6

k31.12.2017

341

a

ziskt aztr6t:

Text
3 804

Hodnota ridtu k3l. 12. 2017 piedstavuje
piipady vyfakturovanfch pohled6vek
uhrazenly'ch ve lhritd splatnosti v lednu 2018 za
odbdrateli, nejvy55i poloZky YFA 24/0160 za
2039 tis. Kd (MZe), 2x VFA 2710031 za 600
tis. Kd, a2710032 za 600 tis. Kd - LeR s.o.

388

-

Dohadnd ridty aktivni

3 509

I lOt

941 - Rezervy

| 200

304

324 -PiijaI6, z|lohy

2 489

5 470

518 - SluZby

ts 577

20 093

Hodnota ridtu k 31. 12. 2017 piedstavuje
zalf.fioyan5, vy'nosy u projektri a aktivit, kde dle
obchodnich podmlnek nebo pravidel vydanjch
Rozhodnuti dojde k ihradE aL v n6sledujiclch
tdetnich obdobich.
Zirkonndrezerva dle g 7 zik.59311991 Sb. na
opravy dl. majetku na pracovi5ti VS Kunovice
byla derprina dle pkinu (SOD d. 3012017 oprata2x mraz. box, SOD 3612017 - vlimdna
stieS. krytiny, SOD 37 12017 oprava oploceni v hodnotd 896 tis. K(:. Zblvajici diist rezervy zahilend pr6ce na opravd sklenikri dle SOD
5512017 budou dokondeny v 212018, zblvajicl
d6st rezervy 304 tis. Kd bude doderpdna
v 2/2018. Jin6 rezervy nebyly tvoieny.
Hodnota ridtu piedstavuje piipady piijatych
z6loh na r ealizaci proj ektri od zilkaznlkri a z6loh
na sluZby spojend s pron6jmem by4ovych a
nebytovfch prostor od ndjemcri, v souladu
s uzavienfmi obchodnimi a ndjemnimi
smlouvami nebo rozhodnutimi.
Hodnotu ridtu ovlivnil narrist platby kooperaci

projektovym partnertm na VaV projektech o
648 - Zidtov6ni

fondt

4 506

3 632

4,7 mil. Kd. ve srovniini s rokem 2016.
Hodnota derpandho Fondu ridelovd urdenfch
prostiedkri byla v roce 2017 o 19 % vy55i
v porovn6ni s rokem 2016.
Hodnotu derpan6ho rezervniho fondu v roce

2017 ovlivnilo dofinancov6ni vlizkumnfch
projektt, kterd bylo o 1158 tis. niZ5i proti r.
2016 vlivem ukondeni l5 projektri VaV
s povinnosti dofinancov6ni v roce 2016 a
zahfijeni ie5eni 5 novlch VaV projektri v roce

2017, znichL pouze
652 -TrLby z prodeje
dlouhodobdho hmot. a nehmot
majetku

b)

c)
d)

26

t9 422

I bylo

nezb54n4,

dofinancov6vat z vlastnich zdroiri instituce.
Hodnotu ridtu vfraznd ovlivnil ptipad prodeje
perc.E. 2860137 v k.f. Zbraslav spolednosti
K6men Zbraslav (KS R-10/2017) za 19,4 mil
Kd.

informace o vyznamnych pololkilch rozvahy a vykazt ziskri a ztr6t, kter6 jsou
kompenzov6ny s jinymi poloZkami v rozvaze a vykazu zisku a ztrtfi: kompenzace se
nevyskytly.
rirokov6 sazby a popis zajiitdni rivdru: fstav v roce 2077 nepouZival cizi zdroje
financov6ni.
piijatd dotace La provoz nebo poiizeni dlouhodob6ho majetku ze stdtnrho rozpodtu,
rozpodtu rizemniho samospr6vndho celku nebo ze stritnfch fondri, s uvedenim vySe a
zdroje:

Zdroj: CR -.tvlmlsterstvo
- Ministerstvo zem€delstvi
zemdddlstvi - VaV
Va proiekt

Skutednd derp6no

Ukazatel

k31 12 2017

Vreceno v pr&b6hu
roku na piijmov!
U6et poskytovatele

Skutednd pouZito
k 31, 12 2017

2

3

1

\.1 Dotace celkem
v

tom: jednotliv6 dotadni tituly
- institucion6lni: RO 0117
-

tdelove:

Piedepsan6 4i5e
vratky dotace a
n6vratn6 finandni

vipomoci pfi
finandnim
vypoiSd6ni

4= 1-2-3

43 514 310.0(

0,0(

43 514 3't0.00

0,0(

23 385 000,00

0,0(

23 385 000,0C

0,0(

000,0c

0,0(

0,0(

QJl530032

3'16 000,00

0,0(

31 6

s20037

526 000,00

0,0c

526 000,0c

0,0(

QJl520r97

225 000,00

0,0c

225 000,00

0,0(
0,0(

QJ1

QJI 330240

1 786 000,00

0,0c

1 786 000,00

QJ1s2O291

2 427 000,00

0,0c

2 427 000,00

0,0(

QJI s30294

1 995 000,00

0,0c

1 995 000,00

0,0(

QJl520297
QJ1 s30298

460 000,00

0,0c

'l 460 000,00

0,0(

2 354 000,00

0,0c

2 354 000,00

0,0(

QJ1s20299

3 484 000,00

0,0c

3 484 000,00

0,0c

QJI 520300

I

628 000,00

0,0c

1 628 000,00

0,0c

QJ1530348

962 000,00

0,00

962 000,00

0,0c

QJ162041 5

1 740 1s0,00

0,00

I

740 150,00

0,0c

QJ1630441

1 226 160.00

0,00

1226

0,0(

00(

.1

\.2 Nevratn6 finaneni vvpomoci celkem

160,OO

0,0c

0,0(

0,0(

/ tom: jednotliv6 tituly

0,0(
0.0(

\.3 Dotace a nSvratn6 finandni vypomoci
;elkem
A.1 + A.2)

zdroj: Jini poskytovatel6

43 514 310,0C

0,00

43 514 310,0(

0,0(

piijemci - Technologick6 agentura eR, Ministerstvo
Skolstvi, mlildeLe a tdlovychovy, Ministerstvo zemdddlstvi, Statut6rni mdsto Hradec
Kra
SZIF':
a

Skute6n6 derp6no

Ukazatel

k31 12 20'17

Skutednd pou:ito

k31 12 2017

2

1

\,1 Dotaceprovozni celkem

Vr6ceno v prirbdhu
roku na piijmow
0det poskytovatele

13 818 966.0:

4=1-2-3

J

0,0(

13 818 966.0:

v tom: jednotliv6 dotadni tituly

00(
0,0(

AtFA04-4021532
ALFA04-4021541
ALFA04-4021671

1 623 000,0(

916 000,0(
1 460 193,0(
1 054 000,0(

ALFATA0402 1467 - LesoSkolky fredany
EPSILON TH02030253 - LesoSkolky iedany

535 000,0(

EPSILON THO203O659
EPSILON THO2O3O785

1 122
2 230
3 600
108

EPSILON THO2O3O823

LD14124
QJ1630301 -VURV,VVi
Cil EUS eR - Bavorsko 2014 - 2o2OilKK

Piedepsan6 vyse
vratky dotace a
navratne finandni
u/'pomoci pii
finandnim
vypoiadAni

500,0C
730,0C

000,0(
377,51

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(

I

623
91 6
1 460
1 054

000,0(
000,0c
193,0C

000,0c
535 000,0c

1 122 500,0C
2 230 730,0C
3 600 000,0c
108 377,51

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(

SM Hr KrAlov6 - 201710283

441 000,0c
642 031,7e
86 133 7€

nnr

441 000,0c
642 031,7e
86 133.76

\.2 Dotace investidni celkem

247 500,0(

00(

247 500.0(

0,0(

/ tom: Dohoda o poskytnuti dotace PRV 2017
d Zed, 1 6/003/0861 al67 2100051 5\

247 500,0(

00(

247 500,0(

0,0(

14 066.166,0:

0,0(

14 066,t66,0:

00

1.3 Dotace a
A.1 + A.2)

d proj

70

nivratn6 finandni vypomoci celkem

9

onr

CR MZe - iin6
Ilg.
Skutednd 6erp6no

Ukazatei

k31 12.2017

Vr5ceno v prib6hu
roku na piijmouii
udet poskytovatele

Skutednd pouZito
k31 12 2017

Piedepsan6 u/Se
vratky dotace a
n6vratn6 finandni
lnjpomoci pii
finandnim
vypoi6d6ni

4=1-2-3

1

\.1 Dotace celkem
r

3 734 000,0(

0,0(

3 734 000,0(

3 734 000,0(

0,0(

3 734 000,0c

0,0(

tom: jednotliv6 dota6ni tituly

00(

j

lozhodnuti MZE,t 3409912017-MZE-16212, d6st 8., bod
1.4.2. (1 9 2016 a230 9.2017\

)PA (4.Q 2016 - 4.Q.2017],
1.3 Dotace a

nfvratn6 finandni vypomoci r.2012 celkem

A.1 + A.2l

24. Informace

-230 896 4(
-230 896,4S

00

3 503 103,51

0,0(

00(
00(
00

.230 896 4(
-230 896,4S

00(

3 503 103,51

0,01

o poloZkrich dlouhodob6ho majetku, pod6tednich a konednlich zristatcich,

piirustcich aubytcich, oprrivk6ch a opravnych poloZk6ch:
Piehf ed o pohybu dlouhodob6ho

majetku t'12OL7 - gt.L2.2}t7
vKd

Udet

113 - Software

)18 - DDNM
119 - Ost.DNM
121 - Stavby
122 - Sam.hm.
r6ci vd. soubor0

)28 - DDHM
)29 - Ost.DHM
)31 - Pozemky
)32 - Um.dila
)42 - Nedokondenf
Jl. hmot. maj.
)52 - Poskytnut6
zdlohy na DHM
:ELKEM

Poddtedni stav

Piirtstkv

Poi. cena

Por. cena

Opriivky

x

Ubytkv
Vyiazeni

Zaiazeni

2 220
2 048
3 052
3 052

225,60
957,30

0,00

969,]s

0,00

Pof. cena
OprSvky
0,00
0,00
95 s68,80
95 568,80
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
642 900,OO
0,00
82 159,00
0,00
20a 90a 951,14
L39 376 873,72

0,00
L3 846 973,24

0,00
369 715,50
0,00
28 6s7 066.98

Poi. cena

0,00

0,00

2 431 45I,31

0,00

1 428 501,03

0,00

0,00

0,00

68 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
49 495,00
0,00
0,00
0,00

15 86s 049,52

0,00
3 953 300,34

0,00
0,00

227 700 968,60
143 099 288,52

362137,57
362 737,57
497 454,31
497 454,31
0,00
0,00
L7 636,10
0,00
0,00
0,00
t4 440 378,24
0.00

451874,50

955 1-60,58

Souddsti ocendni majetku nejsou riroky.

Crlst
1.

Oprdvky
2 220 225,60
2 073 437,30
2957 400,3s
2957 400,35
846 630,00
846 630.00
10s 829 528,52
51 091 325.43
s8 540 490,27
48 608 916,09
32 tO6 972,35
32 tO6 972,35
6 028 567,9s
5 4I4607,OO
13 092 394,56
0,00
29 L64,O0

0,00

4 279 260,77

0,00

X

Opravn6 poloZky

0,00

ro t6L tt8,o7

0,00

X

Oprdvky

0,00

0,00
0,00

0,00

Konednli stav

24 480,OO

969,15

846 630,00
846 630,00
95 668 510,45
48 659 874,12
54 623 367,67
46 8I8 277,49
32 504 426,66
32 604 426,66
6 028 567,95
5 345 739,OO
13 110 030,66
0,00
29 1.64,00

Opravn6 poloiky

Oprdvky

II.

Organizaini sloZky s vlastnf pri[vni osobnosti: nebyly ziizeny.

2.

veieinf ch Wzkumnf ch instituci: Ladny
a
J.

26dn6.
10

ifstkv v

5.

m, kter6 vzniklv v dan6m
obfau
zbvtkovd doba splatnosti k rozvahov6mu dni plesahuie 5let: nevznikly.

7.

x'inanini nebo iin6 dluhv. kter6 neisou obsaienv v rozvaze: nevznikly.

8.

tniho

o

rfiietniho obdobi: nebyl ovlivndn.
9.

tichto
Piijat6 dary:26dne
Poskytnut6 dary:26dne

10.

a WSi
1

1.

wbranfch i6stek: fstav veiejn6 sbirky nezaji5t'uje, touto dinnosti se nezabyvd

Zdkonn6 kv6ty: LSdne

t2.
i6dn6.
13.

k3l. 12.2017:
Katastrdlni
rizemi

i.

ZvoIen;i zprisob ocendni: vyhl. d. 50412002 Sb., $ 30, odst. 3).

Katastrdln i fizemi n6zev

Vymdra v

:

m2

Cenaza
jednotku

vKi
67734s

Kunovice u Uherskdho Flradi5td

Cena celkem na

katastrflni rizemi
vKd

47 818

57

2 725 626

716201 OstroZsk6 Nov6 Ves

49 604

57

2827 428

724904 Pohoii u Prahv

69 829

57

3 980 253

558

J/

31 806

779 619

)l

t}t

1947 428

)t

111 003 396

662500 Tdptin

|

670308 Kostelec u KiiZkri

Celkem za VULHM, v.v.i. (v

Ki)

Crlst

438 283

III.

1.

org6nri. urienfch ziizovaci listinou fstavu: k rozvahov6mu dni:
a) dozordi rada: v dozorli radd je celkem 1 zamdstnanec fstavu, vpostaveni vEdeck6ho
pracovnika,

11

b)
2.

rada instituce: v radd instituce je celkem 8 zamdstnanct fstavu, z toho 5 v postaveni
vedouciho ritvaru a 3 v postaveni vddeck6ho pracovnika.

fun
riietnf
ilenfim
rady a rady instituce z titulu ieiich funkce:: v roce 2017 byly zfrzovatelem stanoveny a
urdeny k vyplaceni odm6ny dlenrim dozordircdy arady instituce ve vy$i 115 675,--Kd.
Stanoveni qf5e odmdn je upraveno PokynemMZe, t,j. 3059112009-18020113220 ze dne

ts.9.2009.

4. Uiast ilenri

statutr{rnich. kontrolnich a iinfch orsfnfl rlstavu a ieiich rodinnfch
2017
ni smlo
smluvni vztahv:
Clenov6 rady instituce fstavu a jejich rodinni piislu5nici podali formou destn6ho
prohl65eni negativni prohlSSeni ve vdci sv6 ridasti v osob6ch, s nimiZ ustav za rok 2017
uzaviel obchodni smloury nebo jin6 smluvni vztahy. Rodinnf piislu5nik pf. Mark6ta
Knilkov| - prohla5uje svrij vztahk iesk6 akademii zemdddls[fch vdd, Praha 1 - z titulu

pracovnd-pr6vniho vztahu.
elenov6 dozordirady ristavu a jejich rodinni piisluSnici podali formou destndho prohldseni
negativnf prohl65enf ve vdci sv6 ridasti v osob6ch, s nimiZ ristav za rck 2017 uzaviel
obchodni smlouvy nebo jin6 smluvnf vztahy.
Reditel ristaw a jeho rodinny pifslu5nik podali formou destn6ho prohl65eni negativni
prohl6Seni ve vdci sv6 ridasti v osobSch, s nimiZ istav za rok 2017 uzaviel obchodni
smlouvy nebo jin6 smluvni vztahy.

hna

6.

Celkov6 odmdna piijath auditorem za povinrry audit rodni ridetni zhvlrky za rok 2017,
neobsahujici sluZby daf,ov6ho poradenstvi a jin6 neauditorskd sluZby, dinila celkem 100
tis. Kd bez DPH. Celkovrl odmdna piijat| auditorem zapovinrry audit vyrodni zprhvy za
rok20t7 dinila 20 tis. Kd bez DPH.

7. Dal5i informace:
a) .podle zvl6Stnich pr6vnich piedpisri: dalSi informace se neuviidi, zvlfuStni
piedpisy povinnost nestanovuj i,
b) podle rozhodnuti statut6rnfch org6nri fstavu: nejsou stanoveny.

Stmadv. 28.biezna20l8
Ing.

MBA
nrimdstek

12

