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2.SloženíorgánƽveƎejnévýzkumnéinstituceajejichēinnost

Výzkumný ústav lesního hospodáƎství a myslivosti,v.v.i., byl zƎízen Ministerstvem
zemĢdĢlstvídne23.6.2006vydánímzƎizovacílistinyē.j.22974/2006Ͳ11000.
Vznikl 1.1.2007; k tomuto dni byl zapsán do rejstƎíku veƎejných výzkumných institucí,
vedenémMinisterstvemškolství,mládežeatĢlovýchovy.

Identifikaēníúdaje
Název:VýzkumnýústavlesníhohospodáƎstvíamyslivosti,v.v.i.
Právníforma:veƎejnávýzkumnáinstituce
Sídlo: Strnady136
25202JílovištĢ
Identifikaēníēíslo:00020702
DaŸovéidentifikaēníēíslo:CZ00020702
Používanáobecnázkratkanázvu:VÚLHM,v.v.i.
Zkratkainterníhostyku:VÚLHM
Používanýcizojazyēnýnázevústavu:ForestryandGameManagementResearchInstitute


3.Orgányústavu
Orgányústavu,vsouladusustanovením§16zákonaē.341/2005Sb.,vplatnémznĢní,jsou:

a)Ǝeditel,
b)radainstituce,
c)dozorēírada.


4.Statutárníorgán
4.1\editel
\editel je statutárním orgánem ústavu. Rozhoduje ve všech vĢcech ústavu, pokud nejsou
zákonem svĢƎeny do pƽsobnosti rady instituce, dozorēí rady nebo zƎizovatele, zabezpeēuje
Ǝádnévedeníúēetnictví,pƎedkládáradĢinstituceadozorēíradĢ,poovĢƎeníúēetnízávĢrky
auditorem, návrh výroēní zprávy, pƎedává zƎizovateli úēetní závĢrku ovĢƎenou auditorem a
výroēnízprávuschválenouradouinstituce.
PƎedkládáposkytovatelƽmnávrhyvýzkumnýchzámĢrƽanávrhyprojektƽvýzkumuavývoje
projednanéradouinstituce.
PƎedkládá radĢ instituce návrhy, které se týkají rozpoētu ústavu a jeho zmĢn, návrhy
vnitƎních pƎedpisƽ ústavu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího Ǝádu dozorēí rady, a
jejichzmĢn,návrhynazmĢnyzƎizovacílistiny;pojejichprojednáníradouinstitucejepƎedává
zƎizovateli.
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PƎedkládá dozorēí radĢ ke schválení návrhy právních úkonƽ, k nimž se vyžaduje pƎedchozí
písemnýsouhlasdozorēíradypodlezákona.

\editelemveƎejnévýzkumnéinstitucejedoc.RNDr.BohumírLomský,CSc.
PrvnímstatutárnímzástupcemjenámĢstekprovýzkumdoc.Ing.VítŠrámek,Ph.D.
Druhým statutárním zástupcem Ǝeditele je ekonomická námĢstkynĢ Ǝeditele Ing. Jitka
Vrátná,MBA.


4.2Radainstituce
Radainstitucedbánazachováváníúēelu,prokterýbylústavzƎízen,nauplatnĢníveƎejného
zájmu v jeho ēinnosti a na jeho Ǝádné hospodaƎení, stanovuje smĢry ēinnosti ústavu
vsouladusezƎizovacílistinouarozhodujeokoncepcijehorozvoje,schvalujerozpoēetajeho
zmĢnyastƎednĢdobývýhledjehofinancování,schvalujevnitƎnípƎedpisytaxativnĢuvedené
vzákonĢ,schvalujevýroēnízprávu,projednávánávrhyzmĢnzƎizovacílistiny,dávápƎedchozí
souhlas, popƎípadĢ navrhuje zƎizovateli slouēení, splynutí nebo rozdĢlení ústavu, vyhlašuje
výbĢrové Ǝízení, na základĢ jehož výsledku navrhuje zƎizovateli jmenování vybraného
uchazeēe Ǝeditelem ústavu, navrhuje odvolání Ǝeditele, popƎípadĢ dává souhlas k odvolání
Ǝeditelepodleustanovenízákona,projednávánávrhyvýzkumnýchzámĢrƽanávrhyprojektƽ
výzkumu a vývoje a projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniēní spolupráci ústavu a
smluvospoluprácisinstitucemieskérepubliky.

4.2.1SloženíradyinstituceajejízmĢny

Složeníradyinstitucenapoēátkuroku2013

Interníēást:
doc.Ing.VítŠrámek,Ph.D.–pƎedsedaͲVÚLHM,v.v.i.
doc.Ing.AntonínJurásek,CSc.–místopƎedsedaͲVÚLHM,v.v.i.
doc.Ing.JaroslavHoluša,Ph.D.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.
Ing.MilošKnížek,Ph.D.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.
Ing.PavlínaMáchová,Ph.D.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.
Ing.JiƎíNovák,Ph.D.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.
Ing.PetrNovotný,Ph.D.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.
prom.biol.ZdeŸkaProcházková,CSc.–ēlenͲVÚLHM,v.v.i.

Externíēást:
prof.Ing.JiƎíKulhavý,CSc.–ēlenͲMendelovazemĢdĢlskáalesnickáuniverzita,LDFBrno
Ing.JiƎíNovák–ēlenͲVojenskélesyastatky,s.p.
prof.Ing.VilémPodrázský,CSc.–ēlenͲeskázemĢdĢlskáuniverzita,FLDPraha
Ing.LadislavŠimerda,Ph.D.–ēlenͲSprávalesƽKristýnaColloredoͲMansfeldová
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Vroce 2013 došlo vradĢ instituce ke dvĢma zmĢnám. VzáƎí 2013 abdikovala zdƽvodu
ukonēení pracovního pomĢru ve VÚLHM, v.v.i. prom. biol. ZdeŸka Procházková, CSc. a
vdoplŸovacích volbách byla nahrazena Ing. Pavlem Kotrlou, Ph.D. Vprosinci ze stejného
dƽvodu abdikoval doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. Vtomto pƎípadĢ se doplŸovací volby
konalyažvlednu2014.

Novésloženíradyinstituce

Interníēást:
doc.Ing.VítŠrámek,Ph.D.ͲpƎedseda
doc.Ing.AntonínJurásek,CSc.ͲmístopƎedseda
Ing.MilošKnížek,Ph.D.
Ing.PavelKotrla,Ph.D.(odƎíjna2013)
Ing.PavlínaMáchová,Ph.D.
Ing.JiƎíNovák,Ph.D.
Ing.PetrNovotný,Ph.D.
prom.biol.ZdeŸkaProcházková,CSc.(dozáƎí2013)
doc.Ing.JaroslavHoluša,Ph.D.(doprosince2013)

Externíēást:
prof.Ing.JiƎíKulhavý,CSc.
Ing.JiƎíNovák
prof.Ing.VilémPodrázský,CSc.
Ing.LadislavŠimerda,Ph.D.


4.2.2innostradyinstituce

Rada Instituce vroce 2013 absolvovala ētyƎi Ǝádná zasedání a jedno zasedání per rollam.
PrƽbĢžnĢ byly korespondenēní formou projednávány návrhy projektƽ pƎedkládaných do
grantových soutĢží. Na jednání per rollam ve dnech 4.–8. 2. 2013 rada schválila zaƎazení
opravyanalyzátoruICPOESvevýši600tis.Kēdoplánuinvestic.
Na šestém Ǝádném zasedání (první vroce 2013) 7.3.2013 rada schválila aktualizaci
Organizaēního Ǝádu ústavu (zaƎazení detašovaných pracovišƛ ve FrýdkuͲMístku a
vPelhƎimovĢ),schválilaaktualizaciinvestiēníchpožadavkƽnarok2013aaktualizacirozpoētu
narok2013–stavk25.2.2013
Na sedmém Ǝádném zasedání 23.5.2013 rada schválila Výroēní zprávu za rok 2012,
projednalaaschválilanávrhnarozdĢleníhospodáƎskéhovýsledkuzarok2012.
Na osmém Ǝádném zasedání 12.9.2013 rada schválila aktualizaci investiēních požadavkƽ,
projednalanovéinformaceoposkytováníinstitucionálníhopƎíspĢvkuzestranyMZeodroku
2014 a projednala pƎípravu doplŸujících voleb vsouvislosti sabdikací Z. Procházkové. Rada
byla seznámena se situací bodového hodnocení ēasopisu Zprávy lesnického výzkumu, byla
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informována o zmĢnách ve složení dozorēí rady a o stabilizaci mysliveckého i lesnického
hospodaƎenívoboƎeBƎezka.
NadevátémƎádnémzasedání5.12.2013radaschválilaaktualizaciinvestiēníchpožadavkƽa
aktualizaci rozpoētu na rok 2013. Dále projednala a schválila pƎedbĢžný návrh rozpoētu na
rok2014azmĢnuzƎizovacílistiny.RadaprojednalanávrhyprojektƽdosoutĢžeTARabyla
seznámenasabdikacídoc.HolušizdƽvoduukonēenípracovníhopomĢruveVÚLHM.

4.3Dozorēírada

Dozorēírada,vsouladusezákonem,vykonávádohlednadēinnostíahospodaƎenímústavu;
vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává pƎedchozí písemný souhlas
kprávnímúkonƽm,stanovenýchzákonem
NavrhujeodvoláníƎeditelezƎizovateli,pƎipravujenávrhyjednacíhoƎádudozorēíradyajeho
zmĢn a pƎedkládá je ke schválení zƎizovateli. VyjadƎuje sek návrhƽmzmĢn zƎizovací listiny
ústavu, k návrhu na slouēení, splynutí nebo rozdĢlení, k návrhu rozpoētu a ke zpƽsobu
hospodaƎení, k návrhƽm výzkumných zámĢrƽ ústavu, k jeho další nebo jiné ēinnosti a
kdalším vĢcem, které jí pƎedloží Ǝeditel nebo zƎizovatel, k návrhu výroēní zprávy; své
vyjádƎenípƎedkládáƎediteliaradĢinstituce.
VyjadƎujesvástanoviskakēinnostiústavuazveƎejŸujejevevýroēnízprávĢ.
PƎedkládáƎediteli,radĢinstituceazƎizovatelinávrhynaodstranĢnízjištĢnýchnedostatkƽve
výkonujejichpƽsobnosti.PƎedkládázƎizovateliaƎeditelinejménĢjednouroēnĢzprávuosvé
ēinnosti.

4.3.1Složenídozorēírady

Složenídozorēíradyvobdobíod1.1.2013do10.9.2013

PhDr.JanŠlajs,LL.M.–pƎedsedaͲÚstavzemĢdĢlskéekonomikyainformací
Ing.JaromírVašíēek,CSc.–místopƎedsedaͲÚstavprohospodáƎskouúpravulesƽ
Ing.JanLojda–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR
RNDr.JanaMalá,CSc.–ēlenͲVýzkumnýústavlesníhohospodáƎstvíamyslivosti,v.v.i.
Ing.PavlaKarychová–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR
Ing.VáclavRybáƎ–ēlenͲLesyeskérepubliky,s.p.
Ing.JiƎíBílý,Ph.D.–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR

Ke dni 11.9.2013 byl zpozice pƎedsedy dozorēí rady odvolán PhDr. Jan Šlajs a bylo
ukonēenoēlenstvíIng.PavleKarychové,kteráodešlanamateƎskoudovolenou.

Složenídozorēíradyod11.9.2013

Ing.JaromírVašíēek,CSc.–pƎedsedaͲÚstavprohospodáƎskouúpravulesƽ
doc.Ing.VáclavKupēák,CSc.–místopƎedsedaͲeskázemĢdĢlskáuniverzitavPraze
Ing.JanLojda–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR
Výroēnízpráva2013
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RNDr.JanaMalá,CSc.–ēlenͲVýzkumnýústavlesníhohospodáƎstvíamyslivosti,v.v.i.
Ing.JanaSlabá–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR
Ing.VáclavRybáƎ–ēlenͲLesyeskérepubliky,s.p.
Ing.JiƎíBílý,Ph.D.–ēlenͲMinisterstvozemĢdĢlstvíR

4.3.2innostdozorēírady
DozorēíradazasedalavprƽbĢhuroku2013na4Ǝádnýchzasedáních–8.3.,24.5.,13.9.a
13.12.2013
KromĢ Ǝádných zasedání dozorēí rada rozhodovala ve 4 pƎípadech hlasováním per rollam
(mimozasedání),atovždyvpƎípadechprodejenemovitéhomajetkuinstituce.



5.ZmĢnazƎizovacílistiny
Vroce2013nebylaprovedenažádnázmĢnazƎizovacílistinyē.j.22974/2006Ͳ11000zedne
13.4.2010.



6.Organizaēníschéma
VprƽbĢhuroku2013nedošlokezmĢnĢorganizaēníhoschématu.
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7.Hodnoceníhlavníēinnosti

PƎedmĢtemhlavníēinnostiústavudlezƎizovacílistinyjezákladníaaplikovanývýzkumavývoj
voborech lesního hospodáƎství a myslivosti a vpƎíbuzných oborech ktĢmto oborƽm se
vázajících,vēetnĢ:
- úēastivmezinárodníchanárodníchcentrechvýzkumuavývoje;
- monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystémƽ na plošné a intenzivní
ekosystémové úrovni vrámci evropského výzkumného prostoru (ERA), vnávaznosti
na vývoj spoleēné metodologie monitoringu na výzkumné projekty a aktivity
Evropskéunie;
- vĢdecké,odbornéapedagogickéspolupráce;
- ovĢƎování a pƎenosu výsledkƽ výzkumu a vývoje do praxe, vēetnĢ poradenské
ēinnostiazavádĢnínovýchtechnologií;
- lesnickéamysliveckéēinnosti.

VrámcihlavníēinnostiústavubylyƎešenynásledujícívýzkumnéprojekty:


7.1VýzkumnýzámĢr

StabilizacefunkcílesavantropogennĢnarušenýchamĢnícíchsepodmínkáchprostƎedí
(A.Jurásek;2009–2013;VýzkumnýzámĢrMZE0002070203;9205)
Vroce2013probíhalposlednípátýrokƎešenívýzkumnéhozámĢru,vekterémjesoustƎedĢn
dlouhodobý koncepēní výzkum organizace. Výzkum byl realizován v pĢti navzájem
propojených dílēích zámĢrech, znichž každý se dále ēlení do 3 až 5 tematických okruhƽ.
ZámĢrpƎímonavazujenadvavýzkumnézámĢryzlet2004–2008,atoVZMZE0002070201
„Stabilizace funkcí lesa vbiotopech narušených antropogenní ēinností vmĢnících se
podmínkáchprostƎedí“aVZMZE0002070202„ŠlechtĢnílesníchdƎevinazáchranagenových
zdrojƽ cenných a ohrožených populací, vēetnĢ využití biotechnologických postupƽ, metod
molekulárníbiologieapoznatkƽlesníhosemenáƎstvívlesnímhospodáƎství“.
VýsledkyzískanépƎiƎešeníjsouprƽbĢžnĢpublikoványvevĢdeckýchaodbornýchēasopisech
apoznatkypropraxiveformĢcertifikovanýchmetodikadalšíchaplikaēníchvýstupƽ.

DílēízámĢr01:EkologickástabilitalesníchporostƽadynamikazmĢnprostƎedí
(V.Šrámek;9210)
Dílēí zámĢr 01 je zamĢƎen na hodnocení zdravotního stavu lesních porostƽ a hodnocení
parametrƽvýživy,meteorologickýchjevƽazneēištĢníovzduší,kteréstabilitulesníchporostƽ
ovlivŸují. Souēástí DZ 1 je i vyhodnocení výsledkƽ dlouhodobého hydrologického výzkumu.
Vroce 2013 bylo provedeno opakované šetƎení zdravotního stavu a výživy mladých
smrkovýchporostƽvoblastiKrušnýchhor,Lužickýchhor,Jizerskýchhor,KrkonošaOrlických
hor. V roce 2013 se prƽmĢrná defoliace pohybovala od 19,7% (Lužické hory) do 25,9%
(Jizerské hory). Z pohledu devíti hodnocených let je zƎejmé, že defoliace korun se
vposledním období pohybuje v rozmezí od 15 do 25%, meziroēní nárƽsty a poklesy
defoliace korun se pohybují Ǝádu jednotek procent. Nejvyšší výškový pƎírƽst pƎesahující
Výroēnízpráva2013
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60cm byl vroce 2013 namĢƎen v Lužických horách (63,4 cm), kde jsou sledované porosty
nejmladší ve srovnání s celým souborem ploch. V imisní oblasti Krušných hor byl potvrzen
dlouhodobýpozitivnítrendsníženízneēištĢníovzduší,kterémuodpovídásnižovánídefoliace,
zvyšování pƎírƽstu a poklesu obsahu zátĢžových prvkƽ cca do roku 2007. V souēasné dobĢ
pƎedstavuje potenciální riziko výživa porostƽ na dlouhodobĢ acidifikovaných pƽdách
zejména s ohledem na nízké obsahy bazických kationtƽ (Ca, K, Mg) a fosforu. Vposledním
roce se koncentrace dusíku v 1. roēníku jehliēí snížily prakticky ve všech sledovaných
pohoƎích, pohybovaly se v rozmezí od 1,492 do 1,651%. Nejvyšší koncentrace byly
stanoveny v Jizerských a Krušných horách. Malý pokles koncentrace byl zaznamenán
vOrlických horách u prvního roēníku jehliēí. Stanovené hodnoty charakterizují dobrou až
velmidobrouvýživudusíkem.
Dlouhodobé efekty vápnĢní (10 let po zásahu) jsou statisticky prƽkazné stále pƎedevším
vpovrchových horizontech – v nadložním humusu a organominerálním horizontu A.
Vhlubších vrstvách minerální pƽdy se projevuje pouze mírné zvýšení pH a nárƽst
pƎístupného hoƎēíku. V západním KrušnohoƎí jsou zmĢny výraznĢjší než ve východní ēásti
Krušných hor, což je zpƽsobeno pƎedevším velkou variabilitou pƽdních podmínek ve
východnímKrušnohoƎí.ZhlediskavýživydƎevinjepatrnévýraznésníženívzorkƽsdeficitním
obsahemhoƎēíkuvlistovýchorgánech.

Dílēí zámĢr 02: Význam hmyzu a hub vlesních ekosystémech vmĢnících se podmínkách
prostƎedí
(P.Zahradník;9211)
Cílem DZ 02 je analýza a syntéza základních údajƽ o významu a funkci vybraných
dendrofágních skupin organismƽ vlesních porostech. Výzkum je zamĢƎen zejména na
studium symbiotických akompetiēních vztahƽ, ovlivŸování biodiverzity managementem,
taxonomie, bionomie apopulaēní dynamiky a vneposlední ƎadĢ i na otázky využití
patogenníchaparazitickýchorganismƽvbiologickéochranĢlesa.
Vyhodnocení vzájemného pomĢru aktivních a neaktivních mykorhiz na trvalé zkusné ploše
dubu vjednotlivých mĢsících naznaēuje pƎevahu neaktivních mykorhiz. PrƽmĢrná hodnota
hustoty neaktivních mykorhiz na hodnocených dubových plochách byla vmnohaletém
prƽmĢrupƎibližnĢ1,67xvyššínežhodnotahustotyaktivníchmykorhiz.
PrƽmĢrné napadení hodnocených porostƽ kloubnatkou smrkovou na LS Klášterec je oproti
roku2010zƎetelnĢvyšší,avšaknepatrnĢlepšívesrovnánísrokem2011.NaLSLitvínovipƎes
silnou rozpracovanost a postupující rekonstrukce se prƽmĢrná hodnota napadení porostƽ
sice pomalu, avšak stále horší. PƎibylo i procento stromƽ Ǝazených do 3. kategorie (75 %
nerašících pupenƽ), resp. i ēerstvĢ odumƎelých (4. kat.). Zdosud studovaného materiálu
vyplývá, že houba mƽže sporulovat prakticky bĢhem celé vegetaēní sezóny, avšak
najednotlivýchstanovištíchpomĢrnĢkrátce.
Studium taxocenóz motýlƽ smíšených smrkoͲbukových porostƽ Žofínského pralesa a
Boubínského pralesa potvrdilo do souēasnosti výskyt 416 druhƽ vprvní rezervaci a 307
druhƽvdruhérezervaci.Uzhruba10%zjištĢnéhodruhovéhospektra(36taxonƽ)jepƎitom
vodbornéliteratuƎeuvádĢnapƎímápotravnívazbanasmrkztepilý.Vpodmínkácheskaje
nasmrkucelkemznámokolem75druhƽmotýlƽ,vobourezervacíchsetedyvyskytujeplných
50%druhƽžijícíchunásnatétodƎevinĢ.
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Vrámci studia taxonomie a ekologie kƽrovcovitých a ēervotoēovitých byly zjištĢny nové
druhy pro R, ale i pro jiné státy, byly popsány nové druhy a zpracovány urēovací klíēe,
vēetnĢklíēeēelediēervotoēovitýchprostƎedníEvropu.
BylapotvrzenaúēinnostnovýchmetodprotipodkornímuadƎevokaznémuhmyzusystémem
Complion(systémTrinetasítĢStoranet).Jsoupraktickysrovnatelnésestávajícímimetodami
azhlediskaochranypƎírodníhoprostƎedínedocházíkekontaminacipƽdy(jdeobezúletovou
metodu).
SmrkpichlavýjeproklikorohaborovéhoménĢatraktivnípƎizakládánínovéhopokolenínež
smrkztepilý.Atraktivníprovývojlarevklikorohajeiborovicekleē.
V Krkonoších bylo zjištĢno nĢkolikpatogenƽ lýkožrouta smrkového (stƎevní hlístice 32,3 %,
mikrosporidie Chytridiopsis typographi 2,8 %, hromadinka Gregarina typographi 3,5 %,
parazitoidi1,4%,neogregarinaMattesiaschwenkei4,1%apoxvirusItEPV13,0%).Kvýpoētu
minimální velikosti vzorku pro studium patogenƽ byly použity infekēní hladiny ItEPV.
Zdosažených výsledkƽ vyplývá, že pro odhad infekēních hladin patogenƽ postaēuje vzorek
zhruba 60 broukƽ zjednoho stromu z rƽzných vzdáleností od paty kmene – 3 vzorky,
aalespoŸ ze 3 rƽzných lapákƽ (celkem tedy ca 180 broukƽ), abychom dosáhli pƎesnosti
infekēních hladin, které odpovídají maximální chybĢ zhruba 1/3 prƽmĢru požadované
pƎesnostiinfekēníhladinypatogenƽ.
U Ips duplicatus získaných vlapaēích byla zaznamenána prƽkaznĢ vyšší hladina stƎevních
hlístic(13,5%)nežvlapácích(2,9%),cožjezƎejmĢdánoschopnostíhlísticpƎecházetmezi
hostitelipopomĢrnĢkrátkédobĢ(výbĢryvlapaēíchbylyvždyažpo7–10dnech).Udalších
patogenƽ byla hladina vždy vyšší na lapácích než vlapaēích. Umikrosporidie Chytridiopsis
typographibylazjištĢnanákaza5,8%vlapaēícha8,9%nalapácích,uLarssonielladuplicati
pak30,8%broukƽvlapaēícha52,9%nalapácích.UIpstypographusbylyzjištĢnyobdobné
výsledky: brouci odebraní vlapaēích byli nakaženi stƎevními hlísticemi více (43,9 %) než ti
odebranízlapákƽ(35%).HromadinkaGregarinatypographibyladetekovánapouzeu0,3%
jedincƽ odebraných zlapaēƽ, na lapácích se nevyskytovala. Naopak mikrosporidie
Chytridiopsis typographi byla prƽkaznĢ ēastĢji vjedincích získaných zlapákƽ (10,9%) než
zlapaēƽ (1,8 %). Infekēní hladiny patogenƽ lýkožroutƽ ve vzorcích zlapákƽ i lapaēƽ se dle
dosažených výsledkƽ liší minimálnĢ, zajímavé je zjištĢní vyšší infekēní hladiny hlístic
vlapaēíchaoprotitomunižšíinfekēníhladinymikrosporidiíuoboudruhƽlýkožroutƽ.
Výsledkyvýzkumumravencƽdokládají,žemnožstvísvĢtlajedƽležitýfaktorovlivŸujícíjejich
výskyt ve smrkových porostech. Více druhƽ i vĢtší poēet jedincƽ se vyskytuje na velkých
pasekách,kdebylonalezeno5druhƽmravencƽ.Namalýchpasekáchavokolnímvzrostlém
lese pouze dva druhy. Na základĢ získaných výsledkƽ lze konstatovat, žepƎírodĢ blízké
hospodaƎenínemusíbýtvždyvýhodnéprozachováníapodporubiodiverzity.

DílēízámĢr03:ŠlechtĢní,záchranaareprodukcegenovýchzdrojƽlesníchdƎevinvmĢnících
sepodmínkáchprostƎedí
(P.Máchová;9209a9212)
Cílem Ǝešení DZ 03 je udržení a zvyšování genetické variability zdrojƽ reprodukēního
materiálulesníchdƎevinproposíleníekologickéstabilityporostƽazajištĢníplnĢnízákladních
funkcí lesa. Vroce 2013 byla realizována hodnocení kvantitativních a kvalitativních
charakteristik na národních i mezinárodních provenienēních plochách smodƎínem
Výroēnízpráva2013
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opadavým, bukem lesním a javorem klenem a na výsadbách tisu ēerveného vLužických
horách.
Pokraēovaly práce na mezidruhové hybridizaci domácích druhƽ dubƽ pĢstováním
ahodnocením semenáēkƽ hybridƽ získaných vpƎedchozích letech. Vsemenných sadech
javoru klenu bylo provedeno zhodnocení fruktifikace. ProbĢhlo šetƎení druhové ēistoty
vybraných porostƽ dubu letního a zimního fenotypové tƎídy B uznaných ke sklizni
semennéhomateriálu.
Bylyrealizoványaktivitykzachovánígenetickýchzdrojƽvzácnýchaohroženýchendemických
jeƎábƽ. Na provenienēních plochách sjasanem ztepilým a úzkolistým bylo vsouvislosti
svýskytemašíƎenímhoubovéchorobyChalarafraxineaprovedenohodnocenízdravotního
stavu.
PokraēovaloovĢƎováníaktuálníhostavudlouhodobýchvýzkumnýchplochsjedlívznešenou,
jedlí obrovskou a borovicí pokroucenou. Na ploše sjedlí obrovskou bylo provedeno
komplexní šetƎení vēetnĢ odbĢrƽ pro pedologické analýzy. Byla provedena kontrola rƽstu
proveniencínavýzkumnýchplocháchsoƎešákemēerným.
VrámciƎešeníproblematikyzáchranycennýchpopulacílesníchdƎevinbylystandardizovány
využívané biotechnologické metody a probĢhla optimalizace kultivaēních podmínek
nĢkterýchendemitníchdruhƽ.BylyprovedenyDNAanalýzyvybranýchklonƽjedlebĢlokoré,
dubuletního,dubuzimníhoasmrkuztepilého.
VoblastilesníhosemenáƎstvíbylavyhodnocenafruktifikacesemennéhosaduborovicelesní
Rudíkovyzaobdobí2009–2013,jakožidílēídataokvalitĢsemensmrkuztepilého,borovice
lesní,modƎínuopadavéhoajedlebĢlokorézaobdobí1971–2012adatazestratifikacebukvic
prostanovenípƎesnĢjšídélkypƎedosevnípƎípravy.

Dílēí zámĢr 04: Zakládání lesních porostƽ a zalesŸování vmĢnících se podmínkách
prostƎedí
(A.Jurásek;9206)
Cílem tohoto dílēího zámĢru je uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, integrity,
zdravotního stavu a odolnosti novĢ zakládaných lesních porostƽ sohledem na scénáƎ
možnýchklimatickýchzmĢn.
Vroce2013probíhaloovĢƎovánídynamikyrƽstuvýsadebsadebníhomateriálulesníchdƎevin
zrƽzných školkaƎských technologií, vēetnĢ optimalizace postupƽ umĢlé obnovy lesa.
Pokraēovalo také hodnocení dlouhodobých experimentƽ sobnovou apƎestavbou lesa
vproblémovýchbiotopech,vēetnĢvýzkumuekologickýchfaktorƽobnovylesaazalesŸování.
Výsledky výzkumu napƎ. potvrzují významný vliv fyziologického poškození pƎi nesprávné
manipulaci se sadebním materiálem na následné ztráty po výsadbĢ a rƽst. Narušení
dynamiky rƽstu se projevuje i nĢkolik let po výsadbĢ. Vdlouhodobých Ǝadách mĢƎení se
potvrzuje velmi dobrý rƽst výsadeb krytokoƎenného sadebního materiálu lesních dƎevin
zintenzivních školkaƎských technologií, a to i vextrémnĢjších horských podmínkách.
Zaklíēové morfologické kritérium u sadebního materiálu borovice lesní pro stanovištĢ
ohrožovanásuchemjetƎebapovažovatpomĢrobjemukoƎenƽkobjemunadzemníchēástí,
který by nemĢl klesat pod 1:3. Vdlouhodobých Ǝadách mĢƎení se potvrzuje i velmi dobrá
kvalita výsadeb Ǝízkovancƽ buku, dubu a smrku. Systémové Ǝešení kvality sadebního
Výroēnízpráva2013
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materiálubylovyužitoivlegislativĢpƎireviziparametrƽobvykléobchodníjakostisadebního
materiáluproobnovulesa.
VrámcivýzkumubylydáleupƎesnĢnyipodmínkypropƎirozenouobnovudƎevinvzávislosti
na jejich požadavcích na svĢtelné podmínky. SouēasnĢ byl potvrzen pƎíznivý efekt
pƎípravného porostu na mikroklima stanovištĢ. \ada poznatkƽ byla získána i vrámci
výzkumu zalesŸování a optimalizace pĢstební péēe o výsadby na bývalých zemĢdĢlských
pƽdách.

Dílēí zámĢr 05: Podpora funkcí lesa pĢstebními opatƎeními pƎi výchovĢ a obnovĢ lesních
porostƽ
(M.Slodiēák;9207)
Cílem Ǝešení dílēího zámĢru je získání podkladƽ pro pĢstební postupy vedoucí
kpƎizpƽsobivosti a odolnosti lesních ekosystémƽ v dlouhodobém mĢƎítku vmĢnících se
podmínkách prostƎedí, zachování a posílení funkcí lesƽ pƎi poskytování ochrany pƎed
pƎírodnímikatastrofamianapodporuekonomickéživotaschopnostivíceúēelovéaudržitelné
správy lesƽ. Vroce 2013 pokraēovalo Ǝešení projektu vproblematice podpory funkcí lesa
výchovou, podpory funkcí lesa pƎi obnovĢ a výzkumu funkcí lesa pƎemĢnou souēasných
jehliēnatýchmonokultur.
Na základĢ hodnocení výsledkƽ opadových pomĢrƽ v mladých borových (SLT 1 M) a
dubových(SLT2Ka2H)porostechbylozjištĢno,ževmladýchborovýchporostechseroēní
opadpohybujemezi2až6avmladýchdubovýchporostechod3do7tunsušinynahektar.
Uobou sledovaných dƎevin se množství opadu mĢní (trend nárƽstu) se zvyšující se výēetní
základnouporostƽaspostupnýmubývánímustupujícíchpodúrovŸovýchjedincƽ.Výchovný
zásah se mƽže projevit snížením roēního opadu v následujících letech. Množství roēního
opadu mƽže být zejména na extrémnĢjších stanovištích u obou dƎevin ovlivnĢno
klimatickými faktory. V mladých borových porostech byl zaznamenán vyšší opad v letech
spodprƽmĢrnýmisrážkamianadprƽmĢrnýmiteplotami.Naprotitomuvmladýchlistnatých
porostech dubu byl zjištĢn vyšší roēní opad v letech s vlhēím a chladnĢjším klimatem
vletníchmĢsících.PƎistudiuhydrologickýchbilancíhorskéhopovodíbyloshledáno,žepƽda
na konci period sucha mohla pro snížení kulminaci velkých vod zachytit až 75–120 mm
srážkovévodynakambizemia44–104mmupodzolu.PodzemnínádržvlesnípƽdĢpovodí
(33 ha) pojala až 34–43 tis. m3 pƽdní vody. Zpovodí vprƽmĢru roēnĢ odtékalo celkem
317mm podzemní vody, ztoho 197 mm do hydrogeologických struktur a 120 mm do
potoka. Hodnocení dynamiky introskeletové eroze vēasové ƎadĢ 20 let prokázalo na
balvanitých stanovištích redukci pƽdní vrstvy pod rozpadajícími se smrkovými
kmenovinamio7cm, pƎi výchozí prƽmĢrné tloušƛce 19cm. Na imisních holoseēích, kde
vrstvabylazeslabenajižpƎitĢžbĢasoustƎeěovánídƎeva(výchozítloušƛkavprƽmĢru14cm),
došlotakékredukcio7cm.Namístech,kdedošlokúplnéztrátĢpƽdyavystoupenísutĢ,je
nezbytnékopĢtovnémuzalesnĢnípoužítspeciálnítechnologies4–6xvyššíminákladyoproti
standardní jamkové technologii. Na základĢ hodnocení vlivu intenzivního prosvĢtlení
smrkových tyēovin snĢhovým polomem bylo zjištĢno, že intenzivní prosvĢtlení smrkových
tyēovin snĢhovým polomem (53 % poētƽ stromƽ, 65 % kruhové základny) se projevilo na
tloušƛkovém pƎírƽstu a vlhkosti svrchní vrstvy pƽdy. UvolnĢné stromy vykazují zvýšený
tloušƛkový pƎírƽst, pƎírƽst na kruhové základnĢ u proƎedĢných porostƽ a kontrole je
obdobný. Zlomené stromy s dostateēnou délkou koruny vykazují srovnatelný tloušƛkový
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pƎírƽst jako stromy bez zlomu. Zlomem koruny a snížením výšky stromu se zvýšila
individuálnístabilitastromƽ,podílnahodilétĢžbyvdalšíchletechnepƎesáhl5%.Regenerací
korun vĢtšiny zlomených stromƽ náhradními vrcholy se snížily rozdíly v relativních délkách
korunstromƽpoškozenýchanepoškozených.


7.2ProjektyMZe(NAZV)

OptimalizacepĢstebníchopatƎeníprozvyšováníbiodiverzityvhospodáƎskýchlesích
(J.Souēek;2010–2014;NAZVQI102A085;7085)
CílemprojektujeposkytnoutpodkladyprooptimalizacipĢstebníchopatƎenízamĢƎenýchna
podporu biodiverzity hospodáƎských lesƽ. Dílēí cíl projektu Ǝešený pracovníky ústavu je
zamĢƎený na vyhodnocování historických snah úprav druhové skladby a porostní struktury
maloplošnými obnovními postupy a zhodnocení souēasného stavu obnovních prvkƽ.
BiometrickášetƎenínahistorickýchmaloplošnýchobnovníchprvcíchzahrnujísledovánírƽstu
apotenciálníkvalityjedincƽvmaloplošnýchobnovníchprvcích.RƽstikvalitajedincƽznaēnĢ
kolísá vzávislosti na porostních podmínkách a konkrétním postupu hospodaƎení. Vrámci
Ǝešení je dokonēován model pronikání pƎímého sluneēního záƎení do lesních porostƽ
rozpracovanýchmaloplošnýmiobnovnímipostupy.

Stav lesních pƽd jako urēující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplŸování
produkēníchimimoprodukēníchfunkcílesƽ(FORSOIL)
(R.Novotný;2011–2014;NAZVQI112A168;7168)
CílemprojektujepƎinéstpraktickyuplatnitelnévýsledkyprolesníhospodáƎstvívR.Formou
mapovýchvýstupƽbymĢlabýtnareálnýchdatechzprƽzkumupƽdníchvlastnostívlesních
porostechaktualizovánamapakritickýchzátĢží,kterábudemítƎadupraktickýchdopadƽpro
lesnickýmanagement,systémvyužíváníbiomasysohledemnastavlesníchpƽdaplánování
melioraēních opatƎení. Hodnocení empirických zátĢží na základĢ vyhodnocení vegetaēních
snímkƽadalšíchparametrƽumožníreálnoupƎedstavuostavubiodiverzitylesníchporostƽ.
Rok2013byltƎetímrokemƎešeníprojektu.DosavadnívýsledkypƎineslyinformacioposunu
chemických vlastností lesních pƽd. Ty jsou oproti nĢkterým pƎedpokladƽm ochuzeny
onezanedbatelné množství bazických prvkƽ, zejména vápníku a hoƎēíku, ēasto i draslíku.
Nasycení pƽd bázemi je nízké a aktuální údaje neodpovídají pƎedpokladƽm, které jsou
olesních pƽdách uloženy v databázi typologického systému. OpakovanĢ proto
upozorŸujemenarizikavyplývajícízdoporuēení,kterázúdajƽtypologievycházejí–aƛužse
jednáomožnostivyužitítĢžebníchzbytkƽproenergetickéúēely,pĢstovánírychlerostoucích
dƎevin nebo jiné. Dalším dƽležitým zjištĢním je fakt, že na nĢkolika desítkách pravidelnĢ
sledovaných ploch došlo v uplynulých 15 letech k nárƽstu zastoupení nitrofilních druhƽ a
tato zjištĢní korespondují s nárƽstem koncentrace dusíku v lesních pƽdách. S dlouhodobĢ
vysokou depozicí dusíku souvisí také riziko nasycení ekosystému lesa dusíkem, což již na
nĢkterých místech vede, a na jiných v krátké dobĢ povede, k pƎekroēení úrovnĢ kritické
zátĢže.NejvĢtšípƎekroēenízátĢženutriēníhodusíkubylozjištĢnovOrlickýchhorách(Luisino
údolí) a dále také v oblasti Slavkovského lesa (Horní Lazy) nebo ve stƎedních echách
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(Želivka, BƎezka). Velmi dƽležitým zjištĢním je, že souēasná metodika výpoētu depozice
dusíkumƽžeznaēnĢpodhodnocovatdepozicireálnou.NeberetotižvúvahunĢkterésložky,
které mohou pƎispĢt k depozici, protože se nemĢƎí. V rámci projektu je také studován
pƎíspĢvekhorizontálníchsrážekkcelkovédepozici,kterýjepodlevšechdosavadníchzjištĢní
pomĢrnĢvýznamný.
NaprojektusepodílíkromĢVÚLHMtaképracovnícizHMÚ,GS,Ekotoxa,s.r.o.aVLS,s.p.

Možnosti cíleného pĢstování a využití geneticky hodnotných ēástí populací sadebního
materiálusmrkuztepiléhosklimaxovoustrategiírƽstuprohorskéoblasti
(J.Leugner;2011–2014;NAZVQI112A170;7170)
Úēelem projektu je významné rozšíƎení poznání a ovĢƎení možností zlepšení zdravotního
stavu astability novĢ zakládaných a stávajících mladých smrkových porostƽ v horských
oblastech.TímbymĢlbýtdobudoucnaodstranĢnproblémsnevyváženýmnebochybĢjícím
podílem geneticky nejkvalitnĢjších jedincƽ a zvýšena stabilita porostƽ (výrazné omezení
potƎeby rekonstrukcí porostƽ poškozených snĢhem a dalšími biotickými vlivy). Bude
vypracován technologický postup k rychlé a úēinné stabilizaci stávajících mladých lesních
porostƽsmrkuv8.LVS,unichžjevysokápravdĢpodobnostzhoršenéhozdravotníhostavua
poškozeníbiotickýmivlivy.PƎipƎípadnýchrekonstrukcíchbudemožnéjedincesklimaxovou
strategiírƽstuvyužítjakokostruprozpevŸovánítĢchtoporostƽdoplŸujícíobnovou.Vroce
2013 byl ukonēen 2. výstup (V001 – OvĢƎit a upƎesnit metodu Ǝízkování v provozních
podmínkách se zamĢƎením na specifika horských populací smrku ztepilého). Vjeho
rámcibyla vypracována a pƎedložena „ovĢƎená technologie“ – Vegetativní množení smrku
ztepiléhozhorskýchoblastívprovozníchpodmínkáchlesníškolky.
Dalším výsledkem je rozpĢstovaný experimentální sadební materiál, a to nejen
vkontrolovanýchpodmínkáchexperimentálníškolkyƎešitele,aleivprovozníchpodmínkách
spolupracujícíchlesníchškolek(Lesoškolky,s.r.o.,\eēanynadLabem).
PoznatkyvýzkumujsouprƽbĢžnĢpublikoványvrecenzovanýchvĢdeckýchēasopisech.

PĢstebnípostupypƎizavádĢnídouglaskydoporostníchsmĢsívpodmínkáchR
(M.Slodiēák;2011–2014;NAZVQI112A172;7172)
Cílem projektu, jehož Ǝešení bylo zahájeno vroce 2011, je vypracovat návrhy pĢstebních
postupƽzavádĢnídouglaskytisolistédoporostƽ.TatoproblematikajeƎešenavoblastivolby
reprodukēního materiálu, pĢstování sazenic, pƎirozené obnovy, tvorby smĢsí a výchovy.
Vroce2013bylazaVÚLHM(koordinátorprojektu)vĢnovánapozornostzejména:provedení
mĢƎenínajižzaloženýchplocháchatabelárníagrafickévyhodnocenívýsledkƽmĢƎenívēetnĢ
doplnĢnídatabází.
Pro splnĢní cíle „Stanovit postupy vnášení douglasky tisolisté do zakládaných porostƽ
hlavních hospodáƎských dƎevin za úēelem tvorby funkēnĢ optimální pƎímĢsi“ pokraēovalo
vroce 2013 mĢƎení a hodnocení výsadeb na plochách vširokém spektru cílových
hospodáƎských souborƽ. ZpƎedbĢžných výsledkƽ šetƎení na plochách se skupinovým
smíšením douglasky a hlavních hospodáƎských dƎevin je zƎejmé, že douglaska je schopna i
vpomĢrnĢ extrémních podmínkách vykazovat srovnatelné pƎírƽsty jako domácí dƎeviny na
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odpovídajícíchstanovištích.ZatímnejlepšíchvýsledkƽdosahovaladouglaskavpoloháchCHS
23a25(45).
Vrámci hodnocení vlivu výchovy byl opakovanĢ zmĢƎen a vyhodnocen vliv výchovy
naporostydouglaskyadalšíchhospodáƎskýchdƎevin.Dosavadnívýsledkyzplochnaznaēují,
žedouglaskavelmidobƎeabezprostƎednĢreagujenavýchovuzvýšenímintenzitypƎírƽstua
byly zaznamenány náznaky stabilizace uvolnĢných stromƽ již po první rƽstové periodĢ.
SouēasnĢbylidentifikovánavroce2013potvrzenpƎíznivývlivzásahƽnapƎimíšenédƎeviny,
kteréreagovalynauvolnĢníještĢintenzivnĢjineždouglaska.

LesnickéazemĢdĢlskéaspektyƎízenívodníkomponentyvkrajinĢ
(V.ernohous;2011–2014;NAZVQI112A174;7174)
Projekt je postaven na studiu vodního režimu horských a podhorských lesních
azemĢdĢlských ekosystémƽ a zpƽsobƽ jejich obhospodaƎování. Využívá soustavu
dlouhodobĢ provozovaných experimentálních lesních pĢstebnĢ hydrologických objektƽ
vpodhorské a horské oblasti Orlických hor a objektƽ zemĢdĢlskoͲmelioraēních ve
východníchechách.Základníposláníprojektulzecharakterizovatjakoposouzeníaspektƽa
možnostíobhospodaƎovánílesníazemĢdĢlskékrajinyvhorskýchapodhorskýchoblastechs
cílemzmírŸovat(minimalizovat)extrémnísituace(pƎívalovésrážky,dlouhodobésucho)pro
zabezpeēení ochrany vodních pomĢrƽ, zajištĢní nezhoršování pomĢrƽ odtokových,
zlepšováníretenēníschopnostikrajinyaochranukvantityakvalityvtvorbĢvodníchzdrojƽ.
V roce 2013 byla napƎíklad provedena analýza a komparace hydrologických bilancí lesních
azemĢdĢlskýchpovodíprovlhkéasuchéperiodyvevztahukodtokƽmpomocíodtokových
koeficientƽ, srážkových úhrnƽ, indexu pƎedchozích srážek a územního výparu se ztrátami.
Vjednotlivýchperiodáchsuchapakbylaanalyzovánaobjemovávlhkostpƽdyzhloubek15,
30,45a60cmpƽdníhoprofilu,atonaētyƎechmístechvmladémsmrkovém(SM)porostu
(vegetaēní hydrologické pƽlroky 2009–2013) a vbukosmrkovém (BKͲSM) mladém porostu
(vegetaēníhydrologicképƽlroky2011–2013).Hodnocenílátkovéhotokuzlesníchanelesních
povodísledovalovlivlesanakvalituvodysezamĢƎenímnazneēištĢníiontydusíku.NáslednĢ
byla hodnocena potƎeba ēištĢní odtékajících vod a jeho ekonomické dopady. Na novĢ
rozpracované metodĢ rozēlenĢní odtoku na dvĢ a více složek pokraēovalo odlaěování
koneēné podoby webových stránek autorizovaného software (KULHAVÝ Z., ERNOHOUS V.,
2013: RozēlenĢní složek odtoku numerickými metodami. Autorizovaný software:
http://www.hydromeliorace.cz/sw/separace,VÚMOP,v.v.i.,VÚLHM,v.v.i.).
V roce 2013 také pokraēovalo vytĢžení terénního prƽzkumu a vyhodnocení pƎírodních a
technických pomĢrƽ zalesnĢných zemĢdĢlských lokalit s vybudovaným drenážním
odvodnĢním. Na tomto základĢ byl vytváƎen rozhodovací algoritmus (ve formĢ software)
opodmínkách, rizicích, možnostech aekonomice zalesnĢní pro majitele tĢchto pozemkƽ
(KULHAVÝ Z., MELÍK M., HURDAJ., 2013: Posuzování vhodnosti pozemkƽ pro zalesnĢní se
zƎetelem na existenci odvodnĢní drenáží. Autorizovaný software a manuál. Soubor
dokumentƽavýpoēetníchnástrojƽ.
http://www.drenaz.netawww.hydromeliorace.cz/drenaz/,VÚMOP,v.v.i.).
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MetodyhodnocenízátĢželesníchpƽdrizikovýmilátkamiaidentifikaceekologickýchrizik
kontaminacelesníchpƽd
(V.Šrámek;2011–2014;NAZVQI112A201;7201;hlavníƎešitel:L.Borƽvka,eskázemĢdĢlská
univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a pƎírodních zdrojƽ, Katedra
pedologie a ochrany pƽd; další Ǝešitelé: Masarykova univerzita v BrnĢ, PƎírodovĢdecká
fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostƎedí (RECETOX); Výzkumný ústav
melioracíaochranypƽdy,v.v.i.)
Cílem tohoto projektu je vytvoƎit objektivní metodické postupy a kritéria pro hodnocení
zátĢže lesních pƽd kontaminací potenciálnĢ rizikovými prvky a perzistentními organickým
polutantynazákladĢhodnocenírizik.Rok2013byltƎetímrokemƎešeníprojektu.Hlavníēást
pracíbylavĢnovánadokonēeníodbĢrƽaanalýzpƽdníchvzorkƽ.BylyvypracoványpƎedbĢžné
mapy kontaminace lesních pƽd rizikovými prvky. Definitivní zpracování výsledkƽ analýz je
náplníposledníhorokuƎešeníprojektƽ.

Obsahy slouēenin hliníku vlesních pƽdách: Identifikace problémových lokalit, metody
omezení degradaēních zmĢn vpƽdách, možnosti hospodaƎení pro udržení produkēní
aostatníchfunkcílesa.
(V.Šrámek;2009–2013;NAZVQI92A216;7216)
Projekt byl Ǝešen ve spolupráci seskou zemĢdĢlskou univerzitou – Fakultou agrobiologie,
potravních a pƎírodních zdrojƽ. Opíral se o výsledky mezinárodního programu Evropské
komiseBIOSOIL,vrámcikteréhobylynaúzemíRpodrobnĢanalyzoványlesnípƽdyna154
plochách mezinárodního monitoringu. Na vybraných reprezentativních plochách ve
smrkovýchabukovýchporostechbylytytoanalýzydoplnĢnyostanoveníjednotlivýchspecií
hliníku. V porostech byly odebírány vzorky koƎenƽ, u kterých je stanovována životnost,
množstvíakvalitamykorhizapomĢrCa/Al.ZvýsledkƽƎešenívyplývá,žetoxicitahliníkuje
vsouēasnédobĢnegativnímfaktoremprobukovéporosty.SmrkovéporostyrostouobecnĢ
vménĢpƎíznivýchpƽdníchpodmínkách(zhlediskachemismupƽdy).MaximálníprokoƎenĢní
je ve svrchní vrstvĢ pƽdy na pƎechodu humusové vrstvy a minerální pƽdy. To pƎedstavuje
potenciální riziko pro porosty se zabezpeēením výživy zejména v sušších obdobích.
Nadruhou stranu jsou tyto povrchové horizonty díky vysokému obsahu humusových látek
pƎíznivézhlediskapƽsobeníhliníkuviontovéformĢ,cožseodrážívpƎíznivĢjšíchpomĢrech
Ca/Al v koƎenech i v pƽdním roztoku. Smrkové porosty jsou tak spíše limitovány celkovým
nedostatkem živin a v nižších polohách suchem, než toxickým pƽsobením hliníku. Buky
rostou obvykle na pƎíznivĢjších stanovištích a v prƽmĢru mají výraznĢ nižší defoliaci než
smrkovéporosty.Vhlubšíchpƽdníchhorizontech(20–40cm)ovšembylyzjištĢnynepƎíznivé
pomĢryCa/AlvjemnýchkoƎenechbuku,nakteréreagujeivitalitakoƎenƽazdravotnístav
porostƽvyjádƎenýdefoliací.
Výsledky Ǝešení naznaēily, že by bylo vhodné upravit stávající metody plošných prƽzkumƽ
lesních pƽd, aby lépe charakterizovaly vlastnosti celého pƽdního profilu a aktualizovat
metodikuvýbĢruplochprochemickémelioracelesníchpƽdsohledemnapotƎebylistnatých
porostƽ. Ve výzkumné oblasti by bylo vhodné vĢnovat pozornost problematice dynamiky
živin a stavu forem hliníku ve smíšených porostech. Zlepšení pƽdních vlastností v hlubších
vrstvách lesních pƽd je totiž možné pouze pƎi využití kombinace chemické a biologické
meliorace.
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VývojefektivníchopatƎeníeliminujícíchdopadinvazeChalarafraxineavlesnímškolkaƎství
avnavazujícíchaspektechlesníhoavodníhohospodáƎství
(V.Pešková;2012–2016;NAZVQJ122021;7218;hlavníƎešitel:VÚKOZ,v.v.i.)
Vroce2013probĢhldruhýrokƎešeníprojektupodleplánu.Bylyvybrányētverceazahájeno
mapovánírozšíƎeníChalarafraxineavR.DálebylazískánadatazLR,s.p.,azeSdružení
lesních školkaƎƽ R, týkající se poškození jasanových porostƽ. Pokraēovalo se v zapoēatém
sbĢruaidentifikacimateriáluHymenoscyphuspseudoalbidusadalšíchdruhƽzƎapíkƽjasanƽ
naúzemíRscílemnajítzdepƽvodnídruhH.albidus.Vinvitropodmínkáchbylotestováno
26 fungicidních pƎípravkƽ. Pro testování in vivo ve školkaƎských provozech bylo vybráno 5
fungicidƽ. PƎípravky byly zvoleny na základĢ úēinnosti v in vitro pokusech. Byla dokonēena
identifikacedruhƽhubzletníhoodbĢrujasanovýchvýhonƽzr.2012.Nastejnýchlokalitách
byl proveden zimní odbĢr, izolace a determinace. Byla optimalizována a konkretizována
metodika antagonistických testƽ s endofyty izolovanými z jasanových výhonƽ v in vitro
podmínkách.PokraēovalosevodchytusporH.pseudoalbiduspomocílapaēƽsporaodchyty
bylyrozšíƎenyna4lokalityvR.SoubĢžnĢprobíhalsbĢrklimatickýchdatnavšechlokalitách.
ProbíhalyinfekēnítestyproovĢƎenímetodikytestƽrezistencejasanƽ–délkainkubace,vliv
insituinfekceatermínodbĢruvzorkƽ.BylyidentifikovánidalšípotenciálnĢfenotypovĢvíce
odolníjedincivƽēiH.pseudoalbidus.

EkonomickéaspektyinvazePhytophthoraalnivprƽbĢhuklimatickézmĢny
(V.Pešková;2012–2016;NAZVQJ1220219;7219;hlavníƎešitel:VÚKOZ,v.v.i.)
V prƽbĢhu Ǝešení v roce 2013 probíhaly práce na 3 dílēích cílech a tƎech aktivitách. Byl
provádĢn sbĢr terénních dat pracovníky Povodí Vltavy, s.p., probíhala spolupráce sLR,
s.p.,avlastníterénníprƽzkum.Databyladigitalizována,ēásteēnĢdatabázovĢzpracovánaa
nĢkterá dílēím zpƽsobem vyhodnocena. Dokonēeny byly práce na vstupní typologické ēásti
projektu a provedeny odhady škod v rƽzných typech krajiny a byl urēen zpƽsob výpoētu
ekosystémových škod. Také byl proveden test pƎežívání Phytophthora alni pƎi nízkých
teplotáchvinvitropokusu.

MetodicképostupymolekulárnĢͲgenetickéhoovĢƎovánípƽvodureprodukēníhomateriálu
lesních dƎevin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dƎevin v rámci
opatƎeníprozachováníarozvojagrobiodiverzity
(J.Malá;2013–2017;NAZVQJ1330240;7240)
Cílem projektu je vypracování metodiky ovĢƎování deklarované identity zdrojƽ
reprodukēního materiálu lesních dƎevin (semenných sadƽ, archivƽ klonƽ a smĢsí klonƽ)
svyužitím molekulárnĢͲgenetických metod (analýz DNA). V rámci Ǝešení navrhovaného
projektu budou systematicky vyhledávány a shromažěovány dostupné informace
ozpƽsobech ovĢƎování (kontroly) zdrojƽ reprodukēního materiálu lesních dƎevin s využitím
molekulárnĢͲgenetickýchmetod,jakožiinformaceovýzkumných(modelových)ipraktických
aplikacíchtĢchtometodvzahraniēí.
Vprvním roce Ǝešení byly vybrány vhodné semenné sady zájmových dƎevin projektu (SM,
BO, MD, JD, LP, KL, TR) a odebrán materiál pro DNA analýzy (pupeny, mladé jehlice) ze
semenných sadƽ tƎešnĢ ptaēí, smrku ztepilého, modƎínu opadavého a jedle bĢlokoré. Byly
optimalizovány postupy izolace DNA reprodukēního materiálu sledovaných dƎevin a využití
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vzorkƽ DNA pro následné testování PCR – amplifikací a byl založen archiv referenēních
vzorkƽrostlinnéhomateriáluaoptimalizoványpodmínkyskladovánívzorkƽ. 

Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmƽ pomocí DNA analýz,
záchranagenofonduareprodukceinvitro
(J.Malá;2009–2013;NAZVQI92A247;7247)
Vroce2013sepokraēovalosvýbĢremnejvhodnĢjšíchmetodstudiageneticképromĢnlivosti
autochtonníchpopulacíjilmƽ.PƎedbĢžnévýsledkyukazujínapomĢrnĢznaēnougenetickou
variabilitu vanalyzovaných populacích a rovnĢž ukazují na možnost využití molekulárních
markerƽ pro pƎesnou determinaci druhu. U pilotního souboru rostlin byla provedena
sekvenaēní analýza celého ITS regionu. V rámci analýzy chloroplastové DNA byla
optimalizovánaPCRanalýzapronovéprimerovékombinace.Uēástirostlinbylaprovedena
analýza polymorfismu cílových sekvencí sekvenováním (oblast trnHGUGͲpsbA a IGS3).
Vtomto roce pokraēovalo testování vlivu nových derivátƽ cytokininƽ 9 mT (6Ͳ(3Ͳ
hydroxybenzylamino) 9 tetrahydropyranylpurin) vporovnání smT (6 hydroxy benzyl
amino)purin)aBAP(benzylaminopurin)naorganogenezi.

Využití genových základen jedle bĢlokoré v komplexu výzkumných opatƎení k záchranĢ
areprodukcigenovýchzdrojƽtétodƎevinyvlesnímhospodáƎstvíeskérepubliky
(J.Frýdl;2009–2013;NAZVQI92A248;7248)
Hlavním cílem projektu bylo využít možností souvisejících s existencí a zpƽsobem
obhospodaƎování genových základen vyhlášených buě pouze pro jedli bĢlokorou, nebo
vnichžjedlepƎedstavujepouzejednuzvícezájmovýchdƎevin,krealizacivýzkumnýchaktivit,
kterépƎispĢjíkrozšíƎeníokruhuvĢdeckýchpoznatkƽsouvisejícíchsproblematikouzáchrany,
reprodukceavyužitígenetickýchzdrojƽtétodƎevinyvlesnímhospodáƎstvíeskérepubliky.
Vrámci Ǝešení projektu byl posouzen souēasný stav genových základen s jedlí bĢlokorou,
spolu s hodnocením vybraných charakteristik zastoupených dílēích populací. RovnĢž bylo
provedeno ovĢƎení geneticky podmínĢné variability vybraných populací jedle bĢlokoré
vgenových základnách za použití moderních metod molekulární biologie (analýzy
isoenzymƽ). VprƽbĢhu Ǝešení projektu byly také vyhodnoceny výsledky ovĢƎování
potomstev dílēích populací jedle bĢlokoré, evidovaných v genových základnách, která jsou
zastoupena na již založených výzkumných plochách, a byl zpracován projekt založení další
sérieovĢƎovacíchploch,nakterýchbudouvysazenapotomstvadosudneovĢƎovanýchdílēích
populací této dƎeviny. Výsledky Ǝešení projektu byly ēleny Ǝešitelského týmu prƽbĢžnĢ
publikovány ve vĢdeckých a odborných periodicích, vēetnĢ prezentací na odborných
konferencíchasemináƎíchaj.

OptimalizacepƎedosevnípƎípravydormantníchsemenbuku
(L.BezdĢēková;2010–2014,NAZVQI102A256;7256)
Byla vyhodnocena vzcházivost skladovaných bukvic zúrody 2010 a 2011 pƎi jarní síji
veškolce ATRO RýmaƎov se sídlem vDlouhé Louēce. Vlistopadu byly získány tƎi oddíly
ēerstvýchbukvic,ukterýchbylstanovenobsahvody,životnostazahájenazkouškaklíēivosti.
U ēásti osiva byla vprosinci zapoēata pƎedosevní pƎíprava. Dále byly získány tƎi oddíly
skladovaných bukvic zroku 2006 a 2009 pro pokus spƎedosevní pƎípravou bĢhem
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skladování. U tĢchto oddílƽ byl stanoven obsah vody a založena zkouška klíēivosti. U ēásti
osiva byla zapoēata pƎedosevní pƎíprava. U bukvic z10 sbĢrných míst na 4 lokalitách pƎi
sbĢru 2013 byl stanoven obsah vody, absolutní hmotnost, životnost a založena zkouška
klíēivosti.ZevzorkƽzískanýchnasbĢrnýchmístechvjednotlivýchlokalitáchbylysmícháním
vytvoƎeny smĢsné vzorky, u kterých byla opĢt stanovena životnost a založena zkouška
klíēivosti. Bukvice ze sbĢrných míst byly uskladnĢny. lánek, týkající se stanovení délky
pƎedosevní pƎípravy byl odeslán do vĢdeckého ēasopisu. OpakovanĢ (každý mĢsíc) byla
zjišƛována životnost a klíēivost 2 oddílƽ skladovaných bukvic (sbĢr 2011). Výsledky byly
statistickyzpracovány.lánek,týkajícíseopakovanýchtestƽklíēivostiaživotnosti,bylvydán
ve vĢdeckém ēasopise Dendrobiology. Byl stanoven obsah ABA (a IAA) vembryonálních
osách samostatnĢ skladovaných a extirpovaných ze skladovaných semen. Byl zjištĢn vliv
délkyskladovánísemennaobsahABAvembryonálníchosách.BylaovĢƎenastabilitaenzymƽ
vkalibraēní smĢsi, nutná pro kvantifikaci aktivity fumarázy. Dále byla studována distribuce
zásobních látek vembryích dormantních a stratifikovaných. Proveden byl histochemický
dƽkazproteinovéhoobsahuzásobníchvakuolpomocí3barvivabylyukázányzmĢnybĢhem
stratifikace.BylylokalizoványškrobyvdĢloháchiembryonálníose.Byloprokázáno,žedrƽzy
a krystaly pƎítomné vdormantních i nedormantních embryích jsou tvoƎeny šƛavelanem
vápenatým.

HarmonizacemanagementupopulacízvĢƎealesníchekosystémƽvkontextuoēekávaných
klimatickýchzmĢnaminimalizaceškodnalesníchporostech
(F.Havránek;2012–2016;NAZVQJ1220314;7314;hlavníƎešitel:M.Ježek,ZUvPraze)
\ešenívjednotlivýchletech2012–2013probíhalokontinuálnĢ.TosetýkápƎedevšímetapy
pƎípravyodchytu,znaēkováníamonitoringuvybranýchdruhƽspárkatézvĢƎe(prasedivoké,
jelen evropský, jelen sika). Vroce 2013 probĢhlo sledování migrací jelení zvĢƎe a divokých
prasat a jejich chování v rƽzných situacích podle stanovišƛ, které byly monitorovány a
analyzovány.MonitoringbylzamĢƎenpƎedevšímnavelikostteritoriíahomerangeasezónní
ineperiodickémigrace.BylrozpracovánsystémodchytuspárkatézvĢƎeaovĢƎenametodika
identifikacepƎijímanépotravypodlesegmentƽchlupƽaidentifikaceuhlíkuvnich.Potravní
spektrumulovenýchjedincƽbylohodnocenonazákladĢanalýzyobsahupotravníhotraktu.
DálebylaovĢƎovánamožnostpoužitífotopastípƎiurēeníindexupoēetnostizvĢƎe.
Na základĢ ovĢƎování systému odchytu spárkaté zvĢƎe byl zpracován návod konstrukce
odchytovépasti.SledovánípohybovýchaktivitzvĢƎepƎineslovýznamnéetologicképoznatky,
kterénaleznouuplatnĢnívúpravĢmanagementupopulací.Analýzyspektrapotravydivokých
prasatbudoudálevyužityprohodnocenívlivudruhunaživotníprostƎedíapopulacedalších
druhƽ. ProbĢhla sumarizace a vyhodnocení literárních dat vztahující se kznovuzavedení
zubradovolnosti.

Hodnocení oēekávaných zmĢn vrƽstu a mortalitĢ lesních porostƽ, dopadƽ na produkēní
funkcilesƽRanávrhadaptaēnístrategie
(J.Novák;2012–2016;NAZVQJ1220316;7316)
CílemprojektujevyhodnotitzmĢnyvrƽstuhlavníchhospodáƎskýchdƎevineskérepubliky,
urēit dopady na celkovou produkci lesƽ, vēetnĢ ekonomického zhodnocení možných ztrát,
avypracovatdoporuēenípromanagementlesazmírŸujícímožnýnegativnívývoj.Projektem
budevyƎešenakvantifikaceoēekávanýchzmĢnvprodukcihlavníchdƎevinamožnýchzmĢn
Výroēnízpráva2013
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vjejichrozšíƎeníprojednotlivévegetaēnístupnĢapƎírodnílesníoblasti.ástprojektuƎešená
VÚLHM,v.v.i.,jezamĢƎenanavyužitídatabázíananovámĢƎenídlouhodobýchplochútvarƽ
EkologieaPĢstovánílesaproúēelydosaženívytēenéhocíle.
VdruhémroceƎešení2013bylamĢƎena,zpracovávánaaanalyzovánadataotloušƛkovýcha
výškovýchpƎírƽstech,omortalitĢauskuteēnĢnýchzásazíchnadlouhodobýchexperimentech
vesmrkovýchporostech.

Integrované hodnocení dopadƽ hmyzích škƽdcƽ a houbových patogenƽ na smrkové
porostyRjakovýchodiskoprojejichoperativnímanagement
(J.Lubojacký;2012–2016;NAZVQJ1220317;7317;hlavníƎešitel:J.Holuša,ZUvPraze)
Vroce2013byloplynulenavázánonaēinnostispojenésƎešenímprojektuzpƎedcházejícího
roku. Vojenskými lesy a statky byly zajištĢny mapové a datové podklady pro vývoj
prognostického modelu napadení smrkových porostƽ lýkožroutem smrkovým. Jimi
zabezpeēeny byly rovnĢž odchyty do feromonových lapaēƽ a získávání klimatických dat
zmeteorologickýchstanic.BylavytvoƎenaaparametrizovánaprvníverzemodelu.Navšech
studijních plochách založených v roce 2012 vlesních porostech na severní MoravĢ pro
potƎeby studia václavky a chƎadnutí smrēin byl inventarizován zdravotní stav stromƽ.
SouēasnĢ bylo analyzováno druhové spektrum václavek pomocí PCR analýz vzorkƽ pletiv
plodnic, rhizomorf a syrrocií odebraných na studijních plochách v pƎedchozí sezónĢ. Byl
nalezenoptimálnímodelkdetrendováníēasovýchƎadgradacíbekynĢmniškyvpodmínkách
R,PolskaaNĢmeckaavytvoƎenajednaēasováƎadagradacíztĢchto3hlavníchgradaēních
oblastí.VýstupemtétoēástibylycertifikovanémapypravdĢpodobnostipƎemnoženíbekynĢ
mnišky v letech 2014–2015 a 2020–2021, které reflektují fluktuaēní cykly škƽdce. ZároveŸ
jsouvytvoƎenypƎedpokladyproúspĢšnépokraēováníƎešeníprojektuvroce2014.

StabilizacelesníchekosystémƽvyváženýmpomĢrempƎirozenéaumĢléobnovylesa
(A.Jurásek;2012–2016;NAZVQJ1230330;7330)
Cílem Ǝešení je výzkumnĢ ovĢƎit a zajistit provázané biologické, environmentální
aekonomicképodkladyprooptimalizaciobnovylesasvyváženýmpodílemobnovypƎirozené
a umĢlé tak, aby byly státní správĢ pƎedloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy
adotaēníchpravidelnaúsekuobnovylesaasouēasnĢbylazajištĢnabezpeēnostaúspĢšnost
plnĢní produkēní a mimoprodukēních funkcí lesa. Koneēným cílem je zvýšení biologické
aekonomické efektivnosti obnovy lesa a souēasnĢ i zvýšení stability lesních porostƽ vƽēi
klimatickýmextrémƽmakalamitám.
Vroce 2013 byla vrámci podkladƽ pro úpravu legislativy na úseku obnovy lesa provedena
komplexní analýza zkušeností pracovníkƽ státní správy v problematice obnovy lesa, bylo
dokonēeno zpracovánípoznatkƽ inventarizaceNIL v R aanalyzován stav legislativy v Ra
okolních zemích v souvislosti s obnovou lesa. Na základĢ tohoto rozboru problematiky,
vyhodnocení experimentálních poznatkƽ a zkušeností zpraxe byly navrženy úpravy
legislativy voblasti obnovy lesa a byly pƎedány na MZe krealizaci. Dále byly podrobnĢ
zpracovány a analyzovány souēasné vĢdecké poznatky a vyhodnoceny dostupné poznatky
zexperimentƽ Ǝešitelského týmu v problematice umĢlé a pƎirozené obnovy lesa s dílēí
pƎípravoupodkladƽproreviziadoplnĢnílegislativyatvorbuoborovénormy.

Výroēnízpráva2013
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Vroce 2013 byla spoleēnĢ sƎešitelským pracovištĢm MENDELU Brno pƎipravena a
vsouēinnosti sodbornou praxí oponována SN 48217 PƎíprava stanovištĢ pro obnovu lesa
azalesŸování,normabudelesnickéveƎejnostikdispozicivroce2014.Výzkumprobíhalina
sérii výzkumných ploch s rƽznými variantami obnovy na kalamitních holinách, kde jsou
rozpracovávány postupy dvoufázové obnovy lesa svyužitím pƎípravných dƎevin. Bylo
provedeno šetƎení ve výsadbách krytokoƎenného sadebního materiálu, kde se prokazuje
jehobiologickáefektivnostpƎiumĢléobnovĢlesa.

Technologie produkce listnatých poloodrostkƽ a odrostkƽ nové generace v lesních
školkáchaužitítohototypusadebníhomateriálupƎiobnovĢ
(J.Nárovcová;2012–2016;NAZVQJ1220331;7331)
CílemƎešeníprojektujedefinovatzásadyprodukcepoloodrostkƽaodrostkƽnovégenerace
vlesníchškolkáchanáslednĢovĢƎittutotechnologiivprovozníchpodmínkáchlesníchškolek
aotestovatafunkēnĢdoladitmechanizovanýzpƽsobvýsadbypoloodrostkƽaodrostkƽnové
generace na vhodných stanovištích a porovnat jej s manuální výsadbou. Produkce
poloodrostkƽ a odrostkƽ nové generace klade dƽraz na rozvoj koƎenových systémƽ –
koncentrovaný,podrostlinouuloženýkoƎenovýsystém,bohatýnajemnésvazēitékoƎeny,je
základemproprogresivnírƽstlesníchkulturpovýsadbĢnatrvaléstanovištĢ.
Vroce 2013 (druhý rok Ǝešení) byl napĢstován sadební materiál dle novĢ formulovaných
pĢstebníchzásad a tento sadební materiál byl v podzimním období vysazován do vrtaných
jamek. Zakládání výsadeb probíhalo ve spektru podmínek pĢstování lesa. ProvádĢny byly
sériemĢƎenívterénu.

OvĢƎení geneticky podmínĢné promĢnlivosti významných populací lesních dƎevin, vēetnĢ
genetické inventarizace vybraných ekotypƽ, jako podklad pro aktualizaci souvisejících
legislativníchpƎedpisƽ
(J.Malá;2012–2016;NAZVQJ1230334;7334)
VrámciƎešeníprojektujsouaplikoványmetodicképostupyzamĢƎenénavýzkumgenetické
struktury významných populací hlavních hospodáƎských dƎevin (jedle bĢlokorá, borovice
lesní, smrk ztepilý, buk lesní, dub letní, dub zimní), které jsou dƽležitými zdroji
reprodukēního materiálu pro obnovu lesních porostƽ a trvale udržitelného hospodaƎení
vlesích.
Ve druhém roce Ǝešení pokraēoval odbĢr rostlinného materiálu zgenových základen pro
DNAanalýzy.OdbĢrseuskuteēnilna18vybranýchgenovýchzákladnách.Prosmrk,borovici,
jedli a dubbyly vybrány a odzkoušeny vhodné primery pro hodnocení genetickévariability
populací.

DynamikašíƎeníkƽrovcovitýchvpƎirozenĢdisturbovanémsmíšenémtemperátnímlesena
rƽznýchprostorovýchškálách
(M.Knížek;2012–2015;NAZVQJ1230371;7371;hlavníƎešitel:L.Hort,VÚKOZ,v.v.i.)
Výzkumné práce projektu byly vroce 2013 uskuteēnĢny na obou sledovaných plochách –
Žofínský a Boubínský prales. Pro celoplošné mapování postupného šíƎení lýkožrouta

Výroēnízpráva2013
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smrkového byly napadené stromy zakresleny do mapy stromové situace a pƎevedeny do
prostƎedí GIS. Výsledky potvrdily útlum a faktický zánik gradace v období let 2011 a 2012
vobou zájmových oblastech. Byly provedeny prostorové analýzy šíƎení l. smrkového pro
vytvoƎení mapy šíƎení a mapy ohroženosti lesních porostƽ pƎi souēasném stanovení
významnosti faktorƽ ovlivŸujících jeho šíƎení. U skupin polomƽ ménĢ ēetnĢ zastoupených
vpƎedchozímhodnoceníbyloprovedenodoplŸujícíšetƎeníobsazenostirƽznýchtypƽpolomƽ
lýkožroutem smrkovým. V Boubínském pralese bylo hodnoceno 37 stromƽ, v Žofínském
pralese25stromƽ.Bylavyhodnocenamíraobsazenírƽznýchtypƽpolomƽl.smrkovýmpro
zjištĢní parametrƽ prostƎedí, které mají vliv na reprodukēní úspĢch, resp. množství
vyvinutých dospĢlcƽ I. typographus na ležících kmenech. Na základĢ aktuální lesní
hospodáƎské evidence LS Nové Hrady a LZ Boubín, doplnĢné vlastními šetƎeními, bylo
provedeno vyhodnocení obranných opatƎení uplatnĢných vdvoukilometrovém perimetru
vokolí obou rezervací z hlediska jejich úēinnosti a vzhledem kuplatnĢným nahodilým
tĢžbám.Výšeodchytƽvlapaēíchiintenzitaobsazenílapákƽvroce2013prokazovalanízké
hladiny populaēních hustot lýkožroutƽ, což bylo potvrzeno také zanedbatelnou ēetností
kƽrovcových tĢžeb, stejnĢ tak i výskytem napadených stromƽ vzaplocených „jádrových
zónách“ obou rezervací. Pro revizi obranných opatƎení od vzniku polomu byla v prƽbĢhu
roku2013revidovánaLHEzezájmovéoblastijednoaždvoukilometrovéhoperimetruvokolí
obou pralesovitých zaplocených segmentƽ („jádrových zón“). Jako poēátek sledovaného
období byl zvolen rok 2005 (dvouletý pƎedstih pƎed vznikem disturbancí v obou pralesích).
Byl hodnocen objem nahodilých tĢžeb živelních a kƽrovcových, úmyslných tĢžeb,
instalovaných lapákƽ a druhotnĢ napadené živelné hmoty. Dosavadní analýza dat LHE
naznaēujenízkýstavvýskytukƽrovcƽnasmrkupƎedvznikemrozsáhlýchvĢtrnýchdisturbancí
vletech2007a2008,pokterýchnásledovalrychlýnárƽstpopulacel.smrkového.UplatnĢní
pƎímých i nepƎímých obranných opatƎení zpƽsobilo spoleēnĢ s klimatickými vlivy zánik
gradacevroce2011.
Narok2013nebylyplánoványžádnévýstupyvpodobĢpublikací.


ZajištĢní provozu Národního koordinaēního centra pro zajišƛování národního
amezinárodníhomonitoringuzdravotníhostavulesƽvrámciprogramuICPFORESTS
(V.Šrámek;2013;funkēníúkolMZe;5002)
Vroce2013bylaēinnostmonitoringuzdravotníhostavulesƽomezenanazajištĢnízákladních
povinných parametrƽ mezinárodního programu ICP Forests. innost probíhala ve tƎech
okruzích:
Národníkoordinaēnícentrum
NárodníkoordinaēnícentrumprovádípƎípravuakontroludatodesílanýchdomezinárodních
datovýchcenterveVTiHamburg.Vroce2013takéorganizaēnĢzajišƛovaloúēastzástupceR
na zasedání pƎedstavitelƽ NFC vBĢlehradĢ. VzávĢru roku 2013 bylo zmĢnĢno koordinaēní
centrum–pƎesunulosedoNWͲFVAEberswalde
Plošnýmonitoringzdravotníhostavulesƽ–úroveŸI
Vroce 2013 bylo provedeno hodnocení defoliace na 146 monitorovacích plochách
rovnomĢrnĢ rozmístĢných podle lesnatosti po celém území eské republiky. Výsledky byly
verifikoványapublikoványvodbornémtisku.
Výroēnízpráva2013
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Intenzivnímonitoringlesníchekosystémƽ–úroveŸII
Vroce 2013 bylo provedeno podrobné šetƎení zdravotního stavu lesních porostƽ na šesti
plochách intenzivního monitoringu. Na šesti plochách probíhala meteorologická mĢƎení,
naētyƎech plochách byl mĢƎen spad látek (atmosférických depozic) do lesních porostƽ
achemismupƽdnívodyatakésbĢraanalýzyopadu.


7.3ProjektyTAR

PĢstebnĢͲekologickéaekonomickéoptimumvýchovylesníchporostƽ
(J.Novák;2012–2016;TARTA02021250;7250)
Cílem pƎekládaného projektu Ǝešeného spolu sLDF ZU vPraze je provést ekonomickoͲ
pĢstební optimalizaci procesu výchovy u vybraných hospodáƎských dƎevin vkonkrétních
podmínkáchspoleēnostiB.F.P.,LesyastatkyTomášeBati,spol.sr.o.Hlavnídƽrazjekladen
na dosažení všech dƽležitých pĢstebnĢ biologických efektƽ výchovy porostƽ (druhová
skladba, kvantita, kvalita produkce, stabilita porostƽ) souēasnĢ s maximální efektivností
ekonomickou,atovēasovézávislostiapƎitomdiferencovanĢpodlestanovištníchpodmínek.
Vroce 2013 (druhý rok Ǝešení) byla provedena analýza dat z dostupných trvalých
výzkumných ploch (TVP) ve smrkových a bukových porostech. Dále probĢhlo pravidelné
mĢƎení na novĢ založených experimentech s výchovou smrkových a bukových porostƽ
vlesíchspoleēnostiB.F.P.,LesyastatkyTomášeBati,spol.sr.o.

Produkce a užití jednoletých krytokoƎenných semenáēkƽ listnatých dƎevin výškové tƎídy
51–80cm
(J.Nárovcová;2012–2015;TARTA02020335;7335)
Cílem projektu je navržení, ovĢƎení a zavedení pĢstebních postupƽ nové výškové tƎídy
výsadbyschopnýchjednoletýchkrytokoƎennýchsemenáēkƽlistnatýchdƎevin(buklesní,dub
letní, dub zimní, habr obecný, lípa malolistá, lípa srdēitá, javor horský, javor mléēný) –
výškovétƎídy51–80cm.
Vroce 2013 (druhý rok Ǝešení projektu) byly zakládány experimenty pĢstování vlesních
školkách dle nových pĢstebních postupƽ všíƎi dílēích druhƽ listnatých dƎevin a provádĢny
série mĢƎení (morfologické charakteristiky, zjišƛování výpĢstnosti, mikroskopické analýzy),
dálepokraēovalozakládáníovĢƎovacíchvýsadebpƎiobnovĢlesa.

StandardizovanépĢstebnísubstrátyprokrytokoƎennýsadebnímateriállesníchdƎevin
(V.Nárovec;2013–2016;TARTA03020551;7551)
Cílem projektu, Ǝešeného ve spolupráci sVýzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu
aokrasnézahradnictví,v.v.i.,Prƽhonice(VÚKOZ),jenavrhnoutaovĢƎitpĢstebnísubstráty,
které zajistí optimální rƽst krytokoƎenných semenáēkƽ lesních dƎevin. Modelové substráty
budou vletech 2013–2016 pƎipravovány podnikem Rašelina a.s. SobĢslav, ato na bázi
svĢtlýchatmavýchtypƽrašelinvēetnĢkomponentƽ,kterévefinálnímpĢstebnímsubstrátu
Výroēnízpráva2013
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zvyšujíjehovzdušnoukapacitu(kokosovávlákna,perlitaj.)neboupravujísorpcikationƽ(jíly,
zeolity). Navržené složení pĢstebních substrátƽ bude vlaboratorních zaƎízeních VÚKOZ a
Zkušební laboratoƎe ē.1175.2 ŠkolkaƎská kontrola provĢƎováno vegetaēními pokusy a také
budekomparovánovpoloprovozníchpodmínkáchvybranýchlesníchškolek.

VývojpƎístrojeametodikynakontinuálnístanovenívodníhodnotysnĢhuvterénu
(O.Špulák;2011–2014;TARTA01020673;7673)
Projekt je Ǝešen ve spolupráci sVýzkumným ústavem vodohospodáƎským, v.v.i., a firmou
Ing.Libor Daneš. Vodní hodnota snĢhu vyjadƎuje množství vody obsažené ve snĢhové
pokrývce.CílemprojektujenavrhnoutvlibovolnékrajinĢsnadnoinstalovatelnéavpƎípadĢ
potƎeby lehce demontovatelné a pƎenosné zaƎízení, které má za cíl kontinuálnĢ sledovat
vodní hodnotu snĢhu. Pro kalibraci vyvíjeného zaƎízení je navržen a aplikován
reprezentativní postup manuálního ovĢƎování mĢƎení vývoje snĢhové pokrývky
vcharakteristických obdobích. Vobdobí roku 2013 došlo na základĢ vyhodnocení období
testování pƎedchozích verzí prototypu ktechnickým úpravám. Úpravy smĢƎovaly jednak
kodstranĢnínedostatkƽ,jednaktakékzlevnĢnívýroby.ByldokonēenavetƎechexempláƎích
vyroben tƎetí prototyp zaƎízení na principu váhy snĢhu a osazen vterénu. Celkem je nyní
vterénu 5 prototypƽ 1. až 3. generace, na nichž je sledováno a testováno chování snĢhu,
plynulostapƎesnostmĢƎení.Vzimnímobdobí2013–2014probíhajíkontrolymechanických
ēástí pƎístrojƽ, kontrolní mĢƎení vodní hodnoty snĢhu a vyhodnocování funkēnosti
prototypƽ. PrƽbĢh zimy snízkými stavy snĢhu není pro testování všech detailƽ optimální.
Následovat budou pƎípadné další drobné úpravy prototypu, bude zpracována metodika
instalace zaƎízení a správného mĢƎení vodní hodnoty snĢhu pƎístrojem i správného
provádĢnímĢƎeníkontrolních.


7.4Projektyagenturdalšíchresortƽ

OborováknihovnazemĢdĢlskéhoaplikovanéhovýzkumu(SLARA)
(J.Souēková;2013–2015;CZ.1.05/3.2.00/12.0236;9236)
VÚLHM, v.v.i., je jedním z partnerƽ knihovnického projektu SLARA (Specialised Library
ofApplied Research in Agriculture), jehož realizace byla zahájena 1. bƎezna 2013. Projekt
SLARAkoordinujespoleēnostAgrovýzkumRapotíns.r.o.ajerealizovánvrámciOperaēního
programuVýzkumavývojproinovace(OPVaVpI).
PƎístup ke svĢtovým informaēním zdrojƽm tvoƎí základní pƎedpoklad produkce kvalitních
vĢdeckých publikací. Cílem projektu je vytvoƎení informaēní infrastruktury pro vĢdecké a
výzkumné pracovníky, jejímž základem se stal nákup a zpƎístupnĢní elektronických
informaēníchzdrojƽzoboruzemĢdĢlstvínaobdobí2013–2017.
VýsledkemprvníhorokuƎešeníbylozprovoznĢnípƎístupukevšempƎedplacenýmdatabázím:
CAB Abstracts Archive (1910–1972), CAB Abstracts 1973+, CAB Abstracts PLUS Collection,
CAB eBooks (2005–2017), CABI Compendia (2013–2017), STM Cambridge Journals Online,
STMArchive,ProQuestAgricultureScienceCollection,ProQuestAgricultureJournals,Ebrary
books,OECDAgricultureStatistics.
Výroēnízpráva2013
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PlatformaprosystémovoubiologiiaekologiidƎevin
(J.Souēek;2011–2014;OͲ20/2011;9801)
ProjektjezamĢƎennareformysystémuvzdĢláváníaodbornépƎípravystudentƽ,spolupráce
mezi institucemi terciárního vzdĢlávání, výzkumnými pracovišti a veƎejným sektorem.
PracovníciústavusepodílejínaterénníchexkurzíchapƎednáškáchstudentƽMENDELUBrno.
Hlavní aktivitou vroce 2013 byla pƎíprava podkladƽ pro pƎednášky a terénní exkurze
nademonstraēních objektech spolu s konzultacemi bakaláƎských a diplomových prací
studentƽ.


7.5Mezinárodníprojekty
7.5.1OperaēníprogrampƎeshraniēníspolupráceZiel3/Cíl3,

Výzkum možnosti minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod
vKrušnýchhorách
(J.Malá;2009–2013;OperaēníprogrampƎeshraniēníspolupráceZiel3/Cíl3;9888)
CílemprojektubylohledataovĢƎitmožnostisnižováníobsahuorganickýchlátekvezdrojích
pitnévodyvoblastiKrušnýchhor,kterézásobujíobyvateleSaska,ÚsteckéhoapƎípadnĢtaké
Karlovarskéhokraje.
KesplnĢnícíleprojektubylotƎebaprovéstpodrobnéanalýzyklimatologickéahydrologické,
urēitvlivylesnickéhohospodaƎenínastavrašelinišƛjakozdrojƽpitnévody,stanovitobsahy
organických (huminových) látek vjednotlivých lokalitách a jejich kolísání vzávislosti
nasrážkových spadech. Vrámci Ǝešení projektu byly vedle terénních šetƎení provádĢny
imodelové laboratorní experimenty (hydroponie, nádobové pokusy, fotodegradace)
iterénníexperimentynastanovištích(retenēnípƎehrázka,pokusnávýsadbalesníchdƎevin).
Výsledky získané vprƽbĢhu Ǝešení ilustrují složitou problematiku výskytu HL a možností
jejichminimalizacevrašelinnýchekosystémech.\aduznichlzepokládatzaobecnĢplatnéa
mohly by být aplikovány také vjiných lokalitách. Navrhovaná opatƎení spoēívají hlavnĢ ve
vysazování pƎípravných/melioraēních dƎevin (preferenēní jsou vrby a osiky) vmístech, kde
vlivemimisídošlokodumƎenírašelinnýchsmrēin,cožbymĢlovýznamnĢsnížitakumulaciHL
látekajejichnáslednévyplavování.
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7.5.2ProjektyCOST

HodnocenígenetickypodmínĢnýchcharakteristiklesníchdƎevinvrámcipƎedpokládaných
zmĢnprostƎedínapƎíkladuintrodukovanéhodruhuPinuscontorta
(J.Frýdl;2013–2016;COSTCZLD13009;9006)
ProjektjezamĢƎennaovĢƎovánípotomstevborovicepokroucené(Pinuscontorta)natƎech
dlouhodobýchprovenienēníchplocháchsérieIUFRO1983.Hodnocenímrƽstovýchadalších
kvantitativních a kvalitativních charakteristik potomstev Pinus contorta, ovĢƎovaných a
testovanýchnatƎechuvedenýchdlouhodobýchvýzkumnýchplocháchzaloženýchvrƽzných
stanovištních podmínkách, budou získány originální informace ogeneticky podmínĢné
promĢnlivostiovĢƎovanýchvariant,zejménaojejichadaptabilitĢnamístníprostƎedí.Získání
poznatkƽogenetickypodmínĢnépromĢnlivosti,možnýchreakcíchaprojevechovĢƎovaných
variantsohledemnaprobíhajícízmĢnypodmínekprostƎedíbudecennýmpƎínosemprodalší
úvahy o zmĢnách budoucí druhové skladby pĢstovaných lesních porostƽ v podmínkách
stƎední Evropy v období probíhajících zmĢn prostƎedí. Vroce 2013 probĢhla inventarizace
souēasnéhostavuvšechtƎíprovenienēníchplochajejichstabilizace.

Rƽstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisnĢͲklimatický stres
vprƽbĢhuzimy1995/96
(M.Vejpustková;2013–2016;COSTCZLD13007;9007)
Cílem projektu je retrospektivnĢ vyhodnotit rƽstovou reakci smrku na extrémní imisnĢͲ
klimatický stres v prƽbĢhu zimy 1995/96 v Krušných horách za použití
dendrochronologických metod a metod analýzy mikroskopické stavby dƎeva. V rámci
projektu jsou využívána data z dvacetiletého hodnocení vitality a stavu výživy na trvalých
monitoraēníchplocháchVÚLHMzaloženýchnapoēátku90.let20.stol.vmladýchsmrkových
porostech v Krušných horách. Syntéza existujících dat s novými výsledky z letokruhových
analýzazanalýzanatomiedƎevaumožnízjistit,jakovlivnilextrémníimisnĢͲklimatickýstres
pƎírƽst smrku v Krušných horách, jak rychlý byl proces regenerace stromƽ na jednotlivých
plochách, jak ovlivnily extrémní podmínky kvalitu utváƎeného dƎeva, jak spolehlivými
indikátory stresu/vitality stromu jsou radiální rƽst a parametry anatomické stavby dƎeva a
jakýjevztahmeziradiálnímrƽstemadalšímiindikátoryvitalitystromƽ.Projektjesouēástí
mezinárodní akce COST FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events:
aSynthesiS.
Rok 2013 byl prvním rokem Ǝešení projektu. Ze sítĢ monitoraēních ploch VÚLHM bylo
vybráno 7 ploch reprezentujících rƽzné stupnĢ poškození v dƽsledkuklimatického extrému
vzimĢ 1995/96. Na tĢchto plochách byly odebrány vývrty pro zjištĢní vývoje radiálních
tloušƛkových pƎírƽstƽ a dále bylo odebráno jehliēí pro získání aktuální informace o stavu
výživy porostƽ na základĢ listových analýz. Dále byla provedena pilotní studie pro ovĢƎení
metodikyanalýzanatomickýchvlastnostídƎevanaplošeLouēná.Zpracováníainterpretace
výsledkƽ zletokruhových analýz a analýz anatomické stavby dƎeva je náplní následujících
dvouletƎešeníprojektu.
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Spoluúēast R pƎi Ǝešení problematiky související se zajištĢním biologické bezpeēnosti
vrámcigenetickýchmodifikacílesníchdƎevin
(J.Malá;03/2013–04/2014;COSTLD13008;9008)
TĢžištĢ ēinnosti projektu, který navazuje nadosavadní experimentální ēinnost voblasti
transformací, je v základním výzkumu možností transformací lesních dƎevin. Výsledkem
experimentální ēinnosti budou transformované klony lesních dƎevin v režimu uzavƎeného
nakládání. SoubĢžnĢ v rámci možností mezinárodní spolupráce budou získávány nejnovĢjší
poznatky, které budou uplatŸovány nejen ve vlastní experimentální ēinnosti, ale budou
sloužitijakopodkladyproaktualizacilegislativníchopatƎeníaimplementacipƎedpisƽEU.



8.Hodnocenídalšíajinéēinnosti

ZƎizovací listina Výzkumného ústavu lesního hospodáƎství a myslivosti, v.v.i., charakterizuje
dalšíajinouēinnostústavunásledovnĢ:
DalšíēinnostjeprovádĢnazejménanazákladĢpožadavkƽpƎíslušnýchorganizaēníchsložek
státu nebo územních samosprávných celkƽ ve veƎejném zájmu. Navazuje na hlavní ēinnost
voborechlesníhohospodáƎstvíamyslivostiavnavazujícíchoborech.KonkrétnĢjezamĢƎena
naēinnostispojenésživnostenskýmilisty:
x

innosti technických poradcƽ voblasti pƎírodních a biologických vĢd, lesního
hospodáƎstvíamyslivosti.

x

Testování,mĢƎení,analýzyakontroly.

x

Zpracovánídat,službydatabank,správasítí.

x

Výrobahnojiv.

x

PoƎádáníodbornýchkurzƽ,školeníajinýchvzdĢlávacíchakcí.

x

PoƎádánívýstav,veletrhƽ,pƎehlídek,prodejníchaobdobnýchakcí.

x

Reklamníēinnostamarketing.

x

Vydavatelskéanakladatelskéslužby.

x

Grafickéakresliēsképráce.

x

SoudnĢznaleckáēinnostvoborechēistotaovzduší,doprava,chemie,lesníhospodáƎství,
ochrana pƎírody, patenty, vynálezy, vodní hospodáƎství a zemĢdĢlství – poškozování
lesních porostƽ imisemi, technologie a mechanizace dopravy dƎíví, výstavba a údržby
lesníchcest,aplikacepesticidƽvochranĢlesa,hnojenílesníchporostƽumĢlýmihnojivy,
genetika,šlechtĢníaintrodukcedƎevin,fytocenózadƎevin,obnova,ošetƎováníavýchova
porostƽ, semenáƎství, ochrana dƎevin a dƎevní hmoty proti biotickým a abiotickým
vēetnĢ aplikace pesticidƽ, technologie a mechanizace prací ve školkách, pƎi obnovĢ
porostƽ,tĢžbĢasoustƎeěovánídƎívíavevýstavbĢaúdržbĢcest,chovzvĢƎe,ochranaa
péēe o zvĢƎ, lov zvĢƎe a škody zvĢƎí, poškozování porostƽ imisemi, projektování
automatizovanýchsystémƽƎízení,poškozovánílesníchporostƽimisemi,ochranalesních
dƎevin proti biotickým a abiotickým ēinitelƽm vēetnĢ aplikace pesticidƽ, narušení
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fytocenózy lesních dƎevin, chov a péēe o lovnou zvĢƎ, technologie a mechanizace prací
vlesních školkách, v obnovĢ lesních porostƽ, v dopravĢ dƎíví a ve výstavbĢ a údržbĢ
lesníchcest,škodyzpƽsobenélesnickouēinnostínazdrojíchvody,chovlovnézvĢƎe,její
ochrana,péēeolov

Jiná ēinnost je provádĢna v oblasti pƎírodních a biologických vĢd, lesního hospodáƎství a
myslivosti,financovánajezneveƎejnýchzdrojƽ.

8.1Dalšíēinnost

Lesníochrannáslužba
(M.Knížek;2009–2013;MZe;6600)
NazákladĢspecifikacíēinnostísmlouvyodílosMZebylyvroce2013uskuteēnĢnynásledující
práce:
V rámci poradenské ēinnosti bylo vroce 2013 zpracováno celkem 331 pƎípadƽ, znichž 69
pƎedstavovalo terénní šetƎení a laboratornĢ bylo Ǝešeno celkem 262 pƎípadƽ. Byla
zpracovánastanoviskapro219vzorkƽpƽd,rostlinnéhomateriáluavodyvrámcizjišƛování
stavu pƽd a poškození a chƎadnutí lesních porostƽ. Bylo uspoƎádáno celkem 14 semináƎƽ,
instruktážíēiškolení,zejménasproblematikoupodkorníhoalistožravéhohmyzu,houbových
patogenƽapoužitíchemickýchprostƎedkƽprotilesnímškodlivýmēinitelƽm.
Pracovníci LOS se aktivnĢ úēastnili i nĢkolika dalších semináƎƽ. Byl organizován celostátní
semináƎLOSsezahraniēníúēastí„Škodlivíēinitelévlesícheska2012/2013“vPrƽhonicích,
kdekromĢtradiēníchpƎíspĢvkƽkēinnostiLOSasituacevochranĢlesaunás,naSlovenskua
vPolsku, byly pƎedneseny referáty na téma „Invaze a migrace škodlivých organismƽ
vochranĢlesa“.ZesemináƎebylpublikovánsborníkvrámciēasopisuZpravodajochranylesa.
BylyprovedenypráceaterénníšetƎenínavyhodnocovánípoēetnostijednotlivýchbiotických
škodlivýchēinitelƽ.PrƽbĢžnĢbylyzpracováványzprávyovýskytulesníchškodlivýchēinitelƽ;
pƎehled za rok 2012 svýhledem na rok 2013 byl vydán formou Zpravodaje ochrany lesa –
supplementum. Byly poskytnuty údaje za ochranu lesa pro Zprávu o stavu lesa a lesního
hospodáƎstvíRastatistickéroēenky.ProvybranépƎípadybylaovĢƎovánaaoptimalizována
kontrolní a obranná opatƎení (napƎ. pro lýkožrouta severského, klikoroha borového,
kloubnatku smrkovou, další houbové a hmyzí patogeny). Byly založeny testy (registraēní
pokusy) biologické úēinnosti pƎípravkƽ na ochranu lesa (herbicidƽ a repelentƽ). Dále byly
aktualizoványstandardníoperaēnípostupyaposouzenyjednotlivémetodiky.
Vroce 2013 byl vydán tiskem Seznam registrovaných pƎípravkƽ na ochranu lesa, jenž byl
souēasnĢ uveƎejnĢn na webových stránkách LOS. Struēný pƎehled, zejména sohledem na
zmĢny vSeznamu, byl publikován ve Zpravodaji ochrany lesa a zároveŸ byla ktĢmto
zmĢnámpƎipravenaprezentacevrámcicelostátníhosemináƎeLOS.
Vodbornémtiskubylovydánocelkemcelkem24pƎíspĢvkƽkaktuálnímajinýmokolnostem
ochrany lesa. Dále bylo publikováno 6 letákƽ (metodických pokynƽ) LOS (PlíseŸ olšová –
Phytophthora alni, Nekróza jasanƽ – Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorfa Chalara
Výroēnízpráva2013
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fraxinea), ervotoēi – škƽdci dƎevin a dƎeva, Krtonožka obecná – Gryllotalpa gryllotalpa,
klínĢnkajírovcová–Camerariaohridella,ŠkodypƽsobenévĢtrem).
Pracovníci LOS uspoƎádali Trojstranné setkání LOS eska, Slovenska a Polska vKrušných
horách, kde se uskuteēnily terénní exkurze vnáhradních porostech smrku pichlavého, byla
prezentována ēinnost vrámci plnĢní úkolƽ LOS. Na mezinárodní konferenci „Aktuálne
problémy vochrane lesa“ na Slovensku byly pƎedneseny odborné referáty a diskutována
problematikaochranylesaunásivokolníchzemích.

Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro úēely poskytování
dotacívrámciProgramurozvojevenkovaRnaobdobí2007–2013
(M.Knížek;2013;MZe;6605)
PrƽbĢžnĢ byly vroce 2013 vyƎizovány dotazy na podmínky pro poskytování dotace
naprojektyProgramurozvojevenkovaRnaobdobí2007–2013(termíny,pƎípadnézmĢny
vpƎílohách, zpƽsob žádostí o stanovisko LOS, etc.). Na základĢ žádostí držitelƽ pozemkƽ
urēených kplnĢní funkcí lesa, které byly postiženy kalamitou, byly shromáždĢny všechny
pƎíslušnépodkladypotƎebnékposouzenížádostíabylaprovedenaterénníšetƎenínamístĢ
poškození. Celkem bylo v roce 2013 vydáno stanovisko LOS k68 žádostem na základĢ
požadavku vsouladu se smlouvou o dílo. Ve zbylých pƎípadech, pƎípadnĢ i vdalších u nás
neevidovaných pƎípadech (pƎípady podchycené na SZIF; pravidla vroce 2013 umožŸovala
žádat o stanovisko LOS až dodateēnĢ po podání žádosti o dotace a výzvĢ SZIF na doložení
povinných pƎíloh) bude stanovisko LOS vydáno dodateēnĢ na požádání. VprƽbĢhu roku
rovnĢžprobĢhlyoperativníkonzultacezástupcƽMZesLesníochrannouslužboukupƎesnĢní
„Pravidel“ pƎipravovaného dalšího kola pƎíjmu žádostí zprogramu PRV a také byly
projednávány oēekávané zmĢny vsouvislosti spƎípravou nového programu naobdobí let
2014–2020.

Expertní a poradenská ēinnost voboru lesního semenáƎství a školkaƎtví, obnovy lesa
azalesŸování,vēetnĢuplatnĢníbiotechnologii
(J.Leugner;2013;MZe;6620)
Vrámci plnĢní smlouvy byly realizovány celkem 3 pƎípady posuzování kvality sadebního
materiálu lesních dƎevin ve smyslu platné SN 48 2115 v akreditované Zkušební laboratoƎi
ē.1175.2 ŠkolkaƎská kontrola. Zajišƛování zkoušek kvality sadebního materiálu probíhalo
vakreditovanéZkušebnílaboratoƎiē.1175.2ŠkolkaƎskákontrolapodlepožadavkƽsmĢrnice
Radyē.1999/105/ES,zákonaē.149/2003Sb.,vyhláškyē.29/2004Sb.aSN482115.
DalšíēástíexpertníēinnostibyloovĢƎováníbiologickénezávadnostinovýchtypƽpĢstebních
obalƽprokrytokoƎennýsadebnímateriállesníchdƎevin.Bylorealizovánocelkem5pƎípadƽ
(5testƽprocelkem3typyobalƽ).Vrámciexpertníaporadenskáēinnostprovlastníkylesa
pƎiobnovĢlesabylyrealizoványcelkem3pƎípadyterénníhoporadenství.
Vēásti pƎedávání odborných informací lesnické veƎejnosti byl realizován semináƎ pro
vlastníky a správce lesa: „Aktuální problémy pĢstování lesa“, dne 28. 11. 2013 v OpoēnĢ.
Bylo pƎipraveno a realizováno celkem 6 pƎednášek a vydán sborník (elektronická verze
sborníkujekestaženína:http://www.vulhmop.cz/download.html).
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Expertní a poradenská ēinnost voboru lesního semenáƎství a školkaƎtví, obnovy lesa a
zalesŸování,vēetnĢuplatnĢníbiotechnologií
(J.Malá;2013,MZe;6622)
Vrámci služby byly poskytnuty odborné informace formou odborného sdĢlení pro širokou
lesnickouveƎejnostomožnostechkontrolyidentityreprodukēníhomateriálulesníchdƎevin
pomocíanalýzDNA.NazákladĢobjednávkyodLesƽeskérepubliky,s.p.,bylyprovedenya
vyhodnocenyanalýzyDNAuzaslanýchvzorkƽosivaasemenáēkƽsmrkuztepiléhoaborovice
ēerné. Na základĢ zájmu vlastníkƽ lesa o výpĢstky in vitro vtroušených dƎevin byly u 20
vybranýchklonƽ(jilmuhorského,jilmuvazuajeƎábuoskeruše)testoványnovécytokininyza
úēelemzvýšeníefektivitymikropropagace.PodaƎiloseurychlitfázirhizogenezeadopĢstovat
výsadbyschopnévýpĢstkyinvitro.

Konzervace genetických zdrojƽ lesních dƎevin ex situ svyužitím banky explantátƽ lesních
dƎevin
(J.Malá;2013;MZe;6634)
Vroce 2013 byly biotechnologické postupy využity pro záchranu, konzervaci a reprodukci
ohrožených a cenných populací lesních dƎevin. Jednalo se o aplikace mikropropagaēních
technologií, pƎedevším somatickou embryogenezi a organogenezi, které se ukázaly být
nejvhodnĢjšími technologiemi pro uchovávání genetických zdrojƽ ve formĢ explantátových
kultur. DlouhodobĢ jsou uchovávány cenné autochtonní populace smrku ztepilého, dubu
letního, dubu zimního, lípy srdēité, lípy velkolisté, jilmu horského, jilmu vazu, jilmu
habrolistéhoaendemitnípopulacejeƎábuēeského,jeƎábukrasovéhoajeƎábusudetského.
MinimálnĢjeuchováváno311klonƽuvedenýchdƎevin.

NávrhmožnostípƎenosureprodukēníhomateriálulesníchdƎevinajejichvyužitípƎiumĢlé
obnovĢ lesa a zalesŸování veské republice vrámci obchodní výmĢny reprodukēního
materiálu mezi ēlenskými státy EU, které mají srovnatelné pƎírodní podmínky vsouladu
svymezenýmioblastmiprovenience
(P.Novotný;2013–2014,MZe;6625;P.Kotrla;6626)
Zadáním funkēního úkolu je vypracovat analýzu historického vývoje rajonizace a pravidel
pƎenosu reprodukēního materiálu lesních dƎevin veské republice, na Slovensku,
vNĢmecku, Rakousku a Polsku, shrnout dosavadní poznatky vyplývající zprovenienēních
pokusƽ se zamĢƎením na domácí dƎeviny významné pro lesní hospodáƎství vR, soustƎedit
informace o aktuálních legislativních pƎedpisech vztahujících se kdané problematice
vjednotlivýchzemích,konzultovatdanouproblematikusespecialistyvevybranýchzemícha
na základĢ syntézy disponibilních poznatkƽ navrhnout možnosti pƎenosu reprodukēního
materiálu lesních dƎevin mezi R a sousedními zemĢmi vrozsahu pƎíhraniēních oblastí,
vēetnĢ vyhodnocení pƎínosƽ a rizik. Vroce 2013 bylo zahájeno shromažěování vstupních
podkladƽprovypracováníanalýzy,tj.prƽzkuminternetovýchzdrojƽaeͲmailovákomunikace
spracovníky domácích i zahraniēních odborných institucí za úēelem získání dokumentƽ
potƎebnýchkƎešeníúkolu.BylyzahájenyrešeršnípráceapƎedloženpƎehledprovenienēních
výzkumných ploch evidovaných VÚLHM, na nichž jsou ovĢƎovány zahraniēní provenience
domácích dƎevin. Bylo zahájeno soustƎeěování aktuálních legislativních pƎedpisƽ a dalších
podkladových materiálƽ svyužitím existujících kontaktƽ na pƎíslušné úƎady daných zemí a
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informací,kterétytoúƎadyposkytují,ashromažěováníliterárníchamapovýchpodkladƽpro
analytickéēinnostivrámciplnĢníúkolu.

Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémƽ na zmĢny hydrologických
podmínek
(Z.Vícha;V.Šrámek;2013;MZe;6670)
Vhydrologickém roce 2013 bylo obnovenodlouhodobé sledování srážkoodtokového
procesunaexperimentálníchpovodíchervík(CE)vMoravskoslezskýchBeskydechaŽelivka
(ZE)naeskomoravskévrchovinĢ.Celoroēníodtokvodyzpovodíervíkbyl576,5mmabyl
nižší než dlouhodobý roēní prƽmĢr, který je 645,6 mm. Vzhledem k absenci vydatnĢjších
srážkovýchúhrnƽbĢhemrokuivcelkupozvolnémutánísnĢhubylprƽbĢhodtokuvyrovnaný
bez výrazných vln. Celoroēní odtok vody z povodí Želivka byl 112,3 mm a témĢƎ tedy
odpovídaldlouhodobémuroēnímuprƽmĢru,kterýje111,6mm.NejvyššímĢsíēníodtokbyl
vēervnu(19,1mm)abylzpƽsobenintenzivnímideštizejménanapƎelomukvĢtnaaēervnaa
rovnĢž v poslední ēervnové dekádĢ. K výraznĢjšímu zvýšení odtokƽ vlivem tání snĢhu
vbƎeznunedošlo,táníbylopozvolné.

Expertní aporadenská služba spojená s pƎenosem výsledkƽ lesnického amysliveckého
výzkumu využitelných pro praxi a zajištĢním dostupnosti nových poznatkƽ lesnického
amysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty
hospodaƎícívlesíchvletech2010–2013
(Š.Holzbachová;2010–2013;MZe;6101)
Ústav vrámci tĢchto ēinností poskytuje prƽbĢžný poradenský servis a zajišƛuje šíƎení
adostupnostvýsledkƽlesnickéhoamysliveckéhovýzkumusubjektƽmhospodaƎícímvlesích.
Provádí osvĢtu a propagaci lesního hospodáƎství a organizaēnĢ se podílí na zajištĢní akcí,
školení a tematických semináƎƽ. Spravuje oborovou knihovnu, zpracovává domácí
azahraniēnílesnickouamysliveckouliteraturu,vydávávĢdeckéainformaēnípublikace.
Knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodáƎství a myslivosti, v.v.i., obhospodaƎuje a
prƽbĢžnĢaktualizujeknižnífondpƎesahující55tis.domácíchizahraniēníchpublikacíaplní
standardní knihovnické ēinnosti (akvizice, katalogizace, pƽjēování knih a ēasopisƽ,
meziknihovní výpƽjēní služba, mezinárodní výmĢna publikací, dokumentace a archivace
publikací, zpráv atd.). VprƽbĢhu roku 2013 bylo vyƎízeno celkem 1499 výpƽjēek ēeských i
cizojazyēných knih, brožur a odborných lesnických a mysliveckých ēasopisƽ. Literatura byla
poƎizována zeské republiky i ze zahraniēí formou výmĢny, nákupem ēi darem a
zpƎístupŸována standardními knihovnickými, dokumentaēními a archivaēními metodami.
Vroce 2013 bylo získáno, zkatalogizováno a uloženo do fondu knihovny 286 nových titulƽ.
Do databáze lesnické dokumentace pƎibylo 2120 záznamƽ, které obsahují novĢ nabyté
knihy,brožuryauēebnicevēetnĢretrofonduadáleanalyticképopisyēlánkƽzvýzkumných,
lesnickýchamysliveckýchperiodik.
SouēasnĢ je ēinnost zamĢƎena na vydávání publikací, vēetnĢ jejich redakēního zpracování.
Mezi základní publikace vydávané ústavem patƎí Zprávy lesnického výzkumu a Lesnický
prƽvodce – Certifikované metodiky. Vroce 2013 bylo redakcí zpracováno 19 publikací.
Odborné lesnické veƎejnosti bylo celkem rozesláno 1 906 výtiskƽ tĢchto publikací, z toho
1340ksvrámcieskérepublikya566ksdozahraniēí.
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OrganizaēnĢ bylo zajištĢno 17 školení a tematických semináƎƽ pro odbornou veƎejnost.
PropagacevýzkumnéhoústavuprobĢhlana3výstavách.


8.2Jináēinnost

innost„Šlechtitelskéhozázemí“VÚLHM,v.v.i.,VSOpoēno
(A.Jurásek;8280)
Vrámci této ēinnosti byly ve fóliových krytech vareálu VS Opoēno realizovány výsevy a
pĢstování semenáēkƽ lesních dƎevin zmalých a cenných partií osiva pro vlastníka lesƽ
voblastiOrlickýchhor–SprávulesƽKristinyColloredoͲMansfeldovévOpoēnĢ.

ExpertníēinnostvoborupĢstovánílesa
(A.Jurásek;8283)
Vrámci tohoto výkonu byly realizovány pƎípady objednané expertní a poradenské ēinnosti
voboru pĢstování lesa. Vlastníci lesa a další soukromé i veƎejné subjekty si mohou touto
cestou objednat realizaci expertní ēinnosti pro konkrétní problémy zpraxe. Vroce 2013 se
napƎíklad jednalo o realizaci instruktážního semináƎe a exkurzní ukázky na téma výchovy
borovýchporostƽprotƎilesnísprávyLR,s.p.,neboexpertnísouhrnpoznatkƽopĢstování
introdukovanýchdƎevinprofirmuWotanForest,a.s.

innostVÚLHMvrámciradiaēníhomonitorovacíhosystému
(K.Hellebrandová;StátníúƎadprojadernoubezpeēnost,2013,8432)
PƎedmĢtemsmlouvyjesbĢrvzorkƽjedlýchhubalesníchplodƽproradioanalýzy.Odebrané
vzorky jsou po sbĢru usušeny a pƎipraveny k provedení laboratorních analýz aktivity cesiaͲ
137. Vlastní stanovení provádí laboratoƎ Státního veterinárního ústavu Praha, kam jsou
vzorkydlesmlouvypƎedávány.
ZjištĢnéaktivitycesiaͲ137vhoubáchbylyvroce2013,stejnĢjakovletechminulých,znaēnĢ
rozkolísané. Nejvyšší pƎípustnou úroveŸ radioaktivní kontaminace potravin platnou pro
pƎetrvávajícíozáƎenípoēernobylskéhavárii(vyhláškaē.307/2002Sb.)pƎekroēiljedenvzorek
suchohƎibuhnĢdéhozlokalityTravnávLO28–PƎedhoƎíHrubéhoJeseníku.Ostatnívzorky
hub, stejnĢ jako vzorky lesních plodƽ, se vroce 2013 nacházejí pod limitem. PrƽmĢrná
hodnotavpomyslnémhoubovémkoši1004Bq.kgͲ2nepƎedstavujenebezpeēíprokonzumaci.

Expertníaporadenskáēinnost–abiotickéaantropogennífaktory
(R.Novotný;8302)
Aktivity této ēinnosti zahrnují expertní a poradenskou ēinnost, vēetnĢ vypracování
znaleckýchposudkƽprosoudníƎízení,kterounelzevykonávatvrámciLesníochrannéslužby.
innostjezamĢƎenanapƎípadypoškozenínebochƎadnutídƎevin,porostƽ,lesnípƽdy,zdrojƽ
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vody apod., zpƽsobené abiotickými ēiniteli (vítr, sníh, námraza, voda, teplota apod.) a
antropogennímivlivy(imise,depozice,havárieaúnikylátekvprƽmyslu,zemĢdĢlstvíapod.).
Vroce 2013 byly Ǝešeny pouze dva pƎípady. U obou pƎípadƽ se jednalo o podezƎení na
úmyslnépoškozenídƎevinherbicidynebojinýmitoxickýmilátkamiatotopodezƎenísetaké
prokázalo.
Vroce 2013 nebyl pro potƎeby soudního náhradového Ǝízení vpƎípadu vlivu imisí na lesní
porosty vypracován žádný znalecký posudek. innost na tomto poli pƎedstavovala pouze
komunikacisesoudyvkauzáchzapoēatýchpƎedrokem2013.

SemenáƎskákontrola–semenáƎství
(L.BezdĢēková;8321)
Vroce 2013 bylo vlaboratoƎi zpracováno 571 vzorkƽ a provedeno 1370 zkoušek kvality
semen62druhƽlesníchdƎevin.NejvĢtšípodílzpracovanýchvzorkƽsementvoƎilbuklesní
(28%),jedlebĢlokorá(9%),smrkztepilý(9%),dubletní(8%)aborovicelesní(6%).
PrƽmĢrnáklíēivostsemensmrkuztepiléhovroce2013dosáhla61%anezvýšilojianiēerstvé
osivozrokuzrání2012(klíēivost58%).PrƽmĢrnáklíēivostskladovanéhoosivaborovicelesní
dosáhla 71 %. U modƎínu bylo zpracováno pouze 9 vzorkƽ sprƽmĢrnou klíēivostí 46 %, na
kterésepodíleloiēerstvéosivozroku2012.KvalitasemenjedlebĢlokorébylacelkovĢnízká
(životnost43%),mírnĢsezvýšilauvzorkƽzrokuzrání2013(55%).Životnost78%dosáhly
bukvice sbírané na podzim 2013. Osivo dubu letního dosáhlo vyšší klíēivosti (69 %)
vesrovnánísdubemzimním(32%).
Dne 9.1.2013 byla ve zkušební laboratoƎi L 1175 „SemenáƎská kontrola“ (VÚLHM, v.v.i.,
VSKunovice) provedena eským akreditaēním institutem kontrola plnĢní akreditaēních
požadavkƽ.Vroce2013selaboratoƎúēastnilamezilaboratorníchporovnávacíchtestƽ,které
organizovalaItálieaŠvýcarsko(ISTA).

Klonovéarchivy
(J.Kyseláková;8331)
Vroce 2013 byl ve VS Kunovice uskuteēnĢn prodej reprodukēního materiálu topolƽ, vrb,
jeƎábu oskeruše aj. Zájem byl o zakládání výsadeb testovaných šlechtĢných topolƽ pro
energetické využití a domácích druhƽ topolƽ pro obnovu lesa. Žádané byly rovnĢž rƽzné
druhydomácíchvrbprovyužitívkošíkáƎství,vēelaƎství,zahradnictvíauznanéklonyvrbybílé
dolesníchporostƽ.Celkembylexpedovánreprodukēnímateriálpro36zákazníkƽ,ato9200
Ǝízkƽa3280sazenic.

PoloprovoznízkouškypƎibojiskƽrovciapƎizvyšovánívitalitysmrkovýchporostƽnadivizi
LipníknadBeēvou
(P.Zahradník;2013,5316)
Vrámci projektu pro VLS Lipník nad Beēvou byla vroce 2013 Ǝešena celá Ǝada dílēích
problémƽ. Pozornost byla vĢnována posílení vitality porostƽ sohledem na zvýšení
obranyschopnosti porostƽ proti napadení lýkožroutem severským. Na pokusných plochách
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bylo aplikováno hnojivo MgSOL. Sledování napadení bude probíhat vnásledujících letech.
Dále byla sledována možnost preventivního ošetƎování stojících stromƽ; vtomto pƎípadĢ
nebylo dosaženo pozitivních výsledkƽ. Vneposlední ƎadĢ byla studována možnost využití
lapákƽ a feromonových lapaēƽ vnetradiēním pojetí (stojící lapáky, netradiēní instalace
feromonovýchlapaēƽapod.).NazákladĢdosaženýchvýsledkƽbylyvypracovány3metodické
pokyny, upravující vdaných podmínkách používání feromonových lapaēƽ, lapákƽ a aplikaci
insekticidƽ.

Vyhodnocenímanagementupopulacejelenasikyvzápadníchechách
(F.Havránek;M.Ježek;2013;Vojenskélesyastatky,s.p.;5318)
Provedené výpoēty, uspoƎádání tabulek a konstrukce map tvoƎí podklad pro uvedení stavƽ
jelena siky vzájmovém území i jednotlivých honitbách do souladu se souēasným
mysliveckýmplánováním–toznamenálikvidacipopulacesikyvevĢtšinĢhonitebzájmového
územíbĢhempĢtilet.
Navrhovanáredukcejeplánovánatak,abynapoēátkurealizacevstƎícnéhoplánubyloloveno
více zvĢƎe (40% zpotƎebného odlovu) vprvním roce a lov se dále snižoval až na 10%
potƎebnéhoodlovuveētvrtémapátémroce.VypracovanýplánpƎedpokládávprvnímroce
realizacelov15052ksvcelémzájmovémúzemí,zatímcovsouēasnémobdobíjeprƽmĢrnĢ
loveno6690ks,toznamenánavýšenílovuocca125%.VpƎípadĢhonitbyVLSHradištĢto
znamená, pokud budeme uvažovat prƽmĢrný odlov, zvýšení lovu vprvním roce o 129%.
BudemeͲlivšakuvažovatodlovroku2011,jednalobyseozvýšenílovuo85%.

Prognózasukceseastanoveníúživnostistanovišƛ–honitbaVLSHradištĢ
(F.Havránek;J.Balek;2013;Vojenskélesyastatky,s.p.;5321)
\ešení spoēívalo ve fytocenologických analýzách rƽzných typƽ stanovišƛ a jejich potenciálu
zhlediskavýživyzvĢƎe,realizovanýchvrámcikontrolníchploch(upravenámetodikaBraunͲ
Blanqueta).KromĢtohobylorealizovánohodnocenístanovišƛvzorkovánímnatransektech.
JakodoplŸujícíbylapoužitajednakmetodastanoveníkapacityprostƎedípomocíškrobových
jednotek, jednak metoda hodnocení dle edafických Ǝad. Získaná data byla samostatnĢ
hodnocena vGIS snáslednou syntézou. Byly stanoveny únosné a maximální stavy jelena
evropského,srnēízvĢƎeajelenasiky,kterébylylimitoványzimnímaspektem.

DemonstraēníobjektOboraBƎezka
(M.Pícha;F.Havránek;3300)
VevýzkumnémobjektuBƎezkabylzmĢnĢnsystémkrmenízvĢƎetak,abybylarozptýlenapo
celéplošeoboryasnížilosetakpomístnízatíženíprostƎedíazvýšilasekvalitalovu.Poklesl
také výraznĢ poēet pƎípadƽ vzájemného zranĢní nebo usmrcení daŸkƽ pƎi vzájemných
soubojích (jeden pƎípad). Zdravotní stav zvĢƎe byl od poēátku tohoto roku intenzivnĢ
sledován a vobdobí od dubna do ēervence probĢhlo 4x koprologické vyšetƎení trusu.
AntiparazitárníopatƎeníbylorealizováno2xroēnĢ,svelmidobrýmivýsledky.Poplatkovými
lovcibylouloveno9trofejníchdaŸkƽ.VĢktĢchtodaŸkƽbylvnĢkolikapƎípadechpƎes10let
a trofeje dosáhly 3x zlaté medaile (203,3 b.CIC, 184,8 b.CIC, 183,3 b.CIC) a 2x bronzové
medaile (162,3 b.CIC, 167,7 b. CIC). Celkem bylo vroce 2013 voboƎe uloveno 45 ks daŸēí
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zvĢƎe(vēetnĢúhynu).Vroce2013bylozrušeno3,43hastarýchoplocenek,kteréužneplnily
svoufunkciasložitĢseudržovaly.VybraníjedincivtĢchtooplocenkáchbudouindividuálnĢ
ochránĢni. VoboƎe po celý rok probíhaly samovýroby palivového dƎíví, pƎi nichž bylo
vyrobeno cca 200 prm paliva. Spomocí harvestorƽ byla provedena tĢžba jednotlivým
výbĢrem ve smrkových porostech, vnichž bylo vroce 2013 vytĢženo 411,5 m3. PovodeŸ
vroce2013poškodilaspodnírybník,obornízeěastojícívodavporostechinĢkolikhalesa.
NaspodnímrybnícebylopravenpƎepadavyzdĢnonovékorytopƎepadu,zeěbylaopravena
vedvoupƎibližnĢ10mdlouhýchúsecích.

Výroēnízpráva2013



35/38

VýzkumnýústavlesníhohospodáƎstvíamyslivosti,v.v.i.

9.OpatƎeníkodstranĢnínedostatkƽvhospodaƎení

VprƽbĢhu roku 2013 byly provedeny ve Výzkumném ústavu lesního hospodáƎství a
myslivosti,v.v.i.,následujícíkontroly:

Kontrola plnĢní povinností vnemocenském pojištĢní, dƽchodovém pojištĢní a pƎi odvodu
pojistnéhonasociálnízabezpeēeníapƎíspĢvkunastátnípolitikuzamĢstnanosti
KontroluprovedlaOkresnísprávasociálníhozabezpeēeníPrahaͲzápadvednech27.2.2013a
12.3.2013.BylozjištĢno,žev1pƎípadĢ(bývalýpracovníkp.Musil)zamĢstnavatelneohlásil
SSZ, že knĢmu do zamĢstnání vstoupil poživatel pƎedēasného starobního dƽchodu
pƎiznaného podle § 31 zákona o dƽchodovém pojištĢní. Hlášení o zamĢstnání poživatele
pƎedēasného starobního dƽchodu bylo SSZ odesláno vprƽbĢhu kontroly. Nápravná
opatƎenínebylauložena.

Kontrola dodržování požadavkƽ zákona ē. 258/2000 Sb. o ochranĢ veƎejného zdraví,
asouvisejících pƎedpisƽ, zejména zák. ē. 309/2006 Sb., zák. ē. 361/2007 Sb. a zák.
ē.262/2006Sb.napracovištiStrnady
Kontrolu provedla Okresní hygienická stanice StƎedoēeského kraje se sídlem vPraze dne
12.4.2013.NebylyzjištĢnynedostatky.

KontrolaprovádĢníodbornýchēinnostízhlediskadodrženízásadsprávnépokusnicképraxe
vReferenēnízkušebnílaboratoƎiTestovánípesticidƽ
KontrolabylaprovedenaStátnírostlinolékaƎskousprávou,SekcípƎípravkƽnaochranurostlin
dne12.4.2013.NebylyzjištĢnynedostatky.

Kontrola projektu ē. QI112A170 „Možnosti cíleného pĢstování a využití geneticky
hodnotnýchēástípopulacísadebníhomateriálusmrkuztepiléhosklimaxovoustrategiírƽstu
prohorskéoblasti“
Kontrola byla zamĢƎena na ēerpání a využití úēelové veƎejné podpory na Ǝešení projektu,
dodržování projektových pravidel a relevantních právních pƎedpisƽ a plnĢní cílƽ (aktivit)
projektu. Kontrolu provedlo Ministerstvo zemĢdĢlství R dne 5. 11. 2013. Nebyly zjištĢny
žádné nedostatky, stanovené cíle – aktivity jsou prƽbĢžnĢ plnĢny a nebyly shledány
skuteēnosti,kterébynasvĢdēovalynesplnĢnícílƽ–aktivitvroce2013.

KontroladodržovánípracovnĢprávníchpƎedpisƽvrežimuzákonaē.251/2005Sb.,oinspekci
práce voblasti pracovních smluv, dohod o pracovní ēinnosti, dohod o provedení práce
aodmĢŸování
Kontrola byla provedena Oblastním inspektorátem práce pro StƎedoēeský kraj ve dnech
26. 11.2013 a 9. 12. 2013. ZjištĢno pozdní vyplacení odmĢny za záƎí 2012 u bývalého
pracovníkap.Musila,odmĢnabylavyplacenaopoždĢnĢpodoloženípƎevzetíprácezamĢsíc
záƎí2012nadƎízenýmpracovníkem.NápravnáopatƎenínebylauložena.

Interníaudity
Vroce 2013 bylo provedeno 6 interních auditƽ, ztoho 1 audit finanēní, 1 audit systému a
4audityvýkonƽ.InternímauditemnebylyidentifikoványnedostatkyvhospodaƎeníinstituce.
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OpatƎení kodstranĢní nedostatkƽ zjištĢných vroce 2012 pƎi Kontrole lesnického a
mysliveckého hospodaƎení voboƎe BƎezka byla pƎijímána postupnĢ vprƽbĢhu roku 2013,
ztohoto dƽvodu bude pƎezkoumání splnĢní opatƎení kodstranĢní nedostatkƽ provedeno
vroce2014.
Jelikož jiná opatƎení kodstranĢní nedostatkƽ vhospodaƎení nebyla vroce 2012 uložena,
nebylovroce2013provedenopƎezkoumánísplnĢníopatƎeníkodstranĢnínedostatkƽ.



10.Stanoviskadozorēírady

1.Ǝádnézasedánídne8.3.2013:
 DR uložila Ǝediteli zpracovat a pƎedložit DR strategickou vizi rozvoje a udržitelnosti
oboryBƎezkavtermínudozasedáníDRvzáƎí2013
 DR vzala na vĢdomí komentáƎ a pƎijatá opatƎení knálezƽm na základĢ auditu
„ProvĢrkalesnickéhoamysliveckéhohospodaƎení“voboƎeBƎezkavr.2012
 DRdoporuēilaƎeditelizvážitpracovnĢprávníopatƎenívevztahukosobám,dojejichž
pracovnínáplnĢoboraBƎezkamanažerskynáležela
 DRbylaseznámenasaktualizacíplánuinvesticnarok2013
 DR byla seznámena sinformacemi o zmĢnĢ organizaēní struktury instituce dle
Dodatkuē.7korganizaēnímuƎádu
 DRbylaseznámenasnávrhemrozpoētunarok2013

Hlasováníperrollamē.1/2013–3.5.2013:
DR schválila uzavƎení Smlouvy o zprostƎedkování s1. Zbraslavskou realitní, s. r. o., ve vĢci
prodejeobjektu„Pavilónekologie“.


2.Ǝádnézasedánídne24.5.2013:
 DRpotvrdilavýsledekhlasováníperrollamē.1/2013
 DR schválila výroēní zprávu a roēní úēetní závĢrku Výzkumného ústavu lesního
hospodáƎstvíamyslivosti,v.v.i.,zarok2012
 DRschválilazprávuoēinnostiDRzarok2012
 DRschválilapƎevodvlastnickýchprávkpozemkƽmparc.ē.3168/12vk.ú.Zbraslava
parc.ē.2363/10vk.ú.LipenceveprospĢchp.Šroubkaap.Turka
 DR schválila pƎevod vlastnických práv kpozemkƽm parc. ē. 1004/3, 1005 a 1064/21
vk.ú.VšenoryveprospĢchobceVšenory
 DRschválilarealizacidarovacísmlouvyveprospĢchstatutárníhomĢstaPlznĢ
 DR schválila realizaci smlouvy o zprostƎedkování s1. Zbraslavskou realitní, s. r. o.,
vevĢciprodejepozemkuparc.ē.1172/3vk.ú.Zbraslav


Hlasováníperrollamē.5/2013–2.9.2013:
DR schválila pƎevod vlastnických práv kpozemku parc. ē. 159/1 vk. ú. Zadní Kopanina
veprospĢchp.RoznĢtinského.
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Hlasováníperrollamē.6/2013–2.9.2013:
DRschválilapƎevodvlastnickýchprávkbytovémudomuē.p.195,postavenémunapozemku
parc.ē.741/1,apozemkuparc.ē.741/1vk.ú.ZbraslavveprospĢchp.Kƽse.

Hlasováníperrollamē.7/2013–2.9.2013:
DRschválilapƎevodvlastnickýchprávkpozemkuparc.ē.1172/1vk.ú.ZbraslavveprospĢch
p.F.HubáēkaamanželƽM.aJ.Hubáēkových.
DRschválilapƎevodvlastnickýchprávkpozemkuparc.ē.1172/2vk.ú.ZbraslavveprospĢch
p.Ivanēákaap.Hubáēka.

3.Ǝádnézasedánídne13.9.2013:
 DR projednala Koncepci rozvoje obory BƎezka a doporuēila zachovat hospodáƎský
výsledekútvarumyslivostivkladnýchhodnotách
 DRvzalanavĢdomíaktualizacíplánuinvesticnarok2013
 DRschválilavýsledkyhlasováníperrollamē.5/2013,6/2013a7/2013
 DR schválila pƎevod vlastnických práv kbytovému domu ē.p. 794, postavenému
napozemku parc. ē. 1292, a pozemku parc. ē. 1292 vk. ú. KošíƎe ve prospĢch
manželƽPrƽšových
 DR doporuēila pƎi uzavírání zprostƎedkovatelských smluv srealitními kanceláƎemi
doplnit do smlouvy požadavek na dokládání pƎedkládaných nabídek na odkoupení
nemovitostí

4.Ǝádnézasedánídne13.12.2013:
 DRvzalanavĢdomíaktualizaciplánuinvesticnarok2013
 DRvzalanavĢdomíaktualizacirozpoētunarok2013
 DRvzalanavĢdomínávrhrozpoētunarok2014
 DRvzalanavĢdomínávrhplánuinvesticaopravnarok2014
 DRdoporuēilanávrhnazmĢnuzƎizovacílistinyinstituce
 DR schválila pƎevod vlastnických práv kpozemku parc. ē. 1172/3 vk.ú. Zbraslav
veprospĢchp.Strnada
 DRschválilapƎevodvlastnickýchprávkbudovĢbezē.p/ē.e.,postavenénapozemku
parc. ē. 699, vk.ú. Zbraslav ve prospĢch Junáka – svazu skautƽ a skautek R,
StƎediskoUraganZbraslav
 DR schválila pƎevod vlastnických práv klesním pozemkƽm vk. ú. Zadní Kopanina
avk.ú.RadotínveprospĢchLesƽeskérepubliky,s.p.
 DRdoporuēilavyplaceníodmĢnyƎediteliVÚLHM,v.v.i.,zarok2012
 DRpožádalaoumístĢnínovéhoseznamuēlenƽDRnawebovoustránkuDR
 DRpožádalaopƎedloženíseznamuvýbĢrovýchƎízenízarok2013napƎíštímzasedání
DR
 DR požádala o pƎedložení pƎehledu oēekávaných prodejƽ na rok 2014 na pƎíštím
zasedáníDR
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8.2Jináēinnost

PoloprovoznízkouškypƎibojiskƽrovciapƎizvyšovánívitalitysmrkovýchporostƽnadivizi
LipníknadBeēvou
(P.Zahradník;2013,5316)

Vrámci projektu pro VLS Lipník nad Beēvou byla vroce 2013 Ǝešena celá Ǝada dílēích
problémƽ. Pozornost byla vĢnována posílení vitality porostƽ sohledem na zvýšení
obranyschopnosti porostƽ proti napadení lýkožroutem severským. Na pokusných plochách
bylo aplikováno hnojivo MgSOL. Sledování napadení bude probíhat vnásledujících letech.
Dále byla sledována možnost preventivního ošetƎování stojících stromƽ; vtomto pƎípadĢ
nebylo dosaženo pozitivních výsledkƽ. Vneposlední ƎadĢ byla studována možnost využití
lapákƽ a feromonových lapaēƽ vnetradiēním pojetí (stojící lapáky, netradiēní instalace
feromonovýchlapaēƽapod.).NazákladĢdosaženýchvýsledkƽbylyvypracovány3metodické
pokyny, upravující vdaných podmínkách používání feromonových lapaēƽ, lapákƽ a aplikaci
insekticidƽ.

