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2. Složení orgán ve ejné výzkumné instituce a jejich innost

Výzkumný ústav lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i., byl z ízen Ministerstvem
zem d lství dne 23. 6. 2006 vydáním z izovací listiny . j. 22974/2006 11000.

Vznikl 1. 1. 2007; k tomuto dni byl zapsán do rejst íku ve ejných výzkumných institucí,
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.

Identifika ní údaje

Název: Výzkumný ústav lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i.
Právní forma: ve ejná výzkumná instituce
Sídlo: Strnady 136

252 02 Jílovišt
Identifika ní íslo: 00020702
Da ové identifika ní íslo: CZ00020702
Používaná obecná zkratka názvu: VÚLHM, v.v.i.
Zkratka interního styku: VÚLHM
Používaný cizojazy ný název ústavu: Forestry and Game Management Research Institute

3. Orgány ústavu

Orgány ústavu, v souladu s ustanovením § 16 zákona . 341/2005 Sb., v platném zn ní, jsou:

a) editel,
b) rada instituce,
c) dozor í rada.

4. Statutární orgán

4.1 editel

editel je statutárním orgánem ústavu. Rozhoduje ve všech v cech ústavu, pokud nejsou
zákonem sv eny do p sobnosti rady instituce, dozor í rady nebo z izovatele, zabezpe uje
ádné vedení ú etnictví, p edkládá rad instituce a dozor í rad , po ov ení ú etní záv rky

auditorem, návrh výro ní zprávy, p edává z izovateli ú etní záv rku ov enou auditorem a
výro ní zprávu schválenou radou instituce.
P edkládá poskytovatel m návrhy výzkumných zám r a návrhy projekt výzkumu a vývoje
projednané radou instituce.
P edkládá rad instituce návrhy, které se týkají rozpo tu ústavu a jeho zm n, návrhy
vnit ních p edpis ústavu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího ádu dozor í rady, a
jejich zm n, návrhy na zm ny z izovací listiny; po jejich projednání radou instituce je p edává
z izovateli.
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P edkládá dozor í rad ke schválení návrhy právních úkon , k nimž se vyžaduje p edchozí
písemný souhlas dozor í rady podle zákona.

editelem ve ejné výzkumné instituce je doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Prvním statutárním zástupcem je nám stek pro výzkum doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Druhým statutárním zástupcem editele je ekonomická nám stkyn editele Ing. Jitka
Vrátná, MBA.

4.2 Rada instituce

Rada instituce dbá na zachovávání ú elu, pro který byl ústav z ízen, na uplatn ní ve ejného
zájmu v jeho innosti a na jeho ádné hospoda ení, stanovuje sm ry innosti ústavu
v souladu se z izovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje, schvaluje rozpo et a jeho
zm ny a st edn dobý výhled jeho financování, schvaluje vnit ní p edpisy taxativn uvedené
v zákon , schvaluje výro ní zprávu, projednává návrhy zm n z izovací listiny, dává p edchozí
souhlas, pop ípad navrhuje z izovateli slou ení, splynutí nebo rozd lení ústavu, vyhlašuje
výb rové ízení, na základ jehož výsledku navrhuje z izovateli jmenování vybraného
uchaze e editelem ústavu, navrhuje odvolání editele, pop ípad dává souhlas k odvolání
editele podle ustanovení zákona, projednává návrhy výzkumných zám r a návrhy projekt

výzkumu a vývoje a projednává návrhy na sjednání smluv o zahrani ní spolupráci ústavu a
smluv o spolupráci s institucemi eské republiky.

4.2.1 Složení rady instituce a její zm ny

Složení rady instituce na po átku roku 2013

Interní ást:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. – p edseda VÚLHM, v.v.i.
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. – místop edseda VÚLHM, v.v.i.
doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. – len VÚLHM, v.v.i.
Ing. Miloš Knížek, Ph.D. – len VÚLHM, v.v.i.
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D. – len VÚLHM, v.v.i.
Ing. Ji í Novák, Ph.D. – len VÚLHM, v.v.i.
Ing. Petr Novotný, Ph.D. – len VÚLHM, v.v.i.
prom. biol. Zde ka Procházková, CSc. – len VÚLHM, v.v.i.

Externí ást:

prof. Ing. Ji í Kulhavý, CSc. – len Mendelova zem d lská a lesnická univerzita, LDF Brno
Ing. Ji í Novák – len Vojenské lesy a statky, s.p.
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – len eská zem d lská univerzita, FLD Praha
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D. – len Správa les Kristýna Colloredo Mansfeldová
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V roce 2013 došlo v rad instituce ke dv ma zm nám. V zá í 2013 abdikovala z d vodu
ukon ení pracovního pom ru ve VÚLHM, v.v.i. prom. biol. Zde ka Procházková, CSc. a
v dopl ovacích volbách byla nahrazena Ing. Pavlem Kotrlou, Ph.D. V prosinci ze stejného
d vodu abdikoval doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. V tomto p ípad se dopl ovací volby
konaly až v lednu 2014.

Nové složení rady instituce

Interní ást:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. p edseda
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. místop edseda
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. (od íjna 2013)
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Ing. Ji í Novák, Ph.D.
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
prom. biol. Zde ka Procházková, CSc. (do zá í 2013)
doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. (do prosince 2013)

Externí ást:

prof. Ing. Ji í Kulhavý, CSc.
Ing. Ji í Novák
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.

4.2.2 innost rady instituce

Rada Instituce v roce 2013 absolvovala ty i ádná zasedání a jedno zasedání per rollam.
Pr b žn byly koresponden ní formou projednávány návrhy projekt p edkládaných do
grantových sout ží. Na jednání per rollam ve dnech 4.–8. 2. 2013 rada schválila za azení
opravy analyzátoru ICP OES ve výši 600 tis. K do plánu investic.

Na šestém ádném zasedání (první v roce 2013) 7. 3. 2013 rada schválila aktualizaci
Organiza ního ádu ústavu (za azení detašovaných pracoviš ve Frýdku Místku a
v Pelh imov ), schválila aktualizaci investi ních požadavk na rok 2013 a aktualizaci rozpo tu
na rok 2013 – stav k 25. 2. 2013

Na sedmém ádném zasedání 23. 5. 2013 rada schválila Výro ní zprávu za rok 2012,
projednala a schválila návrh na rozd lení hospodá ského výsledku za rok 2012.

Na osmém ádném zasedání 12. 9. 2013 rada schválila aktualizaci investi ních požadavk ,
projednala nové informace o poskytování institucionálního p ísp vku ze strany MZe od roku
2014 a projednala p ípravu dopl ujících voleb v souvislosti s abdikací Z. Procházkové. Rada
byla seznámena se situací bodového hodnocení asopisu Zprávy lesnického výzkumu, byla
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informována o zm nách ve složení dozor í rady a o stabilizaci mysliveckého i lesnického
hospoda ení v obo e B ezka.

Na devátém ádném zasedání 5. 12. 2013 rada schválila aktualizaci investi ních požadavk a
aktualizaci rozpo tu na rok 2013. Dále projednala a schválila p edb žný návrh rozpo tu na
rok 2014 a zm nu z izovací listiny. Rada projednala návrhy projekt do sout že TA R a byla
seznámena s abdikací doc. Holuši z d vodu ukon ení pracovního pom ru ve VÚLHM.

4.3 Dozor í rada

Dozor í rada, v souladu se zákonem, vykonává dohled nad inností a hospoda ením ústavu;
vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává p edchozí písemný souhlas
k právním úkon m, stanovených zákonem

Navrhuje odvolání editele z izovateli, p ipravuje návrhy jednacího ádu dozor í rady a jeho
zm n a p edkládá je ke schválení z izovateli. Vyjad uje se k návrh m zm n z izovací listiny
ústavu, k návrhu na slou ení, splynutí nebo rozd lení, k návrhu rozpo tu a ke zp sobu
hospoda ení, k návrh m výzkumných zám r ústavu, k jeho další nebo jiné innosti a
k dalším v cem, které jí p edloží editel nebo z izovatel, k návrhu výro ní zprávy; své
vyjád ení p edkládá editeli a rad instituce.

Vyjad uje svá stanoviska k innosti ústavu a zve ej uje je ve výro ní zpráv .

P edkládá editeli, rad instituce a z izovateli návrhy na odstran ní zjišt ných nedostatk ve
výkonu jejich p sobnosti. P edkládá z izovateli a editeli nejmén jednou ro n zprávu o své
innosti.

4.3.1 Složení dozor í rady

Složení dozor í rady v období od 1. 1. 2013 do 10. 9. 2013

PhDr. Jan Šlajs, LL.M. – p edseda Ústav zem d lské ekonomiky a informací
Ing. Jaromír Vaší ek, CSc. – místop edseda Ústav pro hospodá skou úpravu les
Ing. Jan Lojda – len Ministerstvo zem d lství R
RNDr. Jana Malá, CSc. – len Výzkumný ústav lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i.
Ing. Pavla Karychová – len Ministerstvo zem d lství R
Ing. Václav Rybá – len Lesy eské republiky, s.p.
Ing. Ji í Bílý, Ph.D. – len Ministerstvo zem d lství R

Ke dni 11. 9. 2013 byl z pozice p edsedy dozor í rady odvolán PhDr. Jan Šlajs a bylo
ukon eno lenství Ing. Pavle Karychové, která odešla na mate skou dovolenou.

Složení dozor í rady od 11. 9. 2013

Ing. Jaromír Vaší ek, CSc. – p edseda Ústav pro hospodá skou úpravu les
doc. Ing. Václav Kup ák, CSc. – místop edseda eská zem d lská univerzita v Praze
Ing. Jan Lojda – len Ministerstvo zem d lství R
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RNDr. Jana Malá, CSc. – len Výzkumný ústav lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i.
Ing. Jana Slabá – len Ministerstvo zem d lství R
Ing. Václav Rybá – len Lesy eské republiky, s.p.
Ing. Ji í Bílý, Ph.D. – len Ministerstvo zem d lství R

4.3.2 innost dozor í rady

Dozor í rada zasedala v pr b hu roku 2013 na 4 ádných zasedáních – 8. 3., 24. 5., 13. 9. a
13. 12. 2013
Krom ádných zasedání dozor í rada rozhodovala ve 4 p ípadech hlasováním per rollam
(mimo zasedání), a to vždy v p ípadech prodeje nemovitého majetku instituce.

5. Zm na z izovací listiny

V roce 2013 nebyla provedena žádná zm na z izovací listiny . j. 22974/2006 11000 ze dne
13. 4. 2010.

6. Organiza ní schéma

V pr b hu roku 2013 nedošlo ke zm n organiza ního schématu.
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7. Hodnocení hlavní innosti

P edm tem hlavní innosti ústavu dle z izovací listiny je základní a aplikovaný výzkum a vývoj
v oborech lesního hospodá ství a myslivosti a v p íbuzných oborech k t mto obor m se
vázajících, v etn :

- ú asti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje;
- monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystém na plošné a intenzivní

ekosystémové úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru (ERA), v návaznosti
na vývoj spole né metodologie monitoringu na výzkumné projekty a aktivity
Evropské unie;

- v decké, odborné a pedagogické spolupráce;
- ov ování a p enosu výsledk výzkumu a vývoje do praxe, v etn poradenské

innosti a zavád ní nových technologií;
- lesnické a myslivecké innosti.

V rámci hlavní innosti ústavu byly ešeny následující výzkumné projekty:

7.1 Výzkumný zám r

Stabilizace funkcí lesa v antropogenn narušených a m nících se podmínkách prost edí
(A. Jurásek; 2009–2013; Výzkumný zám r MZE0002070203; 9205)

V roce 2013 probíhal poslední pátý rok ešení výzkumného zám ru, ve kterém je soust ed n
dlouhodobý koncep ní výzkum organizace. Výzkum byl realizován v p ti navzájem
propojených díl ích zám rech, z nichž každý se dále lení do 3 až 5 tematických okruh .
Zám r p ímo navazuje na dva výzkumné zám ry z let 2004–2008, a to VZ MZE0002070201
„Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní inností v m nících se
podmínkách prost edí“ a VZ MZE0002070202 „Šlecht ní lesních d evin a záchrana genových
zdroj cenných a ohrožených populací, v etn využití biotechnologických postup , metod
molekulární biologie a poznatk lesního semená ství v lesním hospodá ství“.

Výsledky získané p i ešení jsou pr b žn publikovány ve v deckých a odborných asopisech
a poznatky pro praxi ve form certifikovaných metodik a dalších aplika ních výstup .

Díl í zám r 01: Ekologická stabilita lesních porost a dynamika zm n prost edí
(V. Šrámek; 9210)

Díl í zám r 01 je zam en na hodnocení zdravotního stavu lesních porost a hodnocení
parametr výživy, meteorologických jev a zne išt ní ovzduší, které stabilitu lesních porost
ovliv ují. Sou ástí DZ 1 je i vyhodnocení výsledk dlouhodobého hydrologického výzkumu.
V roce 2013 bylo provedeno opakované šet ení zdravotního stavu a výživy mladých
smrkových porost v oblasti Krušných hor, Lužických hor, Jizerských hor, Krkonoš a Orlických
hor. V roce 2013 se pr m rná defoliace pohybovala od 19,7 % (Lužické hory) do 25,9 %
(Jizerské hory). Z pohledu devíti hodnocených let je z ejmé, že defoliace korun se
v posledním období pohybuje v rozmezí od 15 do 25 %, meziro ní nár sty a poklesy
defoliace korun se pohybují ádu jednotek procent. Nejvyšší výškový p ír st p esahující
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60 cm byl v roce 2013 nam en v Lužických horách (63,4 cm), kde jsou sledované porosty
nejmladší ve srovnání s celým souborem ploch. V imisní oblasti Krušných hor byl potvrzen
dlouhodobý pozitivní trend snížení zne išt ní ovzduší, kterému odpovídá snižování defoliace,
zvyšování p ír stu a poklesu obsahu zát žových prvk cca do roku 2007. V sou asné dob
p edstavuje potenciální riziko výživa porost na dlouhodob acidifikovaných p dách
zejména s ohledem na nízké obsahy bazických kationt (Ca, K, Mg) a fosforu. V posledním
roce se koncentrace dusíku v 1. ro níku jehli í snížily prakticky ve všech sledovaných
poho ích, pohybovaly se v rozmezí od 1,492 do 1,651 %. Nejvyšší koncentrace byly
stanoveny v Jizerských a Krušných horách. Malý pokles koncentrace byl zaznamenán
v Orlických horách u prvního ro níku jehli í. Stanovené hodnoty charakterizují dobrou až
velmi dobrou výživu dusíkem.

Dlouhodobé efekty vápn ní (10 let po zásahu) jsou statisticky pr kazné stále p edevším
v povrchových horizontech – v nadložním humusu a organominerálním horizontu A.
V hlubších vrstvách minerální p dy se projevuje pouze mírné zvýšení pH a nár st
p ístupného ho íku. V západním Krušnoho í jsou zm ny výrazn jší než ve východní ásti
Krušných hor, což je zp sobeno p edevším velkou variabilitou p dních podmínek ve
východním Krušnoho í. Z hlediska výživy d evin je patrné výrazné snížení vzork s deficitním
obsahem ho íku v listových orgánech.

Díl í zám r 02: Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v m nících se podmínkách
prost edí
(P. Zahradník; 9211)

Cílem DZ 02 je analýza a syntéza základních údaj o významu a funkci vybraných
dendrofágních skupin organism v lesních porostech. Výzkum je zam en zejména na
studium symbiotických a kompeti ních vztah , ovliv ování biodiverzity managementem,
taxonomie, bionomie a popula ní dynamiky a v neposlední ad i na otázky využití
patogenních a parazitických organism v biologické ochran lesa.

Vyhodnocení vzájemného pom ru aktivních a neaktivních mykorhiz na trvalé zkusné ploše
dubu v jednotlivých m sících nazna uje p evahu neaktivních mykorhiz. Pr m rná hodnota
hustoty neaktivních mykorhiz na hodnocených dubových plochách byla v mnohaletém
pr m ru p ibližn 1,67x vyšší než hodnota hustoty aktivních mykorhiz.

Pr m rné napadení hodnocených porost kloubnatkou smrkovou na LS Klášterec je oproti
roku 2010 z eteln vyšší, avšak nepatrn lepší ve srovnání s rokem 2011. Na LS Litvínov i p es
silnou rozpracovanost a postupující rekonstrukce se pr m rná hodnota napadení porost
sice pomalu, avšak stále horší. P ibylo i procento strom azených do 3. kategorie (75 %
nerašících pupen ), resp. i erstv odum elých (4. kat.). Z dosud studovaného materiálu
vyplývá, že houba m že sporulovat prakticky b hem celé vegeta ní sezóny, avšak
na jednotlivých stanovištích pom rn krátce.

Studium taxocenóz motýl smíšených smrko bukových porost Žofínského pralesa a
Boubínského pralesa potvrdilo do sou asnosti výskyt 416 druh v první rezervaci a 307
druh v druhé rezervaci. U zhruba 10 % zjišt ného druhového spektra (36 taxon ) je p itom
v odborné literatu e uvád na p ímá potravní vazba na smrk ztepilý. V podmínkách eska je
na smrku celkem známo kolem 75 druh motýl , v obou rezervacích se tedy vyskytuje plných
50 % druh žijících u nás na této d evin .
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V rámci studia taxonomie a ekologie k rovcovitých a ervoto ovitých byly zjišt ny nové
druhy pro R, ale i pro jiné státy, byly popsány nové druhy a zpracovány ur ovací klí e,
v etn klí e eledi ervoto ovitých pro st ední Evropu.

Byla potvrzena ú innost nových metod proti podkornímu a d evokaznému hmyzu systémem
Complion (systém Trinet a sít Storanet). Jsou prakticky srovnatelné se stávajícími metodami
a z hlediska ochrany p írodního prost edí nedochází ke kontaminaci p dy (jde o bezúletovou
metodu).

Smrk pichlavý je pro klikoroha borového mén atraktivní p i zakládání nového pokolení než
smrk ztepilý. Atraktivní pro vývoj larev klikoroha je i borovice kle .

V Krkonoších bylo zjišt no n kolik patogen lýkožrouta smrkového (st evní hlístice 32,3 %,
mikrosporidie Chytridiopsis typographi 2,8 %, hromadinka Gregarina typographi 3,5 %,
parazitoidi 1,4 %, neogregarina Mattesia schwenkei 4,1 % a poxvirus ItEPV 13,0 %). K výpo tu
minimální velikosti vzorku pro studium patogen byly použity infek ní hladiny ItEPV.
Z dosažených výsledk vyplývá, že pro odhad infek ních hladin patogen posta uje vzorek
zhruba 60 brouk z jednoho stromu z r zných vzdáleností od paty kmene – 3 vzorky,
a alespo ze 3 r zných lapák (celkem tedy ca 180 brouk ), abychom dosáhli p esnosti
infek ních hladin, které odpovídají maximální chyb zhruba 1/3 pr m ru požadované
p esnosti infek ní hladiny patogen .

U Ips duplicatus získaných v lapa ích byla zaznamenána pr kazn vyšší hladina st evních
hlístic (13,5 %) než v lapácích (2,9 %), což je z ejm dáno schopností hlístic p echázet mezi
hostiteli po pom rn krátké dob (výb ry v lapa ích byly vždy až po 7–10 dnech). U dalších
patogen byla hladina vždy vyšší na lapácích než v lapa ích. U mikrosporidie Chytridiopsis
typographi byla zjišt na nákaza 5,8 % v lapa ích a 8,9 % na lapácích, u Larssoniella duplicati
pak 30,8 % brouk v lapa ích a 52,9 % na lapácích. U Ips typographus byly zjišt ny obdobné
výsledky: brouci odebraní v lapa ích byli nakaženi st evními hlísticemi více (43,9 %) než ti
odebraní z lapák (35 %). Hromadinka Gregarina typographi byla detekována pouze u 0,3 %
jedinc odebraných z lapa , na lapácích se nevyskytovala. Naopak mikrosporidie
Chytridiopsis typographi byla pr kazn ast ji v jedincích získaných z lapák (10,9 %) než
z lapa (1,8 %). Infek ní hladiny patogen lýkožrout ve vzorcích z lapák i lapa se dle
dosažených výsledk liší minimáln , zajímavé je zjišt ní vyšší infek ní hladiny hlístic
v lapa ích a oproti tomu nižší infek ní hladiny mikrosporidií u obou druh lýkožrout .

Výsledky výzkumu mravenc dokládají, že množství sv tla je d ležitý faktor ovliv ující jejich
výskyt ve smrkových porostech. Více druh i v tší po et jedinc se vyskytuje na velkých
pasekách, kde bylo nalezeno 5 druh mravenc . Na malých pasekách a v okolním vzrostlém
lese pouze dva druhy. Na základ získaných výsledk lze konstatovat, že p írod blízké
hospoda ení nemusí být vždy výhodné pro zachování a podporu biodiverzity.

Díl í zám r 03: Šlecht ní, záchrana a reprodukce genových zdroj lesních d evin v m nících
se podmínkách prost edí
(P. Máchová; 9209 a 9212)

Cílem ešení DZ 03 je udržení a zvyšování genetické variability zdroj reproduk ního
materiálu lesních d evin pro posílení ekologické stability porost a zajišt ní pln ní základních
funkcí lesa. V roce 2013 byla realizována hodnocení kvantitativních a kvalitativních
charakteristik na národních i mezinárodních provenien ních plochách s mod ínem
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opadavým, bukem lesním a javorem klenem a na výsadbách tisu erveného v Lužických
horách.

Pokra ovaly práce na mezidruhové hybridizaci domácích druh dub p stováním
a hodnocením semená k hybrid získaných v p edchozích letech. V semenných sadech
javoru klenu bylo provedeno zhodnocení fruktifikace. Prob hlo šet ení druhové istoty
vybraných porost dubu letního a zimního fenotypové t ídy B uznaných ke sklizni
semenného materiálu.

Byly realizovány aktivity k zachování genetických zdroj vzácných a ohrožených endemických
je áb . Na provenien ních plochách s jasanem ztepilým a úzkolistým bylo v souvislosti
s výskytem a ší ením houbové choroby Chalara fraxinea provedeno hodnocení zdravotního
stavu.

Pokra ovalo ov ování aktuálního stavu dlouhodobých výzkumných ploch s jedlí vznešenou,
jedlí obrovskou a borovicí pokroucenou. Na ploše s jedlí obrovskou bylo provedeno
komplexní šet ení v etn odb r pro pedologické analýzy. Byla provedena kontrola r stu
proveniencí na výzkumných plochách s o ešákem erným.

V rámci ešení problematiky záchrany cenných populací lesních d evin byly standardizovány
využívané biotechnologické metody a prob hla optimalizace kultiva ních podmínek
n kterých endemitních druh . Byly provedeny DNA analýzy vybraných klon jedle b lokoré,
dubu letního, dubu zimního a smrku ztepilého.

V oblasti lesního semená ství byla vyhodnocena fruktifikace semenného sadu borovice lesní
Rudíkovy za období 2009–2013, jakož i díl í data o kvalit semen smrku ztepilého, borovice
lesní, mod ínu opadavého a jedle b lokoré za období 1971–2012 a data ze stratifikace bukvic
pro stanovení p esn jší délky p edosevní p ípravy.

Díl í zám r 04: Zakládání lesních porost a zales ování v m nících se podmínkách
prost edí
(A. Jurásek; 9206)

Cílem tohoto díl ího zám ru je uchování a zlepšení biologické rozmanitosti, integrity,
zdravotního stavu a odolnosti nov zakládaných lesních porost s ohledem na scéná
možných klimatických zm n.

V roce 2013 probíhalo ov ování dynamiky r stu výsadeb sadebního materiálu lesních d evin
z r zných školka ských technologií, v etn optimalizace postup um lé obnovy lesa.
Pokra ovalo také hodnocení dlouhodobých experiment s obnovou a p estavbou lesa
v problémových biotopech, v etn výzkumu ekologických faktor obnovy lesa a zales ování.

Výsledky výzkumu nap . potvrzují významný vliv fyziologického poškození p i nesprávné
manipulaci se sadebním materiálem na následné ztráty po výsadb a r st. Narušení
dynamiky r stu se projevuje i n kolik let po výsadb . V dlouhodobých adách m ení se
potvrzuje velmi dobrý r st výsadeb krytoko enného sadebního materiálu lesních d evin
z intenzivních školka ských technologií, a to i v extrémn jších horských podmínkách.
Za klí ové morfologické kritérium u sadebního materiálu borovice lesní pro stanovišt
ohrožovaná suchem je t eba považovat pom r objemu ko en k objemu nadzemních ástí,
který by nem l klesat pod 1:3. V dlouhodobých adách m ení se potvrzuje i velmi dobrá
kvalita výsadeb ízkovanc buku, dubu a smrku. Systémové ešení kvality sadebního
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materiálu bylo využito i v legislativ p i revizi parametr obvyklé obchodní jakosti sadebního
materiálu pro obnovu lesa.

V rámci výzkumu byly dále up esn ny i podmínky pro p irozenou obnovu d evin v závislosti
na jejich požadavcích na sv telné podmínky. Sou asn byl potvrzen p íznivý efekt
p ípravného porostu na mikroklima stanovišt . ada poznatk byla získána i v rámci
výzkumu zales ování a optimalizace p stební pé e o výsadby na bývalých zem d lských
p dách.

Díl í zám r 05: Podpora funkcí lesa p stebními opat eními p i výchov a obnov lesních
porost
(M. Slodi ák; 9207)

Cílem ešení díl ího zám ru je získání podklad pro p stební postupy vedoucí
k p izp sobivosti a odolnosti lesních ekosystém v dlouhodobém m ítku v m nících se
podmínkách prost edí, zachování a posílení funkcí les p i poskytování ochrany p ed
p írodními katastrofami a na podporu ekonomické životaschopnosti víceú elové a udržitelné
správy les . V roce 2013 pokra ovalo ešení projektu v problematice podpory funkcí lesa
výchovou, podpory funkcí lesa p i obnov a výzkumu funkcí lesa p em nou sou asných
jehli natých monokultur.

Na základ hodnocení výsledk opadových pom r v mladých borových (SLT 1 M) a
dubových (SLT 2K a 2H) porostech bylo zjišt no, že v mladých borových porostech se ro ní
opad pohybuje mezi 2 až 6 a v mladých dubových porostech od 3 do 7 tun sušiny na hektar.
U obou sledovaných d evin se množství opadu m ní (trend nár stu) se zvyšující se vý etní
základnou porost a s postupným ubýváním ustupujících podúrov ových jedinc . Výchovný
zásah se m že projevit snížením ro ního opadu v následujících letech. Množství ro ního
opadu m že být zejména na extrémn jších stanovištích u obou d evin ovlivn no
klimatickými faktory. V mladých borových porostech byl zaznamenán vyšší opad v letech
s podpr m rnými srážkami a nadpr m rnými teplotami. Naproti tomu v mladých listnatých
porostech dubu byl zjišt n vyšší ro ní opad v letech s vlh ím a chladn jším klimatem
v letních m sících. P i studiu hydrologických bilancí horského povodí bylo shledáno, že p da
na konci period sucha mohla pro snížení kulminaci velkých vod zachytit až 75–120 mm
srážkové vody na kambizemi a 44–104 mm u podzolu. Podzemní nádrž v lesní p d povodí
(33 ha) pojala až 34–43 tis. m3 p dní vody. Z povodí v pr m ru ro n odtékalo celkem
317 mm podzemní vody, z toho 197 mm do hydrogeologických struktur a 120 mm do
potoka. Hodnocení dynamiky introskeletové eroze v asové ad 20 let prokázalo na
balvanitých stanovištích redukci p dní vrstvy pod rozpadajícími se smrkovými
kmenovinami o 7 cm, p i výchozí pr m rné tlouš ce 19 cm. Na imisních holose ích, kde
vrstva byla zeslabena již p i t žb a soust e ování d eva (výchozí tlouš ka v pr m ru 14 cm),
došlo také k redukci o 7 cm. Na místech, kde došlo k úplné ztrát p dy a vystoupení sut , je
nezbytné k op tovnému zalesn ní použít speciální technologie s 4–6x vyššími náklady oproti
standardní jamkové technologii. Na základ hodnocení vlivu intenzivního prosv tlení
smrkových ty ovin sn hovým polomem bylo zjišt no, že intenzivní prosv tlení smrkových
ty ovin sn hovým polomem (53 % po t strom , 65 % kruhové základny) se projevilo na
tlouš kovém p ír stu a vlhkosti svrchní vrstvy p dy. Uvoln né stromy vykazují zvýšený
tlouš kový p ír st, p ír st na kruhové základn u pro ed ných porost a kontrole je
obdobný. Zlomené stromy s dostate nou délkou koruny vykazují srovnatelný tlouš kový
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p ír st jako stromy bez zlomu. Zlomem koruny a snížením výšky stromu se zvýšila
individuální stabilita strom , podíl nahodilé t žby v dalších letech nep esáhl 5 %. Regenerací
korun v tšiny zlomených strom náhradními vrcholy se snížily rozdíly v relativních délkách
korun strom poškozených a nepoškozených.

7.2 Projekty MZe (NAZV)

Optimalizace p stebních opat ení pro zvyšování biodiverzity v hospodá ských lesích
(J. Sou ek; 2010–2014; NAZV QI102A085; 7085)

Cílem projektu je poskytnout podklady pro optimalizaci p stebních opat ení zam ených na
podporu biodiverzity hospodá ských les . Díl í cíl projektu ešený pracovníky ústavu je
zam ený na vyhodnocování historických snah úprav druhové skladby a porostní struktury
maloplošnými obnovními postupy a zhodnocení sou asného stavu obnovních prvk .
Biometrická šet ení na historických maloplošných obnovních prvcích zahrnují sledování r stu
a potenciální kvality jedinc v maloplošných obnovních prvcích. R st i kvalita jedinc zna n
kolísá v závislosti na porostních podmínkách a konkrétním postupu hospoda ení. V rámci
ešení je dokon ován model pronikání p ímého slune ního zá ení do lesních porost

rozpracovaných maloplošnými obnovními postupy.

Stav lesních p d jako ur ující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a napl ování
produk ních i mimoproduk ních funkcí les (FORSOIL)
(R. Novotný; 2011–2014; NAZV QI112A168;7168)

Cílem projektu je p inést prakticky uplatnitelné výsledky pro lesní hospodá ství v R. Formou
mapových výstup by m la být na reálných datech z pr zkumu p dních vlastností v lesních
porostech aktualizována mapa kritických zát ží, která bude mít adu praktických dopad pro
lesnický management, systém využívání biomasy s ohledem na stav lesních p d a plánování
meliora ních opat ení. Hodnocení empirických zát ží na základ vyhodnocení vegeta ních
snímk a dalších parametr umožní reálnou p edstavu o stavu biodiverzity lesních porost .

Rok 2013 byl t etím rokem ešení projektu. Dosavadní výsledky p inesly informaci o posunu
chemických vlastností lesních p d. Ty jsou oproti n kterým p edpoklad m ochuzeny
o nezanedbatelné množství bazických prvk , zejména vápníku a ho íku, asto i draslíku.
Nasycení p d bázemi je nízké a aktuální údaje neodpovídají p edpoklad m, které jsou
o lesních p dách uloženy v databázi typologického systému. Opakovan proto
upozor ujeme na rizika vyplývající z doporu ení, která z údaj typologie vycházejí – a už se
jedná o možnosti využití t žebních zbytk pro energetické ú ely, p stování rychle rostoucích
d evin nebo jiné. Dalším d ležitým zjišt ním je fakt, že na n kolika desítkách pravideln
sledovaných ploch došlo v uplynulých 15 letech k nár stu zastoupení nitrofilních druh a
tato zjišt ní korespondují s nár stem koncentrace dusíku v lesních p dách. S dlouhodob
vysokou depozicí dusíku souvisí také riziko nasycení ekosystému lesa dusíkem, což již na
n kterých místech vede, a na jiných v krátké dob povede, k p ekro ení úrovn kritické
zát že. Nejv tší p ekro ení zát že nutri ního dusíku bylo zjišt no v Orlických horách (Luisino
údolí) a dále také v oblasti Slavkovského lesa (Horní Lazy) nebo ve st edních echách
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(Želivka, B ezka). Velmi d ležitým zjišt ním je, že sou asná metodika výpo tu depozice
dusíku m že zna n podhodnocovat depozici reálnou. Nebere totiž v úvahu n které složky,
které mohou p isp t k depozici, protože se nem í. V rámci projektu je také studován
p ísp vek horizontálních srážek k celkové depozici, který je podle všech dosavadních zjišt ní
pom rn významný.

Na projektu se podílí krom VÚLHM také pracovníci z HMÚ, GS, Ekotoxa, s. r. o. a VLS, s. p.

Možnosti cíleného p stování a využití geneticky hodnotných ástí populací sadebního
materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií r stu pro horské oblasti
(J. Leugner; 2011–2014; NAZV QI112A170; 7170)

Ú elem projektu je významné rozší ení poznání a ov ení možností zlepšení zdravotního
stavu a stability nov zakládaných a stávajících mladých smrkových porost v horských
oblastech. Tím by m l být do budoucna odstran n problém s nevyváženým nebo chyb jícím
podílem geneticky nejkvalitn jších jedinc a zvýšena stabilita porost (výrazné omezení
pot eby rekonstrukcí porost poškozených sn hem a dalšími biotickými vlivy). Bude
vypracován technologický postup k rychlé a ú inné stabilizaci stávajících mladých lesních
porost smrku v 8. LVS, u nichž je vysoká pravd podobnost zhoršeného zdravotního stavu a
poškození biotickými vlivy. P i p ípadných rekonstrukcích bude možné jedince s klimaxovou
strategií r stu využít jako kostru pro zpev ování t chto porost dopl ující obnovou. V roce
2013 byl ukon en 2. výstup (V001 – Ov it a up esnit metodu ízkování v provozních
podmínkách se zam ením na specifika horských populací smrku ztepilého). V jeho
rámci byla vypracována a p edložena „ov ená technologie“ – Vegetativní množení smrku
ztepilého z horských oblastí v provozních podmínkách lesní školky.

Dalším výsledkem je rozp stovaný experimentální sadební materiál, a to nejen
v kontrolovaných podmínkách experimentální školky ešitele, ale i v provozních podmínkách
spolupracujících lesních školek (Lesoškolky, s.r.o., e any nad Labem).

Poznatky výzkumu jsou pr b žn publikovány v recenzovaných v deckých asopisech.

P stební postupy p i zavád ní douglasky do porostních sm sí v podmínkách R
(M. Slodi ák; 2011–2014; NAZV QI112A172; 7172)

Cílem projektu, jehož ešení bylo zahájeno v roce 2011, je vypracovat návrhy p stebních
postup zavád ní douglasky tisolisté do porost . Tato problematika je ešena v oblasti volby
reproduk ního materiálu, p stování sazenic, p irozené obnovy, tvorby sm sí a výchovy.
V roce 2013 byla za VÚLHM (koordinátor projektu) v nována pozornost zejména: provedení
m ení na již založených plochách a tabelární a grafické vyhodnocení výsledk m ení v etn
dopln ní databází.

Pro spln ní cíle „Stanovit postupy vnášení douglasky tisolisté do zakládaných porost
hlavních hospodá ských d evin za ú elem tvorby funk n optimální p ím si“ pokra ovalo
v roce 2013 m ení a hodnocení výsadeb na plochách v širokém spektru cílových
hospodá ských soubor . Z p edb žných výsledk šet ení na plochách se skupinovým
smíšením douglasky a hlavních hospodá ských d evin je z ejmé, že douglaska je schopna i
v pom rn extrémních podmínkách vykazovat srovnatelné p ír sty jako domácí d eviny na



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

Výro ní zpráva 2013 15/38

odpovídajících stanovištích. Zatím nejlepších výsledk dosahovala douglaska v polohách CHS
23 a 25 (45).

V rámci hodnocení vlivu výchovy byl opakovan zm en a vyhodnocen vliv výchovy
na porosty douglasky a dalších hospodá ských d evin. Dosavadní výsledky z ploch nazna ují,
že douglaska velmi dob e a bezprost edn reaguje na výchovu zvýšením intenzity p ír stu a
byly zaznamenány náznaky stabilizace uvoln ných strom již po první r stové period .
Sou asn byl identifikován a v roce 2013 potvrzen p íznivý vliv zásah na p imíšené d eviny,
které reagovaly na uvoln ní ješt intenzivn ji než douglaska.

Lesnické a zem d lské aspekty ízení vodní komponenty v krajin
(V. ernohous; 2011–2014; NAZV QI112A174; 7174)

Projekt je postaven na studiu vodního režimu horských a podhorských lesních
a zem d lských ekosystém a zp sob jejich obhospoda ování. Využívá soustavu
dlouhodob provozovaných experimentálních lesních p stebn hydrologických objekt
v podhorské a horské oblasti Orlických hor a objekt zem d lsko meliora ních ve
východních echách. Základní poslání projektu lze charakterizovat jako posouzení aspekt a
možností obhospoda ování lesní a zem d lské krajiny v horských a podhorských oblastech s
cílem zmír ovat (minimalizovat) extrémní situace (p ívalové srážky, dlouhodobé sucho) pro
zabezpe ení ochrany vodních pom r , zajišt ní nezhoršování pom r odtokových,
zlepšování reten ní schopnosti krajiny a ochranu kvantity a kvality v tvorb vodních zdroj .

V roce 2013 byla nap íklad provedena analýza a komparace hydrologických bilancí lesních
a zem d lských povodí pro vlhké a suché periody ve vztahu k odtok m pomocí odtokových
koeficient , srážkových úhrn , indexu p edchozích srážek a územního výparu se ztrátami.
V jednotlivých periodách sucha pak byla analyzována objemová vlhkost p dy z hloubek 15,
30, 45 a 60 cm p dního profilu, a to na ty ech místech v mladém smrkovém (SM) porostu
(vegeta ní hydrologické p lroky 2009–2013) a v bukosmrkovém (BK SM) mladém porostu
(vegeta ní hydrologické p lroky 2011–2013). Hodnocení látkového toku z lesních a nelesních
povodí sledovalo vliv lesa na kvalitu vody se zam ením na zne išt ní ionty dusíku. Následn
byla hodnocena pot eba išt ní odtékajících vod a jeho ekonomické dopady. Na nov
rozpracované metod roz len ní odtoku na dv a více složek pokra ovalo odla ování
kone né podoby webových stránek autorizovaného software (KULHAVÝ Z., ERNOHOUS V.,
2013: Roz len ní složek odtoku numerickými metodami. Autorizovaný software:
http://www.hydromeliorace.cz/sw/separace, VÚMOP, v.v.i., VÚLHM, v.v.i.).

V roce 2013 také pokra ovalo vyt žení terénního pr zkumu a vyhodnocení p írodních a
technických pom r zalesn ných zem d lských lokalit s vybudovaným drenážním
odvodn ním. Na tomto základ byl vytvá en rozhodovací algoritmus (ve form software)
o podmínkách, rizicích, možnostech a ekonomice zalesn ní pro majitele t chto pozemk
(KULHAVÝ Z., MELÍK M., HURDA J., 2013: Posuzování vhodnosti pozemk pro zalesn ní se
z etelem na existenci odvodn ní drenáží. Autorizovaný software a manuál. Soubor
dokument a výpo etních nástroj .
http://www.drenaz.net a www.hydromeliorace.cz/drenaz/, VÚMOP, v.v.i.).
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Metody hodnocení zát že lesních p d rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik
kontaminace lesních p d

(V. Šrámek; 2011–2014; NAZV QI112A201; 7201; hlavní ešitel: L. Bor vka, eská zem d lská
univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a p írodních zdroj , Katedra
pedologie a ochrany p d; další ešitelé: Masarykova univerzita v Brn , P írodov decká
fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prost edí (RECETOX); Výzkumný ústav
meliorací a ochrany p dy, v.v.i.)

Cílem tohoto projektu je vytvo it objektivní metodické postupy a kritéria pro hodnocení
zát že lesních p d kontaminací potenciáln rizikovými prvky a perzistentními organickým
polutanty na základ hodnocení rizik. Rok 2013 byl t etím rokem ešení projektu. Hlavní ást
prací byla v nována dokon ení odb r a analýz p dních vzork . Byly vypracovány p edb žné
mapy kontaminace lesních p d rizikovými prvky. Definitivní zpracování výsledk analýz je
náplní posledního roku ešení projekt .

Obsahy slou enin hliníku v lesních p dách: Identifikace problémových lokalit, metody
omezení degrada ních zm n v p dách, možnosti hospoda ení pro udržení produk ní
a ostatních funkcí lesa.
(V. Šrámek; 2009–2013; NAZV QI92A216; 7216)

Projekt byl ešen ve spolupráci s eskou zem d lskou univerzitou – Fakultou agrobiologie,
potravních a p írodních zdroj . Opíral se o výsledky mezinárodního programu Evropské
komise BIOSOIL, v rámci kterého byly na území R podrobn analyzovány lesní p dy na 154
plochách mezinárodního monitoringu. Na vybraných reprezentativních plochách ve
smrkových a bukových porostech byly tyto analýzy dopln ny o stanovení jednotlivých specií
hliníku. V porostech byly odebírány vzorky ko en , u kterých je stanovována životnost,
množství a kvalita mykorhiz a pom r Ca/Al. Z výsledk ešení vyplývá, že toxicita hliníku je
v sou asné dob negativním faktorem pro bukové porosty. Smrkové porosty rostou obecn
v mén p íznivých p dních podmínkách (z hlediska chemismu p dy). Maximální proko en ní
je ve svrchní vrstv p dy na p echodu humusové vrstvy a minerální p dy. To p edstavuje
potenciální riziko pro porosty se zabezpe ením výživy zejména v sušších obdobích.
Na druhou stranu jsou tyto povrchové horizonty díky vysokému obsahu humusových látek
p íznivé z hlediska p sobení hliníku v iontové form , což se odráží v p ízniv jších pom rech
Ca/Al v ko enech i v p dním roztoku. Smrkové porosty jsou tak spíše limitovány celkovým
nedostatkem živin a v nižších polohách suchem, než toxickým p sobením hliníku. Buky
rostou obvykle na p ízniv jších stanovištích a v pr m ru mají výrazn nižší defoliaci než
smrkové porosty. V hlubších p dních horizontech (20–40 cm) ovšem byly zjišt ny nep íznivé
pom ry Ca/Al v jemných ko enech buku, na které reaguje i vitalita ko en a zdravotní stav
porost vyjád ený defoliací.

Výsledky ešení nazna ily, že by bylo vhodné upravit stávající metody plošných pr zkum
lesních p d, aby lépe charakterizovaly vlastnosti celého p dního profilu a aktualizovat
metodiku výb ru ploch pro chemické meliorace lesních p d s ohledem na pot eby listnatých
porost . Ve výzkumné oblasti by bylo vhodné v novat pozornost problematice dynamiky
živin a stavu forem hliníku ve smíšených porostech. Zlepšení p dních vlastností v hlubších
vrstvách lesních p d je totiž možné pouze p i využití kombinace chemické a biologické
meliorace.
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Vývoj efektivních opat ení eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školka ství
a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodá ství

(V. Pešková; 2012–2016; NAZV QJ122021; 7218; hlavní ešitel: VÚKOZ, v.v.i.)

V roce 2013 prob hl druhý rok ešení projektu podle plánu. Byly vybrány tverce a zahájeno
mapování rozší ení Chalara fraxinea v R. Dále byla získána data z L R, s. p., a ze Sdružení
lesních školka R, týkající se poškození jasanových porost . Pokra ovalo se v zapo atém
sb ru a identifikaci materiálu Hymenoscyphus pseudoalbidus a dalších druh z apík jasan
na území R s cílem najít zde p vodní druh H. albidus. V in vitro podmínkách bylo testováno
26 fungicidních p ípravk . Pro testování in vivo ve školka ských provozech bylo vybráno 5
fungicid . P ípravky byly zvoleny na základ ú innosti v in vitro pokusech. Byla dokon ena
identifikace druh hub z letního odb ru jasanových výhon z r. 2012. Na stejných lokalitách
byl proveden zimní odb r, izolace a determinace. Byla optimalizována a konkretizována
metodika antagonistických test s endofyty izolovanými z jasanových výhon v in vitro
podmínkách. Pokra ovalo se v odchytu spor H. pseudoalbidus pomocí lapa spor a odchyty
byly rozší eny na 4 lokality v R. Soub žn probíhal sb r klimatických dat na všech lokalitách.
Probíhaly infek ní testy pro ov ení metodiky test rezistence jasan – délka inkubace, vliv
in situ infekce a termín odb ru vzork . Byly identifikováni další potenciáln fenotypov více
odolní jedinci v i H. pseudoalbidus.

Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v pr b hu klimatické zm ny
(V. Pešková; 2012–2016; NAZV QJ1220219; 7219; hlavní ešitel: VÚKOZ, v.v.i.)

V pr b hu ešení v roce 2013 probíhaly práce na 3 díl ích cílech a t ech aktivitách. Byl
provád n sb r terénních dat pracovníky Povodí Vltavy, s. p., probíhala spolupráce s L R,
s. p., a vlastní terénní pr zkum. Data byla digitalizována, áste n databázov zpracována a
n která díl ím zp sobem vyhodnocena. Dokon eny byly práce na vstupní typologické ásti
projektu a provedeny odhady škod v r zných typech krajiny a byl ur en zp sob výpo tu
ekosystémových škod. Také byl proveden test p ežívání Phytophthora alni p i nízkých
teplotách v in vitro pokusu.

Metodické postupy molekulárn genetického ov ování p vodu reproduk ního materiálu
lesních d evin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních d evin v rámci
opat ení pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity
(J. Malá; 2013–2017; NAZV QJ1330240; 7240)

Cílem projektu je vypracování metodiky ov ování deklarované identity zdroj
reproduk ního materiálu lesních d evin (semenných sad , archiv klon a sm sí klon )
s využitím molekulárn genetických metod (analýz DNA). V rámci ešení navrhovaného
projektu budou systematicky vyhledávány a shromaž ovány dostupné informace
o zp sobech ov ování (kontroly) zdroj reproduk ního materiálu lesních d evin s využitím
molekulárn genetických metod, jakož i informace o výzkumných (modelových) i praktických
aplikacích t chto metod v zahrani í.

V prvním roce ešení byly vybrány vhodné semenné sady zájmových d evin projektu (SM,
BO, MD, JD, LP, KL, TR) a odebrán materiál pro DNA analýzy (pupeny, mladé jehlice) ze
semenných sad t ešn pta í, smrku ztepilého, mod ínu opadavého a jedle b lokoré. Byly
optimalizovány postupy izolace DNA reproduk ního materiálu sledovaných d evin a využití
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vzork DNA pro následné testování PCR – amplifikací a byl založen archiv referen ních
vzork rostlinného materiálu a optimalizovány podmínky skladování vzork .

Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilm pomocí DNA analýz,
záchrana genofondu a reprodukce in vitro
(J. Malá; 2009–2013; NAZV QI92A247; 7247)

V roce 2013 se pokra ovalo s výb rem nejvhodn jších metod studia genetické prom nlivosti
autochtonních populací jilm . P edb žné výsledky ukazují na pom rn zna nou genetickou
variabilitu v analyzovaných populacích a rovn ž ukazují na možnost využití molekulárních
marker pro p esnou determinaci druhu. U pilotního souboru rostlin byla provedena
sekvena ní analýza celého ITS regionu. V rámci analýzy chloroplastové DNA byla
optimalizována PCR analýza pro nové primerové kombinace. U ásti rostlin byla provedena
analýza polymorfismu cílových sekvencí sekvenováním (oblast trnHGUG psbA a IGS3).
V tomto roce pokra ovalo testování vlivu nových derivát cytokinin 9 mT (6 (3
hydroxybenzylamino) 9 tetrahydropyranylpurin) v porovnání s mT (6 hydroxy benzyl
amino)purin) a BAP (benzylaminopurin) na organogenezi.

Využití genových základen jedle b lokoré v komplexu výzkumných opat ení k záchran
a reprodukci genových zdroj této d eviny v lesním hospodá ství eské republiky
(J. Frýdl; 2009–2013; NAZV QI92A248; 7248)

Hlavním cílem projektu bylo využít možností souvisejících s existencí a zp sobem
obhospoda ování genových základen vyhlášených bu pouze pro jedli b lokorou, nebo
v nichž jedle p edstavuje pouze jednu z více zájmových d evin, k realizaci výzkumných aktivit,
které p isp jí k rozší ení okruhu v deckých poznatk souvisejících s problematikou záchrany,
reprodukce a využití genetických zdroj této d eviny v lesním hospodá ství eské republiky.

V rámci ešení projektu byl posouzen sou asný stav genových základen s jedlí b lokorou,
spolu s hodnocením vybraných charakteristik zastoupených díl ích populací. Rovn ž bylo
provedeno ov ení geneticky podmín né variability vybraných populací jedle b lokoré
v genových základnách za použití moderních metod molekulární biologie (analýzy
isoenzym ). V pr b hu ešení projektu byly také vyhodnoceny výsledky ov ování
potomstev díl ích populací jedle b lokoré, evidovaných v genových základnách, která jsou
zastoupena na již založených výzkumných plochách, a byl zpracován projekt založení další
série ov ovacích ploch, na kterých budou vysazena potomstva dosud neov ovaných díl ích
populací této d eviny. Výsledky ešení projektu byly leny ešitelského týmu pr b žn
publikovány ve v deckých a odborných periodicích, v etn prezentací na odborných
konferencích a seminá ích aj.

Optimalizace p edosevní p ípravy dormantních semen buku
(L. Bezd ková; 2010–2014, NAZV QI102A256; 7256)

Byla vyhodnocena vzcházivost skladovaných bukvic z úrody 2010 a 2011 p i jarní síji
ve školce ATRO Rýma ov se sídlem v Dlouhé Lou ce. V listopadu byly získány t i oddíly
erstvých bukvic, u kterých byl stanoven obsah vody, životnost a zahájena zkouška klí ivosti.

U ásti osiva byla v prosinci zapo ata p edosevní p íprava. Dále byly získány t i oddíly
skladovaných bukvic z roku 2006 a 2009 pro pokus s p edosevní p ípravou b hem
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skladování. U t chto oddíl byl stanoven obsah vody a založena zkouška klí ivosti. U ásti
osiva byla zapo ata p edosevní p íprava. U bukvic z 10 sb rných míst na 4 lokalitách p i
sb ru 2013 byl stanoven obsah vody, absolutní hmotnost, životnost a založena zkouška
klí ivosti. Ze vzork získaných na sb rných místech v jednotlivých lokalitách byly smícháním
vytvo eny sm sné vzorky, u kterých byla op t stanovena životnost a založena zkouška
klí ivosti. Bukvice ze sb rných míst byly uskladn ny. lánek, týkající se stanovení délky
p edosevní p ípravy byl odeslán do v deckého asopisu. Opakovan (každý m síc) byla
zjiš ována životnost a klí ivost 2 oddíl skladovaných bukvic (sb r 2011). Výsledky byly
statisticky zpracovány. lánek, týkající se opakovaných test klí ivosti a životnosti, byl vydán
ve v deckém asopise Dendrobiology. Byl stanoven obsah ABA (a IAA) v embryonálních
osách samostatn skladovaných a extirpovaných ze skladovaných semen. Byl zjišt n vliv
délky skladování semen na obsah ABA v embryonálních osách. Byla ov ena stabilita enzym
v kalibra ní sm si, nutná pro kvantifikaci aktivity fumarázy. Dále byla studována distribuce
zásobních látek v embryích dormantních a stratifikovaných. Proveden byl histochemický
d kaz proteinového obsahu zásobních vakuol pomocí 3 barviv a byly ukázány zm ny b hem
stratifikace. Byly lokalizovány škroby v d lohách i embryonální ose. Bylo prokázáno, že dr zy
a krystaly p ítomné v dormantních i nedormantních embryích jsou tvo eny š avelanem
vápenatým.

Harmonizace managementu populací zv e a lesních ekosystém v kontextu o ekávaných
klimatických zm n a minimalizace škod na lesních porostech
(F. Havránek; 2012–2016; NAZV QJ1220314; 7314; hlavní ešitel: M. Ježek, ZU v Praze)

ešení v jednotlivých letech 2012–2013 probíhalo kontinuáln . To se týká p edevším etapy
p ípravy odchytu, zna kování a monitoringu vybraných druh spárkaté zv e (prase divoké,
jelen evropský, jelen sika). V roce 2013 prob hlo sledování migrací jelení zv e a divokých
prasat a jejich chování v r zných situacích podle stanoviš , které byly monitorovány a
analyzovány. Monitoring byl zam en p edevším na velikost teritorií a home range a sezónní
i neperiodické migrace. Byl rozpracován systém odchytu spárkaté zv e a ov ena metodika
identifikace p ijímané potravy podle segment chlup a identifikace uhlíku v nich. Potravní
spektrum ulovených jedinc bylo hodnoceno na základ analýzy obsahu potravního traktu.
Dále byla ov ována možnost použití fotopastí p i ur ení indexu po etnosti zv e.

Na základ ov ování systému odchytu spárkaté zv e byl zpracován návod konstrukce
odchytové pasti. Sledování pohybových aktivit zv e p ineslo významné etologické poznatky,
které naleznou uplatn ní v úprav managementu populací. Analýzy spektra potravy divokých
prasat budou dále využity pro hodnocení vlivu druhu na životní prost edí a populace dalších
druh . Prob hla sumarizace a vyhodnocení literárních dat vztahující se k znovuzavedení
zubra do volnosti.

Hodnocení o ekávaných zm n v r stu a mortalit lesních porost , dopad na produk ní
funkci les R a návrh adapta ní strategie
(J. Novák; 2012–2016; NAZV QJ1220316; 7316)

Cílem projektu je vyhodnotit zm ny v r stu hlavních hospodá ských d evin eské republiky,
ur it dopady na celkovou produkci les , v etn ekonomického zhodnocení možných ztrát,
a vypracovat doporu ení pro management lesa zmír ující možný negativní vývoj. Projektem
bude vy ešena kvantifikace o ekávaných zm n v produkci hlavních d evin a možných zm n
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v jejich rozší ení pro jednotlivé vegeta ní stupn a p írodní lesní oblasti. ást projektu ešená
VÚLHM, v.v.i., je zam ena na využití databází a na nová m ení dlouhodobých ploch útvar
Ekologie a P stování lesa pro ú ely dosažení vyt eného cíle.

V druhém roce ešení 2013 byla m ena, zpracovávána a analyzována data o tlouš kových a
výškových p ír stech, o mortalit a uskute n ných zásazích na dlouhodobých experimentech
ve smrkových porostech.

Integrované hodnocení dopad hmyzích šk dc a houbových patogen na smrkové
porosty R jako východisko pro jejich operativní management
(J. Lubojacký; 2012–2016; NAZV QJ1220317; 7317; hlavní ešitel: J. Holuša, ZU v Praze)

V roce 2013 bylo plynule navázáno na innosti spojené s ešením projektu z p edcházejícího
roku. Vojenskými lesy a statky byly zajišt ny mapové a datové podklady pro vývoj
prognostického modelu napadení smrkových porost lýkožroutem smrkovým. Jimi
zabezpe eny byly rovn ž odchyty do feromonových lapa a získávání klimatických dat
z meteorologických stanic. Byla vytvo ena a parametrizována první verze modelu. Na všech
studijních plochách založených v roce 2012 v lesních porostech na severní Morav pro
pot eby studia václavky a ch adnutí smr in byl inventarizován zdravotní stav strom .
Sou asn bylo analyzováno druhové spektrum václavek pomocí PCR analýz vzork pletiv
plodnic, rhizomorf a syrrocií odebraných na studijních plochách v p edchozí sezón . Byl
nalezen optimální model k detrendování asových ad gradací bekyn mnišky v podmínkách
R, Polska a N mecka a vytvo ena jedna asová ada gradací z t chto 3 hlavních grada ních

oblastí. Výstupem této ásti byly certifikované mapy pravd podobnosti p emnožení bekyn
mnišky v letech 2014–2015 a 2020–2021, které reflektují fluktua ní cykly šk dce. Zárove
jsou vytvo eny p edpoklady pro úsp šné pokra ování ešení projektu v roce 2014.

Stabilizace lesních ekosystém vyváženým pom rem p irozené a um lé obnovy lesa
(A. Jurásek; 2012–2016; NAZV QJ1230330; 7330)

Cílem ešení je výzkumn ov it a zajistit provázané biologické, environmentální
a ekonomické podklady pro optimalizaci obnovy lesa s vyváženým podílem obnovy p irozené
a um lé tak, aby byly státní správ p edloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy
a dota ních pravidel na úseku obnovy lesa a sou asn byla zajišt na bezpe nost a úsp šnost
pln ní produk ní a mimoproduk ních funkcí lesa. Kone ným cílem je zvýšení biologické
a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a sou asn i zvýšení stability lesních porost v i
klimatickým extrém m a kalamitám.

V roce 2013 byla v rámci podklad pro úpravu legislativy na úseku obnovy lesa provedena
komplexní analýza zkušeností pracovník státní správy v problematice obnovy lesa, bylo
dokon eno zpracování poznatk inventarizace NIL v R a analyzován stav legislativy v R a
okolních zemích v souvislosti s obnovou lesa. Na základ tohoto rozboru problematiky,
vyhodnocení experimentálních poznatk a zkušeností z praxe byly navrženy úpravy
legislativy v oblasti obnovy lesa a byly p edány na MZe k realizaci. Dále byly podrobn
zpracovány a analyzovány sou asné v decké poznatky a vyhodnoceny dostupné poznatky
z experiment ešitelského týmu v problematice um lé a p irozené obnovy lesa s díl í
p ípravou podklad pro revizi a dopln ní legislativy a tvorbu oborové normy.
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V roce 2013 byla spole n s ešitelským pracovišt m MENDELU Brno p ipravena a
v sou innosti s odbornou praxí oponována SN 48217 P íprava stanovišt pro obnovu lesa
a zales ování, norma bude lesnické ve ejnosti k dispozici v roce 2014. Výzkum probíhal i na
sérii výzkumných ploch s r znými variantami obnovy na kalamitních holinách, kde jsou
rozpracovávány postupy dvoufázové obnovy lesa s využitím p ípravných d evin. Bylo
provedeno šet ení ve výsadbách krytoko enného sadebního materiálu, kde se prokazuje
jeho biologická efektivnost p i um lé obnov lesa.

Technologie produkce listnatých poloodrostk a odrostk nové generace v lesních
školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu p i obnov
(J. Nárovcová; 2012–2016; NAZV QJ1220331; 7331)

Cílem ešení projektu je definovat zásady produkce poloodrostk a odrostk nové generace
v lesních školkách a následn ov it tuto technologii v provozních podmínkách lesních školek
a otestovat a funk n doladit mechanizovaný zp sob výsadby poloodrostk a odrostk nové
generace na vhodných stanovištích a porovnat jej s manuální výsadbou. Produkce
poloodrostk a odrostk nové generace klade d raz na rozvoj ko enových systém –
koncentrovaný, pod rostlinou uložený ko enový systém, bohatý na jemné svaz ité ko eny, je
základem pro progresivní r st lesních kultur po výsadb na trvalé stanovišt .

V roce 2013 (druhý rok ešení) byl nap stován sadební materiál dle nov formulovaných
p stebních zásad a tento sadební materiál byl v podzimním období vysazován do vrtaných
jamek. Zakládání výsadeb probíhalo ve spektru podmínek p stování lesa. Provád ny byly
série m ení v terénu.

Ov ení geneticky podmín né prom nlivosti významných populací lesních d evin, v etn
genetické inventarizace vybraných ekotyp , jako podklad pro aktualizaci souvisejících
legislativních p edpis
(J. Malá; 2012–2016; NAZV QJ1230334; 7334)

V rámci ešení projektu jsou aplikovány metodické postupy zam ené na výzkum genetické
struktury významných populací hlavních hospodá ských d evin (jedle b lokorá, borovice
lesní, smrk ztepilý, buk lesní, dub letní, dub zimní), které jsou d ležitými zdroji
reproduk ního materiálu pro obnovu lesních porost a trvale udržitelného hospoda ení
v lesích.

Ve druhém roce ešení pokra oval odb r rostlinného materiálu z genových základen pro
DNA analýzy. Odb r se uskute nil na 18 vybraných genových základnách. Pro smrk, borovici,
jedli a dub byly vybrány a odzkoušeny vhodné primery pro hodnocení genetické variability
populací.

Dynamika ší ení k rovcovitých v p irozen disturbovaném smíšeném temperátním lese na
r zných prostorových škálách
(M. Knížek; 2012–2015; NAZV QJ1230371; 7371; hlavní ešitel: L. Hort, VÚKOZ, v.v.i.)

Výzkumné práce projektu byly v roce 2013 uskute n ny na obou sledovaných plochách –
Žofínský a Boubínský prales. Pro celoplošné mapování postupného ší ení lýkožrouta
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smrkového byly napadené stromy zakresleny do mapy stromové situace a p evedeny do
prost edí GIS. Výsledky potvrdily útlum a faktický zánik gradace v období let 2011 a 2012
v obou zájmových oblastech. Byly provedeny prostorové analýzy ší ení l. smrkového pro
vytvo ení mapy ší ení a mapy ohroženosti lesních porost p i sou asném stanovení
významnosti faktor ovliv ujících jeho ší ení. U skupin polom mén etn zastoupených
v p edchozím hodnocení bylo provedeno dopl ující šet ení obsazenosti r zných typ polom
lýkožroutem smrkovým. V Boubínském pralese bylo hodnoceno 37 strom , v Žofínském
pralese 25 strom . Byla vyhodnocena míra obsazení r zných typ polom l. smrkovým pro
zjišt ní parametr prost edí, které mají vliv na reproduk ní úsp ch, resp. množství
vyvinutých dosp lc I. typographus na ležících kmenech. Na základ aktuální lesní
hospodá ské evidence LS Nové Hrady a LZ Boubín, dopln né vlastními šet eními, bylo
provedeno vyhodnocení obranných opat ení uplatn ných v dvoukilometrovém perimetru
v okolí obou rezervací z hlediska jejich ú innosti a vzhledem k uplatn ným nahodilým
t žbám. Výše odchyt v lapa ích i intenzita obsazení lapák v roce 2013 prokazovala nízké
hladiny popula ních hustot lýkožrout , což bylo potvrzeno také zanedbatelnou etností
k rovcových t žeb, stejn tak i výskytem napadených strom v zaplocených „jádrových
zónách“ obou rezervací. Pro revizi obranných opat ení od vzniku polomu byla v pr b hu
roku 2013 revidována LHE ze zájmové oblasti jedno až dvoukilometrového perimetru v okolí
obou pralesovitých zaplocených segment („jádrových zón“). Jako po átek sledovaného
období byl zvolen rok 2005 (dvouletý p edstih p ed vznikem disturbancí v obou pralesích).
Byl hodnocen objem nahodilých t žeb živelních a k rovcových, úmyslných t žeb,
instalovaných lapák a druhotn napadené živelné hmoty. Dosavadní analýza dat LHE
nazna uje nízký stav výskytu k rovc na smrku p ed vznikem rozsáhlých v trných disturbancí
v letech 2007 a 2008, po kterých následoval rychlý nár st populace l. smrkového. Uplatn ní
p ímých i nep ímých obranných opat ení zp sobilo spole n s klimatickými vlivy zánik
gradace v roce 2011.

Na rok 2013 nebyly plánovány žádné výstupy v podob publikací.

Zajišt ní provozu Národního koordina ního centra pro zajiš ování národního
a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu les v rámci programu ICP FORESTS
(V. Šrámek; 2013; funk ní úkol MZe; 5002)

V roce 2013 byla innost monitoringu zdravotního stavu les omezena na zajišt ní základních
povinných parametr mezinárodního programu ICP Forests. innost probíhala ve t ech
okruzích:

Národní koordina ní centrum

Národní koordina ní centrum provádí p ípravu a kontrolu dat odesílaných do mezinárodních
datových center ve VTi Hamburg. V roce 2013 také organiza n zajiš ovalo ú ast zástupce R
na zasedání p edstavitel NFC v B lehrad . V záv ru roku 2013 bylo zm n no koordina ní
centrum – p esunulo se do NW FVA Eberswalde

Plošný monitoring zdravotního stavu les – úrove I

V roce 2013 bylo provedeno hodnocení defoliace na 146 monitorovacích plochách
rovnom rn rozmíst ných podle lesnatosti po celém území eské republiky. Výsledky byly
verifikovány a publikovány v odborném tisku.
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Intenzivní monitoring lesních ekosystém – úrove II

V roce 2013 bylo provedeno podrobné šet ení zdravotního stavu lesních porost na šesti
plochách intenzivního monitoringu. Na šesti plochách probíhala meteorologická m ení,
na ty ech plochách byl m en spad látek (atmosférických depozic) do lesních porost
a chemismu p dní vody a také sb r a analýzy opadu.

7.3 Projekty TA R

P stebn ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porost
(J. Novák; 2012–2016; TA R TA02021250; 7250)

Cílem p ekládaného projektu ešeného spolu s LDF ZU v Praze je provést ekonomicko
p stební optimalizaci procesu výchovy u vybraných hospodá ských d evin v konkrétních
podmínkách spole nosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. Hlavní d raz je kladen
na dosažení všech d ležitých p stebn biologických efekt výchovy porost (druhová
skladba, kvantita, kvalita produkce, stabilita porost ) sou asn s maximální efektivností
ekonomickou, a to v asové závislosti a p itom diferencovan podle stanovištních podmínek.
V roce 2013 (druhý rok ešení) byla provedena analýza dat z dostupných trvalých
výzkumných ploch (TVP) ve smrkových a bukových porostech. Dále prob hlo pravidelné
m ení na nov založených experimentech s výchovou smrkových a bukových porost
v lesích spole nosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.

Produkce a užití jednoletých krytoko enných semená k listnatých d evin výškové t ídy
51–80 cm
(J. Nárovcová; 2012–2015; TA R TA02020335; 7335)

Cílem projektu je navržení, ov ení a zavedení p stebních postup nové výškové t ídy
výsadbyschopných jednoletých krytoko enných semená k listnatých d evin (buk lesní, dub
letní, dub zimní, habr obecný, lípa malolistá, lípa srd itá, javor horský, javor mlé ný) –
výškové t ídy 51–80 cm.

V roce 2013 (druhý rok ešení projektu) byly zakládány experimenty p stování v lesních
školkách dle nových p stebních postup v ší i díl ích druh listnatých d evin a provád ny
série m ení (morfologické charakteristiky, zjiš ování výp stnosti, mikroskopické analýzy),
dále pokra ovalo zakládání ov ovacích výsadeb p i obnov lesa.

Standardizované p stební substráty pro krytoko enný sadební materiál lesních d evin
(V. Nárovec; 2013–2016; TA R TA03020551; 7551)

Cílem projektu, ešeného ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v. v. i., Pr honice (VÚKOZ), je navrhnout a ov it p stební substráty,
které zajistí optimální r st krytoko enných semená k lesních d evin. Modelové substráty
budou v letech 2013–2016 p ipravovány podnikem Rašelina a. s. Sob slav, a to na bázi
sv tlých a tmavých typ rašelin v etn komponent , které ve finálním p stebním substrátu
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zvyšují jeho vzdušnou kapacitu (kokosová vlákna, perlit aj.) nebo upravují sorpci kation (jíly,
zeolity). Navržené složení p stebních substrát bude v laboratorních za ízeních VÚKOZ a
Zkušební laborato e . 1175.2 Školka ská kontrola prov ováno vegeta ními pokusy a také
bude komparováno v poloprovozních podmínkách vybraných lesních školek.

Vývoj p ístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sn hu v terénu
(O. Špulák; 2011–2014; TA R TA01020673; 7673)

Projekt je ešen ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodá ským, v.v.i., a firmou
Ing. Libor Daneš. Vodní hodnota sn hu vyjad uje množství vody obsažené ve sn hové
pokrývce. Cílem projektu je navrhnout v libovolné krajin snadno instalovatelné a v p ípad
pot eby lehce demontovatelné a p enosné za ízení, které má za cíl kontinuáln sledovat
vodní hodnotu sn hu. Pro kalibraci vyvíjeného za ízení je navržen a aplikován
reprezentativní postup manuálního ov ování m ení vývoje sn hové pokrývky
v charakteristických obdobích. V období roku 2013 došlo na základ vyhodnocení období
testování p edchozích verzí prototypu k technickým úpravám. Úpravy sm ovaly jednak
k odstran ní nedostatk , jednak také k zlevn ní výroby. Byl dokon en a ve t ech exemplá ích
vyroben t etí prototyp za ízení na principu váhy sn hu a osazen v terénu. Celkem je nyní
v terénu 5 prototyp 1. až 3. generace, na nichž je sledováno a testováno chování sn hu,
plynulost a p esnost m ení. V zimním období 2013–2014 probíhají kontroly mechanických
ástí p ístroj , kontrolní m ení vodní hodnoty sn hu a vyhodnocování funk nosti

prototyp . Pr b h zimy s nízkými stavy sn hu není pro testování všech detail optimální.
Následovat budou p ípadné další drobné úpravy prototypu, bude zpracována metodika
instalace za ízení a správného m ení vodní hodnoty sn hu p ístrojem i správného
provád ní m ení kontrolních.

7.4 Projekty agentur dalších resort

Oborová knihovna zem d lského aplikovaného výzkumu (SLARA)
(J. Sou ková; 2013–2015; CZ.1.05/3.2.00/12.0236; 9236)

VÚLHM, v.v.i., je jedním z partner knihovnického projektu SLARA (Specialised Library
of Applied Research in Agriculture), jehož realizace byla zahájena 1. b ezna 2013. Projekt
SLARA koordinuje spole nost Agrovýzkum Rapotín s. r. o. a je realizován v rámci Opera ního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

P ístup ke sv tovým informa ním zdroj m tvo í základní p edpoklad produkce kvalitních
v deckých publikací. Cílem projektu je vytvo ení informa ní infrastruktury pro v decké a
výzkumné pracovníky, jejímž základem se stal nákup a zp ístupn ní elektronických
informa ních zdroj z oboru zem d lství na období 2013–2017.

Výsledkem prvního roku ešení bylo zprovozn ní p ístupu ke všem p edplaceným databázím:
CAB Abstracts Archive (1910–1972), CAB Abstracts 1973+, CAB Abstracts PLUS Collection,
CAB eBooks (2005–2017), CABI Compendia (2013–2017), STM Cambridge Journals Online,
STM Archive, ProQuest Agriculture Science Collection, ProQuest Agriculture Journals, Ebrary
books, OECD Agriculture Statistics.
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Platforma pro systémovou biologii a ekologii d evin
(J. Sou ek; 2011–2014; O 20/2011; 9801)

Projekt je zam en na reformy systému vzd lávání a odborné p ípravy student , spolupráce
mezi institucemi terciárního vzd lávání, výzkumnými pracovišti a ve ejným sektorem.
Pracovníci ústavu se podílejí na terénních exkurzích a p ednáškách student MENDELU Brno.
Hlavní aktivitou v roce 2013 byla p íprava podklad pro p ednášky a terénní exkurze
na demonstra ních objektech spolu s konzultacemi bakalá ských a diplomových prací
student .

7.5 Mezinárodní projekty

7.5.1 Opera ní program p eshrani ní spolupráce Ziel3/Cíl3,

Výzkum možnosti minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod
v Krušných horách
(J. Malá; 2009–2013; Opera ní program p eshrani ní spolupráce Ziel3/Cíl3; 9888)

Cílem projektu bylo hledat a ov it možnosti snižování obsahu organických látek ve zdrojích
pitné vody v oblasti Krušných hor, které zásobují obyvatele Saska, Ústeckého a p ípadn také
Karlovarského kraje.

Ke spln ní cíle projektu bylo t eba provést podrobné analýzy klimatologické a hydrologické,
ur it vlivy lesnického hospoda ení na stav rašeliniš jako zdroj pitné vody, stanovit obsahy
organických (huminových) látek v jednotlivých lokalitách a jejich kolísání v závislosti
na srážkových spadech. V rámci ešení projektu byly vedle terénních šet ení provád ny
i modelové laboratorní experimenty (hydroponie, nádobové pokusy, fotodegradace)
i terénní experimenty na stanovištích (reten ní p ehrázka, pokusná výsadba lesních d evin).
Výsledky získané v pr b hu ešení ilustrují složitou problematiku výskytu HL a možností
jejich minimalizace v rašelinných ekosystémech. adu z nich lze pokládat za obecn platné a
mohly by být aplikovány také v jiných lokalitách. Navrhovaná opat ení spo ívají hlavn ve
vysazování p ípravných/meliora ních d evin (preferen ní jsou vrby a osiky) v místech, kde
vlivem imisí došlo k odum ení rašelinných smr in, což by m lo významn snížit akumulaci HL
látek a jejich následné vyplavování.
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7.5.2 Projekty COST

Hodnocení geneticky podmín ných charakteristik lesních d evin v rámci p edpokládaných
zm n prost edí na p íkladu introdukovaného druhu Pinus contorta
(J. Frýdl; 2013–2016; COST CZ LD13009; 9006)

Projekt je zam en na ov ování potomstev borovice pokroucené (Pinus contorta) na t ech
dlouhodobých provenien ních plochách série IUFRO 1983. Hodnocením r stových a dalších
kvantitativních a kvalitativních charakteristik potomstev Pinus contorta, ov ovaných a
testovaných na t ech uvedených dlouhodobých výzkumných plochách založených v r zných
stanovištních podmínkách, budou získány originální informace o geneticky podmín né
prom nlivosti ov ovaných variant, zejména o jejich adaptabilit na místní prost edí. Získání
poznatk o geneticky podmín né prom nlivosti, možných reakcích a projevech ov ovaných
variant s ohledem na probíhající zm ny podmínek prost edí bude cenným p ínosem pro další
úvahy o zm nách budoucí druhové skladby p stovaných lesních porost v podmínkách
st ední Evropy v období probíhajících zm n prost edí. V roce 2013 prob hla inventarizace
sou asného stavu všech t í provenien ních ploch a jejich stabilizace.

R stová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisn klimatický stres
v pr b hu zimy 1995/96
(M. Vejpustková; 2013–2016; COST CZ LD13007; 9007)

Cílem projektu je retrospektivn vyhodnotit r stovou reakci smrku na extrémní imisn
klimatický stres v pr b hu zimy 1995/96 v Krušných horách za použití
dendrochronologických metod a metod analýzy mikroskopické stavby d eva. V rámci
projektu jsou využívána data z dvacetiletého hodnocení vitality a stavu výživy na trvalých
monitora ních plochách VÚLHM založených na po átku 90. let 20. stol. v mladých smrkových
porostech v Krušných horách. Syntéza existujících dat s novými výsledky z letokruhových
analýz a z analýz anatomie d eva umožní zjistit, jak ovlivnil extrémní imisn klimatický stres
p ír st smrku v Krušných horách, jak rychlý byl proces regenerace strom na jednotlivých
plochách, jak ovlivnily extrémní podmínky kvalitu utvá eného d eva, jak spolehlivými
indikátory stresu/vitality stromu jsou radiální r st a parametry anatomické stavby d eva a
jaký je vztah mezi radiálním r stem a dalšími indikátory vitality strom . Projekt je sou ástí
mezinárodní akce COST FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events:
a SynthesiS.

Rok 2013 byl prvním rokem ešení projektu. Ze sít monitora ních ploch VÚLHM bylo
vybráno 7 ploch reprezentujících r zné stupn poškození v d sledku klimatického extrému
v zim 1995/96. Na t chto plochách byly odebrány vývrty pro zjišt ní vývoje radiálních
tlouš kových p ír st a dále bylo odebráno jehli í pro získání aktuální informace o stavu
výživy porost na základ listových analýz. Dále byla provedena pilotní studie pro ov ení
metodiky analýz anatomických vlastností d eva na ploše Lou ná. Zpracování a interpretace
výsledk z letokruhových analýz a analýz anatomické stavby d eva je náplní následujících
dvou let ešení projektu.
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Spoluú ast R p i ešení problematiky související se zajišt ním biologické bezpe nosti
v rámci genetických modifikací lesních d evin
(J. Malá; 03/2013–04/2014; COST LD 13008; 9008)

T žišt innosti projektu, který navazuje na dosavadní experimentální innost v oblasti
transformací, je v základním výzkumu možností transformací lesních d evin. Výsledkem
experimentální innosti budou transformované klony lesních d evin v režimu uzav eného
nakládání. Soub žn v rámci možností mezinárodní spolupráce budou získávány nejnov jší
poznatky, které budou uplat ovány nejen ve vlastní experimentální innosti, ale budou
sloužit i jako podklady pro aktualizaci legislativních opat ení a implementaci p edpis EU.

8. Hodnocení další a jiné innosti

Z izovací listina Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i., charakterizuje
další a jinou innost ústavu následovn :

Další innost je provád na zejména na základ požadavk p íslušných organiza ních složek
státu nebo územních samosprávných celk ve ve ejném zájmu. Navazuje na hlavní innost
v oborech lesního hospodá ství a myslivosti a v navazujících oborech. Konkrétn je zam ena
na innosti spojené s živnostenskými listy:

innosti technických poradc v oblasti p írodních a biologických v d, lesního
hospodá ství a myslivosti.

Testování, m ení, analýzy a kontroly.

Zpracování dat, služby databank, správa sítí.

Výroba hnojiv.

Po ádání odborných kurz , školení a jiných vzd lávacích akcí.

Po ádání výstav, veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Reklamní innost a marketing.

Vydavatelské a nakladatelské služby.

Grafické a kresli ské práce.

Soudn znalecká innost v oborech istota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodá ství,
ochrana p írody, patenty, vynálezy, vodní hospodá ství a zem d lství – poškozování
lesních porost imisemi, technologie a mechanizace dopravy d íví, výstavba a údržby
lesních cest, aplikace pesticid v ochran lesa, hnojení lesních porost um lými hnojivy,
genetika, šlecht ní a introdukce d evin, fytocenóza d evin, obnova, ošet ování a výchova
porost , semená ství, ochrana d evin a d evní hmoty proti biotickým a abiotickým
v etn aplikace pesticid , technologie a mechanizace prací ve školkách, p i obnov
porost , t žb a soust e ování d íví a ve výstavb a údržb cest, chov zv e, ochrana a
pé e o zv , lov zv e a škody zv í, poškozování porost imisemi, projektování
automatizovaných systém ízení, poškozování lesních porost imisemi, ochrana lesních
d evin proti biotickým a abiotickým initel m v etn aplikace pesticid , narušení
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fytocenózy lesních d evin, chov a pé e o lovnou zv , technologie a mechanizace prací
v lesních školkách, v obnov lesních porost , v doprav d íví a ve výstavb a údržb
lesních cest, škody zp sobené lesnickou inností na zdrojích vody, chov lovné zv e, její
ochrana, pé e o lov

Jiná innost je provád na v oblasti p írodních a biologických v d, lesního hospodá ství a
myslivosti, financována je z neve ejných zdroj .

8.1 Další innost

Lesní ochranná služba
(M. Knížek; 2009–2013; MZe; 6600)

Na základ specifikací inností smlouvy o dílo s MZe byly v roce 2013 uskute n ny následující
práce:

V rámci poradenské innosti bylo v roce 2013 zpracováno celkem 331 p ípad , z nichž 69
p edstavovalo terénní šet ení a laboratorn bylo ešeno celkem 262 p ípad . Byla
zpracována stanoviska pro 219 vzork p d, rostlinného materiálu a vody v rámci zjiš ování
stavu p d a poškození a ch adnutí lesních porost . Bylo uspo ádáno celkem 14 seminá ,
instruktáží i školení, zejména s problematikou podkorního a listožravého hmyzu, houbových
patogen a použití chemických prost edk proti lesním škodlivým initel m.

Pracovníci LOS se aktivn ú astnili i n kolika dalších seminá . Byl organizován celostátní
seminá LOS se zahrani ní ú astí „Škodliví initelé v lesích eska 2012/2013“ v Pr honicích,
kde krom tradi ních p ísp vk k innosti LOS a situace v ochran lesa u nás, na Slovensku a
v Polsku, byly p edneseny referáty na téma „Invaze a migrace škodlivých organism
v ochran lesa“. Ze seminá e byl publikován sborník v rámci asopisu Zpravodaj ochrany lesa.

Byly provedeny práce a terénní šet ení na vyhodnocování po etnosti jednotlivých biotických
škodlivých initel . Pr b žn byly zpracovávány zprávy o výskytu lesních škodlivých initel ;
p ehled za rok 2012 s výhledem na rok 2013 byl vydán formou Zpravodaje ochrany lesa –
supplementum. Byly poskytnuty údaje za ochranu lesa pro Zprávu o stavu lesa a lesního
hospodá ství R a statistické ro enky. Pro vybrané p ípady byla ov ována a optimalizována
kontrolní a obranná opat ení (nap . pro lýkožrouta severského, klikoroha borového,
kloubnatku smrkovou, další houbové a hmyzí patogeny). Byly založeny testy (registra ní
pokusy) biologické ú innosti p ípravk na ochranu lesa (herbicid a repelent ). Dále byly
aktualizovány standardní opera ní postupy a posouzeny jednotlivé metodiky.

V roce 2013 byl vydán tiskem Seznam registrovaných p ípravk na ochranu lesa, jenž byl
sou asn uve ejn n na webových stránkách LOS. Stru ný p ehled, zejména s ohledem na
zm ny v Seznamu, byl publikován ve Zpravodaji ochrany lesa a zárove byla k t mto
zm nám p ipravena prezentace v rámci celostátního seminá e LOS.

V odborném tisku bylo vydáno celkem celkem 24 p ísp vk k aktuálním a jiným okolnostem
ochrany lesa. Dále bylo publikováno 6 leták (metodických pokyn ) LOS (Plíse olšová –
Phytophthora alni, Nekróza jasan – Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorfa Chalara
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fraxinea), ervoto i – šk dci d evin a d eva, Krtonožka obecná – Gryllotalpa gryllotalpa,
klín nka jírovcová – Cameraria ohridella, Škody p sobené v trem).

Pracovníci LOS uspo ádali Trojstranné setkání LOS eska, Slovenska a Polska v Krušných
horách, kde se uskute nily terénní exkurze v náhradních porostech smrku pichlavého, byla
prezentována innost v rámci pln ní úkol LOS. Na mezinárodní konferenci „Aktuálne
problémy v ochrane lesa“ na Slovensku byly p edneseny odborné referáty a diskutována
problematika ochrany lesa u nás i v okolních zemích.

Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro ú ely poskytování
dotací v rámci Programu rozvoje venkova R na období 2007–2013
(M. Knížek; 2013; MZe; 6605)

Pr b žn byly v roce 2013 vy izovány dotazy na podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova R na období 2007–2013 (termíny, p ípadné zm ny
v p ílohách, zp sob žádostí o stanovisko LOS, etc.). Na základ žádostí držitel pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa, které byly postiženy kalamitou, byly shromážd ny všechny
p íslušné podklady pot ebné k posouzení žádostí a byla provedena terénní šet ení na míst
poškození. Celkem bylo v roce 2013 vydáno stanovisko LOS k 68 žádostem na základ
požadavku v souladu se smlouvou o dílo. Ve zbylých p ípadech, p ípadn i v dalších u nás
neevidovaných p ípadech (p ípady podchycené na SZIF; pravidla v roce 2013 umož ovala
žádat o stanovisko LOS až dodate n po podání žádosti o dotace a výzv SZIF na doložení
povinných p íloh) bude stanovisko LOS vydáno dodate n na požádání. V pr b hu roku
rovn ž prob hly operativní konzultace zástupc MZe s Lesní ochrannou službou k up esn ní
„Pravidel“ p ipravovaného dalšího kola p íjmu žádostí z programu PRV a také byly
projednávány o ekávané zm ny v souvislosti s p ípravou nového programu na období let
2014–2020.

Expertní a poradenská innost v oboru lesního semená ství a školka tví, obnovy lesa
a zales ování, v etn uplatn ní biotechnologii
(J. Leugner; 2013; MZe; 6620)

V rámci pln ní smlouvy byly realizovány celkem 3 p ípady posuzování kvality sadebního
materiálu lesních d evin ve smyslu platné SN 48 2115 v akreditované Zkušební laborato i
. 1175.2 Školka ská kontrola. Zajiš ování zkoušek kvality sadebního materiálu probíhalo

v akreditované Zkušební laborato i . 1175.2 Školka ská kontrola podle požadavk sm rnice
Rady . 1999/105/ES, zákona . 149/2003 Sb., vyhlášky . 29/2004 Sb. a SN 48 2115.

Další ástí expertní innosti bylo ov ování biologické nezávadnosti nových typ p stebních
obal pro krytoko enný sadební materiál lesních d evin. Bylo realizováno celkem 5 p ípad
(5 test pro celkem 3 typy obal ). V rámci expertní a poradenská innost pro vlastníky lesa
p i obnov lesa byly realizovány celkem 3 p ípady terénního poradenství.

V ásti p edávání odborných informací lesnické ve ejnosti byl realizován seminá pro
vlastníky a správce lesa: „Aktuální problémy p stování lesa“, dne 28. 11. 2013 v Opo n .
Bylo p ipraveno a realizováno celkem 6 p ednášek a vydán sborník (elektronická verze
sborníku je ke stažení na: http://www.vulhmop.cz/download.html).
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Expertní a poradenská innost v oboru lesního semená ství a školka tví, obnovy lesa a
zales ování, v etn uplatn ní biotechnologií
(J. Malá; 2013 ,MZe; 6622)

V rámci služby byly poskytnuty odborné informace formou odborného sd lení pro širokou
lesnickou ve ejnost o možnostech kontroly identity reproduk ního materiálu lesních d evin
pomocí analýz DNA. Na základ objednávky od Les eské republiky, s. p., byly provedeny a
vyhodnoceny analýzy DNA u zaslaných vzork osiva a semená k smrku ztepilého a borovice
erné. Na základ zájmu vlastník lesa o výp stky in vitro vtroušených d evin byly u 20

vybraných klon (jilmu horského, jilmu vazu a je ábu oskeruše) testovány nové cytokininy za
ú elem zvýšení efektivity mikropropagace. Poda ilo se urychlit fázi rhizogeneze a dop stovat
výsadby schopné výp stky in vitro.

Konzervace genetických zdroj lesních d evin ex situ s využitím banky explantát lesních
d evin
(J. Malá; 2013; MZe; 6634)

V roce 2013 byly biotechnologické postupy využity pro záchranu, konzervaci a reprodukci
ohrožených a cenných populací lesních d evin. Jednalo se o aplikace mikropropaga ních
technologií, p edevším somatickou embryogenezi a organogenezi, které se ukázaly být
nejvhodn jšími technologiemi pro uchovávání genetických zdroj ve form explantátových
kultur. Dlouhodob jsou uchovávány cenné autochtonní populace smrku ztepilého, dubu
letního, dubu zimního, lípy srd ité, lípy velkolisté, jilmu horského, jilmu vazu, jilmu
habrolistého a endemitní populace je ábu eského, je ábu krasového a je ábu sudetského.
Minimáln je uchováváno 311 klon uvedených d evin.

Návrh možností p enosu reproduk ního materiálu lesních d evin a jejich využití p i um lé
obnov lesa a zales ování v eské republice v rámci obchodní vým ny reproduk ního
materiálu mezi lenskými státy EU, které mají srovnatelné p írodní podmínky v souladu
s vymezenými oblastmi provenience
(P. Novotný; 2013–2014, MZe; 6625; P. Kotrla; 6626)

Zadáním funk ního úkolu je vypracovat analýzu historického vývoje rajonizace a pravidel
p enosu reproduk ního materiálu lesních d evin v eské republice, na Slovensku,
v N mecku, Rakousku a Polsku, shrnout dosavadní poznatky vyplývající z provenien ních
pokus se zam ením na domácí d eviny významné pro lesní hospodá ství v R, soust edit
informace o aktuálních legislativních p edpisech vztahujících se k dané problematice
v jednotlivých zemích, konzultovat danou problematiku se specialisty ve vybraných zemích a
na základ syntézy disponibilních poznatk navrhnout možnosti p enosu reproduk ního
materiálu lesních d evin mezi R a sousedními zem mi v rozsahu p íhrani ních oblastí,
v etn vyhodnocení p ínos a rizik. V roce 2013 bylo zahájeno shromaž ování vstupních
podklad pro vypracování analýzy, tj. pr zkum internetových zdroj a e mailová komunikace
s pracovníky domácích i zahrani ních odborných institucí za ú elem získání dokument
pot ebných k ešení úkolu. Byly zahájeny rešeršní práce a p edložen p ehled provenien ních
výzkumných ploch evidovaných VÚLHM, na nichž jsou ov ovány zahrani ní provenience
domácích d evin. Bylo zahájeno soust e ování aktuálních legislativních p edpis a dalších
podkladových materiál s využitím existujících kontakt na p íslušné ú ady daných zemí a
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informací, které tyto ú ady poskytují, a shromaž ování literárních a mapových podklad pro
analytické innosti v rámci pln ní úkolu.

Dlouhodobé kontinuální sledování odezvy lesních ekosystém na zm ny hydrologických
podmínek
(Z. Vícha; V. Šrámek; 2013; MZe; 6670)

V hydrologickém roce 2013 bylo obnoveno dlouhodobé sledování srážkoodtokového
procesu na experimentálních povodích ervík (CE) v Moravskoslezských Beskydech a Želivka
(ZE) na eskomoravské vrchovin . Celoro ní odtok vody z povodí ervík byl 576,5 mm a byl
nižší než dlouhodobý ro ní pr m r, který je 645,6 mm. Vzhledem k absenci vydatn jších
srážkových úhrn b hem roku i vcelku pozvolnému tání sn hu byl pr b h odtoku vyrovnaný
bez výrazných vln. Celoro ní odtok vody z povodí Želivka byl 112,3 mm a tém tedy
odpovídal dlouhodobému ro nímu pr m ru, který je 111,6 mm. Nejvyšší m sí ní odtok byl
v ervnu (19,1 mm) a byl zp soben intenzivními dešti zejména na p elomu kv tna a ervna a
rovn ž v poslední ervnové dekád . K výrazn jšímu zvýšení odtok vlivem tání sn hu
v b eznu nedošlo, tání bylo pozvolné.

Expertní a poradenská služba spojená s p enosem výsledk lesnického a mysliveckého
výzkumu využitelných pro praxi a zajišt ním dostupnosti nových poznatk lesnického
a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty
hospoda ící v lesích v letech 2010–2013
(Š. Holzbachová; 2010–2013; MZe; 6101)

Ústav v rámci t chto inností poskytuje pr b žný poradenský servis a zajiš uje ší ení
a dostupnost výsledk lesnického a mysliveckého výzkumu subjekt m hospoda ícím v lesích.
Provádí osv tu a propagaci lesního hospodá ství a organiza n se podílí na zajišt ní akcí,
školení a tematických seminá . Spravuje oborovou knihovnu, zpracovává domácí
a zahrani ní lesnickou a mysliveckou literaturu, vydává v decké a informa ní publikace.

Knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti, v.v.i., obhospoda uje a
pr b žn aktualizuje knižní fond p esahující 55 tis. domácích i zahrani ních publikací a plní
standardní knihovnické innosti (akvizice, katalogizace, p j ování knih a asopis ,
meziknihovní výp j ní služba, mezinárodní vým na publikací, dokumentace a archivace
publikací, zpráv atd.). V pr b hu roku 2013 bylo vy ízeno celkem 1 499 výp j ek eských i
cizojazy ných knih, brožur a odborných lesnických a mysliveckých asopis . Literatura byla
po izována z eské republiky i ze zahrani í formou vým ny, nákupem i darem a
zp ístup ována standardními knihovnickými, dokumenta ními a archiva ními metodami.
V roce 2013 bylo získáno, zkatalogizováno a uloženo do fondu knihovny 286 nových titul .
Do databáze lesnické dokumentace p ibylo 2 120 záznam , které obsahují nov nabyté
knihy, brožury a u ebnice v etn retrofondu a dále analytické popisy lánk z výzkumných,
lesnických a mysliveckých periodik.

Sou asn je innost zam ena na vydávání publikací, v etn jejich redak ního zpracování.
Mezi základní publikace vydávané ústavem pat í Zprávy lesnického výzkumu a Lesnický
pr vodce – Certifikované metodiky. V roce 2013 bylo redakcí zpracováno 19 publikací.
Odborné lesnické ve ejnosti bylo celkem rozesláno 1 906 výtisk t chto publikací, z toho
1 340 ks v rámci eské republiky a 566 ks do zahrani í.
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Organiza n bylo zajišt no 17 školení a tematických seminá pro odbornou ve ejnost.
Propagace výzkumného ústavu prob hla na 3 výstavách.

8.2 Jiná innost

innost „Šlechtitelského zázemí“ VÚLHM, v.v.i., VS Opo no
(A. Jurásek; 8280)

V rámci této innosti byly ve fóliových krytech v areálu VS Opo no realizovány výsevy a
p stování semená k lesních d evin z malých a cenných partií osiva pro vlastníka les
v oblasti Orlických hor – Správu les Kristiny Colloredo Mansfeldové v Opo n .

Expertní innost v oboru p stování lesa
(A. Jurásek; 8283)

V rámci tohoto výkonu byly realizovány p ípady objednané expertní a poradenské innosti
v oboru p stování lesa. Vlastníci lesa a další soukromé i ve ejné subjekty si mohou touto
cestou objednat realizaci expertní innosti pro konkrétní problémy z praxe. V roce 2013 se
nap íklad jednalo o realizaci instruktážního seminá e a exkurzní ukázky na téma výchovy
borových porost pro t i lesní správy L R, s. p., nebo expertní souhrn poznatk o p stování
introdukovaných d evin pro firmu Wotan Forest, a. s.

innost VÚLHM v rámci radia ního monitorovacího systému
(K. Hellebrandová; Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, 2013, 8432)

P edm tem smlouvy je sb r vzork jedlých hub a lesních plod pro radioanalýzy. Odebrané
vzorky jsou po sb ru usušeny a p ipraveny k provedení laboratorních analýz aktivity cesia
137. Vlastní stanovení provádí laborato Státního veterinárního ústavu Praha, kam jsou
vzorky dle smlouvy p edávány.

Zjišt né aktivity cesia 137 v houbách byly v roce 2013, stejn jako v letech minulých, zna n
rozkolísané. Nejvyšší p ípustnou úrove radioaktivní kontaminace potravin platnou pro
p etrvávající ozá ení po ernobylské havárii (vyhláška . 307/2002 Sb.) p ekro il jeden vzorek
suchoh ibu hn dého z lokality Travná v LO 28 – P edho í Hrubého Jeseníku. Ostatní vzorky
hub, stejn jako vzorky lesních plod , se v roce 2013 nacházejí pod limitem. Pr m rná
hodnota v pomyslném houbovém koši 1004 Bq.kg 2 nep edstavuje nebezpe í pro konzumaci.

Expertní a poradenská innost – abiotické a antropogenní faktory
(R. Novotný; 8302)

Aktivity této innosti zahrnují expertní a poradenskou innost, v etn vypracování
znaleckých posudk pro soudní ízení, kterou nelze vykonávat v rámci Lesní ochranné služby.
innost je zam ena na p ípady poškození nebo ch adnutí d evin, porost , lesní p dy, zdroj
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vody apod., zp sobené abiotickými initeli (vítr, sníh, námraza, voda, teplota apod.) a
antropogenními vlivy (imise, depozice, havárie a úniky látek v pr myslu, zem d lství apod.).

V roce 2013 byly ešeny pouze dva p ípady. U obou p ípad se jednalo o podez ení na
úmyslné poškození d evin herbicidy nebo jinými toxickými látkami a toto podez ení se také
prokázalo.

V roce 2013 nebyl pro pot eby soudního náhradového ízení v p ípadu vlivu imisí na lesní
porosty vypracován žádný znalecký posudek. innost na tomto poli p edstavovala pouze
komunikaci se soudy v kauzách zapo atých p ed rokem 2013.

Semená ská kontrola – semená ství
(L. Bezd ková; 8321)

V roce 2013 bylo v laborato i zpracováno 571 vzork a provedeno 1 370 zkoušek kvality
semen 62 druh lesních d evin. Nejv tší podíl zpracovaných vzork semen tvo il buk lesní
(28 %), jedle b lokorá (9 %), smrk ztepilý (9 %), dub letní (8 %) a borovice lesní (6 %).

Pr m rná klí ivost semen smrku ztepilého v roce 2013 dosáhla 61 % a nezvýšilo ji ani erstvé
osivo z roku zrání 2012 (klí ivost 58 %). Pr m rná klí ivost skladovaného osiva borovice lesní
dosáhla 71 %. U mod ínu bylo zpracováno pouze 9 vzork s pr m rnou klí ivostí 46 %, na
které se podílelo i erstvé osivo z roku 2012. Kvalita semen jedle b lokoré byla celkov nízká
(životnost 43 %), mírn se zvýšila u vzork z roku zrání 2013 (55 %). Životnost 78 % dosáhly
bukvice sbírané na podzim 2013. Osivo dubu letního dosáhlo vyšší klí ivosti (69 %)
ve srovnání s dubem zimním (32 %).

Dne 9. 1. 2013 byla ve zkušební laborato i L 1175 „Semená ská kontrola“ (VÚLHM, v.v.i.,
VS Kunovice) provedena eským akredita ním institutem kontrola pln ní akredita ních
požadavk . V roce 2013 se laborato ú astnila mezilaboratorních porovnávacích test , které
organizovala Itálie a Švýcarsko (ISTA).

Klonové archivy
(J. Kyseláková; 8331)

V roce 2013 byl ve VS Kunovice uskute n n prodej reproduk ního materiálu topol , vrb,
je ábu oskeruše aj. Zájem byl o zakládání výsadeb testovaných šlecht ných topol pro
energetické využití a domácích druh topol pro obnovu lesa. Žádané byly rovn ž r zné
druhy domácích vrb pro využití v košíká ství, v ela ství, zahradnictví a uznané klony vrby bílé
do lesních porost . Celkem byl expedován reproduk ní materiál pro 36 zákazník , a to 9 200
ízk a 3 280 sazenic.

Poloprovozní zkoušky p i boji s k rovci a p i zvyšování vitality smrkových porost na divizi
Lipník nad Be vou

(P. Zahradník; 2013, 5316)

V rámci projektu pro VLS Lipník nad Be vou byla v roce 2013 ešena celá ada díl ích
problém . Pozornost byla v nována posílení vitality porost s ohledem na zvýšení
obranyschopnosti porost proti napadení lýkožroutem severským. Na pokusných plochách
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bylo aplikováno hnojivo MgSOL. Sledování napadení bude probíhat v následujících letech.
Dále byla sledována možnost preventivního ošet ování stojících strom ; v tomto p ípad
nebylo dosaženo pozitivních výsledk . V neposlední ad byla studována možnost využití
lapák a feromonových lapa v netradi ním pojetí (stojící lapáky, netradi ní instalace
feromonových lapa apod.). Na základ dosažených výsledk byly vypracovány 3 metodické
pokyny, upravující v daných podmínkách používání feromonových lapa , lapák a aplikaci
insekticid .

Vyhodnocení managementu populace jelena siky v západních echách
(F. Havránek; M. Ježek; 2013; Vojenské lesy a statky, s. p.; 5318)

Provedené výpo ty, uspo ádání tabulek a konstrukce map tvo í podklad pro uvedení stav
jelena siky v zájmovém území i jednotlivých honitbách do souladu se sou asným
mysliveckým plánováním – to znamená likvidaci populace siky ve v tšin honiteb zájmového
území b hem p ti let.

Navrhovaná redukce je plánována tak, aby na po átku realizace vst ícného plánu bylo loveno
více zv e (40 % z pot ebného odlovu) v prvním roce a lov se dále snižoval až na 10 %
pot ebného odlovu ve tvrtém a pátém roce. Vypracovaný plán p edpokládá v prvním roce
realizace lov 15 052 ks v celém zájmovém území, zatímco v sou asném období je pr m rn
loveno 6 690 ks, to znamená navýšení lovu o cca 125 %. V p ípad honitby VLS Hradišt to
znamená, pokud budeme uvažovat pr m rný odlov, zvýšení lovu v prvním roce o 129 %.
Budeme li však uvažovat odlov roku 2011, jednalo by se o zvýšení lovu o 85 %.

Prognóza sukcese a stanovení úživnosti stanoviš – honitba VLS Hradišt
(F. Havránek; J. Balek; 2013; Vojenské lesy a statky, s. p.; 5321)

ešení spo ívalo ve fytocenologických analýzách r zných typ stanoviš a jejich potenciálu
z hlediska výživy zv e, realizovaných v rámci kontrolních ploch (upravená metodika Braun
Blanqueta). Krom toho bylo realizováno hodnocení stanoviš vzorkováním na transektech.
Jako dopl ující byla použita jednak metoda stanovení kapacity prost edí pomocí škrobových
jednotek, jednak metoda hodnocení dle edafických ad. Získaná data byla samostatn
hodnocena v GIS s následnou syntézou. Byly stanoveny únosné a maximální stavy jelena
evropského, srn í zv e a jelena siky, které byly limitovány zimním aspektem.

Demonstra ní objekt Obora B ezka
(M. Pícha; F. Havránek; 3300)

Ve výzkumném objektu B ezka byl zm n n systém krmení zv e tak, aby byla rozptýlena po
celé ploše obory a snížilo se tak pomístní zatížení prost edí a zvýšila se kvalita lovu. Poklesl
také výrazn po et p ípad vzájemného zran ní nebo usmrcení da k p i vzájemných
soubojích (jeden p ípad). Zdravotní stav zv e byl od po átku tohoto roku intenzivn
sledován a v období od dubna do ervence prob hlo 4x koprologické vyšet ení trusu.
Antiparazitární opat ení bylo realizováno 2x ro n , s velmi dobrými výsledky. Poplatkovými
lovci bylo uloveno 9 trofejních da k . V k t chto da k byl v n kolika p ípadech p es 10 let
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 v roce 2013 v obo e uloveno 45 ks da í
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zv e (v etn úhynu). V roce 2013 bylo zrušeno 3,43 ha starých oplocenek, které už neplnily
svou funkci a složit se udržovaly. Vybraní jedinci v t chto oplocenkách budou individuáln
ochrán ni. V obo e po celý rok probíhaly samovýroby palivového d íví, p i nichž bylo
vyrobeno cca 200 prm paliva. S pomocí harvestor byla provedena t žba jednotlivým
výb rem ve smrkových porostech, v nichž bylo v roce 2013 vyt ženo 411,5 m3. Povode
v roce 2013 poškodila spodní rybník, oborní ze a stojící voda v porostech i n kolik ha lesa.
Na spodním rybníce byl opraven p epad a vyzd no nové koryto p epadu, ze byla opravena
ve dvou p ibližn 10 m dlouhých úsecích.
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9. Opat ení k odstran ní nedostatk v hospoda ení

V pr b hu roku 2013 byly provedeny ve Výzkumném ústavu lesního hospodá ství a
myslivosti, v.v.i., následující kontroly:

Kontrola pln ní povinností v nemocenském pojišt ní, d chodovém pojišt ní a p i odvodu
pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti
Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpe ení Praha západ ve dnech 27. 2. 2013 a
12. 3. 2013. Bylo zjišt no, že v 1 p ípad (bývalý pracovník p. Musil) zam stnavatel neohlásil
SSZ, že k n mu do zam stnání vstoupil poživatel p ed asného starobního d chodu

p iznaného podle § 31 zákona o d chodovém pojišt ní. Hlášení o zam stnání poživatele
p ed asného starobního d chodu bylo SSZ odesláno v pr b hu kontroly. Nápravná
opat ení nebyla uložena.

Kontrola dodržování požadavk zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví,
a souvisejících p edpis , zejména zák. . 309/2006 Sb., zák. . 361/2007 Sb. a zák.
. 262/2006 Sb. na pracovišti Strnady

Kontrolu provedla Okresní hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze dne
12. 4. 2013. Nebyly zjišt ny nedostatky.

Kontrola provád ní odborných inností z hlediska dodržení zásad správné pokusnické praxe
v Referen ní zkušební laborato i Testování pesticid
Kontrola byla provedena Státní rostlinoléka skou správou, Sekcí p ípravk na ochranu rostlin
dne 12. 4. 2013. Nebyly zjišt ny nedostatky.

Kontrola projektu . QI112A170 „Možnosti cíleného p stování a využití geneticky
hodnotných ástí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií r stu
pro horské oblasti“
Kontrola byla zam ena na erpání a využití ú elové ve ejné podpory na ešení projektu,
dodržování projektových pravidel a relevantních právních p edpis a pln ní cíl (aktivit)
projektu. Kontrolu provedlo Ministerstvo zem d lství R dne 5. 11. 2013. Nebyly zjišt ny
žádné nedostatky, stanovené cíle – aktivity jsou pr b žn pln ny a nebyly shledány
skute nosti, které by nasv d ovaly nespln ní cíl – aktivit v roce 2013.

Kontrola dodržování pracovn právních p edpis v režimu zákona . 251/2005 Sb., o inspekci
práce v oblasti pracovních smluv, dohod o pracovní innosti, dohod o provedení práce
a odm ování
Kontrola byla provedena Oblastním inspektorátem práce pro St edo eský kraj ve dnech
26. 11. 2013 a 9. 12. 2013. Zjišt no pozdní vyplacení odm ny za zá í 2012 u bývalého
pracovníka p. Musila, odm na byla vyplacena opožd n po doložení p evzetí práce za m síc
zá í 2012 nad ízeným pracovníkem. Nápravná opat ení nebyla uložena.

Interní audity
V roce 2013 bylo provedeno 6 interních audit , z toho 1 audit finan ní, 1 audit systému a
4 audity výkon . Interním auditem nebyly identifikovány nedostatky v hospoda ení instituce.
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Opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných v roce 2012 p i Kontrole lesnického a
mysliveckého hospoda ení v obo e B ezka byla p ijímána postupn v pr b hu roku 2013,
z tohoto d vodu bude p ezkoumání spln ní opat ení k odstran ní nedostatk provedeno
v roce 2014.
Jelikož jiná opat ení k odstran ní nedostatk v hospoda ení nebyla v roce 2012 uložena,
nebylo v roce 2013 provedeno p ezkoumání spln ní opat ení k odstran ní nedostatk .

10. Stanoviska dozor í rady

1. ádné zasedání dne 8. 3. 2013:
DR uložila editeli zpracovat a p edložit DR strategickou vizi rozvoje a udržitelnosti
obory B ezka v termínu do zasedání DR v zá í 2013
DR vzala na v domí komentá a p ijatá opat ení k nález m na základ auditu
„Prov rka lesnického a mysliveckého hospoda ení“ v obo e B ezka v r. 2012
DR doporu ila editeli zvážit pracovn právní opat ení ve vztahu k osobám, do jejichž
pracovní nápln obora B ezka manažersky náležela
DR byla seznámena s aktualizací plánu investic na rok 2013
DR byla seznámena s informacemi o zm n organiza ní struktury instituce dle
Dodatku . 7 k organiza nímu ádu
DR byla seznámena s návrhem rozpo tu na rok 2013

Hlasování per rollam . 1/2013 – 3. 5. 2013:
DR schválila uzav ení Smlouvy o zprost edkování s 1. Zbraslavskou realitní, s. r. o., ve v ci
prodeje objektu „Pavilón ekologie“.

2. ádné zasedání dne 24. 5. 2013:
DR potvrdila výsledek hlasování per rollam . 1/2013
DR schválila výro ní zprávu a ro ní ú etní záv rku Výzkumného ústavu lesního
hospodá ství a myslivosti, v.v.i., za rok 2012
DR schválila zprávu o innosti DR za rok 2012
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemk m parc. . 3168/12 v k. ú. Zbraslav a
parc. . 2363/10 v k. ú. Lipence ve prosp ch p. Šroubka a p. Turka
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemk m parc. . 1004/3, 1005 a 1064/21
v k. ú. Všenory ve prosp ch obce Všenory
DR schválila realizaci darovací smlouvy ve prosp ch statutárního m sta Plzn
DR schválila realizaci smlouvy o zprost edkování s 1. Zbraslavskou realitní, s. r. o.,
ve v ci prodeje pozemku parc. . 1172/3 v k. ú. Zbraslav

Hlasování per rollam . 5/2013 – 2. 9. 2013:
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemku parc. . 159/1 v k. ú. Zadní Kopanina
ve prosp ch p. Rozn tinského.
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Hlasování per rollam . 6/2013 – 2. 9. 2013:
DR schválila p evod vlastnických práv k bytovému domu . p. 195, postavenému na pozemku
parc. . 741/1, a pozemku parc. . 741/1 v k. ú. Zbraslav ve prosp ch p. K se.

Hlasování per rollam . 7/2013 – 2.9.2013:
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemku parc. . 1172/1 v k. ú. Zbraslav ve prosp ch
p. F. Hubá ka a manžel M. a J. Hubá kových.
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemku parc. . 1172/2 v k. ú. Zbraslav ve prosp ch
p. Ivan áka a p. Hubá ka.

3. ádné zasedání dne 13. 9. 2013:
DR projednala Koncepci rozvoje obory B ezka a doporu ila zachovat hospodá ský
výsledek útvaru myslivosti v kladných hodnotách
DR vzala na v domí aktualizací plánu investic na rok 2013
DR schválila výsledky hlasování per rollam . 5/2013, 6/2013 a 7/2013
DR schválila p evod vlastnických práv k bytovému domu . p. 794, postavenému
na pozemku parc. . 1292, a pozemku parc. . 1292 v k. ú. Koší e ve prosp ch
manžel Pr šových
DR doporu ila p i uzavírání zprost edkovatelských smluv s realitními kancelá emi
doplnit do smlouvy požadavek na dokládání p edkládaných nabídek na odkoupení
nemovitostí

4. ádné zasedání dne 13. 12. 2013:
DR vzala na v domí aktualizaci plánu investic na rok 2013
DR vzala na v domí aktualizaci rozpo tu na rok 2013
DR vzala na v domí návrh rozpo tu na rok 2014
DR vzala na v domí návrh plánu investic a oprav na rok 2014
DR doporu ila návrh na zm nu z izovací listiny instituce
DR schválila p evod vlastnických práv k pozemku parc. . 1172/3 v k. ú. Zbraslav
ve prosp ch p. Strnada
DR schválila p evod vlastnických práv k budov bez . p/ . e., postavené na pozemku
parc. . 699, v k. ú. Zbraslav ve prosp ch Junáka – svazu skaut a skautek R,
St edisko Uragan Zbraslav
DR schválila p evod vlastnických práv k lesním pozemk m v k. ú. Zadní Kopanina
a v k. ú. Radotín ve prosp ch Les eské republiky, s. p.
DR doporu ila vyplacení odm ny editeli VÚLHM, v.v.i., za rok 2012
DR požádala o umíst ní nového seznamu len DR na webovou stránku DR
DR požádala o p edložení seznamu výb rových ízení za rok 2013 na p íštím zasedání
DR
DR požádala o p edložení p ehledu o ekávaných prodej na rok 2014 na p íštím
zasedání DR
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8.2 Jiná innost

Poloprovozní zkoušky p i boji s k rovci a p i zvyšování vitality smrkových porost na divizi
Lipník nad Be vou
(P. Zahradník; 2013, 5316)

V rámci projektu pro VLS Lipník nad Be vou byla v roce 2013 ešena celá ada díl ích
problém . Pozornost byla v nována posílení vitality porost s ohledem na zvýšení
obranyschopnosti porost proti napadení lýkožroutem severským. Na pokusných plochách
bylo aplikováno hnojivo MgSOL. Sledování napadení bude probíhat v následujících letech.
Dále byla sledována možnost preventivního ošet ování stojících strom ; v tomto p ípad
nebylo dosaženo pozitivních výsledk . V neposlední ad byla studována možnost využití
lapák a feromonových lapa v netradi ním pojetí (stojící lapáky, netradi ní instalace
feromonových lapa apod.). Na základ dosažených výsledk byly vypracovány 3 metodické
pokyny, upravující v daných podmínkách používání feromonových lapa , lapák a aplikaci
insekticid .




