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I viroani,prrva vizkumn6ho ristavu l€sniho hospoddistvia myslivosti, v.v.i. za rok 2014

1, Uvod

Rok2014bylobdobim,kdydoilokezmdnEformyinstituciondlnihopiisp6vku,obnov6iinnosti
grantovich agentur aplikovan6ho Wzkumu a k mirndmu ndr0stu ainnosti instituce.
Instituciondlnipfispdvek, kteri byl do roku 2013 plid€lovdn formou vry'zkumndho z6mdru, byl
poskytnut formou 0stavniho vizkumndho projektu. Ten stejnd .iako p0vodni \4tzkumn6
zdm6ry pokrivii hlavni vizkumne obory a navazuje pfimo na koncepci rozvoje VtjLHM, Viie
instituciondlni podpory se odvijela od hodnoceni visledk0 podle Metodiky hodnoceni
visledk0 VaVal 2013 (provddEndho Radou vl6dy), kterd viraznd preferuje visledky zdkladniho
\ izkumu oproti aplikovan6mu vizkumu.

Rok 2014 byl tak6 ndrodni i z pohledu piipravy a pfedkldddni vizkumnvch projekt0 do
grantovvch soutEii, Po roani odmlce byly vyhlil5eny Wzvy programu Epsilon Technologick6
agentury aeskd republiky a programu KUS Ndrodniagentury pro zemEdElskv vizkum. V obou
soutE;ich bylo podino 27 projekti, s pravdEpodobnou dspdinosti pievysujici 350,4. Za velmi
pozitivnimoment lze povaiovat rozhodnutinovdho vedeni LdR, s.p, obnovit od druh6ho poleti
2014 ainnost Grantov6 sluiby LaR a aktivnE se zapojit do vybranich grantovich projekto jako

spoluieSitel.

Ve spoluprdci s odborem lesniho hospoddfstvi Mze eR doElo v riimci dalSi ainnosti k obnovE
sluieb a poradensk6 iinnosti uraend pro vlastniky lesa. Byly rlspdind soutdieny ainnosti
tikajicise Lesniochrann6 sluiby a Wkonu Lesnick6ho informaaniho centra, byl zajiitdn chod

akreditovanvch laboratoii. Rada naiich odborniku piispEla k vypracovini a k pfijetizdkona
i.232/2013 sb. a N6rodniho programu ochrany a reprodukce genofondu lesnich dfevin na

obdobi 2014-2018. Do konce roku 2014 byla zahdjena tinnost Ndrodni banky osiva
(VS Kunovjce)a explantdt0 lesnich dievln (Strnady).

zdvErem mohu konstatovat, ie v roce 2014 pracovnici Wzkumn6ho istavu splnili viechnv
smluvni zdvazkv. Proto bvch iim r6d poddkoval za ieiich lracovni nasazeni. kvalitni prdci.

transferWsledki do praxea ou blikaini iin nost, kteri piispEla k rozvoiiristavu a wSSidrovni
aplikovan6ho Wzkumu.

doc. RNDr. Bohumir Lomski
tel



Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014	

4 

 

2. Složení orgánů veřejné výzkumné instituce a jejich činnost 
 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. byl zřízen Ministerstvem zemědělství 
dnem 23. 6. 2006 vydáním zřizovací listiny čj. 22974/2006‐11000.  

Vznikl  1.  1.  2007;  k  tomuto  dni  byl  zapsán  do  rejstříku  veřejných  výzkumných  institucí, 
vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

Identifikační údaje 

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

3. Orgány ústavu: 
 
Orgány ústavu, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, jsou:  
 
a) ředitel,  
b) rada instituce,  
c) dozorčí rada. 

 

4. Statutární orgán: 

4.1 Ředitel 

Ředitel  je  statutárním  orgánem  ústavu. Rozhoduje  ve  všech  věcech  ústavu,  pokud  nejsou 
zákonem svěřeny do působnosti  rady  instituce, dozorčí  rady nebo zřizovatele, zabezpečuje 
řádné vedení účetnictví, předkládá radě  instituce a dozorčí radě, po ověření účetní závěrky 
auditorem, návrh výroční zprávy, předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a 
výroční zprávu schválenou radou instituce.  
Předkládá poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje 
projednané radou instituce.  
Předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu ústavu a jeho změn, návrhy vnitřních 
předpisů ústavu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn, 
návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli. 
Předkládá dozorčí  radě ke  schválení návrhy právních úkonů, k nimž  se vyžaduje předchozí 
písemný souhlas dozorčí rady podle zákona.  
 
Ředitelem veřejné výzkumné instituce je doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. 
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Prvním statutárním zástupcem je náměstek pro výzkum doc. Ing. Vít Šrámek, PhD. 
Druhým statutárním zástupcem ředitele je ekonomická náměstkyně ředitele Ing. Jitka Vrátná, 
MBA. 
 

4.2 Rada instituce 

Rada  instituce dbá na zachovávání účelu, pro který byl ústav zřízen, na uplatnění veřejného 
zájmu v jeho činnosti a na jeho řádné hospodaření, stanovuje směry činnosti ústavu v souladu 
se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje, schvaluje rozpočet a jeho změny a 
střednědobý výhled jeho financování, schvaluje vnitřní předpisy taxativně uvedené v zákoně, 
schvaluje výroční zprávu, projednává návrhy změn zřizovací  listiny, dává předchozí souhlas, 
popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení ústavu, vyhlašuje výběrové 
řízení,  na  základě  jehož  výsledku  navrhuje  zřizovateli  jmenování  vybraného  uchazeče 
ředitelem  ústavu,  navrhuje  odvolání  ředitele,  popřípadě  dává  souhlas  k  odvolání  ředitele 
podle ustanovení zákona, projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu 
a vývoje a projednává návrhy na  sjednání  smluv o  zahraniční  spolupráci ústavu a  smluv o 
spolupráci s institucemi České republiky. 

4.2.1 Složení Rady instituce a její změny  

Interní část: Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Miloš Knížek, PhD., Ing. Pavel Kotrla, PhD., 
Ing. Pavlína Máchová, PhD., Ing. Jiří Novák, PhD., Ing. Petr Novotný, PhD., Ing. Radek Novotný, 
PhD., Doc. Ing. Vít Šrámek, PhD.    

Externí část: Prof., Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Ing. Miloš Pařízek (od 30. 9. 2014), Prof., Ing. Vilém 
Podrázský, CSc., Ing. Ladislav Šimerda, PhD.  

4.2.2 Činnost Rady instituce 

Rada Instituce v roce 2014 absolvovala jedno mimořádné a pět řádných zasedání. Průběžně 
byly  korespondenční  formou  projednávány  návrhy  projektů  předkládaných  do  grantových 
soutěží.  

Jediným bodem mimořádného  zasedání dne 20. 1. 2014 bylo projednání odměny  ředitele 
VÚLHM  v.v.i. Rada  projednala  a  po  prověření  jednotlivých  ukazatelů  doporučila  vyplacení 
odměny.  

Na desátém řádném zasedání 6. 3. 2014 rada  instituce projednala  informace o výzkumných 
projektech předložených do grantových  soutěží v  roce 2013 a 2014, projednala a schválila 
aktualizaci  plánu  investic  a  aktualizaci  rozpočtu  na  rok  2014.  V  různém  byla  seznámena 
s informacemi k Národnímu programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.  

Na jedenáctém řádném zasedání 5. 6. 2014 rada schválila výroční zprávu instituce za rok 2013, 
projednala a schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a schválila aktualizaci 
plánu investic. Dále projednala projekty připravované do grantových soutěží TAČR a Norských 
fondů.  

Na dvanáctém řádném zasedání 25. 9. 2014 rada projednala přehled externích nákladů pro 
provoz  pracovišť  instituce,  projednala  zásady  pro  nakládání  s  rezervním  fondem  a  byla 
informována o projektech předkládaných do grantové soutěže NAZV.  



Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014	

6 

 

Na třináctém řádném zasedání 4. 12. 2014 rada projednala a schválila aktualizaci rozpočtu na 
rok 2014, projednala a schválila předběžný rozpočet a plán investic na rok 2015. Rada rovněž 
projednala a schválila dodatek k Organizačnímu řádu – přejmenování útvaru  informatiky na 
„Lesnické informační centrum“.  

 

4.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada v souladu se zákonem vykonává dohled nad  činností a hospodařením ústavu; 
vykonává dohled nad nakládáním  s majetkem ústavu a vydává předchozí písemný  souhlas 
k právním úkonům, stanoveným zákonem  

Navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, připravuje návrhy jednacího řádu Dozorčí rady a jeho 
změn a předkládá  je ke schválení zřizovateli. Vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací  listiny 
ústavu,  k  návrhu  na  sloučení,  splynutí  nebo  rozdělení,  k  návrhu  rozpočtu  a  ke  způsobu 
hospodaření, k návrhům výzkumných záměrů ústavu, k jeho další nebo jiné činnosti a k dalším 
záležitostem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel, k návrhu výroční zprávy; své vyjádření 
předkládá řediteli a radě instituce. Vyjadřuje svá stanoviska k činnosti ústavu a zveřejňuje je 
ve  výroční  zprávě.  Předkládá  řediteli,  radě  instituce  a  zřizovateli  návrhy  na  odstranění 
zjištěných  nedostatků  ve  výkonu  jejich  působnosti.  Nejméně  jednou  ročně  předkládá 
zřizovateli a řediteli zprávu o své činnosti. 

4.3.1 Složení dozorčí rady  

Složení dozorčí rady: 
 
v období od 1. 1. 2014 do 29. 10. 2014 
 
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – místopředseda – Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jan Lojda – člen – Ministerstvo zemědělství ČR 
RNDr. Jana Malá, CSc. – člen – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
Ing. Jana Slabá – člen – Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Václav Rybář – člen – Lesy České republiky, s. p. 
Ing. Jiří Bílý, Ph.D. – člen – Ministerstvo zemědělství ČR 
 
Ke dni 29. 10. 2014 byl odvolán člen dozorčí rady Ing. Jiří Bílý, Ph.D. a novým členem dozorčí 
rady byl jmenován Mgr. Martin Horálek. 
 
Složení DR od 29. 10. 2014: 
 
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – místopředseda – Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jan Lojda – člen – Ministerstvo zemědělství ČR 
RNDr. Jana Malá, CSc. – člen – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
Ing. Jana Slabá – člen – Ministerstvo zemědělství ČR 
Ing. Václav Rybář – člen – Lesy České republiky, s. p. 
Mgr. Martin Horálek – člen – Česká televize 
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4.3.2 Činnost dozorčí rady 

Dozorčí rada zasedala v průběhu roku 2014 na 4 řádných zasedáních – 14. 3., 13. 6., 3. 10. a  
5. 12. 2014 
Kromě řádných zasedání dozorčí rada rozhodovala v jednom případě hlasováním per rollam 
(mimo  zasedání).  Předmětem  hlasování  byl  případ  uzavření  Smlouvy  o  zprostředkování 
prodeje  nemovitosti  a  poskytování  dalších  služeb  s  realitní  kanceláří  ve  věci  prodeje 
nemovitého majetku v k. ú. Trnová u Jíloviště.   
 

5. Změna zřizovací listiny 
 
V roce 2014 byla schválena a vydána změna č. 3 Zřizovací listiny Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství  a myslivosti,  v.v.i.,  čj.  22974/2006‐11000  ze  dne  13.  4.  2010,  o  kterou  bylo 
žádáno 20. 11. 2013. 
Změna  zřizovací  listiny  byla  navržena  v  souvislosti  se  změnami  zákonů  č.  455/1991  Sb. 
o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon), v platném znění, a zákona č. 36/1967 Sb. 
o znalcích a tlumočnících v platném znění. Změny zřizovací listiny se týkaly úpravy části textu 
tak, aby korespondovaly se současným zněním výše uvedených zákonů a s údaji uváděnými 
na výpise z Živnostenského rejstříku a s údaji o rozsahu znaleckého oprávnění ústavu, které 
jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz). Úpravy se 
týkaly  Článku  VI.  Předmět  činnosti,  část  Další  činnost,  bod  1‐10  –  výčet  živnostenských 
oprávnění a části Jiná činnost, odstavce Živnosti volné.  
 

6. Organizační schéma 
 
Ke konci  roku 2014 došlo Dodatkem  č. 8 k Organizačního  řádu  (č.j. 41/010‐261/07  ze dne 
5.  4.  2007)  ke  změně  organizačního  schématu.  Dodatek  nabyl  účinnosti  dne  4.  12.  2014 
po  schválení  radou  instituce  ve  smyslu  §  18,  odst.  2,  písm.  d)  zákona  č.  341/2005  Sb., 
o  veřejných  výzkumných  institucích,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tímto  dodatkem 
č.j.  41/000813/VÚLHM/2014  se  změnil  název  útvaru  informatiky  na  název  útvar  Lesnické 
informační centrum. Nový název lépe odráží zaměření činnosti útvaru. 
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7. Hodnocení hlavní činnosti 
 
Předmětem hlavní činnosti ústavu dle zřizovací listiny je základní a aplikovaný výzkum a vývoj 
v  oborech  lesního  hospodářství  a myslivosti  a  v  příbuzných  oborech  k  těmto  oborům  se 
vázajících včetně: 

- účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje; 
- monitoringu  zdravotního  stavu  lesních  ekosystémů  na  plošné  a  intenzivní 

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

- vědecké, odborné a pedagogické spolupráce; 
- ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti 

a zavádění nových technologií; 
- lesnické a myslivecké činnosti. 

 
V rámci hlavní činnosti ústavu byly řešený následující výzkumné projekty: 
 

7.1 Výzkumný ústavní projekt (institucionální příspěvek) 

 

Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí 

(A. Jurásek; 2014–2017, 9205)  

Řešení projektu probíhá na základě poskytnutí  institucionální podpory MZe na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí č.RO0114). 

Rozvoj  hlavních  oborů  aplikovaného  lesnického  výzkumu  je  realizován  formou  Ústavního 
výzkumného  projektu  (ÚVP),  který  je  po  jednotlivých  oborech  (směrech)  členěn  na  dílčí 
výzkumné projekty (DVP).  

Výsledky získané při řešení jsou průběžně publikovány ve vědeckých a odborných časopisech 
a poznatky pro praxi ve formě certifikovaných metodik a dalších aplikačních výstupů. 

 

DVP 01: Ekologická a produkční stabilita lesních porostů v dynamice změn antropogenních 
a přírodních podmínek  

(V. Šrámek, 9210) 

Cílem řešení DVP 01 je získávat nové poznatky o současné úrovni a vývoji zdravotního stavu, 
produkce a výživy  lesních porostů v  ČR a  jejich  reakci na přírodní a antropogenní stresové 
faktory. Cílem je i poskytnout podklady pro trvale udržitelné hospodaření v lesích s ohledem 
na rizika vyplývající z měnících se podmínek prostředí a volba vhodných kritérií a indikátorů 
pro monitorování stavu lesů. 

V  roce  2014  bylo  provedeno  hodnocení  smrkových  porostů  v  hercynských  pohořích  – 
v Krušných horách, Lužických horách, Jizerských horách, v Krkonoších a Orlických horách. Byly 
odebrány vzorky  jehličí pro chemickou analýzu a hodnocení výživy a  imisní zátěže porostů. 
V Lužických horách byly odebrány vzorky půd. 
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Z  dosažených  výsledků  je  zřejmé,  že  průměrná  defoliace  sledovaných  smrkových  porostů 
pohybovala od 16,5 % (Lužické hory) do 23,9 % (Krkonoše). Od roku 2006 se defoliace korun 
pohybuje v rozmezí od 15 do 25 %; meziroční výkyvy jsou v řádu jednotek procent a situace 
v bývalých  imisních oblastech odpovídá průměrným hodnotám ČR. Hodnocení obsahu živin 
v jehličí naznačuje prohlubující se nevyváženost výživy mezi koncentracemi dusíku a fosforu v 
obou ročnících jehličí, ve smrkových porostech v Lužických a Jizerských horách. Výrazněji se 
tato nerovnováha projevuje ve starším ročníku jehličí. Na plochách v Lužických horách je běžný 
nedostatek hořčíku.  

 

DVP 02: Ochrana lesa – biotičtí činitelé lesních ekosystémů  

(M. Knížek, 9211) 

Cílem řešení DVP 02 je zefektivnění nebo vypracování nových obranných metod proti hmyzím 
škůdcům, houbovým chorobám a dalším biotickým a abiotickým druhům poškození, včetně 
invazních  druhů,  v  návaznosti  na  změny  ve  způsobu  hospodaření,  druhové,  věkové  a 
prostorové  skladby  lesů,  změny  podnebí  a  předpokládané  klimatické  změny,  změny 
v antropogenní zátěži s ohledem na ochranu biodiverzity lesů.  

V roce 2014 byl pro splnění těchto cílů realizován výzkum biologie a geografického rozšíření 
motýlů a kambioxylofágního hmyzu vázaného na lesní dřeviny a vývoj diagnostických metod 
těchto  skupin  hmyzu,  hodnocení  rozšíření  a  ekologie  houbových  patogenů  a  mykorhiz, 
hodnocení  možností  podpory  výskytu  mravenců  v  lesním  prostředí,  studium  faktorů 
ovlivňujících účinnost asanace kůrovcového dříví a využívání feromonových lapačů v ochraně 
lesa před kůrovci včetně vyhodnocení necílových odchytů. 

K  nejzajímavějším  výsledkům  patří  zjištění  kloubnatky  smrkové  na  všech  studovaných 
lokalitách  smrku  pichlavého  Krušných  hor.  Tato  houba  byla  identifikována  i  na  pupenech 
smrku  ztepilého,  kde  se  zatím  jedná  pouze  o  napadení  jednotlivých  pupenů  a  nedochází 
k prosychání stromů. Bylo zjištěno, že efektivita chemické asanace napadeného dříví kůrovci 
může být významně snížena tím, že cca 30 % (případně i více) dospělců lýkožrouta smrkového 
využívá při opouštění kmene výletové otvory  jiných dospělců. Při navnadění  feromonových 
lapačů kombinovaným feromonem na  lýkožrouta smrkového a  lýkožrouta severského klesá 
odchyt lýkožrouta smrkového až o 25 %, proto se doporučuje vždy navnadění samostatným 
specifickým feromonem. Byla zjištěna nízká efektivita feromonových  lapačů ke konci  letové 
aktivity  lýkožrouta  smrkového,  kdy  odchyty  od  poloviny  srpna  výjimečně  překročí  5 %  z 
celkových ročních odchytů. Byl prokázán možný významný podíl minoritních složek těkavých 
látek  z  lapáků při orientaci  l.  smrkového při  lokalizaci  vhodného místa  k  rozmnožování. U 
klikoroha borového byla zjištěna potravní preference smrku ztepilého a borovice kleče před 
smrkem pichlavým. Byl prokázán zvyšující se škodlivý potenciál lýkohuba smrkového na smrku 
pichlavém  i  v  nelesním  prostředí.  Byly  získány  faunistické  informace  o  výskytu  15  dosud 
neznámých druhů motýlů v Česku 
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DVP 03:  Šlechtění,  záchrana  a  reprodukce  genových  zdrojů  lesních dřevin  v měnících  se 
podmínkách prostředí  

(P. Máchová, 9209) 

Cílem řešení DVP 03 je udržení, případně zvýšení stability genetických zdrojů lesních dřevin, 
a tím zajištění základních funkcí lesa a zvýšení biologické rozmanitosti lesních ekosystémů. 

V  roce  2014  proběhly  venkovní  práce,  příp.  zpracování  výsledků měření  na  výzkumných 
plochách s MD, BO, JS, JSU, OL, JDO, JDV, DBC a ORC, byly vybrány lokality k založení ploch 
s  JD,  byla  stanovena  druhová  čistota  porostů  DB  a  DBZ  fenotypové  třídy  B,  pokračovala 
mezidruhová  hybridizace  dubů  včetně  založení  testovací  výsadby,  byl  vypracován  návrh 
legislativní  úpravy  dovozu  reprodukčního  materiálu  JDO,  byly  standardizovány 
mikropropagační postupy pro endemitní druhy jeřábů, byly testovány kultivační podmínky pro 
mikropropagaci  topolu  šedého  a  BRK,  byly  hodnoceny  charakteristiky  TS  na  repatriačních 
výsadbách v Lužických horách a byla  zkoumána genetická proměnlivost klonů  JD, TR a SM 
pomocí mikrosatelitových markerů. 

K nejzajímavějším výsledkům patří zjištění výborné tvárnosti kmene a dobrého zdravotního 
stavu ověřovaných variant MD a JDO, potvrzení dobrého růstu proveniencí ORC z Židlochovic 
i USA, zjištění cizorodých příměsí v uznaných porostech DB a DBZ, zaznamenání výskytu nově 
napadených  jedinců  JS  a  JSU  houbou  Hymenoscyphus  fraxineus  (výsledky  naznačují  vyšší 
odolnost JSU), doporučení konkrétních oblastí provenience JDO v Severní Americe pro dovoz 
reprodukčního materiálu do ČR, zjištění poklesu přírůstu a vyššího úhynu TS na extrémních a 
méně prosvětlených stanovištích a dobrého růstu na kyselých stanovištích středních poloh, 
inovace  mikropropagace  endemitních  jeřábů  pomocí  MeOBAP  s  pozitivním  vlivem  na 
zakořeňování, optimalizace mikropropagace topolu šedého a klonů BRK, stanovení velikosti 
alel SSR lokusů u JD, TR a SM pomocí fragmentační analýzy, potvrzení vhodnosti analýzy SSR 
pro ověřování deklarované identity klonů SM v semenných sadech.  

 

DVP 04: Zvýšení stability zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich 
využití  

(P. Kotrla, 9212) 

Cílem  řešení DVP  04  je  rozšířit  poznatky  a  informace  týkající  se  reprodukčního materiálu 
lesních  dřevin  jako  základního  předpokladu  zajištění  základních  funkcí  lesa  a  zvýšení 
biodiverzity lesních ekosystémů. Aktivity lze rozdělit do tří dílčích okruhů ‐ jedná se o oblast 
semenných sadů, oblast lesního semenářství a oblast rychlerostoucích dřevin. 

V roce 2014 bylo provedeno opakované hodnocení fruktifikace ve 2 semenných sadech javoru 
klenu (Řepčonka a Ludvíkov) a semenném sadu borovice lesní (Rudíkovy).  

V případě semenných sadů javoru klenu se jedná o nejstarší založené sady této dřeviny v ČR, 
které jsou na začátku své plodnosti.  

V problematice  lesního  semenářství bylo  jednak provedeno vyhodnocení kvalitativních dat 
osiva lesních dřevin (SM, BO, MD) za období 1971 – 2012, jednak byly soustředěny poznatky 
týkající  se  problematiky  zlepšování  kvalitativních  parametrů  osiva  pro moderní  školkařské 
provozy (vodní aktivita semen, peletizace osiva, využití kyseliny giberelové u osiva BK). V rámci 



Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014	

12 

 

výzkumu  rychlerostoucích  dřevin  byla  provedena  stabilizace  v  minulosti  založených 
topolových ploch a realizováno měření a vyhodnocení růstu. 

Z hodnocení fruktifikace v zájmových semenných sadech javoru klenu v roce 2014 je zřejmá 
slabá plodnost, v sadu Řepčonka plodilo 16 % ramet, v sadu Ludvíkov 17 % ramet. V semenném 
sadu borovice lesní (ekotyp slezské borovice), plodilo 78% ramet slabě až středně. 

V  rámci  vyhodnocení  dlouhodobého  vývoje  kvality  osiva  se  zohledněním  vlivu  počasí  se 
ukázalo,  že  v  případě  smrku  ztepilého  došlo  k  poklesu  jak  energie  klíčení,  tak  klíčivosti. 
U  borovice  lesní  nebyly  zaznamenány  významné  změny,  u  modřínu  opadavého  došlo 
k mírnému poklesu u klíčivosti plných semen. 

Z výsledků měření ve výsadbách rychlerostoucích dřevin např. vyplývá, že po 12 letech růstu 
sedm klonů dosahuje lepších výsledků než referenční klon 'I‐214', nejlepší parametry dosáhl 
klon P. × euroamericana 'Koltay'. 

 

DVP 05: Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí  

(J. Leugner, 9206) 

Cílem  řešení DVP 05  je výzkumné ověření vlivu  častějších výskytů klimatických extrémů na 
obnovu  lesa  především  na  stanovištích  typu  horských  poloh,  kalamitních  holin,  kyselých 
depozic  aj., dále  zakládání  a pěstování  smíšených porostů  s  vyšším  funkčním potenciálem 
v poměrech rozdílné adaptační kapacity přírodního a antropogenního systému (prostorové a 
časové  uspořádání  obnovy,  využívání  přípravných,  melioračních  a  zpevňujících  dřevin)  a 
spontánní sukcese. Dalším cílem je optimalizace standardů kvality sadebního materiálu lesních 
dřevin  a  ověřování  biologické  nezávadnosti  nových  školkařských  technologií.  Součástí  cíle 
řešení  je  i  stanovení  vhodných postupů obnovy, přestavby  a  zakládání  lesů  v měnících  se 
podmínkách prostředí se zaměřením na zvyšování porostní diverzity a podílu listnatých dřevin 
s ohledem na lesnickou typologii, včetně porostů na bývalých zemědělských půdách. 

V roce 2014 pokračovalo ověřování různých typů sadebního materiálu lesních dřevin ve vztahu 
k jejich využitelnosti při obnově lesa. Podrobně byly sledovány i růstové reakce a fyziologický 
stav výsadeb dřevin v souvislosti se způsobem pěstování ve školce a vnějšími stresy (sucho 
apod.). V dlouhodobých řadách měření je monitorován i růst a zdravotní stav výsadeb smrku 
buku  a  dubu  vegetativního  původu.  Probíhalo  kontinuální  měření  stanovištních  poměrů 
prostředí  na  trvalých  výzkumných  plochách,  analýzy  nadzemní  biomasy  vzorníků,  vlivu 
vodního režimu ve svrchních vrstvách půdy v porostech s rozdílným managementem, měření 
vývoje různých dřevin po výsadbě na bývalou zemědělskou půdu a další výzkumné aktivity. 

Z výsledků dosažených v roce 2014 lze např. uvést, že v lednu po mimořádně teplém období 
byly  u  všech  typů  sadebního materiálu  (prostokořenného  i  krytokořenného)  pozorovány 
vysoké hodnoty maximálního kvantového výtěžku  fluorescence  chlorofylu  (Fv/Fm)  svědčící 
o značné aktivitě asimilačního aparátu. K výraznému poklesu těchto hodnot došlo až na konci 
ledna po silnějších mrazech, což je významný poznatek o tom, že stromky jsou během zimních 
výkyvů  teplot  schopny  korigovat  fyziologickou  aktivitu.  Nejvýrazněji  na  příchod  mrazů 
poklesem  fyziologické  aktivity  reagovaly  krytokořenné  semenáčky  smrku. Ve  výsadbových 
pokusech  byl  opakovaně  potvrzen  výrazný  pozitivní  vliv  plastových  chráničů  nejen  jako 
prostředku ochrany proti zvěři, ale zejména na ujímavost a růst použitých dřevin ve srovnání 
s výsadbami na kontrolní ploše. Z pěstebních experimentů dále vyplývá, že s rostoucí velikostí 
obnovního prvku a pronikajícího slunečního záření se zvyšuje biomasa listů vzorníků. Buky v 
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podsadbě a v kotlíku vykazovaly ve věku 10  let srovnatelné množství biomasy asimilačního 
aparátu  (100  g/jedince),  střední  biomasa  listí  jedinců  rostoucích  na  v  náseku  a  na  holině 
dosahovala 370 g/jedince.  

Intenzivní prosvětlení smrkové tyčoviny sněhovým polomem (ponecháno 53 % počtu stromů, 
65 % G) se projevilo zvýšeným přírůstem ponechaných uvolněných stromů. Většina vitálních 
stromů nahradila zlomený vrchol náhradními vrcholy. Stromy na uvolněných plochách vykazují 
vyšší tloušťkový přírůst než stromy srovnatelných dimenzí na kontrole.  

V prosvětleném porostu je dlouhodobě měřena vyšší vlhkost svrchních vrstev půdy (10–20 cm) 
ve srovnání s kontrolním porostem. Výraznější rozdíly vlhkosti nastávají v suchých obdobích.  

 

DVP 06: Optimalizace pěstebních opatření pro plnění funkcí lesa v měnících se podmínkách 
prostředí  

(J. Novák, 9207) 

Cílem řešení DVP 06 je rozšiřování ekologických a pěstebních poznatků týkajících se funkcí lesa 
a  jejich podpory aktivními pěstebními opatřeními  jako  je  výchova a obnova  lesa. Dílčí  cíle 
směřují  k  uchování  a  zlepšení  biologické  rozmanitosti,  integrity,  zdravotního  stavu  a 
odolnosti  lesních porostů  s ohledem na možné  scénáře globálních a  krajinných  změn. 
Řešení  poskytuje  podklady  pro  definici  nových  pěstebních  postupů  vedoucích 
k  přizpůsobivosti  a  odolnosti  lesních  ekosystémů  v  dlouhodobém měřítku  v měnících  se 
podmínkách  prostředí,  zachování  a  posílení  funkcí  lesů  při  poskytování  ochrany  před 
přírodními katastrofami a na podporu ekonomické životaschopnosti víceúčelové a udržitelné 
správy lesů. 

Jednou z aktivit realizovaných v roce 2014 byla ekologická měření na stacionárech v 1., 2. a 6. 
LVS s cílem zjistit funkční účinky borových, dubových a smrkových porostů s různým režimem 
výchovy. Dále byla realizována opakovaná biometrická měření na dlouhodobě sledovaných 
výzkumných plochách v porostech smrku, borovice, dubu, buku a náhradních dřevin (celkem 
10  sérií)  s  cílem  získat  podklady  pro  hodnocení  jejich  funkčních  účinků.  Byl  vyhodnocen 
dlouhodobý  účinek  výchovy  borových  porostů  na  kvantitu  a  kvalitu  opadu  a  proběhlo 
vyhodnocení  opadových  poměrů  v  modřínových  porostech.  Pokračovala  kontinuální 
hydrologická, hydropedologická, ekologická a biometrická šetření na soustavě dlouhodobých 
výzkumných objektů s cílem zjištění a hodnocení dopadů hospodářských opatření (pěstebních 
a  hydromelioračních)  na  podporu  obnovy  porostů  a  podporu  plnění  hydrické  a 
vodohospodářských funkcí lesa při klimatických výkyvech a extrémech. Dále byla provedena 
opakovaná  biometrická  měření  a  šetření  zdravotního  stavu  na  dlouhodobě  sledovaných 
výzkumných  plochách  na  LS Vítkov,  kde  je  zjišťován  efekt  porostní  výchovy  na  zpomalení 
chřadnutí mladých smrkových porostů.  

Z výsledků dosažených v roce 2014 lze zmínit např. že v mladých modřínových porostech bylo 
zjištěno, že ve věku 13 až 25 let opadává ročně ca 4 tuny sušiny na hektar. U mírnějších zásahů 
dochází  již za několik  let k nárůstu biomasy korun u uvolněných  jedinců a hodnoty ročního 
opadu se srovnávají s kontrolním porostem bez zásahu. Na experimentech Machov a Vítkov 
byla  potvrzena  pracovní  hypotéza,  že  při  volbě  pětimetrových  přibližovacích  linek  při 
rozčleňování mladých smrkových porostů dochází pouze k zanedbatelným a akceptovatelným 
ztrátám na produkci.  
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Na plochách ovlivněných a degradovaných erozí byla stanovena úspěšnost meliorace smrku 
olší zelenou. Nejerodovanější plochy s olší prokázaly dobrý vzrůst (ve věku 17 let výška 4 m, 
tloušťka na bázi kmene 25 cm), zatímco na stejně poškozených plochách bez použití biologické 
meliorace výsadby smrku odumřely. 

Průběžné výsledky z oblasti s chřadnutím smrkových porostů (LS Vítkov) ukazují, že výchovné 
zásahy provedené v mlazinách vedly k mírné akceleraci tloušťkového přírůstu cílových stromů. 
Zvýšený  tloušťkový přírůst  je základem pro budoucí příznivější vývoj štíhlostního kvocientu 
stromů,  a  tím  vyšší odolnosti porostů před  škodami  sněhem  a  větrem. První  výsledky  tak 
vyznívají  ve  prospěch  aktivní  porostní  výchovy  smrku  i  v  oblastech  postižených  jeho 
chronickým  chřadnutím,  avšak  při  dynamicky  se  vyvíjejícím  zdravotním  stavu  smrkových 
porostů v Moravskoslezském regionu  je prognóza dalšího vývoje stále nejistá a experiment 
bude možné spolehlivěji vyhodnotit až po delším časovém období. 

 

7.2 Projekty MZe (NAZV) 

 

Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích 

(J. Souček; 2010–2014, NAZV QI102A085; 7085) 

Cílem projektu  je poskytnutí podkladů pro optimalizaci pěstebních opatření zaměřených na 
podporu a biodiverzity hospodářských  lesů v rámci ČR. V roce 2014 probíhalo dokončování 
sběru terénních dat na výzkumných plochách a syntéze zjištěných poznatků. V rámci šetření 
byl  hodnocen  růst  umělé  obnovy  buku  vnášené  do  nepůvodních  smrkových  porostů 
rostoucích  na  kyselých  stanovištích  středních  poloh.  Biometrika  buků  z  obnovních  prvků 
různého  charakteru  a  velikosti  (podsadba, maloplošný  kotlík, násek, holina  s  velikostí nad 
0,5 ha)  se výrazně  lišila. Nejnižší výškový a  tloušťkový  růst vykazovaly buky v podsadbách, 
nejvyšší růst vykazovaly buky na násecích. Potenciál budoucí kvality kmenů buku se snižoval s 
rostoucím přísunem  světla  (nejvyšší potenciál  kvality  v podsadbách). Náhlé uvolnění buku 
v podrostu se nepříznivě projevilo rychlým zhoršením potenciálu kvality (tvorba silných větví, 
vidličnatost). 

 

Stav  lesních půd  jako určující  faktor vývoje  zdravotního  stavu, biodiverzity a naplňování 
produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů (FORSOIL)  

(R. Novotný; 2011–2014, NAZV QI112A168; 7168) 

Cílem  projektu  bylo  přinést  prakticky  uplatnitelné  výsledky  pro  lesní  hospodářství  v  ČR  – 
mapové  výstupy  s  aktualizací  kritických  zátěží,  hodnocení  empirických  zátěží  na  základě 
vyhodnocení  vegetačních  snímků  a  dalších  parametrů, metodika  pro  hodnocení  přízemní 
vegetace, porovnání  aktuálního  stavu  lesních půd  s předpoklady  typologického  systému  a 
další. Mezi roky 1994 a 2007 klesla celková depozice dusíku (NOy + NHx) v průměru o 49 %. 
K  největšímu  poklesu  celkové  potenciální  kyselé  depozice mezi  roky  1994  a  2007  došlo 
v nejzatíženější oblasti severních Čech. Dusík  je stále významným faktorem stresu v mnoha 
oblastech. Depoziční tok dusíku překračuje kritickou hodnotu pro lesy (1 g.m‐2.rok‐1) na větší 
části území ČR. K depozici dusíku významně přispívají horizontální srážky a formy dusíku, které 
nejsou běžně monitorovány (např. kyselina dusičná v aerosolech). Stávající metody výpočtu 
tak depozici podhodnocují. Na desítkách pravidelně sledovaných ploch došlo v uplynulých 15 
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letech k nárůstu zastoupení nitrofilních druhů, což koresponduje s nárůstem koncentrace N 
v  lesních půdách. Z dřevin  se  jedná o bez  černý  (Sambucus nigra),  z bylin např. ostružiník 
(Rubus  fruticosus  agg.),  dále  Urtica  dioica,  Geranium  robertianum,  Impatiens  parviflora, 
Alliaria  petiolata  a Galium  aparine. Na  některých  plochách  dochází  k  nástupu  pasečných 
druhů, které se v prosvětlených porostech a v mladých věkových třídách často intenzivně šíří. 
Rovněž  byl  zaznamenán  nástup  celé  řady  invazních  zavlečených  druhů  (např.    Impatiens 
glandulifera nebo Erechtites hieraciifolia). Stále vysoké depozice se projevují na vlastnostech 
lesních  půd  v  ČR.  Zásobení  lesních  půd  (ekosystémů)  dusíkem  je  dobré,  ve  vztahu 
k  předpokládanému  deficitu  tohoto  prvku  v minulosti  ho  lze  považovat  za  zvýšené. Nízký 
poměr C/N v humusové vrstvě nasvědčuje blízké saturaci ekosystémů dusíkem. Oproti tomu 
zásoba přístupných kationtů v  lesních půdách ČR  je velmi nízká až kritická. Nejzávažnější  je 
pravděpodobně  u  vápníku,  jehož  obsahy  jsou  na  většině  ploch  pod  hranicí  kritického 
nedostatku a  jehož celková zásoba  (a tedy  i možnost doplnění zvětráváním)  je velmi nízká. 
Velmi nízké  jsou  také přístupné obsahy hořčíku a  v některých oblastech  i draslíku.   Riziko 
mohou na základě uvedených zjištění představovat rozhodnutí, která  jsou připravována na 
základě současného typologického systému s využitím „předpokládaných“ vlastností  lesních 
půd, které ovšem neodpovídají vždy skutečnosti.  Jako  typický případ  je možno uvést např. 
využívání  těžebních  zbytků pro energetické účely,  či pěstování  rychlerostoucích dřevin bez 
doplnění  živin  do  lesních  půd  kompenzačním  hnojením.  Projekt  byl  finančně  a  odborně 
podpořen Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. 

 

Možnosti  cíleného  pěstování  a  využití  geneticky  hodnotných  částí  populací  sadebního 
materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti 

(J. Leugner; 2011–2014, NAZV QI112A170; 7170) 

Účelem projektu je významné rozšíření poznání a ověření možností zvýšení zdravotního stavu 
a stability nově zakládaných a stávajících mladých smrkových porostů v horských oblastech. 
Tím by měl být do budoucna odstraněn problém s nevyváženým nebo chybějícím podílem 
geneticky  nejkvalitnějších  jedinců  a  zvýšena  stabilita  porostů  (výrazné  omezení  potřeby 
rekonstrukcí porostů poškozených sněhem a dalšími biotickými vlivy). Řešení projektu vyústilo 
ve vypracování ověřené  technologie  „Rozmnožování  smrku  ztepilého  řízkováním“, která  je 
využitelná  v  provozních  podmínkách  lesních  školek.  Dalším  přímo  prakticky  využitelným 
výsledkem  je  certifikovaná metodika  „Alternativní  postupy  pěstování  a  použití  sadebního 
materiálu  smrku  pro  horské  oblasti  s  akcentem  na  udržení  nebo  zvýšení  podílu  jedinců  s 
klimaxovou  strategii  růstu“.  Teoretické  poznatky  byly  publikovány  celkem  v  9  článcích  a 
referátech. 

V rámci projektu byla založena výzkumná plocha Sedloňovský vrch s výsadbou vegetativně 
množených potomstev smrků s různou intenzitou juvenilního růstu v kombinaci s generativně 
množeným sadebním materiálem. Dalším výsledkem je rozpěstovaný experimentální sadební 
materiál  v  kontrolovaných  podmínkách  experimentální  školky  řešitele  a  v  provozních 
podmínkách spolupracujících lesních školek (Lesoškolky, s. r. o. Řečany nad Labem). 
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Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR 

(M. Slodičák; 2011–2014, NAZV QI112A172; 7172) 

Cílem  projektu,  jehož  řešení  bylo  zahájeno  v  roce  2011  je  vypracovat  návrhy  pěstebních 
postupů zavádění douglasky tisolisté do porostů. Tato problematika je řešena v oblasti volby 
reprodukčního materiálu, pěstování sazenic, přirozené obnova, tvorby směsí a výchovy.  

Řešení projektu probíhalo v roce 2014  i v průběhu celého období v souladu s plánovanými 
aktivitami.  Byla  založena,  rozšířena  a  doplněna  experimentální  základna,  proběhla 
biometrická měření na plochách,  v  řadě případů  již opakovaná. Uskutečnily  se opakovaně 
odběry  vzorků  půd,  fytocenologické  snímky  a  anatomické  studie  kořenových  systémů. 
Výsledky  byly  průběžně  hodnoceny  a  publikovány.  V  roce  2014  byly  vydány  dvě  studie 
v časopise s IF, osm článků bylo publikováno v časopisech recenzovaných (databáze SCOPUS) 
a  15  příspěvků  bylo  zveřejněno  ve  sbornících  z  konferencí. Dále  byla  v  souladu  s  plánem 
připravena monografie (vyšla 16. 12. 2014) a čtyři certifikované metodiky. MZe byl předložen 
návrh na  legislativní změnu. Celkově bylo za celou dobu řešení předloženo 58 výsledků RIV 
v  členění: 3 práce  s  IF  faktorem, 19 prací  recenzovaných  sledovaných v databázi  SCOPUS, 
30 příspěvků ve  sbornících na konferencích, 4 certifikované metodiky,  jedna monografie a 
jeden návrh legislativní změny. Plánované práce na projektu byly v celém rozsahu splněny a 
požadované  výstupy  ve  formě  publikací,  certifikovaných  metodik,  monografie  a  návrhu 
legislativní změny předloženy. 

 

Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině 

(V. Černohous; 2011–2014, NAZV QI112A174; 7174) 

Projekt byl k 31. 12. 2014 ukončen redakčně upravenou závěrečnou zprávou schválenou při 
oponentním  řízení.  Řešení  projektu  bylo  postaveno  na  studiu  vodního  režimu  horských  a 
podhorských lesních a zemědělských ekosystémů a způsobů jejich obhospodařování. Využívá 
soustavu  dlouhodobě  provozovaných  experimentálních  lesních  pěstebně  hydrologických 
objektů v podhorské a horské oblasti Orlických hor a objektů  zemědělsko‐melioračních ve 
východních  Čechách.  Základním  posláním  projektu  bylo  posoudit  aspekty  a  možnosti 
obhospodařování  lesní  a  zemědělské  krajiny  v  horských  a  podhorských  oblastech  s  cílem 
zmírňovat  (minimalizovat)  extrémní  situace  (přívalové  srážky,  dlouhodobé  sucho)  pro 
zabezpečení ochrany vodních poměrů, zajištění nezhoršování poměrů odtokových, zlepšování 
retenční schopnosti krajiny a ochranu kvantity a kvality v tvorbě vodních zdrojů. V roce 2014 
pokračovala plánovaná analýza a komparace hydrologických bilancí  lesních a zemědělských 
povodí  pro  vlhké  a  suché  periody  ve  vztahu  k  odtokům  pomocí  odtokových  koeficientů, 
srážkových úhrnů, indexu předchozích srážek a územního výparu se ztrátami. V jednotlivých 
periodách sucha pak byla analyzována a porovnána objemová vlhkost půdy z hloubek 15, 30, 
45  a  60  cm  půdního  profilu  a  to  na  čtyřech místech  v mladém  smrkovém  (sm)  porostu 
(vegetační  hydrologické  půlroky  2009‐2013)  a  v  bukosmrkovém  (bk‐sm) mladém  porostu 
(vegetační  hydrologické  půlroky  2011‐2013).  Na  základě  výsledků  jsme  navrhli  metodu 
odhadu  potenciálu  hydraulického  liftu  buku  ve  prospěch  smrku  superpozicí  buku  do 
smrkového porostu. Příměs 30 % buku ve smrkovém porostu modelově zvýšila objemovou 
vlhkost nejsvrchnější půdní vrstvy  (0 – 10 cm) na konci suchých period nad hodnotu mimo 
oblast  snížené  dostupnosti  půdní  vody  pro  rostliny  (4  –  11 %). Modelově  tak mohlo  být 
doporučeno druhové složení porostů horských lesů ve vazbě na hydraulický lift buku: smrk 70, 
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buk 30. Hodnocení látkového toku z lesních a nelesních povodí sledovalo vliv lesa na kvalitu 
vody se zaměřením na znečištění ionty dusíku. Vyhodnocení bylo zaměřeno na vztah čistoty 
odtékajících vod z orné půdy a trvalých travních porostů v kontrastu s čistotou vod z lesního 
prostředí  a  na  možnosti  ovlivnění  tvorby  kvantity  a  kvality  těchto  vod.  Výsledkem  bylo 
vyjádření odlišností kvality vod odtékajících z  lesního a z převážně zemědělských povodí ve 
vztahu na čistotu odtékajících vod a nároků na čistotu odebíraných vod včetně ekonomického 
hodnocení. Na nově rozpracované metody rozčlenění odtoku na dvě a více složek pokračovalo 
odlaďováním  konečné  podoby  webových  stránek  autorizovaného  software  (Kulhavý  Z., 
Černohous  V.,  2013:  Rozčlenění  složek  odtoku  numerickými  metodami.  Autorizovaný 
software: 
http://www.hydromeliorace.cz/sw/separace,  VÚMOP,  v.v.i.,  VÚLHM,  v.v.i.).  Vypracovaná 
certifikovaná metodika „Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur 
v  krajině“  byla  společným  výstupem  dílčích  cílů  projektu.  Jejím  cílem,  korespondujícím  s 
hlavním cílem výzkumného projektu, bylo na základě dlouhodobého výzkumu navrhnout a 
doporučit  metodické  postupy  optimalizace  vodního  režimu  krajiny  z  hlediska  kulminace 
velkých  vod,  kvality  vodní  komponenty  a  velikosti  minimálních  odtoků  nejpříhodnějším 
rozmístěním  a  rozlohou  zemědělských  a  lesních  kultur  v  krajině.  V  roce  2014  rezultovalo 
formulování kritérií pro posuzování vhodnosti pozemků při záměru jejich zalesňování zvláště 
se zřetelem k odvodnění drenáží, do několika hodnotných výstupů. Vypracovaná metodika 
„Zalesňování  v  minulosti  odvodněných  zemědělských  pozemků“  poskytuje  a  návodně 
formuluje postupy pro předcházení škod a ekonomických ztrát při zalesňování pozemků a při 
výsadbě  dřevin,  pokud  se  přímo  či  nepřímo  dotýkají  stavby  zemědělského  odvodnění. Na 
tomto  základě  byl  vytvořen  rozhodovací  algoritmus  (ve  formě  software)  o  podmínkách, 
rizicích, možnostech a ekonomice zalesnění pro majitele těchto pozemků (Kulhavý Z., Čmelík 
M., Hurda  J., 2013: Posuzování vhodnosti pozemků pro  zalesnění  se  zřetelem na existenci 
odvodnění  drenáží.  Autorizovaný  software  a  manuál.  Soubor  dokumentů  a  výpočetních 
nástrojů. http://www.drenaz.net a www.hydromeliorace.cz/drenaz/, VÚMOP, v.v.i.).  

 

Metody hodnocení zátěže  lesních půd rizikovými  látkami a  identifikace ekologických rizik 
kontaminace lesních půd  

(V. Šrámek; 2011–2014, NAZV QI112A201; 7201; hlavní koordinátor: ČZU) 

Cílem projektu bylo vytvořit a testovat metody a kritéria pro hodnocení zátěže  lesních půd 
rizikovými prvky  –  těžkými  kovy  a perzistentními organickým polutanty  –  a  vytvořit mapy 
zátěže.  V  průběhu  řešení  byla  připravena  certifikovaná metodika  odběrů  a  analýz  a  byly 
odebrány  vzorky  půd  na  120  lokalitách  v  ČR  vybraných  na  základě  náhodného 
reprezentativního výběru a charakterizujících listnaté, jehličnaté a smíšené porosty ve třech 
skupinách vegetačních stupňů. Speciálně byla vyčleněna skupina fluvizemí. Ve vzorcích byly 
analyzovány  obsahy  těžkých  kovů,  obsahy  PAU,  PCB,  OCP  a  dioxinů  a  byly  provedeny 
ekotoxikologické testy. Pro tvorbu map byly na ověřovacím souboru dat z ploch ICP Forests 
testovány  různé postupy,  z nichž  se nejlépe osvědčily metody vícerozměrných adaptivních 
regresních  splinů  (MARS)  a umělých neuronových  sítí  (UNS). Hodnoty obsahů potenciálně 
rizikových prvků  jsou nejvíce ovlivněny opět hloubkou odběru, průkazný  je ale  i vliv druhu 
porostu (mimo As) a kategorie LVS (mimo Hg). Vyšší celkové obsahy sledovaných rizikových 
prvků a kovů byly zjištěny spíše pod listnatými porosty. Důvodem může být kyselejší reakce 
pod jehličnany, která vede k vyšší mobilitě většiny prvků (mimo As) a tedy vyššímu možnému 
vyplavení  prvků  z  půdy. Hodnoty  obsahů  POP  byly  v mnoha  případech  pod mezí  detekce 
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použitých  metod,  a  to  zejména  v  hloubkách  2‐10  a  10‐20  cm.  Zvýšené  obsahy  arsenu 
v nadložních horizontech byly zjištěny v Krušných horách, v Podkrušnohoří, v Jizerských horách 
a  v  Krkonoších,  a  dále  též  na  Šumavě. Obsahy  kadmia  v  lesních  půdách  obecně  klesají  s 
hloubkou, což naznačuje významný příspěvek atmosférické depozice. Ve všech sledovaných 
horizontech  a  vrstvách  je  patrný  vyšší  obsah  v  půdách  na  Moravě,  zejména  severní  a 
severovýchodní. V nadložních horizontech se nejvyšší obsahy Hg nacházejí v českých severních 
příhraničních horách  (Krkonoše,  Jizerské hory, Krušné hory,  Jeseníky, a dále v celé západní 
polovině  Čech,  oproti  tomu  v  hloubce  0‐2  cm  jsou  nejvyšší  obsahy  Hg  na  Ostravsku  a 
v  Beskydech.  Z  vytvořených map  je  patrné,  že  zvýšené  obsahy  PAU  se  vyskytují  zejména 
v severních Čechách a na severní Moravě a ve Slezsku. Obsahy PCB jsou více rozptýlené. Mapy 
obsahu  DDx  naznačují  zvýšené  obsahy  v  aluviálních  oblastech.  U  výsledků  projektu  lze 
předpokládat  široké  využití  v  praxi  pro  hodnocení  úrovně  znečištění  lesních  půd  i  pro 
rozhodování na různé úrovni.     

 

Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství 
a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství. 

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

V  průběhu  řešení  v  roce  2014  probíhaly  práce  celkem  na  šesti  dílčích  cílech  a  na  šesti 
aktivitách. Byl prováděn sběr terénních dat na území Česka za účasti PLA, s. p., VÚKOZ, v.v.i. a 
VÚLHM,  v.v.i. Data  byla  digitalizována  a  částečně  vyhodnocena.  Pokračovalo  se  ve  sběru 
řapíků k identifikaci Hymenoscyphus albidus. K identifikaci bylo použito morfologických znaků 
plodnic a metoda genetického fingerprintu a sekvence ITS rDNA.  Byl založen pokus s řapíky 
vysvětlující  strategii  jednotlivých  genotypů  patogenu.  Byly  zpracovány  a  statisticky 
vyhodnoceny výsledky in vitro a in planta pokusů s fungicidy. Byl založen další in planta pokus 
s fungicidy v lesní školce. Byla dokončena identifikace endofytických hub ze zimního odběru a 
spolu s letními odběry bylo provedeno částečné vyhodnocení dat. Askospóry byly lapány na 
4  lokalitách a k vyhodnocení vzorků byla optimalizována a používána metoda kvantifikace 
DNA, která byla vyhodnocována pomocí real‐time PCR. Proběhly infekční testy v lesní školce a 
na  roubovaných genotypech  jasanu. Byly  identifikovány další odolnější genotypy na území 
Česka.  

 

Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny 

(V. Pešková, 2012–2016; NAZV QJ1220219; 7219; hlavní koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.)  

V průběhu řešení v roce 2014 probíhaly práce na třech dílčích cílech a čtyřech aktivitách. Byl 
prováděn sběr terénních dat pracovníky Povodí Vltavy, s. p. a dostupná data digitalizována a 
uložena do databáze, byla vyhodnocena data sebraná ve spolupráci s LČR, s. p. a vytvořeny 
modely  distribuce  Phytophthora  alni.  Probíhal  vlastní  terénní  průzkum.  Data  byla 
digitalizována, částečně databázově zpracována a vyhodnocena. Byly spočteny ekonomické 
škody  v  různých  typech  krajiny  povodí  Vltavy.  Bylo  provedeno  sledování  poškození  na 
dlouhodobých  plochách  a  proveden  a  vyhodnocen  průzkum  poškození  na  výškovém 
gradientu. 
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Metodické postupy molekulárně‐genetického ověřování původu reprodukčního materiálu 
lesních  dřevin  s  cílem  chránit  a  reprodukovat  genetické  zdroje  lesních  dřevin  v  rámci 
opatření pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity 

(J. Malá; 2013–2017; NAZV QJ1330240; 7240) 

Cílem projektu je vypracování metodiky ověřování deklarované identity zdrojů reprodukčního 
materiálu  lesních  dřevin  (semenných  sadů,  archivů  klonů  a  směsí  klonů)  s  využitím 
molekulárně‐genetických metod (analýz DNA). V rámci řešení jsou systematicky vyhledávány 
a  shromažďovány  dostupné  informace  o  způsobech  ověřování  (kontroly)  zdrojů 
reprodukčního materiálu  lesních dřevin  s využitím molekulárně‐genetických metod,  jakož  i 
informace  o  výzkumných  (modelových)  i  praktických  aplikacích  těchto metod  v  zahraničí. 
V roce 2014 se pokračovalo v shromažďování podkladů pro zpracování metodiky zaměřené na 
možnosti ověřování klonální identity zdrojů reprodukčního materiálu s využitím molekulárně‐
genetických metod, byl odebrán  rostlinný materiál  ze  semenných  sadů borovice  lesní,  lípy 
srdčité a javoru klenu, který byl po zaevidování zčásti zamrazen na –20 °C a zčásti lyofilizován. 
Byla provedena  izolace DNA a byly testovány specifické SSR markery a optimalizovány PCR 
reakce.  V  rámci  plnění  aktivit  bylo  provedeno  ověřování  klonální  identity  100  jedinců  na 
modelovém semenném sadu smrku ztepilého. 

 

Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku 

(L. Bezděčková; 2010 – 2014, NAZV QI102A256; 7256) 

U buku  lesního byly testovány tři oddíly z roku zrání 2013 a tři oddíly skladovaných semen 
z roku zrání 2006 a 2009. Část bukvic byla ponechána při 3 °C pro jarní výsevy ve školce ATRO 
Rýmařov se sídlem v Dlouhé Loučce a při kontrolované  teplotě 20  °C  (dormantní bukvice). 
U  druhé  části  byla  zahájena  předosevní  příprava  po  dobu,  při  které  při  zkoušce  klíčivosti 
vyklíčilo 80 % životných bukvic. Po této době byly bukvice vysušeny při cca 20 °C na obsah vody 
10 % (nedormantní bukvice). Byla srovnána vzcházivost dormantních a nedormantních bukvic.  

Byl  vytvořen  soubor map  s  odborným  obsahem,  který  zobrazuje  variabilitu  kvalitativních 
parametrů osiva buku lesního za období let 2004 – 2013 v detailu PLO; pro komplexní pohled 
byly doplněny údaje o zdrojích RM a sběrech osiva za uvedené období. Publikace, týkající se 
stanovení  podmínek  pro  předosevní  přípravu  bukvic  s  různou  hloubkou  dormance, 
provedenou  ihned  po  sběru,  byl  odeslán  do  vědeckého  časopisu.  Výsledky  publikace 
o stanovení délky předosevní přípravy semen buku lesního byly prezentovány na konferenci 
v Číně. 

Bylo zjištěno, do jaké míry ovlivňuje manipulace se semeny obsah kyseliny abscisové (ABA) a 
indolyloctové  (IAA)  v  embryonálních  osách  embryí.  Byla  měřena  aktivita  fumarázy  
v  embryonálních  osách  odebraných  z  čerstvě  sklizených  semen,  skladovné  suroviny, 
stratifikované  suroviny,  skladovných  vysušených  semen  a  stratifikovaných  semen.  Byla 
porovnána struktura embryonálních os s přilehlou částí děloh embryí odebraných z čerstvě 
sklizených  semen,  skladovné  suroviny,  stratifikované  suroviny,  skladovných  vysušených 
semen  a  stratifikovaných  semen.  Výsledky  byly  prezentovány  na mezinárodní  konferenci 
v Praze a v Dublinu. Publikace, týkající se zásobních látek, ABA a fumarázy v embryích buku 
lesního během stratifikace byl odeslán do vědeckého časopisu. Byly zpracovány dvě metodické 
příručky pro stanovení fumarázové aktivity.  
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Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných 
klimatických změn a minimalizace škod na lesních porostech 

(F. Havránek; 2012–2016; NAZV QJ1220314; 7314; hlavní koordinátor: ČZU)  

Řešení v  jednotlivých  letech 2012 2014 probíhalo kontinuálně. To se týká především etapy 
odchytu,  značkování  a monitoringu  vybraných  druhů  spárkaté  zvěře  (prase  divoké,  jelen 
evropský, jelen sika). V roce 2014 probíhalo sledování migrací jelení zvěře a divokých prasat a 
jejich chování v  různých  situacích podle  stanovišť, které byly monitorovány a analyzovány. 
Monitoring byl zaměřen především na velikost teritorií, home range a sezonní i neperiodické 
migrace.  Ověřená  metodika  identifikace  přijímané  potravy  podle  segmentů  chlupů  a 
identifikace uhlíku v nich přinesla první aplikovatelné výsledky.  

Sledování pohybových aktivit zvěře přineslo významné etologické poznatky, které naleznou 
uplatnění  v  úpravě  managementu  populací.  V  rámci  oborního  chovu  VLS  Mimoň  byly 
provedeny stanovištní analýzy (Braun‐Blanquet, GIS, věková skladba porostů, druhová skladba 
porostů,  atd.).  Výsledky  stanovištní  analýzy  provedené  nezávisle  na  výsledcích  přímého 
sledování využívání stanovišť zubrem byly v dobré shodě, což umožní hodnocení potenciálních 
stanovišť v budoucnu. Byly zahájeny koprologické analýzy.  

 

Hodnocení očekávaných  změn v  růstu a mortalitě  lesních porostů, dopadů na produkční 
funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie 

(J. Novák; 2012–2016, NAZV QJ1220316; 7316; hlavní koordinátor: ČZU) 

Cílem projektu je vyhodnotit změny v růstu hlavních hospodářských dřevin České republiky, 
určit dopady na celkovou produkci lesů, včetně ekonomického zhodnocení možných ztrát, a 
vypracovat doporučení pro management  lesa  zmírňující možný negativní  vývoj. Projektem 
bude vyřešena kvantifikace očekávaných změn v produkci hlavních dřevin a možných změn 
v jejich rozšíření pro jednotlivé vegetační stupně a přírodní lesní oblasti. Část projektu řešená 
VÚLHM, v.v.i. (koordinátorem projektu je ČZU v Praze a dalším účastníkem jsou VLS. s.p.) je 
zaměřena  na  využití  databází  a  novém  měření  dlouhodobých  ploch  útvarů  Ekologie  a 
Pěstování  lesa pro účely dosažení  vytčeného  cíle. Ve  třetím  roce  řešení 2014 pokračovalo 
měření,  zpracovávání  a  analýza  dat  o  tloušťkových  a  výškových  přírůstech,  o mortalitě  a 
uskutečněných zásazích na dlouhodobých experimentech ve smrkových, bukových a borových 
porostech. Dále byly  zahájeny práce na definici hlavních pěstebních postupů pro  smrkové 
porosty v kontextu očekávaných změn. 

 

Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty 
ČR jako východisko pro jejich operativní management  

(J. Lubojacký, 2012–2016; NAZV QJ1220317, 7317; hlavní koordinátor: ČZU) 

V rámci řešení projektu bylo v roce 2014 souběžně plněno několik úkolů. Byly vytvářeny nové 
moduly systému TANABBO. V operační části systému byla naprogramována vyšší verze pro 
prognózování dynamiky vývoje Ips typographus. Na podzim proběhl odběr druhé série vzorků 
václavek ze 40 studovaných porostů na severní Moravě, které budou determinovány na jaře 
za pomoci molekulárních metod. Na všech pokusných plochách ve studovaných porostech byl 
opět revidován stav stromů. Pokračovaly statistické analýzy vybraných parametrů pokusných 
ploch (porostů) na výskyt  jednotlivých druhů václavek. Byl ukončen dílčí cíl C002: Vytvoření 
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systému  pro  operativní management  lesa  v  podmínkách  gradace  bekyně mnišky  a  jeho 
parametrizace pro různé přírodní podmínky. Výsledkem byly 2 certifikované mapy rizikových 
porostů v rámci nejohroženějších PLO v ČR, z nichž druhá mapa byla certifikována v roce 2014 
pro  oblast  Brdské  vrchoviny.  V  posledním  roce  řešení  (2014)  tohoto  cíle  byla  studována 
synchronizace gradačních cyklů bekyně mnišky v ČR a Polsku a v ČR a Německu. Za dobu trvání 
tohoto cíle byla vytvořena poznatková báze popisující historické gradace bekyně mnišky ve 
Střední Evropě a systém pro hodnocení rizika defoliace smrkových porostů bekyní mniškou 
(model krátkodobých prognóz). V  loňském  roce byl  intenzivně posunut vývoj  systému pro 
střednědobé hodnocení ztrát na produkci smrkových porostů v podmínkách tlaku komplexu 
biotických  činitelů. Do  růstového  simulátoru  Sibyla  byl  úspěšně  implementován  kalamitní 
modul  popisující  současný  disturbanční  režim  smrkových  porostů.  Na  činnosti  a  výsledky 
z roku 2014 bude plynule navázáno v dalším roce řešení. 

 

Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa 

(A. Jurásek; 2012–2016, NAZV QJ1230330; 7330) 

Cílem řešení je výzkumně ověřit a zajistit provázané biologické, enviromentální a ekonomické 
podklady pro optimalizaci obnovy lesa s vyváženým podílem obnovy přirozené a umělé tak, 
aby byly státní správě předloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy a dotačních pravidel 
na úseku obnovy  lesa a současně byla zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a 
mimoprodukčních  funkcí  lesa.  Konečným  cílem  je  zvýšení  biologické  a  ekonomické 
efektivnosti  obnovy  lesa  a  současně  i  zvýšení  stability  lesních  porostů  vůči  klimatickým 
extrémům a kalamitám. Řešení projektu probíhá ve spolupráci s Mendelu Brno a ČZU Praha 

V  roce 2014 pokračovalo  zpracování poznatků výzkumu v problematice umělé a přirozené 
obnovy  lesa  s  přípravou  výstupů  pro  praxi,  zejména  nových  oborových  norem.  Společně 
s  řešitelským pracoviště MENDELU Brno byla  technicky dopracována  ČSN 48217  „Příprava 
stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování“ a v září 2014 byl její text vydán v edici norem ÚNMZ. 
Intenzivně také pokračovaly práce na přípravě a finalizaci textu ČSN 482116 „Umělá obnova 
lesa a zalesňování“. Proběhlo náročné připomínkové řízení s potenciálními uživateli normy a i 
tento  aplikační  výstup  projektu  je  již připraven pro použití  v praxi  (předpokládané  vydání 
normy u ÚNMZ je v březnu 2015). 

V rámci řešení projektu pokračovalo i zpracování poznatků výzkumu v problematice ochrany 
a péče o kultury, které vyústilo ve formě certifikované metodiky. 

Byl  realizován  i další  intenzivní  výzkum na  sériích  výzkumných ploch  s  různými  variantami 
obnovy na kalamitních holinách, kde  jsou rozpracovávány postupy dvoufázové obnovy  lesa 
s  využitím  přípravných  dřevin.  Probíhalo  šetření  ve  výsadbách  prostokořenného  a 
krytokořenného sadebního materiálu, kde se prokazuje biologická a ekonomická efektivnost 
použití jednotlivých typů sadebního při umělé obnově lesa. 

 

Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách 
a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově 

(J. Nárovcová; 2012–2016, NAZV QJ1220331; 7331) 

Cílem řešení projektu je definovat zásady produkce poloodrostků a odrostků nové generace v 
lesních školkách a následně ověřit tuto technologii v provozních podmínkách lesních školek a 
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otestovat a  funkčně doladit mechanizovaný způsob výsadby poloodrostků a odrostků nové 
generace na vhodných stanovištích a porovnat jej s manuální výsadbou.  

V roce 2014, ve třetím roce řešení projektu, byl opakovaně napěstován sadební materiál dle 
nově formulovaných zásad a tento sadební materiál byl analyzován, popř. byl vysazován na 
ověřovací plochy. Pěstební zásady byly formulovány do certifikované metodiky „Technologie 
pěstování  listnatých  poloodrostků  a  odrostků  nové  generace  v  lesních  školkách“.  Byly 
publikovány tři články. Pro hloubení výsadbových jamek pomocí půdních vrtáků (jamkovačů) 
vydal  Úřad  průmyslového  vlastnictví  Osvědčení  o  zápisu  užitného  vzoru  „Půdní  vrták 
zamezující ohlazování stěn sadebních  jamek“. Dále pokračovalo zakládání výsadeb,  terénní 
šetření. Pro praxi byly výsledky předneseny na dvou seminářích pořádaných Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů v ČR. 

 

Ověření geneticky podmíněné proměnlivosti významných populací  lesních dřevin, včetně 
genetické  inventarizace  vybraných  ekotypů,  jako  podklad  pro  aktualizaci  souvisejících 
legislativních předpisů 

(J. Malá; 2012–2016; NAZV QJ1230334; 7334) 

V rámci řešení projektu  jsou aplikovány metodické postupy zaměřené na výzkum genetické 
struktury významných populací hlavních hospodářských dřevin (jedle bělokorá, borovice lesní, 
smrk  ztepilý,  buk  lesní,  dub  letní,  dub  zimní),  které  jsou  důležitými  zdroji  reprodukčního 
materiálu pro obnovu lesních porostů a trvale udržitelné hospodaření v lesích. V roce 2014 se 
pokračovalo v odběru rostlinného materiálu z 19 populací. Z vybraných vzorků byla provedena 
izolace  DNA.  Pro  studium  genetické  proměnlivosti  byly  optimalizovány  postupy  PCR 
amplifikace pro mikrosatelitové lokusy a úseky trnD‐trnT chloroplastové DNA. U dubu letního 
a zimního byly identifikovány 4 hlavní a 2 vzácné haplotypy. Po statistickém zhodnocení dat 
z fragmentačních analýz byly získány genetické charakteristiky u jedle bělokoré.  

 
Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátním lese na 
různých prostorových škálách 

(M. Knížek; 2012–2015; NAZV QJ1230371; 7371; hlavní koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.) 

Výzkumné práce projektu byly v roce 2014 uskutečněny na obou sledovaných  lokalitách, tj. 
Žofínský a Boubínský prales. Pokračovalo celoplošné mapování postupného šíření lýkožrouta 
smrkového, přírůstek napadených stromů byl zakreslen do mapy stromové situace a převeden 
do prostředí GIS. Výsledky potvrdily útlum a faktický zánik gradace v období let 2011 a 2012 
v  obou  zájmových  oblastech.  Bylo  kvantifikováno  množství  lýkožroutů,  kteří  se  vyvinuli 
v různých částech ležících stromů a byly porovnávány parametry prostředí ovlivňující obsazení 
kmenů  a  reprodukční  úspěch  I.  typographus.  Nejvýznamnější  vliv  na  počet  potomstva 
I.  typographus mělo oslunění  a  tloušťka  kmene. Byly provedeny prostorové  analýzy  šíření 
I. typographus pro vytvoření mapy šíření a mapy ohroženosti lesních porostů při současném 
stanovení významnosti faktorů ovlivňujících jeho šíření.  

Na  základě  aktuální  lesní  hospodářské  evidence  LS  Nové  Hrady  a  LZ  Boubín,  doplněné 
vlastními  šetřeními,  bylo  provedeno  vyhodnocení  obranných  opatření  uplatněných  v  roce 
2014 v dvoukilometrovém perimetru v okolí obou rezervací z hlediska jejich účinnosti. V obou 
územích byly prokázány nízké populační hustoty  I.  typographus a vysoký počet obranných 
opatření.  
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Na dotčeném území bylo provedeno rovněž vyhodnocení údajů lesní hospodářské evidence. 
Počátek  sledovaného  období  byl  zvolen  rok  2005  (tedy  dvouletý  předstih  před  vznikem 
disturbancí  v  obou  pralesích).  Údaje  se  vztahovaly  k  následujícím  parametrům:  objem 
nahodilých  těžeb  živelních  a  kůrovcových,  objem  úmyslných  těžeb,  objem  instalovaných 
lapáků a objem druhotně napadené živelné hmoty. Ke zlomu gradace I. typographus, vyvolané 
masivními  větrnými disturbancemi v  letech 2007 a 2008 došlo  v průběhu  roku 2011, a  to 
společným působením povětrnostních vlivů a rozsáhlého uplatnění obranných opatření v okolí 
obou bezzásahových území. 

 

Zajištění  provozu  Národního  koordinačního  centra  pro  zajišťování  národního  a 
mezinárodního  monitoringu  zdravotního  stavu  lesů  v  rámci  programu  ICP  FORESTS. 
(V. Šrámek; funkční úkol MZe, 2014; 5002) 

V  roce  2014  činnost monitoringu  zdravotního  stavu  lesů  navazovala  na  předchozí  období 
(program ICP Forests je zajišťován od roku 1986) Činnost probíhala ve třech okruzích: 

Národní koordinační centrum  

Národní koordinační centrum provádí přípravu a kontrolu dat odesílaných do mezinárodních 
datových center ve VTi Eberswalde. V roce 2013 také organizačně zajišťovalo účast zástupce 
ČR  na  zasedání  představitelů NFC  v Athénách  a  zástupců  expertních  panelů  na  jednání  o 
úpravě metod a transformaci databází programu v Eberswalde.  

Plošný monitoring zdravotního stavu lesů – úroveň I  

V roce 2014 bylo provedeno hodnocení defoliace na 303 monitoračních plochách rovnoměrně 
rozmístěných podle lesnatosti po celém území České republiky. Výsledky byly verifikovány a 
publikovány v odborném tisku.  

Intenzivní monitoring lesních ekosystémů – úroveň II  

V  roce 2014 bylo provedeno podrobné  šetření  zdravotního  stavu  lesních porostů na  šesti 
plochách  intenzivního monitoringu. Zároveň  zde probíhala meteorologická měření, měření 
spadu látek (atmosférických depozic) do lesních porostů a chemismu půdní vody a také sběr a 
analýzy opadu.  

 

7.3 Projekty TAČR 

 

Pěstebně‐ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů  

(J. Novák; 2012–2016, TAČR TA02021250; 7250; hlavní koordinátor: ČZU) 

Cílem projektu řešeného spolu s LDF ČZU v Praze je provést ekonomicko‐pěstební optimalizaci 
procesu výchovy u vybraných hospodářských dřevin v konkrétních podmínkách společnosti 
B.F.P.,  Lesy  a  statky  Tomáše  Bati,  spol.  s  r.o.  Hlavní  důraz  je  kladen  na  dosažení  všech 
důležitých pěstebně‐biologických efektů výchovy porostů (druhová skladba, kvantita, kvalita 
produkce, stabilita porostů) současně s maximální efektivností ekonomickou, a to v  časové 
závislosti a přitom diferencovaně podle stanovištních podmínek. V roce 2014 (třetí rok řešení) 
byla provedena analýza dat z nově založených experimentů s výchovou smrkových a bukových 
porostů v  lesích společnosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. a byly připraveny 
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podklady  z  dalších  dlouhodobých  experimentů  pro  ekonomické  zhodnocení  použitých 
pěstebních postupů. 

 

Produkce  a užití  jednoletých  krytokořenných  semenáčků  listnatých dřevin  výškové  třídy  
51‐80 cm 

(J. Nárovcová; 2012–2015, TAČR TA02020335; 7335, hlavní koordinátor: Lesoškolky, s.r.o) 

Cílem  projektu  je  navržení,  ověření  a  zavedení  pěstebních  postupů  nové  výškové  třídy 
výsadbyschopných  jednoletých  krytokořenných  semenáčků  listnatých  dřevin  výškové  třídy 
51–80 cm. 

V roce 2014, třetím rokem řešení projektu, byla předložena certifikovaná metodika, shrnující 
nejdůležitější technologické aspekty pěstování tohoto specifického a nově požadovaného typu 
sadebního  materiálu  lesních  dřevin  v  tuzemských  lesních  školkách.  Zpracované  soubory 
praktických  doporučení  umožní  snadnější  zavádění  intenzivních  technologií  pěstování 
sadebního  materiálu  lesních  dřevin  tzv.  na  vzduchovém  polštáři  (též  technologií  střihu 
vzduchem; air‐slit containers technology aj.), a to zejména se zřetelem na specifika pěstování 
jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Dále byly 
opakovaně  zjišťovány  morfologické  charakteristiky  tohoto  typu  sadebního  materiálu, 
pokračovalo zakládání ověřovacích výsadeb. 

 

Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin 

(V. Nárovec; 2013–2016; TA ČR TA03020551; 7551, hlavní koordinátor: VÚKOZ, v.v.i.) 

Cílem  projektu,  řešeného  v  rámci  programu  Podpory  aplikovaného  výzkumu  a 
experimentálního vývoje ALFA (TA ČR) a ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ), je navrhnout a ověřit organické 
pěstební  substráty  (OPS),  které  zajistí  optimální  růst  krytokořenných  semenáčků  lesních 
dřevin  během  pěstování  ve  školkách  technologiemi  tzv.  střihu  vzduchem. Modelové OPS 
budou v letech 2013–2016 připravovány podnikem Rašelina a. s. Soběslav, a to na bázi světlých 
a  tmavých  typů  rašelin včetně komponentů, které ve  finálním pěstebním  substrátu  zvyšují 
jeho vzdušnou kapacitu (kokosová vlákna, perlit aj.) nebo upravují sorpci kationů (jíly, zeolity). 
Navržené (optimalizované) složení pěstebních substrátů je v laboratorních zařízeních VÚKOZ 
a ve Zkušební  laboratoři  č. 1175.2 Školkařská kontrola  (VS Opočno) průběžně prověřováno 
vegetačními  pokusy  a  dále  bude  komparováno  v  poloprovozních  podmínkách  vybraných 
lesních školek společnosti WOTAN FOREST, a. s. České Budějovice. 

 

Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu 

(O. Špulák; 2011–2014, TAČR TA01020673; 7673; hlavní koordinátor: VÚV, v.v.i.) 

Projekt  řešený  ve  spolupráci  s  Výzkumným  ústavem  vodohospodářským,  v.v.i.  a  firmou 
Ing.  Libor  Daneš  procházel  v  roce  2014  posledním  rokem  řešení.  Cílem  projektu  bylo 
navrhnout  v  libovolné  krajině  snadno  instalovatelné  a  v  případě  potřeby  lehce 
demontovatelné a přenosné zařízení na měření vodní hodnoty sněhu, které nebude omezeno 
možností instalace pouze na snadno přístupná místa. V posledním roce řešení došlo na základě 
kontrolních měření, sledování zařízení a zakomponování dalších myšlenek k podstatné úpravě 
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uložení  vnitřního  rámu  a  rozšíření  funkčnosti  vyvíjeného  zařízení,  které  bylo  nazváno 
sněhoměr LDSMS. Byly vyhotoveny dva exempláře konečné verze sněhoměru a osazeny na 
lokalitách  Koule  v  Krkonoších  a Dolní  Lučany  v  Jizerských horách.  Zhotovený  výsledek  byl 
označen  jako  prototyp  („Přístroj  na měření  vodní  hodnoty  sněhu  s  plovoucím  rámem  a 
integrovaným  zařízením  pro měření  průsaku  do  podloží“).  Prototyp  sněhoměru  zahrnuje 
přístroj  na  měření  vodní  hodnoty  sněhu  založený  na  principu  měření  hmotnosti  sněhu 
s  plovoucím  uložením  vnitřního  rámu  a  integrovaným  zařízením  pro měření  průsaku  do 
podloží. Plovoucí uložení, které se vyznačuje jednoduchým konstrukčním řešením, zamezuje 
vzniku  chyb  měření  z  důvodu  pnutí  v  konstrukci.  Zařízení  je  vybaveno  mechanismem 
omezujícím  zavěšování  sněhu  (snowbridging).  Prototyp  zařízení  umožňuje  získání 
kontinuálních reálných dat i v případě výskytu nepříznivých vlastností sněhových vrstev a díky 
integrovanému modulu GSM/GPRS  je  jeho  náročnost  na  obsluhu minimální. Dále  byla  na 
základě praktických zkušeností nabitých při vývoji, instalaci, kontrolních manuálních měřeních 
a vylepšování vyvíjeného sněhoměru vypracována metodika s názvem „Umístění a instalace 
sněhoměru LDSMS pro reprezentativní kontinuální měření vodní hodnoty a dalších vlastností 
sněhu“. Recenze textu se ujali tři oponenti  (Oddělení aplikované hydrologie ČHMÚ, Povodí 
Labe, s.p. a Ústav hydrodynamiky AV ČR). Smlouva o užívání metodiky byla sepsána se Správou 
Krkonošského  národního  parku  a  certifikace  na  Odboru  vodního  hospodářství MŽP  byla 
dokončena v lednu 2015. 

 

Udržitelná produkce a hospodaření  s  živinami v borových a březových porostech nižších 
poloh 

(J. Novák; 2014–2017; TAČR04021532; 7532)  

Cílem projektu je optimalizovat postupy hospodaření v borových a březových porostech 1. a 
2.  lesního vegetačního stupně s ohledem na zásoby biomasy a hlavních živin v  jednotlivých 
komponentech lesních ekosystémů, a to jak v nadzemní biomase, tak i v kořenech a lesní půdě. 
Navržené  nové  postupy  budou  směřovat  k  využití  produkčního  potenciálu  těchto  porostů 
z hlediska kvantity i kvality produkce tak, aby byl minimalizován dopad těžby lesní biomasy na 
lesní prostředí v kontextu  s  trvale udržitelným  lesním hospodařením.  Řešení projektu bylo 
zahájeno 1. 7. 2014 a v této první fázi byly založeny série experimentů v mladých borových a 
březových porostech na území partnera projektu Městské lesy Hradec Králové a.s. V souladu 
s metodikou  projektu  byl  zahájen  odběr  vzorků  pro  šetření  biomasy  kořenů  a  dále  byly 
vyhodnoceny dlouhodobé série s výchovou borovice a břízy založeny v dalších oblastech ČR. 

 

Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa 

(J. Novák; 2014–2017; TAČR04021541; 7541)  

Cílem  projektu  řešeného  spolu  s  firmou  Ostravské městské  lesy  a  zeleň  s.r.o.  je  jednak 
optimalizace druhové skladby dřevin pro dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační 
funkce lesa, a jednak stanovení pěstebních postupů za účelem zmírnění působení škodlivých 
činitelů, minimalizace  podílu  nahodilých  těžeb  a  zachování  produkční  a mimoprodukčních 
funkcí lesa. Řešení projektu bylo zahájeno 1. 7. 2014 a v této první fázi bylo založeno 5 sérií 
experimentů  v  mladých  porostech  reprezentujících  území  partnera  projektu.  V  souladu 
s metodikou projektu byly dále hodnoceny dlouhodobé série s výchovou porostů v dalších 
oblastech  ČR,  které  podmínkami  odpovídají modelovému  území.  Pro  šetření  optimalizace 
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rekreační  funkce  lesa  byl  v  roce  2014  zpracován  a  distribuován  dotazník  pro  uživatele 
(návštěvníky) městského lesa. 

 

Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek 

(J. Nárovcová; 2014–2017; TAČR04021467; 7467; hlavní koordinátor: Lesoškolky, s.r.o.)  

Cílem  projektu  je  navrhnout  a  ověřit  postupy  úprav  půdních  parametrů  z  hlediska 
požadovaného sortimentu pěstovaných prostokořenných lesních dřevin, dále pak analyzovat 
aktuální situaci z hlediska užitých postupů agrochemického zkoušení půd v lesních školkách a 
navrhnout a ověřit parametry pro objektivní hodnocení úrodnosti v lesních školkách s využitím 
tradičních metod agrochemického zkoušení půd. Předmětem řešení jsou půdy lesních školek 
pro  pěstování  prostokořenného  sadebního  materiálu  –  úprava  a  sjednocení  parametrů 
úrodnosti  půd  lesních  školek  a  také  navržení,  ověření  a  uplatnění  opatření  k  trvale 
udržitelnému obhospodařování, racionálnímu hnojení a snižování ekologické zátěže v lesních 
školkách. 

V roce 2014 byla analyzována dostupnost a využití služeb na úseku agrochemického zkoušení 
půd  z  hlediska  lesního  školkařství,  dále  byly  shromážděny  informace  o  uplatňovaných 
postupech hodnocení půdní úrodnosti  lesních školek. Na zájmových pozemcích společnosti 
LESOŠKOLKY s. r. o. byl proveden pedologický průzkum. 

 

Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za 
využití poloodrostků a odrostků nové generace 

(J. Nárovcová; 2014 ‐ 2017; TAČR04021671; 7671)  

Projekt  si  klade  za  cíl  navrhnout  a  ověřit  systém  obnovy  lesa  a  stanovištní  úrodnosti  na 
lokalitách, které byly nepříznivě ovlivněny  těžbou písku a které mají být po  své  rekultivaci 
zařazeny k pozemkům určeným pro plnění  funkcí  lesa. Projekt bude k zalesňování využívat 
vysoce  jakostní  prostokořenný  sadební materiál  větších  dimenzí. Na  živinově  ochuzených 
stanovištích  budou  integrovány  postupy  směřující  k  obnově  úrodnosti  půdy,  spočívající 
v kombinaci chemické a biologické meliorace a podpoře výsadeb za použití nových pomalu 
působících  meliorantů  a  hnojiv.  Pozornost  bude  věnována  rovněž  mikroklimatu  a  úloze 
hustoty zakládaných lesních kultur poloodrostky a odrostky nové generace. 

V  souvislosti  se  zahájením  projektu  v  roce  2014  proběhla  sumarizace  dostupných  analýz 
sadebního  materiálu,  byla  sumarizována  teplotní  data  starších  výsadeb.  Na  lokalitě 
rekultivované  pískovny  byly  navrženy  pracovní  verze  melioračních  schémat.  Probíhala 
školkařská produkce výpěstků a uplatnění produkce při založení nových ověřovacích výsadeb. 

   



Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014	

27 

 

7.4 Projekty agentur dalších resortů a podniků 

 

Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin 

(J. Souček; 2011–2014, O‐20/2011; 9801; hlavní koordinátor: MENDELU) 

Projekt je zaměřený na vzdělávání a odbornou přípravu studentů, spolupráci mezi institucemi 
terciálního vzdělávání, výzkumných pracovišť a veřejným sektorem. V průběhu roku 2014 byly 
organizovány  terénní  exkurze  na  demonstračních  objektech  a  přednášky  pro  studenty 
MENDELU Brno a dalších organizací. Probíhaly také konzultace bakalářských a diplomových 
prací studentů.  

 

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA) 

(J.  Součková;  2013–2015,  CZ.1.05/3.2.00/12.0236;  9236;  hlavní  koordinátor:  Agrovýzkum 
Rapotín, s.r.o.) 

VÚLHM, v. v. i. Strnady je jedním z partnerů knihovnického projektu SLARA (Specialised Library 
of Applied Research  in Agriculture),  jehož  realizace byla  zahájena 1. března 2013. Projekt 
SLARA koordinuje společnost Agrovýzkum Rapotín s. r. o. a je realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

Přístup  ke  světovým  informačním  zdrojům  tvoří  základní  předpoklad  produkce  kvalitních 
vědeckých  publikací.  Cílem  projektu  je  vytvoření  informační  infrastruktury  pro  vědecké  a 
výzkumné  pracovníky,  jejímž  základem  se  stal  nákup  a  zpřístupnění  elektronických 
informačních zdrojů z oboru zemědělství na období 2013‐2017.  

Uživatelé měli v průběhu roku 2014 možnost účastnit se online školení organizovaných firmou 
Albertina  icome,  nebo  školení  vedených  knihovnicí  Jitkou  Součkovou.  Využití  databází 
zachycují pravidelně zpracovávané statistiky, za období 1. 1. 2014 až 30. 11. 2014 bylo staženo 
3347  plných  textů  nebo  abstraktů.  Nejvíce  přístupů  bylo  zaznamenáno 
v databázích  producentů CABI a ProQuest. 

Seznam přístupných databází: 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.  

 

Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR 

(P. Kotrla, GS LČR, 2014–2017, 8816) 

Cílem  projektu  realizovaného  v  rámci  Grantové  služby  LČR,  s.p.  je  doplnit  informace 
o plodnosti douglasky  s ohledem na věk porostů a následné praktické využití pro potřeby 
získávání osiva. 

V  roce 2014 byl projekt  zahájen, byly  soustředěny  vstupní podkladové materiály. Koncem 
listopadu proběhlo úvodní jednání k projektu, v rámci kterého byla upřesněna metodika řešení 
projektu a dohodnuta součinnost ze strany zadavatele.  
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Ochrana smrkových porostů před kůrovci na divizi Lipník nad Bečvou 

(P.Zahradník; 2014, VLS, s.p., 5324) 

V rámci projektu  řešeného pro VLS Lipník nad Bečvou byla v roce 2014  řešena  řada dílčích 
problémů. Jedním z hlavník cílů bylo posílení vitality smrkových porostů s ohledem na posílení 
jejich obranyschopnosti proti napadení lýkožroutem severským. Na pokusných plochách bylo 
aplikováno  hnojivo MgSOL,  a  to  již  druhým  rokem.  Byl  sledován  stav  výživy  a  napadání 
ošetřených  porostů  kůrovci.  Dále  byly  sledovány  kompetiční  vztahy  mezi  lýkožroutem 
smrkovým a  l. severským za účelem jejich využití v rámci obranných metod. Sledována byla 
účinnost feromonových lapačů a lapáků v ochraně proti kůrovcům se zaměřením na faktory, 
které efektivitu ovlivňují. Na základě dosažených výsledků se připravuje  jedna certifikovaná 
metodika. 

 

7.5 Mezinárodní projekty 

7.5.1 Projekty COST 

 

Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik  lesních dřevin v rámci předpokládaných 
změn prostředí na příkladu introdukovaného druhu Pinus contorta  

(J. Frýdl; 2013–2016; COST CZ LD13009; 9006)  

V projektu je věnována pozornost problematice ověřování introdukovaných druhů rodu Pinus. 
K těmto účelům byly vybrány tři dlouhodobé provenienční plochy série IUFRO 1983, na kterých 
jsou vysazena potomstva borovice pokroucené (Pinus contorta). Tato dřevina, která pochází 
ze západu Severní Ameriky, z oblastí s bohatou vulkanickou činností, byla na svých původních 
stanovištích dlouholetým vývojem adaptována k místním podmínkám prostředí a proto byla 
v rámci mezinárodního provenienčního projektu série IUFRO 1983, do kterého bylo zapojeno 
i  tehdejší  Československo,  vybrána  k  ověření  své  stresstolerantnosti  a  předpokládané 
odolnosti vůči imisnímu zatížení v podmínkách Krušných hor, konkrétně v oblasti tehdejšího 
LZ  Klášterec  nad Ohří. Dvě  další  paralelní  plochy  byly  v  rámci  uvedené  série  založeny  na 
tehdejším detašovaném pracovišti VÚLHM v Plzni (Arboretum Sofronka) a na lokalitě Mláka 
(LZ Třeboň). 

Cílem hodnocení růstových a dalších kvantitativních a kvalitativních charakteristik potomstev 
Pinus contorta, ověřovaných a testovaných na uvedených výzkumných plochách založených 
v  různých  stanovištních  podmínkách,  je  získání  nových  poznatků  o  geneticky  podmíněné 
proměnlivosti ověřovaných variant, zejména o jejich adaptabilitě na místní prostředí. V roce 
2014  bylo  na  dvou  výzkumných  plochách  série  IUFRO  1983  založených  v  normálních 
stanovištních  podmínkách  realizováno  měření  a  hodnocení  výškového  růstu  a  dalších 
kvantitativních  a  kvalitativních  charakteristik  ověřovaných  potomstev.  Hodnocení  třetí 
výzkumné  plochy  série  IUFRO  1983  s  potomstvy  Pinus  contorta  založené  na  lokalitě 
s nepříznivými  stanovištními podmínkami  v oblasti Krušných hor bude  realizováno  v  roce 
2015.  
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Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně‐klimatický stres v průběhu 
zimy 1995/96  

(M. Vejpustková, 2013–2016, COST CZ LD 13007; 9007) 

Cílem  projektu  je  retrospektivně  vyhodnotit  růstovou  reakci  smrku  na  extrémní  imisně‐
klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v Krušných horách za použití dendrochronologických 
metod a metod analýzy mikroskopické  stavby dřeva. Projekt  je  součástí mezinárodní akce 
COST FP1106 STReESS ‐ Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS.  

Rok  2014  byl  druhým  rokem  řešení  projektu  a  přinesl  tyto  hlavní  výsledky.  Ve  většině 
růstových parametrů  ‐ šířce letokruhů, výškovém přírůstu, počtu tracheid, velikosti lumenu ‐ 
se  jasně  projevil  vliv  stresové  události  ze  zimy  1995/96.  Jediným  parametrem,  který 
jednoznačně nebyl stresem ovlivněn, byla tloušťka buněčné stěny. Délka fáze regenerace se 
na silně poškozených plochách pohybovala od 3 do 5 let v závislosti na sledovaném parametru. 
Dendroklimatologické  vyhodnocení  ukázalo  na  významný  vliv  teplot  v  zimním  období  na 
velikost radiálního tloušťkového přírůstu u ploch ve východní části Krušných hor, což může 
indikovat dlouhodobě sníženou mrazuvzdornost smrku působením znečištění. Průběh teplot 
a srážek v květnu daného  roku měl určující vliv na velikost  tloušťkového přírůstu na všech 
zkoumaných plochách. Charakter vztahu klima – tloušťkový přírůst není v čase stabilní. Změny 
byly  zjištěny hlavně  ve  vztahu přírůstů  k  zimním  a  letním  teplotám. Mění  se  také povaha 
vztahu  k  srážkovým  úhrnům  v  říjnu  předchozího  roku  a  v  lednu  daného  roku.  V  celém 
hodnoceném období 1994‐2013 výškový přírůst významně záporně koreluje s mírou defoliace 
a obsahem fluoru v jehličí, naproti tomu šířky letokruhů nemají k ostatním parametrům vitality 
statisticky průkazný vztah. Analýza hlavních komponent ukázala, že obsah  fluoru v druhém 
ročníku jehličí je vysoce signifikantní parametr vysvětlující největší část variability dat, a lze jej 
proto považovat za významný indikátor stresu pro mladé porosty smrku v Krušných horách. 

 

Spoluúčast  ČR  při  řešení  problematiky  související  se  zajištěním  biologické  bezpečnosti 
v rámci genetických modifikací lesních dřevin  

(J. Malá; 03/2013–04/2014; COST LD 13008; 9008)  

Cílem projektu je experimentálně dosáhnout stabilních transformovaných klonů lesních dřevin 
s  využitím  nejnovějších  poznatků  a  shrnutí  současného  stavu  a  perspektiv  genových 
manipulací lesních dřevin v nejbližších letech, posouzení rozhodujících faktorů jejich dalšího 
rozvoje  v  kontextu  stávajících  legislativních  opatřeních  v  ČR  a  EU.  V  roce  2014  vedle 
komparace  současných  poznatků  a  jejich  prezentace  na mezinárodních  setkáních  byla  na 
základě  mezinárodní  spolupráce  připravena  dotazníková  akce  cílená  na  vysokoškolské 
studenty  ze  zemědělských,  přírodovědných  a  ekonomických  oborů.  Většina  oslovených 
studentů  (91,43 %) by souhlasila s využitím  transgenních  lesních dřevin pro  lesní plantáže. 
Získané  poznatky  budou  sloužit  i  jako  podklady  pro  aktualizaci  legislativních  opatření  a 
implementaci předpisů EU. 
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Studium genetické diverzity populací borovice  lesní zahrnující  i okrajové ekotypy v České 
republice pomocí DNA analýz 

(P. Máchová, 2014‐2016; COST LD 14110, 9110)  

Cílem  projektu  je  stanovení  genetických  charakteristik  vybraných  marginálních  populací 
borovice  lesní.  Získané  informace  o  genetické  struktuře  vybraných marginálních  populací 
lesních dřevin budou využity v rámci mezinárodní spolupráce akce COST FP1202 pro doplnění 
informací o území ČR.  

V roce 2014 byly vybrány marginální populace borovice lesní pro studium genetické diverzity 
pomocí DNA analýz. Byl proveden odběr vzorků a provedeny prvotní optimalizace PCR reakcí 
vybraných SSR markerů. Byla vyzkoušena nová ekonomicky výhodná testovací metoda pro SSR 
markery s využitím fluoroscenčně značeného univerzálního primeru M13.  

 

Spoluúčast  ČR  při  realizaci  zásadních  opatření  zaměřených  na  ověření  adaptability 
ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě 
s využitím testování vybraných druhů rodu Abies v různých stanovištních podmínkách  

(J. Frýdl; 2014–2016; COST CZ LD14116; 9116)  

Cílem projektu je získání aktuálních vědeckých poznatků o geneticky podmíněné proměnlivosti 
dílčích  populací  vybraných  introdukovaných  druhů  rodu  Abies,  jejichž  potomstva  byla 
vysazena  na  třech  dlouhodobých  výzkumných  plochách  založených  VÚLHM  v  předchozím 
období  v  České  republice  v  různých  stanovištních  podmínkách.  Nové  souhrnné  poznatky 
o kvantitativních a kvalitativních charakteristikách dílčích populací lesních dřevin ověřovaných 
na  dlouhodobých  výzkumných  plochách  rozšíří  okruh  znalostí  a  informací  o možnostech 
praktického využívání ověřovaných druhů rodu Abies v konkrétních stanovištních podmínkách 
příslušných  přírodních  lesních  oblastí  v  lesních  vegetačních  stupních,  ve  kterých  lze 
předpokládat reálné dopady měnících se podmínek prostředí. 

V  roce  2014,  v  prvním  roce  řešení  projektu,  byla  provedena  inventarizace  a  ověření 
současného  stavu  tří dlouhodobých výzkumných ploch  s potomstvy vybraných druhů  rodu 
Abies sérií VÚLHM 1976, IUFRO 1980 a IUFRO 1984 založených na lokalitách přírodních lesních 
oblastí 7 – Brdská vrchovina a 10 – Středočeská pahorkatina. 

 

Koloběh živin ve smíšených lesích  

(V. Šrámek, 2014 –2017, COST CZ LD 14124; 9124) 

Cílem projektu  je ověřit efekty konkurence dřevin o zásoby živin v  lesních ekosystémech ve 
smíšených  porostech.  Projekt  je  součástí  mezinárodní  akce  COST  FP1206  EuMIXFOR 
(European  mixed  forests  ‐  Integrating  Scientific  Knowledge  in  Sustainable  Forest 
Management). Řešení se opírá o systém mezinárodního monitoringu stavu lesů ICP Forests. 
Projekt  je  zaměřen  na  porosty  smrku  ztepilého  a  buku  lesního,  které  patří mezi  dřeviny 
s nejvyšším zastoupením v ČR (smrk absolutně, buk v rámci  listnáčů) a zároveň mají velkou 
perspektivu studia i tvorby směsí v rozsahu 4.–6. lesního vegetačního stupně. V prvním roce 
řešení bylo  z databáze  ICP Forests bylo vybráno 7 ploch  s vhodnými parametry  smíšení  či 
čistých ploch ve vhodných oblastech ČR. K nim byly nově založeny obdobné plochy tak, aby 
v  každé  oblasti  byla  k  dispozici  trojice  ploch  (smrková,  buková,  smíšená)  v  obdobných 
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přírodních  podmínkách  (SLT)  a  obdobného  věku  a  zároveň  aby  celková  skupina  21  ploch 
pokrývala různé růstové podmínky České republiky. Na plochách byly vykopány půdní sondy, 
odebrány  vzorky  půd  a  asimilačních  orgánů  a  předány  do  zkušebních  laboratoří  VÚLHM 
k analýzám. Následně bude hodnocena výživa a zásoby živin ve smíšených a čistých porostech 
buku a smrku. Zatím na 18 plochách byly zaměřeny koordináty stromů a jejich výčetní tloušťka. 
Další měření taxačních parametrů probíhá v zimním období 2014/2015. 

 

8. Hodnocení další a jiné činnosti 
 

Zřizovací  listina Výzkumného ústavu  lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  charakterizuje 
další a jinou činnost ústavu následovně: 

Další  činnost  je prováděna zejména na základě požadavků příslušných organizačních složek 
státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu. Navazuje na hlavní  činnost 
v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v navazujících oborech. Konkrétně je zaměřena 
na činnosti spojené s živnostenskými listy: 

 Činnosti technických poradců v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství 
a myslivosti. 

 Testování, měření, analýzy a kontroly. 

 Zpracování dat, služby databank, správa sítí. 

 Výroba hnojiv. 

 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 

 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 Reklamní činnost a marketing. 

 Vydavatelské a nakladatelské služby. 

 Grafické a kresličské práce. 

 Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, doprava, chemie, lesní hospodářství, 
ochrana  přírody,  patenty,  vynálezy,  vodní  hospodářství  a  zemědělství  –  poškozování 
lesních  porostů  imisemi,  technologie  a mechanizace  dopravy  dříví,  výstavba  a  údržby 
lesních cest, aplikace pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních porostů umělými hnojivy, 
genetika, šlechtění a introdukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování a výchova 
porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřevní hmoty proti biotickým a abiotickým včetně 
aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací ve školkách, při obnově porostů, těžbě 
a soustřeďování dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov 
zvěře  a  škody  zvěří,  poškozování  porostů  imisemi,  projektování  automatizovaných 
systémů  řízení,  poškozování  lesních  porostů  imisemi,  ochrana  lesních  dřevin  proti 
biotickým a abiotickým činitelům včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy  lesních 
dřevin, chov a péče o  lovnou zvěř,  technologie a mechanizace prací v  lesních školkách, 
v  obnově  lesních  porostů,  v  dopravě  dříví  a  ve  výstavbě  a  údržbě  lesních  cest,  škody 
způsobené lesnickou činností na zdrojích vody, chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov. 
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Jiná  činnost  je  prováděna  v  oblasti  přírodních  a  biologických  věd,  lesního  hospodářství  a 
myslivosti, financována je z neveřejných zdrojů. 

 

8.1 Další činnost 

Vydávání standardizovaného stanoviska Lesní ochranné služby pro účely poskytování dotací 
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007‐2013 

(M. Knížek, 2013–2014; 6605) 

Pravidla a podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu  rozvoje venkova  ČR na 
období  2007  ‐  2013  v  roce  2013  (19.  kolo  příjmu  žádostí  o  dotaci)  umožňovala  žádat 
o stanovisko LOS až dodatečně po podání žádosti o dotace a výzvě SZIF na doložení povinných 
příloh. Na  základě  těchto  žádostí o poskytnutí  dotací držitelů pozemků určených  k plnění 
funkcí lesa, které byly postiženy kalamitou bylo v období stanoveném smlouvou na rok 2014 
uzavřeno  20  případů,  ve  kterých  bylo  vydáno  stanovisko  LOS.  Ke  všem  žádostem  byly 
shromážděny  příslušné  podklady  potřebné  k  posouzení  žádostí  a  byla  provedena  terénní 
šetření na místě poškození. 

Kromě toho byly průběžně vyřizovány dotazy na podmínky žádostí (termíny, případné změny 
v přílohách, způsob žádostí o stanovisko LOS, apod.). 

Proběhly rovněž operativní konzultace zástupců MZe s pracovníky LOS k upřesnění „Pravidel“ 
připravovaného  dalšího  kola  příjmu  žádostí  z  programu  PRV  a  také  byly  projednávány 
očekávané změny v souvislosti s přípravou nového programu na období let 2014‐2020. 

 

Lesní ochranná služba 

(M. Knížek, 2014 – 2017; 6600) 

Vzhledem k ukončení smlouvy mezi zadavatelem (MZe ČR) a vykonavatelem (VÚLHM, v.v.i.) 
ve věci plnění činností Lesní ochranné služby ke konci roku 2013, byla v roce 2014 vypsána 
nová veřejná soutěž pro plnění těchto činností. Tato soutěž, ve shodě s pravidly, proběhla ve 
dvou kolech, čímž došlo ke značnému časovému posunu uzavření smlouvy na nové období a 
tím i ke zpoždění většiny každoročně prováděných činností. Nová smlouva, která byla uzavřena 
pro období 2014 – 2017, byla pro rok 2014 prakticky využitelná až v posledním čtvrtletí roku. 
Přesto  se  podařilo  pracovníkům  LOS  udržet  kontakty  s  lesnickou  praxí  a  vykonat  značné 
množství každoročně prováděných prací. Na základě specifikací činností smlouvy o dílo s MZe 
byly v roce 2014 uskutečněny následující práce: 

V rámci poradenské činnosti bylo zpracováno celkem 162 případů, ze kterých představovalo 
18 případů terénní šetření a  laboratorně bylo  řešeno celkem 144 případů. Byla zpracována 
stanoviska pro 72 vzorků půd,  rostlinného materiálu a vody v  rámci zjišťování  stavu půd a 
poškození a chřadnutí  lesních porostů. Bylo uspořádáno celkem 7  seminářů,  instruktáží,  či 
školení, zejména s problematikou použití chemických prostředků v ochraně lesa, podkorního 
hmyzu a houbových patogenů. Pracovníci LOS se aktivně účastnili i několika dalších seminářů, 
i mezinárodních.  Každoroční  celostátní  seminář  LOS  se  zahraniční  účastí  „Škodliví  činitelé 
v lesích Česka“ nebyl z důvodů uvedených shora uspořádán. Byly provedeny práce a terénní 
šetření  na  vyhodnocování  početnosti  jednotlivých  biotických  škodlivých  činitelů.  Zpráva 
o výskytu lesních škodlivých činitelů, přehled za rok 2013 s výhledem na rok 2014, byla vydána 
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pouze v její zkrácené formě v samostatném článku v časopise Lesnická práce. Tento přehled 
byl rovněž prezentován na četných seminářích i mezinárodních setkání. Údaje za ochranu lesa 
byly rovněž poskytnuty pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství ČR a statistické ročenky. 
Pro vybrané případy byla ověřována a optimalizována kontrolní a obranná opatření (např. ve 
věci prosychání až odumírání náhradních porostů modřínů na LS Litvínov, zdravotního stavu 
smrku pichlavého a smrku ztepilého na LS Litvínov a LS Klášterec nad Ohří a účinnosti ošetření 
sazenic přípravkem Sanatex a Vaztak Active proti  žíru klikoroha borového pro optimalizaci 
kontroly a prognózy výskytu dospělců v podzimním období). Byly aktualizovány standardní 
operační postupy, posouzeny  jednotlivé metodiky  a bylo  jednáno o  založení nových  testů 
(registračních pokusů) biologické účinnosti přípravků na ochranu lesa. V odborném tisku byly 
vydány celkem 4 příspěvky k aktuálním a jiným okolnostem ochrany lesa a byla vydána knižní 
publikace „Metodická příručka  integrované ochrany rostlin pro  lesní porosty“,  jejíž součástí 
byl  i  Seznam  registrovaných  přípravků  na  ochranu  lesa.  Pracovníci  LOS  se  zúčastnili 
mezinárodní konference „Aktuálne problémy v ochrane  lesa“ na Slovensku a Trojstranného 
setkání  LOS  Česka,  Slovenska  a Polska  v  jihovýchodní  části Polska,  kde byla prezentována 
výzkumná  činnost  a  činnost  v  rámci  plnění  úkolů  LOS,  předneseny  odborné  referáty  a 
diskutována problematika ochrany lesa u nás i v okolních zemích. 

 

Přírodní památka Sítovka 

(J. Novák; 2014; 6645) 

Pro  KÚ  Královehradeckého  kraje  byla  provedena  inventarizace mrtvého  dřeva  v  Přírodní 
památce  Sítovka.  Práce  zahrnovaly  zaměření  polohy  stojícího  a  ležícího  mrtvého  dřeva 
(veškeré  kmeny o  výčetní  tloušťce –  stojící/tloušťce na  tenčím  konci –  ležící 7  cm  a  více). 
Zadavateli byl předán datový výstup, který obsahoval výčet mrtvého dřeva podle charakteru 
(stojící, ležící), dřeviny a tloušťky (v cm). Grafickým (mapovým) výstupem byla přehledná mapa 
polohy mrtvého dřeva na  lokalitě vypracovaná v měřítku 1:500 dodaná v digitální  i  tištěné 
podobě. 

 

Mapování  stromového  inventáře  a  hodnocení  charakteru mrtvého  dřeva  na  území  PP 
Sítovka 

(O. Špulák; 2014–2015; 6646) 

Cílem krátkodobého projektu  je  zmapování  stromového  inventáře a hodnocení charakteru 
rozkladu mrtvého  dřeva  na  území  PP  Sítovka  (8,14  ha)  v majetku města Hradec  Králové. 
Realizace přispěje k poznání přirozených procesů v  lesích nižších poloh. V majetku města  je 
dotčená PP unikátním objektem, který  je svou polohou v nejnižších vegetačních stupních  i 
v rámci ČR poměrně ojedinělý. Zjištěné informace přispějí k environmentální osvětě městské 
veřejnosti o významu mrtvého dřeva v lesích a potenciálu výskytu organismů vázaných na daný 
charakter dřeva. Výstupy lze využít i pro praktickou výuku žáků základních a středních škol na 
území města.  Poznatky  budou  relevantní  i  pro  okolní  hospodářské  lesy,  kde  ponechávání 
mrtvého dřeva omezují  lesnické a bezpečnostní předpisy. Projekt  je  realizován s podporou 
města  Hradec  Králové  v  rámci  finančních  příspěvků  na  péči  o  životní  prostředí města  a 
ekologické  projekty  z  Fondu  na  podporu  veřejně  prospěšných  projektů  pro  rok  2014  a 
Městských lesů Hradec Králové. 
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Dlouhodobé  kontinuální  sledování  odezvy  lesních  ekosystémů  na  změny  hydrologických 
podmínek  

(Z. Vícha, V. Šrámek; 2014; 6670) 

V hydrologickém roce 2014 probíhalo dlouhodobé sledování srážkoodtokového procesu na 
experimentálních povodích Červík (CE) a Malá Ráztoka (MR) v Moravskoslezských Beskydech 
a z povodí Pekelského potoka ‐ Želivka (ZE) na Českomoravské vrchovině. V letošním roce byla 
rozšířena řada měření vodní bilance v malých experimentálních povodích v Moravskoslezských 
Beskydech počínající rokem 1954  již na 61  let. Na Želivce, kde bylo měření zahájeno v roce 
1976, dosahuje délka datové řady 38 let. Celoroční odtok vody z povodí Červík byl 483,8 mm 
a  byl  nižší  než  dlouhodobý  roční  průměr,  který  je  645,6 mm. Výrazně  podprůměrné  byly 
odtoky zejména v březnu a dubnu, kdy oproti jiným rokům nebyly navýšeny vodou z tajícího 
sněhu. Celoroční odtok vody z povodí MR byl 973,2 mm, tedy mírně vyšší než dlouhodobý 
roční průměr, který je 911,2 mm. Nejvyšší měsíční odtok byl v květnu (145,0 mm) v souvislosti 
s intenzivními dešti. Obdobně vysoký měsíční odtok byl i v září (141,0 mm). Celoroční odtok 
vody  z  povodí  Pekelského  potoka  byl  102,6  mm  a  byl  tak  mírně  nižší  vzhledem 
k dlouhodobému ročnímu průměru, který je 111,3 mm. Nejvyšší měsíční odtok byl v květnu 
(10,6 mm) a byl způsoben několika silnými přeháňkami v průběhu měsíce. Zajištění měření na 
povodích CE a MR v oblasti Moravskoslezských Beskyd podporuje formou sponzorského daru 
firma Moravia Steel a.s. 
 
Vyhodnocení  účinnosti  vápnění  v  imisních  oblastech  včetně  přípravy  projektů  chemické 
meliorace 

(V. Šrámek, 2014; 6672) 

V  rámci  činnosti  byly  prováděny  opakované  odběry  lesních  půd  a  jehličí  na  plochách 
vápněných  v  letech 2002, 2003, 2004, 2007  a 2008  v oblasti  západního Krušnohoří  (LS H. 
Blatná, ML Jáchymov), východního Krušnohoří (ML Jirkov, LS Litvínov, KS Jezeří, OL Hora Sv. 
Kateřiny), Jizerských hor (LS Frýdlant, LS Jablonec n. N.) a LS Plasy. Celkem šlo o 76 odběrových 
míst pro vzorky půd a 25 odběrových míst pro vzorky asimilačních orgánů.  Dále byly odebrány 
vzorky na lokalitách s projevy deficience živin na lokalitách potenciálně vhodných pro vápnění 
na LS Přimda (10 odběrových míst pro vzorky půd, 5 pro asimilační orgány. Ve vzorcích byly 
analyzovány  obsahy  přístupných  a  celkových  živin. Výsledky  budou  v  následujícím  období 
sloužit pro vyhodnocení střednědobé účinnosti aplikací vápnění v těchto oblastech. Výsledky 
analýz nově zkoumaných ploch byly zpracovány formou posudků a doporučení pro majitele a 
správce lesů. 

 

Průzkum výživy žloutnoucích smrkových porostů na Opavsku a Šternbersku 

(V. Šrámek, 2014; 6675) 

Jednorázový  průzkum  půdních  vlastností  a  výživy  byl  zaměřen  do  oblasti  chřadnoucích 
smrkových porostů v oblasti severní Moravy a Slezska, konkrétně na majetky LS Šternberk, 
LS Opava a Městských lesů Opava. Chřadnutí smrku zde má širší komplex příčin, kde primární 
roli  hrají  období  sucha  a  výskyt  biotických  škůdců  –  václavky  a  podkorního  hmyzu.  Role 
půdních vlastností je nedoceněna, protože jde o typologicky příznivé kategorie (nejčastěji B a 
S). Na 28 lokalitách byly odebrány vzorky humusu a minerální půdy a byl vyhodnocen výskyt 
biotických  škodlivých  činitelů.  Na  polovině  ploch  byly  rovněž  odebrány  vzorky  prvního  a 
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druhého  ročníku  smrkového  jehličí. Ve vzorcích byly  stanoveny obsahy živin a mikroprvků. 
Výsledky ukázaly nepříznivý stav lesních půd, který se projevuje i ve výživě dřevin. Půdy jsou 
velmi  silně kyselé až  silně kyselé  (pH(KCl) 2,79 – 3,69), v minerální půdě  je výrazný deficit 
fosforu, vápníku a nízké až velmi nízké obsahy hořčíku a draslíku. Z hlediska výživy porostů 
(obsahu živin v jehličí) byla o něco příznivější situace na LS Šternberk, přesto byl prakticky ve 
všech  vzorcích  zjištěn  nedostatek  některé  z  bazických  živin  či  zinku.  Prakticky  ve  všech 
porostech  (s  jednou  výjimkou)  byla  zjištěna  přítomnost  václavky,  napadení  podkorním 
hmyzem  je  sekundární. Doporučení  směřují  k doplnění  informací o  chemismu  lesních půd 
v hlubších minerálních horizontech (významné pro listnaté porosty), pokusné otestování vlivu 
chemické meliorace  na  prodloužení  životnosti  (oddálení  rekonstrukcí)  stávajících mladých 
porostů SM, důsledné dodržování ochrany proti podkornímu hmyzu a změně druhové skladby 
jako dlouhodobě udržitelnému řešení současné situace.  

 

Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec  

(K. Neudertová Hellebrandová; 2014; 6680) 

Monitoring cizorodých  látek v  lesních ekosystémech byl v roce 2014 zaměřen na zjišťování 
obsahu  vybraných  těžkých  kovů  (TK)  v  jedlých  houbách  a  na  stanovení  polycyklických 
aromatických  uhlovodíků  (PAU),  organochlorových  pesticidů  (OCP)  a  polychlorovaných 
bifenylů (PCB). V průběhu letních a podzimních měsíců 2014 bylo sebráno 30 vzorků jedlých 
hub a 15 vzorků lesních plodů. Ve 20 vzorcích hub a 5 vzorcích lesních plodů byly analyzovány 
TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP. Aktivita Cs‐137 byla proměřena u všech sebraných vzorků. 
V roce 2014 překročilo koncentraci Cd 2 mg.kg‐1 7 vzorků, což představuje (35 %), koncentraci 
Hg 5 mg.kg‐1 nepřekročil žádný z měřených vzorků. Pokud bychom hodnotili výskyt mědi a rtuti 
jako reziduí pesticidů, dle vyhlášky 272/2008   Sb. a zákona 387/2008 Sb., potom by  limitní 
hodnotu mědi 10 mg.kg‐1 v čerstvém vzorku v roce 2014 nepřekročil žádný vzorek a  limitní 
koncentraci  rtuti  (0,1 mg.kg‐1  sušiny)  by  nevyhověl  žádný  vzorek.  PCB  byly  v  roce  2014 
detekovány  dvou  vzorků  hub,  a  to  v  hodnotě  1,78  a  1,06  µg.kg‐1. V  lesních  plodech  byly 
všechny  koncentrace  pod  detekčním  limitem  0,6  µg.kg‐1.  Koncentrační  rozmezí  látek  ze 
skupiny DDT bylo v houbách v minulých letech široké, v roce 2014 byly všechny hodnoty (u hub 
i lesních plodů) pod detekčním limitem, stejně jako v roce 2012. Hexachlorcyklohexany (αHCH, 
βHCH) a lindan (γ‐HCH) nebyly v houbách ani v lesních plodech vůbec detekovány, stejně jako 
v  letech  2010–2012.  V  roce  2014  nebyly  zjištěny  žádné  hodnoty  PAU  překračující  než 
100  µg.kg‐1  sušiny.  Nejvyšší  koncentrace  byly  naměřeny  ve  vzorcích  suchohřibu  hnědého 
z  lokalit  Žďárná  (okres Blansko)  a Miletín  (okres  Jičín) – 83 a 81 µg.kg‐1  sušiny. Průměrná 
hodnota v pomyslném houbovém koši představuje 52 µg.kg‐1  a je tedy o cca 10 µg.kg‐1 nižší 
než v letech 2011 a 2012. V sušině lesních plodů bylo zjištěno méně látek ze skupiny PAU než 
v houbách. Průměrná hodnota připadající na  jeden vzorek na území  ČR  činila v  roce 2014 
20,17 µg.kg‐1. Maximální (přesto nízké) množství 32,4 µg.kg‐1 bylo zjištěno u vzorku borůvek 
z lokality Cikháj na Českomoravské vrchovině. 
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Expertní  a  poradenská  služba  spojená  s  přenosem  výsledků  lesnického  a mysliveckého 
výzkumu pro praxi v letech 2014–2016  

(Š. Holzbachová, 2014–2016; 6101) 

Ústav  prostřednictvím  Lesnického  informačního  centra  v  rámci  těchto  činností  poskytuje 
průběžný poradenský servis a zajišťuje šíření a dostupnost výsledků lesnického a mysliveckého 
výzkumu  vlastníkům  lesů  a  subjektům  hospodařícím  v  lesích.  Provádí  osvětu  a  propagaci 
lesního hospodářství a organizačně se podílí na zajištění akcí, školení a tematických seminářů. 
Spravuje  oborovou  knihovnu,  zpracovává  domácí  a  zahraniční  lesnickou  a  mysliveckou 
literaturu, vydává vědecké a informační publikace. 

Knihovna  Výzkumného  ústavu  lesního  hospodářství  a  myslivosti,  v.v.i.,  obhospodařuje  a 
průběžně aktualizuje knižní fond přesahující 55 tis. domácích  i zahraničních publikací a plní 
standardní  knihovnické  činnosti  (akvizice,  katalogizace,  půjčování  knih  a  časopisů, 
meziknihovní  výpůjční  služba,  mezinárodní  výměna  publikací,  dokumentace  a  archivace 
publikací, zpráv atd.). 

V průběhu roku 2014 bylo vyřízeno celkem 608 výpůjček českých i cizojazyčných knih, brožur 
a odborných lesnických a mysliveckých časopisů. Literatura byla pořizována z České republiky 
i  ze  zahraničí  formou  výměny,  nákupem  či  darem  a  zpřístupňována  standardními 
knihovnickými,  dokumentačními  a  archivačními  metodami.  V  roce  2014  bylo  získáno, 
zkatalogizováno  a  uloženo  do  fondu  knihovny  82  nových  titulů.  Do  databáze  lesnické 
dokumentace přibylo 435  záznamů, které obsahují nově nabyté knihy, brožury a učebnice 
včetně retrofondu a dále analytické popisy článků z výzkumných,  lesnických a mysliveckých 
periodik. 

Současně  je  činnost  zaměřena na  vydávání publikací,  včetně  jejich  redakčního  zpracování. 
Mezi  základní  publikace  vydávané  ústavem  patří  Zprávy  lesnického  výzkumu  a  Lesnický 
průvodce  –  Certifikované  metodiky.  V  roce  2014  bylo  redakcí  zpracováno  15  publikací. 
Odborné lesnické veřejnosti bylo celkem rozesláno 544 výtisků těchto publikací v rámci České 
republiky i do zahraničí.  

Organizačně  byl  zajištěn  jeden  mezinárodní  seminář  pro  odbornou  veřejnost  na  téma 
„Zdravotní stav  lesů a vývoj  lesních půd 25  let po vyvrcholení  imisní zátěže – regenerace a 
rizika  pro  budoucnost”.  Výzkumný  ústavu  prezentoval  svoji  vědeckou  činnost  na  dvou 
výstavách – Silva Regina v Brně a Země živitelka v  Č. Budějovicích. Lesnická veřejnost byla 
informována o výsledcích  lesnického a mysliveckého výzkumu prostřednictvím 10 tiskových 
zpráv a 4 článků zasílaných do odborných periodik. Na webovém  informačním portálu „Les 
aktuálně“ bylo publikováno 138 příspěvků. 

 

Návrh možností přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a jejich využití při umělé 
obnově  lesa  a  zalesňování  v  České  republice  v  rámci  obchodní  výměny  reprodukčního 
materiálu mezi  členskými  státy EU, které mají  srovnatelné přírodní podmínky  v  souladu 
s vymezenými oblastmi provenience 

(P. Novotný; 2013–2014; 6625; P. Kotrla; 6626)  

Předmětem funkčního úkolu bylo vypracovat analýzu historického vývoje rajonizace a pravidel 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin v České republice, na Slovensku, v Německu, 
Rakousku  a  Polsku,  shrnout  dosavadní  poznatky  vyplývající  z  provenienčních  pokusů  se 
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zaměřením na domácí dřeviny významné pro lesní hospodářství v České republice, soustředit 
informace  o  aktuálních  legislativních  předpisech  vztahujících  se  k  dané  problematice 
v jednotlivých zemích, konzultovat danou problematiku se specialisty ve vybraných zemích a 
na  základě  syntézy  disponibilních  poznatků  navrhnout  možnosti  přenosu  reprodukčního 
materiálu lesních dřevin mezi Českou republikou a sousedními zeměmi v rozsahu příhraničních 
oblastí,  včetně  vyhodnocení  přínosů  a  rizik.  V  roce  2014  byly  dokončeny  rešeršní  práce 
spočívající  v  soustředění  a  zpracování  vstupních  informací  včetně  aktuálních  legislativních 
předpisů a dalších podkladových materiálů (např. map oblastí provenience). Na základě analýz 
shromážděných údajů byl variantně vypracován návrh přenosů reprodukčního materiálu, ve 
kterém varianta V1 představuje zachování současného stavu, zatímco zbývající dvě varianty 
(V2, V3) se alternativním způsobem snaží minimalizovat rizika spojená s případnou liberalizací 
přenosů  v  rámci  obchodní  výměny mezi  ČR  a  sousedními  státy.  Varianty  jsou  porovnány 
s využitím  rozhodovacích kritérií. Součástí návrhu  jsou  i některá další doporučení, která by 
měla být zohledněna při případné legislativní činnosti MZe týkající se reprodukčního materiálu 
lesních dřevin. 

 

8.2 Jiná činnost 

 

Činnost „Šlechtitelského zázemí“ VÚLHM v.v.i., VS Opočno 

(A. Jurásek; 8280) 

V  rámci  této  činnosti  byly  ve  foliových  krytech  v  areálu  VS Opočno  realizovány  výsevy  a 
pěstování semenáčků lesních dřevin z malých a cenných partií osiva pro vlastníka lesů v oblasti 
Orlických hor – Správu lesů Kristiny Colloredo‐Mansfeldové v Opočně. 

 

Expertní činnost v oboru pěstování lesa 

(A. Jurásek; 8283) 

V rámci tohoto výkonu byly realizovány menší zakázky expertní a poradenské činnosti v oboru 
pěstování  lesa.  Vlastníci  lesa  a  další  soukromé  i  veřejné  subjekty  si mohou  touto  cestou 
objednat realizaci expertní činnosti pro konkrétní problémy z praxe. V roce 2014 byla v rámci 
této aktivity realizována i odborná školení pro lesnický personál ĽČR a další subjekty zabývající 
se  umělou  obnovou  lesa.  Jednalo  se  o  problematiku  kvality  sadebního materiálu  (výklad 
revidované  ČSN 48215  „Sadební materiál  lesních dřevin“) a  zásady  správné manipulace  se 
sadebním materiálem od jeho vyzvednutí ve školce až po vlastní výsadbu při umělé obnově 
lesa. Aktuální verze katalogu je k dispozici na webové adrese:  
http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html 

 

HERKU PLAST KUBERN GmbH 

(J. Nárovcová; 8285) 

V roce 2014 byly napěstovány standardní semenáčky či sazenice lesních dřevin, byla stanovena 
a vyhodnocena morfologická kvalita těchto výpěstků dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních 
dřevin, dále byl stanoven a vyhodnocen růst výpěstků po výsadbě na trvalé stanoviště. 
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Klonové archivy, rekonstrukce části matečnice 

(J. Kyseláková, 8330, 8331) 

V roce 2014 byl ve VS Kunovice prodáván reprodukční materiál topolů, vrb, jeřábu oskeruše aj. 
Zájem byl o  zakládání výsadeb domácích druhů  topolů  z uznaných  zdrojů pro obnovu  lesa 
(řízky,  sazenice,  osivo).  Z  reprodukčního  materiálu  vrb  převládal  prodej  sazenic  a  řízků 
uznaných klonů vrby bílé do lesních porostů a dále vrb využitelných pro včelaře, o něco menší 
zájem byl o vrby košíkářské. Celkem byl expedován reprodukční materiál pro 47 zákazníků, 
a to 12 140 řízků, 2 620 sazenic a 30 g osiva. 

V rámci prací na rekonstrukci matečnic byla založena matečnice topolu černého (172 klonů) a 
vylepšený klonový archiv topolu balzámového, dále pak obnovena kolekce včelařských vrb. 
Kromě toho byla vykácena a vyčištěna a zkultivovaná plocha přestárlých výsadeb o výměře 
0,50 ha. 

 

Semenářská kontrola – semenářství 

(L. Bezděčková, 8321) 

V  roce  2014 bylo  v  laboratoři  zpracováno  1050  vzorků  a  provedeno  2890  zkoušek  kvality 
semen 46 druhů lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil smrk ztepilý 
(25 %), buk  lesní (18 %), borovice  lesní (17%)  jedle bělokorá (9 %), dub  letní a zimní (7 %). 
Průměrná klíčivost  testovaných semen smrku ztepilého v  roce 2014 dosáhla 78 %.  Čerstvé 
osivo z  roku zrání 2013 mělo vyšší klíčivost  (84 %) než osivo skladované  (70 %). Průměrná 
klíčivost skladovaného osiva borovice  lesní dosáhla 82 %. Tak  jako u smrku  i osivo borovice 
z  roku zrání 2013 mělo vyšší klíčivost  (88 %) než osivo skladované  (79 %). U modřínu bylo 
zpracováno pouze 35 vzorků s průměrnou klíčivostí 39 %, na které se podílelo i čerstvé osivo 
z roku 2013. Kvalita semen jedle bělokoré byla celkově nízká (životnost 47 %), nezvýšila se ani 
u vzorků  z  roku  zrání 2014  (46 %). Průměrnou  životnost 76 % dosáhly bukvice  sbírané na 
podzim 2014. Osivo dubu letního dosáhlo vyšší klíčivosti (78 %) ve srovnání s dubem zimním 
(56 %).  

Dne  9.  1.  2014  byla  ve  zkušební  laboratoři  L  1175  „Semenářská  kontrola“  (VÚLHM,  v.v.i., 
VS  Kunovice)  provedena  Českým  akreditačním  institutem  kontrola  plnění  akreditačních 
požadavků.  V  roce  2014  se  laboratoř  účastnila  mezilaboratorních  porovnávacích  testů 
s laboratoří v Itálii, Německu a Finsku. 

 

Činnost VÚLHM v rámci radiačního monitorovacího systému 

(K. Neudertová Hellebrandová; 2014, 8432) 

Předmětem  smlouvy  je  sběr  vzorků  jedlých  hub  a  lesních  plodů  pro  radioanalýzy. Vzorky 
z  jednotlivých  lesních oblastí  jsou po sběru usušeny a připraveny k provedení  laboratorních 
analýz aktivity cesia 137. Vlastní stanovení provádí  laboratoř Státního veterinárního ústavu 
Praha, kam jsou vzorky dle smlouvy předávány. Výsledky rozborů jsou zpracovávány v rámci 
radiačního  monitorovacího  systému  spolu  s  dalšími  komoditami  ve  Státním  ústavu  pro 
jadernou  bezpečnost.  Současně  má  projekt  návaznost  na  program  Monitoring  lesních 
ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec. 
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Zjištěné aktivity cesia‐137 v houbách byly v roce 2014, stejně jako v letech minulých, značně 
rozkolísané.  Nejvyšší  přípustnou  úroveň  radioaktivní  kontaminace  potravin  platnou  pro 
přetrvávající  ozáření  po  černobylské  havárii  (Vyhláška  č.  307/2002  Sb.)  nepřekročil  žádný 
vzorek. Všechny vzorky hub, stejně  jako vzorky  lesních plodů se v roce 2014 nacházejí pod 
limitem.  Průměrná  hodnota  v  pomyslném  houbovém  koši  979  Bq.kg‐2  nepředstavuje 
nebezpečí pro konzumaci. 

 
Expertní a poradenská činnost – abiotické a antropogenní faktory 

(R. Novotný; 8302) 

Tato činnost zahrnuje expertní a poradenskou službu, kterou nelze vykonávat v rámci Lesní 
ochranné  služby. Kromě případů  z oblasti výživy dřevin nebo  stavu půd  jsou  řešeny  škody 
způsobené abiotickými  činiteli  (vítr,  sníh, námraza, voda,  teplota apod.) a antropogenními 
vlivy (imise, depozice, havárie a úniky látek v průmyslu, zemědělství apod.). 

V roce 2014 byly v rámci této služby prováděny především analýzy půdních vzorků a jako téměř 
každoročně  případy  úmyslného  poškozování  dřevin  herbicidy.  Pro  několik  obcí  byly 
analyzovány vzorky půdy a  listů dřevin a  zpracovány posudky  řešící poškození posypovými 
solemi. Řešen byl také jeden případ poškození vegetace po úniku plynných látek z výrobního 
provozu. 

Stejně jako v roce 2013, ani v roce 2014 nebyly v této problematice zpracovány žádné znalecké 
posudky. 

 

Demonstrační objekt Obora Březka  

(M. Pícha; F. Havránek; 3300) 

Ve výzkumném objektu Březka došlo při jarní aplikaci antihelmintik k úhynu 13 ks daňčí zvěře 
v různých věkových třídách (obdobně jako v několika dalších oborách), takže nebyla ohrožena 
ani struktura populace, ani lov trofejové zvěře v následujících letech. Byla zajištěna všechna 
adekvátní veterinární i krmivářská vyšetření (SVU, UKZUS, SVS atd.). Vyšetření byla bez nálezů, 
a nebo byly nálezy nespecifické. Bylo konstatováno, že ze strany vedení obory (příslušná SVS) 
ani  dodavatele medikamentu  nedošlo  k  pochybení  (obdobně  i  v  ostatních  oborách).  Jako 
nejpravděpodobnější  byla  odsouhlasena  zástupci  veterinárních  pracovišť  hypotéza 
o  intoxikaci toxiny medikací usmrcených parazitů,  jejichž  invaze byla vzhledem k teplé zimě 
výrazně  vyšší  než  v  běžných  letech.  K  uvažovanému  soudnímu  řešení  s  výrobcem 
medikamentu, nebylo na základě analýz a dokumentace dodaného přípravku, přistoupeno. 

Veškerá dokumentace události  je archivována. Zdravotní  stav  zvěře byl od počátku  tohoto 
roku  intenzivně sledován. Antiparazitární opatření bylo realizováno 2x a  lze konstatovat, že 
parazitce  se  dále  snížila.  Poplatkovými  lovci,  kteří  byli  smluvně  zajištěni,  bylo  uloveno  8 
trofejních daňků. Na  základě  chovatelských, opatření  realizovaných po připojení obory do 
útvaru myslivosti,  se  i nadále  zvyšovala  kvalita  trofejí ulovené  zvěře. Byl uloven historicky 
nejsilnější daněk v oboře 217 bodů CIC a v roce 2015 bude tento rekord zřejmě překonán. 
Tržby za poplatkové lovy a zvěřinu vzrostly oproti předcházejícím létům. 

Těžby dle LHP nebyly překročeny a celkový výsledek v hospodaření objektu umožnil tvorbu 
potřebné rezervy pro plánovanou pěstební činnost v roce 2015. V oboře byl realizován externí 
audit lesnického hospodaření s následujícími závěry:  
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 Všechny kultury jsou ožnuty. 

 Individuální oplůtky jsou pevně ukotveny a řádně plní svoji funkci. 

 Oplocenky jsou udržované a nebyly nalezeny známky, pronikání zvěře. 

 Zalesnění odrostky převážně ve sponu 5x5 až 8x8 m  je provedeno kvalitně (založen 
pastevní les), u BK odrostků ztráty 15% (jarní přísušek a myši). 

 Prořezávky  a  probírky  jsou  vyznačené,  profesionálně  předkácené  a  dříví  je 
zpracováváno samovýrobci. 

 Nezalesněné holiny nebyly nalezeny. 

 Škody zvěří  i mimo oplocenky  jsou velmi malé až neznatelné, což svědčí o dobrém 
mysliveckém hospodaření. 

 

9. Opatření k odstranění nedostatků v hospodaření 
 
V průběhu roku 2014 byly provedeny ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, 
v.v.i., následující kontroly: 
 
Kontrola  plnění  povinností  v  nemocenském  pojištění,  důchodovém  pojištění  a  při  odvodu 
pojistného na  sociální zabezpečení a příspěvku na  státní politiku  zaměstnanosti – kontrolu 
provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Praha – západ ve dnech 27. 1. 2014 a 29. 1. 
2014. Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
Veřejnosprávní  kontrola  provedená  Finančním  úřadem  pro  Středočeský  kraj,  oddělením 
dotací a  finanční kontroly – kontrola byla zahájena dne 19. 12. 2013 a vykonána ve dnech 
11. 2. 2014 – 21. 3. 2014. Předmětem kontroly bylo hospodaření instituce v letech 2010 – 2012 
a čerpání peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR v letech 2010 – 2012. 
Nebylo  zjištěno  pochybení  ve  smyslu  porušení  zákona  č.  341/2005  Sb.,  o  veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontrola provádění odborných činností z hlediska dodržení zásad správné pokusnické praxe 
v Referenční  zkušební  laboratoři Testování pesticidů  ‐  kontrola byla provedena Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Odborem přípravků na ochranu rostlin dne 
25. 4. 2014 na výzkumných plochách Brumovice, Heraltice a Potštát, Libavá. Nebyly zjištěny 
nedostatky, kontrolované pokusy jsou vedeny v souladu se zásadami GEP, metodikami EPPO, 
plánem studie. Nedošlo k odchylkám od uvedených postupů. 
 
Kontrola  dokumentace  k  prokázání  zajištění  provádění  odborných  činností  v  souladu 
s dodržením zásad správné pokusnické praxe – kontrola byla provedena Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským, Odborem přípravků na ochranu rostlin dne 23. 9. 2014. 
Nebyly zjištěny nedostatky, dokumentace o organizačních a technických podmínkách (Příručka 
jakosti) je zpracování v souladu se zásadami GEP. 
 
Kontrola  dodržování  podmínek  povolení  k  nákupu  zkapalněných  ropných  plynů  („ZRP“) 
uvedených  do  volného  daňového  oběhu  č.j.  16453‐2/2011‐170100‐23  s  platností  do 
31. 12. 2014 – kontrola byla provedena Celním úřadem pro Středočeský kraj dne 24. 10. 2014 
formou místního šetření v sídle instituce (Strnady 136, 252 02 Jíloviště), v rozsahu: kontrola 



Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014	

41 

 

skladovacích prostor na vybrané výrobky – ZRP, jejich zabezpečení, účel použití ZRP, ověření 
dodavatele ZRP, kontrola vedení evidence. Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Úřední veterinární kontrola podle § 49 a § 52  zákona  č. 166/199 Sb., o veterinární péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – kontrolu provedla 
Krajská veterinární  správa Státní veterinární  správy pro Středočeský kraj dne 25. 11. 2014 
v oboře Březka. Předmětem kontroly bylo: 

- kontrola měsíčních hlášení o plnění plánu  lovu  za období 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014; 
nebyly zjištěny nedostatky, 

- kontrola evidence o ulovené zvěři za období 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014; nebyly zjištěny 
nedostatky, 

- kontrola vyšetřování zvěře dle § 27 b, odst. 3 vet. zákona; nebyly zjištěny nedostatky, 
- dokumentace o provedené léčbě zvěře; bez připomínek, 
- využívání proškolené osoby (prohlížitele); nebyly zjištěny nedostatky. 

 
Kontrola – místní šetření podle § 80 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů –  kontrola byla provedena Celním úřadem pro  Středočeský  kraj dne 5. 12. 2014 
formou místního šetření v sídle instituce (Strnady 136, 252 02 Jíloviště). Předmětem místního 
šetření bylo: 

‐ vedení evidence vybraných výrobků dle ust. § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů, 

‐ vedení evidence lihu dle ust. § 15 odst. 2 zák. č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších 
předpisů, způsobem uvedeným v ust. §§ 21 až 33 vyhlášky č. 150/2008 Sb., o kontrole 
výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, 
ve znění pozdějších přepisů, 

‐ skladování lihu v souladu s ust. § 14 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších 
přepisů, v kalibrovaných nádržích opatřených  zařízením, které umožňuje  spolehlivé 
zjištění množství skladovaného lihu, 

‐ použití  lihu  pro  účely,  které  byly  uvedeny  v  povolení  platném  pro  rok  2014,  SEED 
CZ1301946L012, 

‐ skladování a použití  lihu v místě uvedeném ve  zvláštním povolení platném pro  rok 
2014. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Interní audity 
V roce 2014 byly v instituci provedeny tyto interní audity: 
 
Interní  audit  projektu  TA  ČR  č.  TA01020673,  název  projektu:  „Vývoj  přístroje  a metodiky 
na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu“ za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013. 
Nebyly zjištěny neshody. 
 
Prověření plnění nápravných opatření, přijatých za oblast lesnicko‐mysliveckého hospodaření, 
vyplývajících  z  „Prověrky  lesnického  a mysliveckého  hospodaření“  v  r.  2012.  Interní  audit 
přezkoumával  splnění  a  účinnost  opatření  k  odstranění  nedostatků,  která  byla  postupně 
přijímána v průběhu roku 2013. Z výsledků interního auditu vyplývá, že nápravná opatření byla 
téměř  ve  všech  případech  realizována,  v  1  případě  došlo  ke  změně  obsahu  nápravného 
opatření,  týkající  ho  se  odchytového  zařízení  pro  zvěř,  s  ohledem  na  aktuální  vývoj 
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mysliveckého  hospodaření  v  oboře  Březka,  v  1  případě  bylo  zjištěno  výrazné  překročení 
termínu pro realizaci nápravného opatření, týkajícího se podání žádosti orgánu SSL o založení 
pastevního lesa. Do zahájení interního auditu nebylo realizováno nápravné opatření týkající se 
sestavení sumarizace nákladů a technických jednotek v pěstební činnosti dle porostů za roky 
2012, 2011 a 2010. Tato neshoda byla odstraněna v termínu stanoveném interním auditem. 
Jiné neshody nebyly zjištěny. 
 
Interní  audit  zaměřený na  dodržování Vnitřního  předpisu  k  zajištění  vnitřního  kontrolního 
systému za období 1. 5. 2014 – 30. 6. 2014 – v rámci tohoto auditu byly zjištěny celkem 4 
neshody, z nichž pouze 1 neshoda vykazuje známky systémového pochybení, způsobeného 
mj. nevhodným nastavením osob zástupců příkazce operací. Jedna neshoda je ryze formálního 
charakteru. Ke všem  zjištěným neshodám byla přijata nápravná opatření k  zamezení  jejich 
výskytu  v  budoucích  obdobích. Vzhledem  k  poměru mezi  celkovým  počtem  auditovaných 
dokladů a počtem zjištěných neshod lze zhodnotit úroveň vnitřního kontrolního systému na 
jednotlivých pracovištích instituce jako velmi dobrou. 
 
Interní  audit  zaměřený  na  dodržování  ustanovení  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce, 
v  platném  znění,  a  Vnitřního  předpisu  o  cestovních  náhradách  při  pracovních  cestách 
zaměstnanců za období 1. 5. 2014 – 30. 6. 2014 – v rámci tohoto auditu bylo zjištěno celkem 
15  neshod,  z  toho  2  neshody  identifikovaly  na  jednom  z  pracovišť  instituce  nefunkčnost 
systému  řídící  kontroly  v  oblasti  cestovních  náhrad.  V  ostatních  případech  se  jednalo 
o  neshody  formálního  charakteru,  příp.  neshody  způsobené  nepozorností  zaměstnanců, 
provádějících  likvidaci  cestovních  účtů.  U  neshod,  které  umožňovaly  nápravu  formou 
odstranění neshody, došlo ve všech případech k jejich odstranění. Ke všem zjištěným neshod 
byla  přijata  nápravná  opatření  k  zamezení  jejich  výskytu  v  budoucích  obdobích. Účinnost 
nápravných opatření bude přezkoumána v obdobně zaměřeném interním auditu v r. 2015. 
 
Interní  audit  projektu  01/9236  –  projekt  CZ.1.05./3.2.00/12.0236  v  rámci  Operačního 
programu  Výzkum  a  vývoj  pro  inovace,  Výzva  4.3,  název  projektu:  „Oborová  knihovna 
zemědělského aplikovaného výzkumu“ za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. Nebyly zjištěny 
neshody. 
 
Interním auditem nebyly identifikovány nedostatky v hospodaření instituce.  
 
 

10. Stanoviska dozorčí rady 
 

1. řádné zasedání dne 14. 3. 2014: 

 DR vzala na vědomí seznam výběrových řízení za rok 2013 

 DR vzala na vědomí přehled o očekávaných prodejích nemovitého majetku v roce 2014 

 DR vzala na vědomí aktualizaci  Investičních požadavků  instituce na rok 2014 ze dne  
24. 2. 2014 

 DR vzala na vědomí aktualizaci rozpočtu instituce na rok 2014 ze dne 24. 2. 2014 

 DR schválila Kupní smlouvu na prodej nemovitostí ve vlastnictví VÚLHM, v.v.i. v k. ú. 
Zbraslav, obec Praha, a to budovy  č.p. 187, postavené na pozemku parc.  č. St. 694, 
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budovy bez  č.p./č.e., postavené na pozemku parc.  č. St. 697 a budovy bez  č.p./č.e., 
postavené na pozemku parc. č. St. 698, s kupujícím Sportovní klub Zbraslav 

 DR projednala Návrh kritérií pro hodnocení činnosti ředitele VÚLHM, v.v.i. za rok 2014 
a navrhla úpravu vybraných kritérií 

 
 

2. řádné zasedání dne 13. 6. 2014: 

 DR požádala o prověření oceňování lesních porostů ve vlastnictví instituce do příštího 
zasedání DR 

 DR požádala o prověření výměr u lesních pozemků v k. ú. Jíloviště parc. č. 490/6 a v k. ú. 
Radotín parc.  č. 2784/1 a 2961/1, a dále o prověření druhu pozemku dle evidence 
katastru nemovitostí u pozemků parc. č. 482 a parc. č. 486 v k. p. Jíloviště do příštího 
zasedání DR  

 DR  schválila  Výroční  zprávu  a  roční  účetní  závěrku  Výzkumného  ústavu  lesního 
hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2013 

 DR schválila Zprávu o činnosti DR VÚLHM, v.v.i. za rok 2013 

 DR vzala na vědomí aktualizaci  Investičních požadavků  instituce na rok 2014 ze dne  
26. 5. 2014 

 DR vzala na vědomí materiál „Vyhodnocení hospodaření VÚLHM, v.v.i. za 1. čtvrtletí 
2014“ 

 DR vzala na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v instituci Finančním 
úřadem pro Středočeský kraj 

 DR  požádala  o  předložení  výsledku  prověření  nápravných  opatření  vyplývajících 
z Prověrky lesnického a mysliveckého hospodaření v oboře Březka na příštím zasedání 

 
 
Hlasování per rollam č. 1/2014 – 29. 8. 2014: 
DR neschválila uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti a poskytování dalších 
služeb s 1. Zbraslavskou  realitní, s.  r. o. ve věci vyvíjení  činnosti  jménem VÚLHM, v.v.i. při 
vyhledávání kupujícího a zprostředkování prodeje nemovitostí v k. ú. Trnová u Jíloviště, a to: 
pozemku parc. č. St. 60 včetně jeho součásti – budovy č.p. 19 a pozemku parc. č. 142/4. 
 
 
3. řádné zasedání dne 3. 10. 2014: 

 DR  vzala  na  vědomí  výsledek  prověření  výměr  lesních  pozemků  parc.  č.  2784/1  a 
2961/1 v k. ú. Radotín a parc. č. 490/6 v k. ú. Jíloviště. DR vzala na vědomí výsledek 
prověření druhu pozemku dle evidence katastru nemovitostí u pozemků parc. č. 482 a 
parc. č. 486 v k. ú. Jíloviště 

 DR  vzala  na  vědomí  informace  o  výsledku  prověření  oceňování  lesních  porostů 
v souvislosti s používáním mezinárodních účetních standardů IFRS pro VÚLHM, v.v.i. 

 DR vzala na vědomí výsledek prověření nápravných opatření vyplývajících z Prověrky 
lesnického a mysliveckého hospodaření v oboře Březka v r. 2012 

 DR požaduje předložení Systému náležité péče ve smyslu zákona č. 226/2013 Sb. na 
příštím zasedání DR 

 DR schválila výsledek hlasování per rollam č. 1/2014 

 DR  doporučila  VÚLHM,  v.v.i.  zvážit  realizaci  prodeje  nemovitostí  v  k.  ú.  Trnová 
u Jíloviště,  a to: pozemku parc. č. St. 60 včetně jeho součásti budovy č.p. 19 a pozemku 
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parc.  č.  142/4,  formou  veřejné  dražby.  DR  nedoporučila  uzavření  Smlouvy 
o zprostředkování prodeje nemovitosti a poskytování dalších služeb s 1. Zbraslavskou 
realitní s. r. o. ve věci vyhledání kupujícího na nemovitosti v k. ú. Trnová u Jíloviště do 
doby přijetí rozhodnutí VÚLHM, v.v.i. o formě prodeje těchto nemovitostí. 

 DR požaduje předložení vyhodnocení Koncepce rozvoje VÚLHM, v.v.i. na roky 2013 – 
2017 za uplynulé období a předložení aktualizace této koncepce na prvním zasedání 
DR v roce 2015 

 DR schválila uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na prodej 
nemovitého majetku ve vlastnictví VÚLHM, v.v.i. v k. ú. Jíloviště, a to: pozemku parc. 
č. St. 352 včetně jeho součásti budovy bez č.p./č.e., pozemku parc. č. St. 353 včetně 
jeho  součásti  budovy  bez  č.p./č.e.,  pozemku  parc.  č.  St.  354  včetně  jeho  součásti 
budovy bez  č.p./č.e., pozemku parc.  č. 488/2, pozemku parc.  č. 4190/1 a pozemku 
parc. č. 496/1, a na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 496/1, s p. Maximem Kolpakovem 

 DR schválila uzavření Dohody o narovnání na převod vlastnických práv k nemovitému 
majetku ve vlastnictví VÚLHM, v.v.i., a  to: pozemků v k. ú. Zadní Kopanina, parc.  č. 
178/1, 277/1a 292/1, a pozemků v k. ú. Radotín: parc.  č. 837, 1856, 1857, 1858/1, 
1859,  1951,  1952,  1953,  1989,  2784/1,  2961/5,  2961/1,  2961/27  a  2979,  vše  ve 
prospěch České republiky a zápisu práva hospodaření s majetkem státu ve prospěch 
Lesů České republiky, s. p. 

 DR schválila odprodej pohledávky za dlužníkem Ing. Romanem Rajsnerem  

 DR vzala na vědomí materiál „Vyhodnocení hospodaření VÚLHM, v.v.i. k 30. 6. 2014“ 
 

 
4. řádné zasedání dne 5. 12. 2014: 

 DR  vzala  na  vědomí  materiál  Systém  náležité  péče  Výzkumného  ústavu  lesního 
hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

 DR doporučila aktualizaci rozpočtu instituce ze dne 31. 10. 2014 

 DR doporučila Rozpočet VÚLHM, v.v.i. na rok 2015 ve verzi Předběžný ze dne 18. 11. 
2014 

 DR doporučila materiál  „Investiční požadavky  ‐  rok 2015 a Plánované opravy –  rok 
2015“  
ze dne 19. 11. 2014 

 DR schválila uzavření Kupní smlouvy na prodej majetku ve vlastnictví VÚLHM, v.v.i. v k. 
ú. Černošice, a to pozemku parc. č. 1158/2, s Městem Černošice 

 DR schválila uzavření Kupní smlouvy na prodej majetku ve vlastnictví VÚLHM, v.v.i. v k. 
ú. Černošice, a to pozemku parc. č. 1158/7, s p. Ing. Josefem Feinermannem 

 DR vzala na vědomí materiál „Vyhodnocení hospodaření VÚLHM, v.v.i. k 30. 9. 2014“ 

 DR schválila auditora Roční účetní závěrky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i. za rok 2014 

 DR  pověřila  předsedu  DR  prověřením  stížnosti  p.  Šimka  na  vedení  VÚLHM,  v.v.i., 
týkající se prodeje nemovitostí v areálu „Pavilónu ekologie“, a zpracováním vyjádření 
pro ministra zemědělství 
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zptuiv, , t{nzoivtstEno AaDITqRA

Pf[jemce: ieditel instituce, ruda inslituce a dozorii rada VlzkamnCho ists| le$niho
hospodtiistvi a myslivosti, v.v,i., se sidlem Jiloriiti, Stmad), 136, PSA 252 02,

Zpniva o iietnf zdvdrce

Ovdlil jsem piiloienou ietni zdvdtku instituce Vizkumni stav lesniho hospoddistri a
myslivosti, r.'r.i., se stdlem Jiloviitd, Strnady 136, PSC 252 02, tj. rozvahu k 3l. 12. 2013, vlkaz
zisku ct ztrdty za obdob[ od 0].01.2014 - 31.12.2014 a piilohu ftto ietn[ zdvdrlcy, vietnd
popisu pouZitich ryznamn!,ch ietnich metod. IJdaje o instiluci utzkumni ust41) lesn[ho
hospodliisn[ a myslivosti, t.'r.i- jsou ur)edeny ', pl oze tito ietni zd'rdrlq.

OdpovAlnost statutdmiho otgdflu rtietni jednothy za rtietuf zdvdrku

Za sestcreni a'rdrh' zobrazeni ietnf zdvdrky r) soul1du s ieshi'mi Tiietnimi piedpisy odpovidd

statutdrni o/gdn ifistituce Vizkumti istar lesniho hospoddistvi q mlslirosti, 'r.v.i.,$e sidlem

Jiloi|td, Stmady 136, PSC 252 02. Souitis ftto odpofidnosti ie navrhnout, za|Ast a zaiistit
witinl kontroly nad. sestarol)dnim a vdrr\ian zobrazenim iemi zd\,6 ry tak, aby neobsahorala

ryznamnd nespravnosti zptisobend podtodem nebo chybou, zrolit ct uplatfiovot vhodnA ietni
metody a provdddt danA situaci pnmdtund ietn[ odhady.

Otlpovidnost aadilora

Moji tilohou je vydat na zdkladd provedendho auditu ritok k Mto ietni vi'rirce. Audit jsem

provedl t souladu se zdkonem o auditorech q Mezinlirodn[mi auditotsblmi standarb) a
souvisejicimi aplikain[mi doloikami Konory auditorfr Ceski rcpublily. V souladu s tdmito
piedpisy jsem po'rinen dodrZol)at etickA not"rny a nqpldnovat a prcrdst audit tah abych z{skal

piimdlenou jistotu, Ze ietni zdvdrka neobsahuje uiEnam A nesprdvnosti.

Audit zahrnuje prowdeni awlitorskj'ch postupi, jejichZ cilem je ziskat dfikazni informace o

idstkich a skuteinostech uvedelrich 1) ietni zdvdrce. Vlbdr quditorslN)ich postupfi zdvisi na
tnudku auditora, riethd posouzeni rizik, ie ietnl zdvdrka obsahuje vlznamni nesp/dtnosti
zpfisobend podrodem nebo chybou. Pli posuzovdn[ tdchto rizik duditol piihltdne k vnitinfm
knntroldm, kterd isou relerantni pto sestaveni a vdtni zobrazenl ietni zdvdrlcy. C em

posouzeni 1)nitinich konttol je ar)thnout lhodni duditotskd postupy, nikoli l,yjddiit se

k iiikhosti 1)nitinich kantrol. Audit tdZ zdhnuje posouzen[ vhodnosti pouZitych ietnlch metod,
piimdienosti itiethtch odhadi ploledettych vedenlm i posouzeni celkofi prczentace ietni
zivdrky.

Domniwime se, ie ziskand dikazni infotmace tuolf dostqteini a thodn! zdklad pto vyjddieni
mdho vfroku.



Vjrck auditors

Podle miho ndzoru rtietni zdydtka podrivri vdm! a poctw obraz aktiv, pssiv s fin in[
siluace instituce Vizkamnj rtstue le$ntho ho\poddfstvi a myslivosti, v.t i,,se sidlem Jiloeiifi,
Stma.ly 136, PSA 252 02 k 31. 12. 2014 s tuiklqdfr, vinosfr a vtsledku jejfho hospodaieni za
rok 2014 v souladu s Zeskimi iietnimi pfedpisJ,,

Zprdva o ulroinl zprdvd

Ovdiil jsem ftZ soulqd tfuoini zprhy spoleinosti Vizkumni i.stav lesnlho hospoddisnl a
myslil)osti, 1).r.i., se sldletu Jiloyiitd, Stnady 136. PSC )52 02 k 31. 12. 2014 s v!,ie uvedenou
ietni zafi*ou. Za sprdvnost ujroinf zprd,vy je zodpovEdn! statutdrni orgdn spoleinosti

Vizbumt\i istay lesniho hospodAish)i a tlyslir)osti, ,t.'t'.i., se sidlem JiloeiStd, Sbnady 136, PSC
252 02. Mim kolem je'rydat na zdkladd provedeniho ordlen{ stanovisko o souladu rjroCnl
zpfthy s fiietnl zordlkou.

Ovdien[ jsem pfo|edl I souladu s Mezindrodnfmi aur]itorslq)mi stahdardy a sottpisej{cimi
aplikainimi doloikami Komory auditorfi iesw republiky. Tyto standatdy ryZaduji, aby ttuditor
napldnotal a protedl ovdien[ talc, aby ziskal piimdienou jistotu, Ze informace obsaZeni w
ttrcini zptlted, herA popisuj[ skuteihostem, jeZ jsou MZ piedmitem zobrazeni 'v tiCetni zirdrce,
jsou 1)e 1)iech ujznamttych ohledech t souladu s plfslulnou ietni zdrdrkau. Jsem piesvddien,
Ze provedend o$ieni poskytuje piimzieni podklad pro 'vyjddieni vjroku auditora.

Podle m4ho ndzoru jsou informace uved.eni w ui,ruinf q,rd.vi spoleinosti Vlzkumn! istav
lesniho hospodriwv[ d myslirosti, r,r,L, se sfdlem J oeiitd, Stmady 136, PSe 252 02 k dqtu
31. 12. 2014 ee$ech ujznamnjch ohledeeh v souladu s tjie uvedenou rtietu[ zdvEtkou,

Pnha2 drc 25.3.2015

Ovdleni Fovedl auditor
Ing. Miroslav Badik
Krkono3sk61536/13
120 00 Praha 2
zapsani v seznamu auditort vedendm
Komorou auditorri CR pod poi. d. 1199.

Ing. Miroslav Badik
auditor

dislo deketu 1199

6'"""'uuti\.
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ORGANIZIqCE: 000207;2

Pllloha i.1 k vyhlei.e a.504/2002 Sb.
s (tinnosti pro 6a€tni jednotky,
u kteri.h hlavnim pi€dmEtem
tinnosti neni podnlk5ni

ROZVAHA (BTLANCE)
k 31,12,2014

(v Ki)

reo

0oo20702

Nizev sidlo a pravni forma
fietni jednotky

Vizkrmnt lstav ]esniho hospoddfstvi

se sidlem Stmady 136
252 02 iflovilt€

252 02 Jilovisid

Verejni vhkumn6 insiituce

AKIIVA Pol.
iislo

Stav k 01.01, Stav k 31,12.2014

0ietN6zev poloiky I 2
A.Dlouhodobi majetek celkem p.2+14+2t+29 001 78 343 986.96 75 444 423.34

p.3 az 9

(012)

(013)

(014)

(018)

(019)

(041)

I. Dlouhodoby nahrnotnt majetek c€lkem

l.Nehmotn6 visledky vlzkumu a vivoj€
2.Software

3.Oceniteln6 pmva

4.Erobni dlouhodobi nehrnotni majetek

s.ostatni d ouhodobi nehmoini majetek

6. Nedokondent dlouhodobi nehmotni majet€k

T.PosMnuie za ohy na dloL

002

003

004

005

006

oa7

008

009

8 494 916.51

0.00

2 294 392.30

0,00

5 349 494.21,

846 630.00

0.00

0.00

7 685 ss1.s0

0.00

2 236 032.30

0.00

4 603 889.20

846 630.00

0.00

0.00

p. 11az 20

(031)

(032)

(021)

(022)

(02s)

(026)

(028)

(029)

(442)

(0s2)

Ii. Dlouhodobi hmoini majetek celkem

2.UmEleck; dila,pfedmety a sbirfty

3.Stavby

4.samostatn6 hmotn€ movit6 vdci a soubory hmotnich moviiich vdci

5. P6sUielsk6 celky bvalich porostB

6.Zikladni stado a tatn6 zviiata

T.Drobni dloohodobt hmotnt majetek

s.ostahi dlouhodobi hmoini majetek

9.Nedokondent dlouhodobi hrnotni majetek

10.Posl$tnut€ zi:lohy na dlouhodobi hnotni maj€tek

010

011

012

013

074

015

016

477

018

019

020

220 317159.55

t9 457 526.42

0,00

96 246 444.20

58 978150.62

0.00

0.00

39 966 540.65

5 340 000.00

324 497.76

0.00

215 418125.86

79 273 303,04

0.00

95 651057.93

54277 372.65

0.00

0.00

38 489 504.66

5 340 000.00

3 446 877.54

0.00

22 aZ 2A

(061)

(062)

(063)

(065)

(067)

(069)

(043)

III. Dlouhodobi finanini majetek celkem

l Podilyv ovlSdankh a llzentch osob6ch

2.PodiLyv osob6ch pod podstatnirn v iv€m

3.Dluhovecenn6 papiry dr:en6 do sp atnost

a.z'p8jtky orsanizaanim s oZkijm

s.osr"tsli d ouhodob6 z6p0jalry

6.ostahi d ouhodobi finanani maj€tek

7. Polizovani dlouhodobi finanani majetek

02L

022

023

024

025

026

027

028

168 130.70

0.00

0.00

168 130.70

0.00

0,00

0.00

0.00

168 130.70

0.00

0.00

168 130.70

0.00

0.00

0.00

0.00
lV. Oprivky k dloLhodobernu majetku celkern p.3O ai4o

1.opr6vky k nehmotnim visledk0m vizkumu a vivoje (072)

2.Opravky k softwaru (073)

3.Opr6vlq k ocenitelntm pr6v0rn (07a)

a.oprevky k drobn6mu douhodob6mu nehm. rnajetku (078)

s.opritvlq k ostatnimu dlouhodob6rnu nehm. majetku (079)

5.opr5vky ke stavb6m (081)

T.Opravky k samosi hmoinim movitim vEcem a soub. hmot.movit.vdci (082)

s.oprivky k pgsutelskim celk0m trvalich porost0 (08s)
g.oprdvky k zdkladnimu stddu a ta;ntm zviiatEm (086)

lo.opritvky k drobn6rnu d ouhodob€mu hmot. majetku (088)

ll.opralvky k oshtnimu dlouhodob6mu hmol, majetku (089)

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

- 150 535 219.90

0.00

-1703 762.45

0.00

'5 349 894.21

- 846 630.00
-47 401 135.94

50 028 256.25

0.00

0.00

'39 965 540.65

-5 340 000.00

!44 a3L 944.72

0.00
-L 970 747.20

0.00

4 603 889.20

- 846 630.00

49195 090.15

4A 446 Aa3.s1

0.00

0.00
-38 489 504.65

-s 340 000.00



Pol.
iislo

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2014

Niz€v poloiky rltet I
p.42+52+72+81B. Krdtkodobi majetek celkem 04l 55 509 745.24 53 482 902.39

1.Mate 6 na skladE

2.Nlate i na cestd

3.N€dokonieni viroba

4.Polotovary vlastri viroby

s.Virobky

T.Zboti na skad6 a v prodejndch

8.Zbo:i na cesE

9.PosMnut€ zii ohy na zdsoby

(112)

(119)

(121)

(122)

(123)

(124)

(132)

(139)

(z 314)

Q42

043

044

045

046

047

048

049

050

05r

149 519.95

149 519.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129 673.58

129 673.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I1. PohLeddvla/ celkem

l.odbcrateE

2.sm€nlry k lnkasu

3.Pohledavky za eskontovan6 cenn€ papiry

4.Poskytnut6 provozni ziilohy

5.ostatnipohledivky

5.Pohleddvlq za zam6stnanci

T.Pohledivky za institucerni soc.zabezp. a vei.zdrav.poj

8.Dan z prijm'l
g.Ostatni piim6 dand

10.Dai z pidane hodnoty

ll.Ostatni dan6 a poplatky

12.Nircky na dotac€ a ostatni zjatov6nise st.ozpoaiem

13.Niroky na dotace a ostatni ajatov6ni s rozpoatem or96n8 rjzemnich

samospr6vnich ce kfi

14.Poh edivky za spoleiniky sdru:enimi v€ spoletnost

L5.Po .ed;vly. pF/nv.h lerr irovoni. oo+aria ooL

16.Pohl€d6vky z \ydanich d uhopis8

17.lin6 pohled6vky

18.Dohadn6 ldty aktivni

lg.opravne pob:ka k pohled6vkdm

p.53 aiTl
(311)

(312)

(3r3)

Q 31a)
(3rs)
(33s)

(336)

(341)

(342)

(343)

(34s)

(346)

(348)

(3s8)

(373)

(375)

(378)

(388)

052

053

054

055

056

457

058

059

060

062

063

064

065

066

067

068

069

470

071

20 360 502.69

2 247 969.07

000
0.00

3t2 274.20

t1, t42 236.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56 882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 641 137.00

0.00

r 196 242.33

436 965.96

0.00

0.00

300 577.46

467 274.24

0.00

0.00

34 240.00

0.00

0.00

39124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80 643.63
- 156 583.00

IIL Krdtkodobi finanlni majetek celkem

2,Cenny

3.!dty v bank6ch

4.l4ajetkov6 cenn6 papiry k obchodovdni

5.DIuhov6 cenn6 papiry k obchodov6ni

6.Ostaini cenn€ papiry

T.Poizovani kdtkodobi finantni majetek

p. 73 az 80

(213)

(22x)

(2s1)

(2s3)

(2s6)

(2s9)

(261)

072

Q73

074

475

076

077

078

079

080

34 843 18s.08

a3 782.52

731820.00

34 427 542.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51988 311.48

113 912.46

325 920.00

5L 544 479.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iV. I n6 aktiva celkem

1.Niklady piitstich obdobi

2.Piijmy piisikh obdobi

3.Kulsov€ rozdiy aktivni

p. 82 aZ 84

(381)

(38s)

(386)

081

082

083

084

156 537.52

Lt1 847.35

38 690.17

0.00

168 675.00

168 675.00

0.00

0.00

085 r33 A53 732.20 r2a 923 725.73



PASIVA Pol.
dislo

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2014

NSzev poloiky 0iet 3
A. Vlastni zdroje celkem p. 87+91 086 776437.44 121883 969.13

p. 88 aZ 90

(901)

(91x)

(921)

I. Jmeni celkem

r.Vhstnijmdni

3.ocefrovacirozdiy z piecenEni finanfniho majetku a zivazkl

087

088

089

090

111 954 228.02

83 814 638.07

28 139 589.95

0.00

L15 726 576.64

aa 9r7 474_45

34 815 102.23

0.00

p.92 aZ 94

(963)

(931)

(932)

IL Visledek hospodaieni celkem

l.tiaei visledkr hospodaieni

2.Visledek hospodareni ve schvaLovacim iizeni

3.NerozdEleni zisk,neuhraz€nii ztr5ta m nulich et

091

492

093

094

11 422 203.42

0.00

rt 822 203.42

0.00

6 r57 392.45

6 t57 392.45

0.00

0.00

p.95+98+106+130B. c zizdroje ce kem 095 t0 477 340.76 039 756.60

096

097

184 914.00

184 914.00

87 957.00

a7 957.OA

p. 99 aZ 105

(9sr)
(9s3)

(9s4)

(95s)

(9s8)

(z 389)

{9591

II. Dlouhodob6 z6vazv celkem

l.Douhodobd bankovnilvEry

4.Piijate d ouhodob6 zi ohy

5.Dlouhodobd smEnlry k ihradE

6.Doh.df6 Jcty pasivni

T.Ostaini dlouhodob€ zivazky

098

099

100

101

!42

104

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

p. 107 aZ 129

(32L)

1322)
(324)

(32s)

(333)

nL Kritkodob6 zdvazlq ce kem

l.Dodavatel6

2-smEnky k ilTadE

4.Ostatnizdvazky

6.Osiatni ziivazky vfidi zanrdstnanc0m

7.Z6vazlry k nstttucim sociiLniho zaberpefeni a veiejn€ho zdravotniho
pojist6ni (336)

8.Dai z piijm! (341)

g.ostatnipiim6 dan6 (342)

ro.Dan z piidan€ hodnoty (343)

ll.ostatnidan6 a poplatky (345)

r2.Zvazky ze \"tahu ke siiiinimu rozpodtu (346)

l3.zdvazky ze vztahu k rozpoalu orgint rzemfich samospr;vnich ceki (348)

l4.zdvazky z upsantch nesp ac.cen. papir0 a podi0 (367)

ls.Z6vazky ke spolednik0m sdfuzenim ve spo ed.osti (368)

16.z6vazlry z pevnich terminovanich operacia opci (373)

L7.tin6 zAvazky (379)

18.Kdtkodob6 bankovni iv6ry (231)

19.EskontniLlv6ry Q32)
20.vydan6 kritkodob6 duhopisy (241)

2 L.vlastni d uhoplsy (255)

22.Dohadne n&y pasivni (2389)

23.ostatnikritkodob6 inanlnivipomocl \249)

107

108

109

110

111

LlZ

113

116

LL7

118

120

121

122

124

r25

127

128

r29

9 a39 261.17

3s3 998.62

0.00

189 468.12

216 883.80

2 622 324.00

0.00

1701 595.00

1 567 160.00

546 499.00

2215118.00

0.00

114 100.48

0.00

0.00

0.00

0.00

4 944.04

0.00

0.00

0.00

0.00

307170.15

0.00

6 726142.7t
654 306.94

0.00

261661.0s

0.00

2136 204.00

2 879.00

| 22t 577.A0

0.00

307 053.00

t 552 449.73

0.00

447 444.99

0.00

0.00

0.00

0.00

3 303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138 794.00

0.00



Pol.
tislo

Stav k 01.01, Stav k 31.12.2014

N6zev poloiky 0cet 3 4
p. 131"!,1.13

(383)

:.'-C3E)-

f3871

1?9
131

133

5q uq.5e
0.00

5q 1?s:5s:
0.00

225 356189

0,00

zqs 3s6.€9

0.00

i3i+

Okamiik s$tavenf:
19.03.2015 06r36r26
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ORGANIZACE: 00020702

Pfiloha a.2 k vyhliSce 6. 504/ 2002 sb.
s ntinnosti pro tietnijednotky,
u kterich hlavnim piedmEt€m
ainnosti neni podnik6ni

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
k 3Lr2.20r4

(v Kt)

rco

oo020702

Nazev sidlo a privni forma
faetni j€dnotky

Vizklmni nstav esniho hospodiliswi

se sidlem strnady 136
2s2 02lilovistd

252 02 Jiloviit6

Veiejni ylzkumn6 insttuce

NAzev poloiky Uiet Pol.
aislo

ainnost
hlavni hospod6isk5

I
a- N6kady

L Spotfebovan6 ndkupy celkem

l.Spotieba materi6lL

2.Spoti€ba energie

3.Spotieba ostatnich neskladovatelnich dod6vek

a.Prodan6 zbo:i

Ii.S uzby celkem

s-opravy a rdr:ovini

T.Niklady na reprezentacl

S.OstatnisluZby

III.Osobni nak ady ce kem

9.Mzdove nakady

r0.zakonn6 soclilni poj StCni

ll.ostatni soci6 ni polidtdni

12.ziikon.6 soc 6lni ndklady

l3.ostatnisocli ni n6kady

lv.Dan€ a poplaiky ce kem

14.Dai s lniani

15.Da'i z nemovltosu

l6.ostatnidand a pop atky

V.Ostatni ndklady celkem

L7.Smllvni pokuty a iroky z prod eni

lS.Ostatni pokuty a penile

19.odpc nedobitn€ poh ed;vky

20.Uroky

21.Klrsove ztrdty

22.Dary

23.Nlaika a Skody

24.Jin6 o+atnindklady

vlodpsy,prod.fi majete(tvorba rezeru a opr.poozek ce kem

2s.odplsy dlouhodob€ho nehmot. a hmot. majetku

26.2!stat.cena prodan6ho d ouhod. nehm.a hrnot.maj.

27.Prcdan€ c€nn6 papiry a podiy

2S.Prodani materal

2g.Tvorba rezerv

30.Tvorba opravnich polo:ek

VlLPoskrtnub pfispdvky ce kem

3l.Poslqa. piispEvky zL]aovan6 mezi organ zadnimi s ozkami

32.Poskytnutd i ensk6 piispCvky

VIILDai z piimfl ce kem

33.Dodai€an6 odvody danE z piijmo

p.2 ai 5
(s01)

(s02)

(503)

(s04)

p.7 a2 l0
(511)

(s12)

(513)

(s1e)

p. t2 aZ t6
(s21)

(524)

(s2s)

(sz7)
(s28)

p. 18 aZ 20

(s31)

(s32)

(538)

p.22 ai 29

(511)

\542)
(s43)

(544)

(s4s)

(s46)

is48)
(s49)

p. 31aZ 36

(ss1)

(ss2)

(ss3)

(ss4)

(ss6)

(ss9)

p,38a39
(s81)

(s82)

(ses)

p. 1+6+11+17+21+ 30+17+40

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

72

13

l5
16

t7
18

t9
20

2I
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

42

7 226 528.63

5 239 874.96

t ost 327.97

93s 32s.70

0.00

12 958 841.12

2 359 700.98

1 985 425.84

64 752.!8

a s4a 962.72

34 154 105.56

2s 178 507.91

a 442 568.42

0.00

493 029.23

0.00

489 003.11

6 950.94

136 076.17

345 976.00

| 794 481.75

0.00

3 153.88

0.00

0.00

13 316.59

0.00

0.00

! 778 0Lr.2A

4 220 725.4Q

4 077 552.92

743172.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

60 8.13 686.17

1775 081.63

L 308 719.95

242 448.09

223 513.59

0.00

3 001 599.00

935 041.77

269 461.64

34109.25

1 762 986.30

7 0a2 544.44

5 207 715.09

t 772 L4t .54

0.00

1Q2 721,71

0.00

59 003.89

26 2sr.O6

32 752,a3

0.00

196 939.73

0.00

759.r2

5 709.00

0.00

1853.48

0.00

0.00

188 618.13

2 187 498.10

2 030 91s.10

0.00

0.00

0.00

0-00

156 583.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74 302 706_79



Nezev poloiky Uiet Pol.
iislo

einnost
hlavni hospodSiski

1

p.14 aZ 46

(601)

(602)

(604)

(6r1)

(612)

(6r3)
(614)

(621)

(622)

(623)

\624)
p. 58 aZ 64

(641)

1642)
(643)

\644)
(645)

(648)

(649)

p.66 ai 72

(6s2)

(6s3)
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Vfzkumnf rfistav lesniho hospod6istvi a myslivosti, v.v.i,
Strnady 136, 252 02 JiloviSt6

IC: 00020702

Pr6yni forma: veiejn6 qfzkurnnd instituce
Piedmil tinnosti a riiel je r.ymezen ve ziizovaci listind, v riplndm a novelizovandm zndni,
veiejn6 vtzkumn6 instituce Vizkunndho istawr lesniho hospoddlstei a myslivosti, v.v,i,,
Simady 136,252 02 Jilovilt:, i,j. 2297412006- 11000, ze dne 18.6.2014
Ziizov^teli CR - Ministerstvo zem6d6lstvi, TESnov 17, 11701 Praha I
Rozvahorri den: 31. 12. 2014

Pifloha
k roini ridetni zfv6rce za rok 2014

Vfzkumnj istav lesniho hospod6isM a myslivosti, veiejna vizkunnA instituce, (d6le
jen "istav") pod6v6 k rodnl irdetnl zivErce za rck 2074 tulo piilohu s d6le uvedenjrni
informacemi v souladu s $ 30 vyhl63ky i,. 50412002 Sb., kterou se provriddji ndL,1er6

ustaroveni z6kom i'. 563/1997 Sb., o ridetnicM, ve zndni pozddjSich piedpisi, pro ridetni
jednotky, u kterjch neni hlauim piedmEtem dinnosti podnikani, pokud fdtuji v soustavE
podvojndho fdetnictvi, ve znCnl pozddjSich pledpis$.

Statutami orqanv ke dni 31. 12. 2014:
1) leditel: doc. RNDI. Bohumir Lomslc.f, CSc.
2) dozotdinda. Ing. Jaromir VaSidek, CSc. - piedseda

doc. Ing. Vriclav Kupd6k, CSc, - mistopiedseda
Ing. Jan Lojda - dlen
RNDI. Jana Mal4 CSc. - dlen
Ing. Jana Slab6 - dlen
Ing. V6clav Ryb6i - dlen
Mgr. Matin Hor6lek - dlen

J) rada instituce: Ing. Vit Srdmek. Ph.D. - piedseda

^ doc. Ing. Antonin Jurfsek, CSc. - mlstopledseda
Ing. Pavel Kotrla, PhD. - dlen
Ing. Jiii Nov6k, PbD. - dlen
Ing, et Ing. Peh Novotnt, Ph.D. - dlen
Ing. Radek Novotni, Ph.D. - dlen
Ing. Pavb Mechov6, Ph.D. - dlen
Ing. Miloi KriZek, PbD. - dlen
Prof. Ing. Jiii Kulhavj, CSc. - dlen
Prol Ing. Vil6m Podr5zsklf, CSc. - dlen

. Ing, Ladislav Simerda, Ph.D. - dlen
Ing. Miloi Paiizek - dlen



Cdst I.

1. Utetni obdobi: kalendritui rok, od l. |.2014 do 31. 12.2014

2. Bouiit6 riietni metodv:
Udetni jednotka zpracov6vala rldetnictvi podle ridetnich piedpist:
- zdkota t.563/7991 Sb., o fdetnictvi, ve andni pozddj5ich piedpisri,
- rryhl63ky d. 504/2002 Sb., kterou se prov6d6ji nEkter6 ustanoveni zakona d. 563/1991

Sb., o rldetnictvi, ve zndni pozddjiich piedpist, pro rldetni jednotky, u kterlfch neni
hlavnim piedmdtem dinnosti podnikdnl, pokud fdtuji v soustavE podvojndho
ridetnictvi, ve zn6ni pozddjSich piedpisri,

- eeskjch ridetnich standardri pro fdelni jednotky, kter6 rldtuji podle r.yh163ky d.

504D002 Sb., kterou se prov6d6ji ndkterA ustaroveni zakona d. 563/1991 Sb., o
rldetnictvi, ve zndni pozdEjBich piedpisri, pro idetni jednotky, u kterich nen{ lLlavnim
piedmdtem dimosti podnikini, pokud ridtuji v soustavd podvojndho ridetnictvi, ve
znEni pozddjiich piedpist,

a) Tvorba obsahu poiizovaci ceny dlouhodobdho hmotndho a nehmotn6ho majetkul
poiizovaci cena vdetnE vsech souvisejicich soudasti.

b) Tvorba obsahu poiizovaci ceny cenntch papiru a podilt: cenn6 papiry = nominrilni
hodnota; podily nevznikly a neriitovalo se o nich.

c) Vlanezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny zdsob: poiizovaci cena vdetnd plipadnich
nikladri s poiizenim zdsob souvisejicicb, vnitrorlslavnl nevznikly.

d) Vymezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny pohled6vek: nrikup pohled6vek nebyl
realizoviln.

e) Oceiovaci rozdily pii uplatndni reehe hodnoty a ocenbni ekvivalenc{ u cemich
papiru a podlli, u zajiSt'ovacich deriv6tu, u deriv.itt k obchodovani, u pohled6vek

nabl4jch a urden;fch k obchodovdni: nevznikly a nebyly riftovany.
d) Kurzovd rozdily: pii plepodtu cizi mdny prcsliednictvim dennlho kurz CNB ke dni

uskutednEnl fdetniho piipadu s rrydislenlm plipadndho kurzov6ho rozdilu k31. 12.

kalenddiniho roku.

3. Zprisob zpracovini iietnich z6znami:
Udetnictvi irstav vede jako sousta\.u ridebich z6znamri a informace tikajicl se piedmdtu
tdetnictvi nebo jeho vedeni zaznamer\A\a fdetirlmi ziznamy. Udetni zapisy jsou
zpracov|virry pravidelnE vp ibEhu ridetniho obdobi v ridetnich knihdch a prokazuji se

iaetnimi doldady. traelnim obdobim je kalenddin{ rok.
Udetniclvi lede !'islav \ iazvce fesk6m.
Udetni data jsou zpracJvana v programu EIS firmy MUZO s.r.o, Praha, ktery odpovid6
poZadavkrim uvedenim v zikor'E t.563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve znEni pozddjsich
piedpist. Udetni zapisy nelze prcvaddt mimo ridetni knihy.
PouZivaa6 irdetni knihy/sestarry r

a) l[avni kniha
b) denik
c) knjh) anal)4icktch uar fi/evidencil

- matedrilovich zisob
- hmotn6ho a nehmotndho dlouhodobdho majetku, drobn6ho hmotndho a

nehmotndho dlouhodobdho majetku, drobn6ho hmotndho a nehmotn€ho majetku
- ridty ridtovd tiidy 3.
- pokladni kniha tuzemsk6
- valutov6 pokladni kniha



- kniha dos$ch a vydan:ich faktur
- mzdovd listy
d) hlavni kniha r",fkonov6
f) kniha podrozvahovich fdtri (ie soud6stl hlavni knihy)
g) saldokonta dodavatelt a odb&atelfl
i) opisy ridehrich poloZek

4. Zpilob a misto rischol"y fietnich zdznami:
Udetni pisemnosti ukl6da irstav odddlend od ostabrich pisemnosti do ridetniho archivu,

Pied ulozenim do archir,u jsou pisemnosti uspoiidany a zabezpedeny proti zhatd, znideni
nebo poikozeni a neopr6vndnd manipulaci, a jsou uspoi6driny tak, aby bylo ziqm6, le
jsou kompletni a kterdho obdobi se tikaji. Uietni pisennosti a, zlzaamy na technickfch
nosidich datjsou uklad6ny odddlend od ostatnich pisemrosti z bezpednostnich dtvodt.

Vsouladus $ 3l zdkonad. 563/91 Sb.,o tdetnicM, ve zndni pozddjiich piedpisi, a
dalBlch dotdenich z6koni, ve zndni pozddjsich piedpisri se fdelni pisemnosti a zAznamy
na technickich nosidich dat uschov6vaji s vfjimkami, uvedenjmi v $ 32 uveden6ho
ziikona v souladu s vnitinim piedpisem d. 1 "Syst6m zpracov6ni fdetnictvi, tischova
ridetnich pisemnosti, obEh ridetnich dokladt" dj. 41/010-35/07 ze dne 2. 7. 2007, jehoi.
soudrisd je i pl6n fschory ridetnich pisemnosti.

Objekt a mistnost fdetniho archivu: budova ristiedi ve Stmadech, mistnost d. 5

v suterenu a v mistnosti d. 128 v l.NP.
Alchivovan6 ridetni pisemnosti se eviduji v archivni knize. Archivni kniha je uloZena

v irdtArnd provomd-ekonomickdho irseku,
Udetni pisemnosti jsou do archivu piedSvdny po zaevidov6ni a odislov6ni v archivni

knize, po skondeni kalenddiniho roku.
Vyplijdov6ni fdetnich pisei Iosti z archi!'u schvaluje zamEstnanec tdtamy povdieni
vedenim archi\.u, o zaprijdenjch fdetnich pisemnosti vede evidenci s uvedenim
poiadov6ho disla, vyptjditele a data vyptjdeni a vr6ceni. Do fdetniho archivu maji piistup
zamEstnarci tldtrimy provoznE-ekonomick6ho liseku.

5. Aplikace obectrich tietnich zdsad:
Pro aplikaci obecnfch rldetnich z.isad v fdetnictvi ristavu je zpmcoviin systdm

vnitYnich piedpisri upravujicich vedenl rldetnictvi dj. 41l010-35 /07 ai 411010-46/01 a Lj.
411010-167110. Dodrzov6ni piedpisr! o fdetnictvi je soudasti internlch auditri finandni
kontroly v souladu se z6konem d. 320/2001 Sb., o finandni kontrole, ve zndni pozddjsich
pledpisri, a navazujiciho raitiniho piedpisu tistaru.

V ridetnictvi ristar.u bylo filov6no o finandnich prostedcich st6tniho rozpodtu
poslqztnutfch jednodivimi poskytovateli a piijemci, o nrikladech a rjnosech jednodivjch
projekti financovanjch z tdchto prostiedkri, v fdetnich knihdch analyticky odddlen6 a
v irdetni zaverce samostatn€ bez jejich vz6jemn6ho ztidtovini.

6. Zprisob oceiovini pouiit6 pro poloZlv aktiv a z6vazkri vietni toho. iak bylv
:

Zpfis ob oce kdn{ maj e t ku :
Majetek a z6vazky se oceiuji:
a) k okarDiku uskutednEni ridetniho plipadu
b) ke konci rozvahovdho dne (nebo k jin6mu okamZiku sestaveni ridetni zav€rky)

Jednotlivd sloZky majetku a zdvazkir v tidetnictvi a v ridetri zivdrce se oceiuji tdmito
z6vazn;fmi zprisoby;



a) hmotni majetek klomd zAsob, s vtjimkou majetku v]'tvoieneho vlastd dinnosti, se
oceiuje polizovacimi cenami,

b) bmotni majetek, komd zdsob, v)'tvoieni vlastni dinnosti, se oceiuje vlastdmi
nAklady,

c) nakoupend zdsoby se oceiuji polizovacimi cenami,
d) zisoby vyfvoiend vlastni dinnosti se oceiuji vlastnimi nrlklady,
e) penEzni prostledky a ceniny se oceiiuji jejich jmenovitfmi hodnotami,
f) pohled6vky pii vzniku jmenovitou hodnotou, pii Labtti za uplanr nebo vkladem

polizovaci cenou, zrivazky jmenovitou hodnotou,
g) nakoupent nelunotni majetek, komd pohled6vek, s vjjimkou nehmotndho majelku

v],tvofen6ho vlastnl dinnosti, se oceiuje poiizovacimi cenami,
h) nehmotn! majetek, kromd pobled6vek, rytvoienli vlastni dinnosti, se oceiuje

vlastnimi ndllady,
i) majetek v piipadech bezuplahr6ho nabfl, s vljimkou majetL:u uvedeneho pod

pismeny e) a g), anebo majetek v piipadech, kdy vlastni ndklady na jeho v)'tvoled
vlastni dinnosti nelze zjistit, reprodukdni poiizovaci cenou.

Upravy hodnot ocendni poloZek aktiv a zdvazki4 piechodn€ nebo trvald, nebyly v roce
2014 v tdetnictvi ristalu provedeny.

Zplisob stanoven[ iietn[ch a dafiovlich odpisft majetku:

Odpisovj plin slouZi jako podklad k lTdisleni oprdvek odpisovan6ho dlouhodobdho
maietku nehmotneho a hmotndho v pflrb6hu jeho pouZivr4.ni a fdetni jednotka jej zakotvila
ve vnitinlch piedpisech. Yyct'tfj z piepokl6dan6ho opotiebeni majetku vzbledem k
bdi1fon provoznim podminkr4m pouZlvrini. Pro ridetni odpisy je pouZita metoda linedrnl.
Pro dadovd odpisy, stanovend v souladu s ustanovenim z6k 58611992 Sb., o dani
z piijm0, ve zndtlj pozddj Sich piedpisri, j e rovndZ pouZita metoda line6mi.

Postup, metody a odpisovj plin nebyly v prub6hu roL:u 2014 mdn6ny.

7. Odchylkv od iiEetnich metod podle I 7 odst. 5 zikona t. 563/1991 Sb., o iietnictvi. ve
znini Dozdiiiich piedpisri, s uvedenim vliyu na maietek a ziv^zkv. finanini situaci a
r.isledkv hospodaieni: nevanildy.

8. Zptsob stanoveni opr6vek k maietku!
Opr6vky k dlouhodobdmu hmotn6mu a nehmotndmu majetku fstavu piedsta\uji

kumulatilar6 vjSi uplatndnjch mEslilrich rldetnich odpist dle odpisov6ho pl6nu rlsta\u,
idtovantch do nikladt v lidetnim obdobi roku 2014 a z piedclozich let, ryjadiuji miru
opodebeni. Oprdvky jsou pravidelnd mdsidnd tdtovdny a vedeny na fdtech:
073 Qpr6vky k softwaru
079 - Opr6vky k ostatnimu dlouhodob6mu nehmotndmu majetku
081 Og6vky ke stavb6m
082 - OprAvky k samostatn:fin movitim vEcem a soubonim moviqfch vEci
089 - Opr6vky k ostabrimu dlouhodob6mu hmotndmu majetku
a soudasnE i na jednotlivich invent6rniah kaltdch dlouhodob6ho hmohdho a nehrnotndho
majetku.

9. ZDtsob stanoveni reiln6 hodnotv maietku a z^y^zkril
O jednotlir.fch sloZk6ch majetku a zivazktt, kterd se k okamziku ocenEni oceiujl

reflnou hodnotou, nebylo irdtovfuo, tzn. ne\Tskgly se piipady ridtov6ni o:
a) cennjch papirec\ s vfjimkou cerurjch papiri drZenlfch do splalnosti, dluhopisech

poiizenich v pdm6mich emislch neurdentch k obchodovani, cennich papirech



piedstavujlclch fdast s rozhodujicim nebo podstatnim vlivem a cennfch papirech
emitovanich f delnf jednotkou,

b) deriv6tech.
c) majetk:r a zdvazcich v piipadech, kdy to ukl6d6 zvl6itni piedpis o oceioviini,
e) dr4sti majetku a z6vazkri zaji5tdn6ho deriv6ty,
I pohleddvk6ch, kterd by rlstav nabyl a urdil k obchodovdni,
g) zt'razcich'rfitit cenn6 papiry, kter6 by tistav zcizil a do okamZiku ocendni je neziskal

zpai,

10. ZDtsob tvorby a WSe lrytyoienVch opravnlch poloiek a rezerr. ierpdni rezerv:
a) Opravnd poloZka byla v)'tvofena k pohled6vce za dluZnikem Ing. Roman Rajsner,

TytSova 1507/11, Moravsk6 Tiebov6, IC: 63610345, prodej dievni hodnoty r. 2009,
v.s. 17332009, v nomin6lrri hodnotE 156583,- Kd, podminky pro tvorbu dle $ 8

zdkora t. 593/7992 Sb., o rezervdch pro zji5t€ni z6kladu dand z piijmt, ve zneni
pozdejs{ch pledpisrl, byly napheny.

b) Rezer\T v)tvoiene v piedch6zejicich fdetnich obdobich podle zAkona o rezerv{ch t.
593/1992 Sb., o rezeryAch pro zjistEni zdkladu danE z piijmt, ve znEni pozdEjsich
piedpist, s pldnovanjm derpdnim v roce 2014, byly dery6ny v souladu s ustanovenim

$ 9 - Rezervy na pdstebni dinnost, ve viSi 96 957,-- Kd.

11) Wznamn6 udflosti mezi rozvahoyfm dnem a okamzikem sestaveni riietni z6v6rlry
nodle 619 odst.5 z6kona t, i.563/1991 Sb.. o ritetnictvi. ve znEnl pozdiiiich
piedpisi. ti.:
a) skulednosti, kterd posk]'tuji dal5i informace o podmink6ch di situacich, L1erd

existovaly ke konci rozvahov6ho dne,
b) skutednosti, l'1erd jako nejiste podminky di situace existovaly ke konci rozvahoveho

dne,
a jejichi disledky mdni vjznamnjm zptsobem pohled na finandnl situaci ridetni
jednotky, v tomto lTmezenem obdobi v ridetnictvi ristal'u nevaikly.

12) fietnl olipadv s piepodtem aktiv a zivazkri v cizi mdn6 k rozvahov6mu dni kurzem

LYbl4!!Y44i!q.gNE: Z6dn6.

ll) Jin6 itetni iednotkv. v nichi istav s6m nebo prostiednictvim tieti osobv iednaiici
ieho im6nem a na ieho ridet dril podil: Z6dn6 piipady.

14) Piehled splatnfch zivazkfi poiistndho na sociilni zabezpeieni a piin 6vki na stitni
Dolitiku zamistnanosti:

Zev^zEk: datum variku dAs*a datum sDlatnosii:
okesni sprava sociAhiho
zabezpeleni Praha -

3t.12.2014 854 841,-- Kd 6. 1.2015

15) Piehled splatnfch zivazkfi veiein6ho zdravotniho poiiStdni:

ZiNazekl datum vzniku dAstka datum sDlatnosti:
Vseobecna zdravotni
Doiisfovna Praha - zaDad

31. 12.20t4 25t 742,--Kt 6. 1.2015

Vojenska zdravoini
Doiist'ovna Praha

31. t2.20t4 '7 032,- KE 6. 1.2015

oborova zdravotnl
pojisf ovna zamdstnancll
bant a ooiist'oven Praha

31. t2.20t4 36 838,-Kd 6.1.20t5

5



Zdravotni pojilfovna
Ministerstva uitra Praha

3t. t2.2014 42 290,-- Kt 6.1.2015

Revimi bratrsk6 pokladna
Ostrava

31.12.2014 4 739,-- Kt 6.1.2015

Cesk6 primyslova
zdravotni pojist'ovna
Praha

31.12.2014 16 97 t,-- KC 6.1.20t5

Zdravohi zamdstnanecka
Doiisdovna Skoda

31.12.2014 7 r24,-Kd 6. 1.2015

16) Piehled splatnfch zivazkri vriti celnim oreinrlm: Z6dnd

17) Piehled evidovanich daioWch nedoplatkri a pieplatkri:

Z6\azek:. datum vzniku d6stka datum sDlatnosti:
dafi z prljmn Szicktch
osob 12114

31. t2.20t4 299 020,-- KL 6. t.2015

dan z piijr l ryz. osob
\TbiranA zvliitni sazbou
12/t4

31. t2.20t4 8 043,- Kr 6.1.2015

dan z piijmri pr6\aricktch
osob r.2014
zaplac€n6 zalohy k 31.
12.20t4

31. t2.20t4 992 760,- Ka

- I 027 000,* Kd

30.6.2015

DPH z 12D014
DPH l/2015

31.12.2014
leden 2015

I 556 820,* Kd
-3 9',70,27 KE

25.1.20t5
25.2.2015

silnidni dan 2014 31.12.2014 -39 124.- Ka aoleolatek r

18) Vtsledek hospodaieni v ElenEnl podle hlavni a hospod6lsk6 (ti. dalsi a iino iinnosti
rlstavu a pro riielv danE z pliimri. obsaZend ve rrfkazu ziskri a ztrit k 31' 12. 2014:

Rok 2014
vKt

Hlavni dinnost Hospoderska dinnost (dals{ a

iine)
Vysledek hospodareni pied
zdandnim k 31. 12.2014

5 601445.21 | 546 70',7.24

1 150152,45
VYsledek hospodaieni po zdan6nl
k31.12.20t4 6157 392,45

Visledkem hospodaieni v ,,hlavni" dinnosti za rok 2014 byl zisk, pied zdaninim ve
viSi 5 603 445,21 Kd.

V r6mci sloupce ,,Hospod6iskd dinnost" ve Vjkazu ziskrl a ztrrity k 31. 12. 2014 dinil
\"isledek hospodaieni v ,,dalii" iinnosti v roce 2014 celkem zisk pied zdaninim
I 111725,64 Kd, kazdi jednotliv"i projeld (smlouva o dilo) realizovanj v tomto typu
dinnosti, dosdbl kladndho visledku hospodaleni.

V riimci sloupce ,,Hospod6isk6 dinnosf' dinil qfsledek hospodaied v ,;in6" tinnosti
yroce 2014 celkem zisk pied zdaninim 434 981,60 Kd, jednotlivd projekty nebo
alcivity vykonrivan6 v tomto typu dinnosti dos6hly kladndho visledku hospodaieni.



Kategorie Evidenanistav k31.12.2014 Prtm6rni pi€p. stav
k31.12.2014

I. Zamdstnanci ve vizkumu
Vjzkumni - VS

z toho - vddedti

- ostatni VS

DElnici

46

28

18

29

9

)41

111

7.4

I. celkem 84 74,5

IL Nevfzkumn6 sloiky
TFIP - VS

TI{P - SS

d6lnici. POP

4
4

10

4

4

8.3

II. celkem l8 16.3

L + II. celkem 102 90,8

19) Primirnv eyidenini piepoitenf poiet zamEstnanc& k 31. 12,2014: 90,8.

@:
vKd
Osobni n6klady 2014 Celkem Hla\ai dinnost HospodrAsk6

dimost
Mzdove nilklady 30 386 221.- 25 178 50',7.91 5 207 715,09
Zrikonn€ socirilnl
poiisrEni

10 254 716,- 8 482 568,42 7'7214'7,58

Ostatni soci6lni
Doiistdni

0 0 0

Z6korure socidlni
nAklady

493 029,23 102 721,77

Ostatni sociAlni
n6klady

0 0 0

20) Zptsob wpoi6d6ni r"fsledku hospodaieni z piedchrizeiicich fietnich obdobi a
@l

Hospoddiski qfsledek za rok 2013 po zdandnl dani z piijmli, tj. k rozddleni, dinil:
ll 822203.42Kd. ztohol
1. do rezervniho fondu bylo zt6to dastky vroce 2014 plevedeno 11822203,42 K(',

Z rezen'niho fondu bylo v roce 2014 pouzito 6 801 859,46 Kd - viz d6lebody 2. a3.,
2. dfstka ve vtsi 570 000,- Kd jako vinos z uplatndni ule\y z dariovlch odpobtu podle $

20 odst. 7 zrikona d. 586n992 Sb,, o danich z piijmti, ve zndni pozd6j5ich piedpisti,
byla poni,ila zrczewniho fondu v roce 2014 na dohnancovdni vlfzkumnjch projektt
v hlavni dimosti instituce,

3. dalii dristka ve vj3i 6231 859,46 Kd byla pouzita v roce 2014 na dofinancovdni
rjzkumrjch projeklri a ulvar0. veetne infrasrmktury.

21) Zprisob ziiitEni zdkladu dand z piiimi:
ZlkJad darLE z piijmt byl zji3t€n v souladu s ustanovenimi zrikona d. 586/1992 Sb., o
danich z piijmt, ve znEnl pozdCj lich pfedpisti.
U aktivit zaiazenich do dalSi dinnosti a jin6 dinnosti (ve vjkazu ziskt a zhat uvedeno
souhmnd v sloupci ,,hospod6isk6 dinnost") byla provedena fprava ridetniho vjsledku



hospodaieni na zriklad dan€ z piijmrt podle ustanoveni z6kona o danich z piijmt a byla
stanovena l.ise daiovd povinnosti, kter6 byla ndslednd zaridtovana jako rldetni piipad
fdetniho obdobi roku 2014. Daiova povinnost za, tok 2074 bude vypol6drina ve
starovendm terminu v roce 20 I 5 zipodtem proti placenjm zrilohrim.

22) Pouiiti daioyich rilev a zpisobv uZiti prostiedkri v obdobi roku 2014. ziskanich z
daiowch rilev v piedchizeiicim zdaiovacim obdobi. v ilenini za iednotlivd
zdaioYaci obdobi:
V roce 2014 istav pouZil ve prospdch hlavni dinnosti prostiedky ziskand z uplahrdnlfch
ilev z daioqfch odpodtt podle S 20 odst. 7 z/JKona E.586/1992 Sb., o danich z plijmri, ve
zrEni pozdEj Bich piedpisi, za rok 20 1 3 .

Prostiedky ziskand takto dosazenou fsporou daiov6 povimosti byly ve visi 570 000,- Kd
pouzity k dofinancov6ni ndkladi vjzkumnjch projekti, tj. k financovrinl n6kladt
souvisejicich s dirmostmi, z nicM zlskan6 plljny nejsou piedmdtem dand z piijmri rrimci
hlavnl iirmosti fstaru. Prcjekty byly soudasnd dAle dofinancov6vdny i z dalSich
prostiedkri z hospoddiskdho vfsledku za rok 2013 a z prostledkri rczemriho fondu ristavu.

23) Informace o Wznamn'ich poloikich rozvahy a yikazu ziskfl a ztr6t u kterfch ie
uvedeni podstatn6 r'ro hodnoceni finanini a maietkov6 situace a yisledku
hospodaieni ristavu. pokud tyto informace newplivaii piimo z rozvahy a vikazu
zisku a ztr6t:
a) piirustky a tbytl*7 u vjznamn;fch poloZek roz-ta!\y a vtkaz$ a ziski a ztrat:

v tis. Kd
Polozka Stav

k31.12.2013
Stav
k3t.12.2014

Texi

018 - Software 5 350 4 604 Snizeni hodnory r1ftu predstavujl pflpady
vylazenl zasteal6ho nepoliebn€ho drobneho
dlouh. nehmohdho maietku.

042 - NedokoDeent dlouhodobt 328 3441 Rozdll pf€dstavuje hodnotu:
a) 2 505 tis. Kd rekonstrukce objektu Ndrodni

bdky osiva ve VS Kunovice. kolaudace v
2l2A15

b) IL etapy rekonst.ukce Klonovdho aJchivu s

mated.ice - 320 tis. Kd, v€ eizkumn€ stanici

b) 293 tis. Kd za 1. aisi projekov6
dokumentace rekonslrukce tpmvna lody

3ll,Odbdrareld 2 248 Stav pohled6vek k 31.t2.2013 vtznamnd
ovlivnila fakturace vilosn z uzavienich smluv
o dilo 0'3/2013 a 0-22l/2013 v hodnoG 1393
ns. Kd (vse VLS. s.p., Prala ve lhttd
splahoso a lesplacena pohledivka za prodej
drevnl bmoq'fav.s.2133213 v hodno€ 621tis.
Kn - nhada byla Drovedem v ledN 2014.

3 l5 - Ostatri pohledavry 11142 461 Zmdnu hodnoty ostarnich pohl€d6vek ovlivnily
piipady v roce 2013. zejndm:
" {'hrada pohl€ddvky k lystalene bianco

smdnce ristavcem pl. V. Noskovou ke kupnl
smlouve ze dne 13.10.2010 k prodeji
nemovitosti Tadrova 229. Pnt\a 5

Zbraslav, v hodnote 643,7 tis. Ke - lhrada
./ 4l2ll3

' vaik pohledavky ve visi 10684 tis. Kd a
advok6tni kancehfi Mgr. Hloz-kovd, Praha 3
(SvEreneckd smlouva d. R-33/2013, ze dne
10. 9. 2013 z titnlu t'hrady kupnl ceny
kupujiclm do advokAtnl nschovy pii lln6ni
podmlnek Kupni smlouvyze dne 10.9.2013).

388-Dohadn"ttry aktivd 6641 8l Sniz€ni hodnoty fliu reprezentuji piipady
oeekAvantdl nhmd doplark'i cen projektrr
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- Beneftt 7/Cil 3 z SAB Drdzd'any
- FutMon z EC- TI Hmburk

9l I Fondy 28 140 34 815 Zvrseni hodnory nttu ovlivnil pilddl zdrojt do
rezervniho fondu z hospod6lskdho vrsl€dku
roku 2013, d6le pak nlst hodnory fondu
reprodukce dlouhodobdho maietku.

33 I - ZmEstnanci 2 622 2136 Snlzeri hodnoty zfvazkt v0di zameshuctn
z ritulu vnltcenich mezd za mesic 1212014 je
ovlivnen nizslm poatem ,mdstnanct v roce
2014 oproti rcku 2013.

336 ZavazLy k insiitrclm soc.
zab. a ver. zdr.pojistdni

| 102 1222 Snlzeni hodnoB, znvazhi vnni in$iruclm soc. a
zdrav. pojiltdni z titulu sdzek z mezd za ndslc
l212014je ovlivnen nizsin poatem
zamdstnancn r roce 2014 Droti roku 2013.

343 - Dad z pridand hodnory 2 2t5 l 55J Hodnoru fijtu ovfivnujt obchodni podminky
v uzavienich obchodnlch smlouvich tstavu, u
sj€dnavdtch obchodlic! pripadt v roce 2013
prevazovaly u obchodnlch podminek ve
smlouvAch falnurace plndni aZ po skordenl
Draci. ri. v orosinci2013.

346 Z6\azky ze yzlahr k l14 448 Hodnotu 
'1axu 

ovlivril stav odvodi do stAinlho
rozpotiu z titulu neslotiebovanicl dotacl a
p spevku na VaV projekty. Zdnvodneni
odvodn u konkrdtnlch projekn VaV uv€dli
koordinatoii prcjekrt v periodicLtch. ptlp.
zAvdr€dntch zDrrv6ch Droiektn za rck2014.

502 - SpoAeba enefgie 1681 | 294 Snizenl ndlhdn ovlivnil visl€dek cetrhdlnlho
nakupLr elektrickd energie prosAednictvim
zfizovalele v roc€ 2014.

503 - Spolieba ostatnich
neskladovarelntch dod{vek

l 630 t59 Snizeni nakhdn ovlivnil vysledek centrdlnlho
n6kupu plynu prosfednicrrinr ziizovatele
v roce2014.

5tl Opravy a udrtovrni | 544 3 295 Zviseni hodnory 
'idtu 

ptedstavuje zejmena
minotddnd oprary sfech proti zatekdni ve
Strnadech, n6kladt na odstranovrni zrvaznich
neshod zjjstdnich lri revizi etekrriclgch
instalaci a vedenl na oracovisti Sifladv.

5 12 - Cestovn€ t'726 2 255 N6Jlisi hodnory ilCtu ovlivnila zejn€na hodnola
zahrminnich pracovnich cesl zameshanci

i38-Ostabiddd apoplatky 648 346 Snizeni hodnoq, predstavuje platby dane
z prevodLr nemovitosti u realizovmtch prodejn
nemovitdho maje*u v roc€ 2014 jejichz
hodnota byla podslatt nizsi nez v roce 2013.

549 - Jin6 ostahi nakhdy t618 1967 Zvtseni ndkhdn na ridtu 549 Jind oslatni
n6klady vr. 2014 ovlivrila plalba thrady
doplarku projektu FulMon zroku 2011 o
vzniklou ztr6tu z projektu ve yili 735 tis. Kl,
aist€dnd eliminovanou vtnosoqh kuEorim
rozdllem re zahrdidnl platby v EUR. Naproti
iomu n6tlady na tvorbu foldu rilelovd
uraentch prostledkn dle zdkona d. 341/2005
Sb., o verejntch vyzkumntch institucich, ve
znenl pozddjsich pledpist, vroce 2014 se

snizily o 570 tis. Kt.
552 - ZC lrodmdho hmotndho a I 057 143 Snlzenl hodnory fatu souvisi s pflpady

realircvantch prodeju nemoviteho najerku
vroce 2014, kter€ byly v niZJIch hodnotAch

602 - Trzby z prodeje sluzeb 25 879 20 527 Snlzenl hodnoty trzeb z prodeje sluteb souvisi
sdalSlm pokl€sem vtnosn za dinnosti
poskytove€ v rdmci duzeb ziizovareli,
zeimdna z aktivit Lesni ochrme sluzbv.

648 - Ztdbvanl fo.dl 3 709 1 828 Hodnory derlan6ho FUUP v rcce 2014 byly o
151 tis. Kd vyssi zvise.i hodnoqr pouziti RF
vroce 2014 oproti pledchoztmu. roku
predstavuje hodnotu +3948 iis. K6. Cerprnl
prostiedkn .ezennlho fondu souvisi piedevsim
sdofinucovdnlm vlzkumDtcli Droiekri.



zabezpelenim nezbytn€ho fungovdnl tlvarn
instituce vlivem zpozddntch vtberoyjch rirenl
ze strany zrizovatele a nasledndho kaceni
hodnoty uzaatumtch smluv o dilo.

652 Ttuy zwadeie
dlouhodobdho nehmot. a lnnot.

14 864 8 670 V r. 2014 byla hodnota na fliu ovlivndna
podiem a hodnotou realizovantch plipadt
dodei'1 dlouhodobdho mdeiku.

o)

d)

informace o tfiznatwrych poloZkach rozvahy a yikazu ziskfi a zh6t, kerd jsou
kompenzov6ny s jinfmi poloZkami v roz:taze a vlkazu asku a ztr61: kompenzace se
neryslq,.tly.

wokov6 sazby a popis zajiltdnl rivdru: fstav v toce 2014 nepouzival cizl zdrole
fi[ancoviini.

piijald dotace na provozri rldely v hlavni dinnosti ze st6tnlho rc4rodtu, rozpodtu
rizemniho sarnospr6vndho celku nebo ze stiitnich fondt, s uvedenim \.iSe a zdroJe:

CRZ - Ministelstvo zemddElstvi

Ukazatel

Poskytnuto
k 31 .12.2014 v

Cerpano k 31.
12.2Ol4 v Ka

Skutednd
pouZito

k 3t .t2.2014 \
Kd

Vratka dotaci a
navratrich
finandnich
lypomocl

pii finandnim
\ypol6d6ni v Ka

A.1. Neinvestiani dotace celkem 351?0000.- 15i70000.- 34122196 54 441 603 46

RO 0114

Q1024085
Qt 2,4.l68

Qnl2,4.l70
Qnt2Al?2
Qnt24t74
Qn l2a20t
QIr2202r8
QJ12202t9
QJ1330240
QIl024256
Qt12203t4
QJ1220316
Q!12203tl
QJ1230330
QJ1220331
QJ1230334
QJ123037r

16102000,"
986000,-
1156000,-
2116000,,
803000,-

21r0000,-
196000.-
189000,-
224400,-
1639000,-
2513000,,
330000,-
281000,-
366000.-
r470000,-
6n400.-

2511000,,

16102000,-
986000,-
1156000,-
2116000,-
803000,-

2110000,-
?96000,-
189000,-
224004,"
1639000,-
2513000,-
330000,-
281000,-
366000,-
r470000,-
671000,-

2511000,-
905000.,

16102000,,
986000,,
1r56000,,
2r16000,-
803000,-

2104t50,t9
76t452,29
189000,,
220000,-

t637 450.50
2141844,82
295494,14
281000,.
366000,-
1470000,-
671004,-

25i1000,,

0,-
5849,81

34547,11

0,-
r549,50

371155,t8
3454\26

0,,
0,,

0,-
0."

A.1. Investianl dotace celkem 7353308,- 7353308,- 7353307,98 0.42

a. j. 5 521 2 /20 1 4-MZE- 162 12, tA* 8.,
bod i.4.1.

?353308,- ?353308,- ?353307,98 0.42,
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Zdroj: Jini poskytovateld a plijemci - Technologicka agentwa CR, Ministerstvo
ml6deze a tCl Slatutami mdsto lLadec Kr.ilov6:

Ukazatel

Poslqtnuto
k31.12.2014

vKd

Cerpano k 31.
12.2Ol4 v K(

SkutednE
pouZito

k31.12.2014
vKd

navratntch fiianinich

pli fnandnim
\Tpol6d6nl v Ka

A.1. Neinvestidn{ dotace celkem 8062090.45 797'24.91 '1970t94.40 .l526.51

TACRo4o21671
TAcR04o21 541
TACRo4o21532
TACRo2o21250
TACR02020335
TAdRo1020673
TACRo3o2o55i
TAdRo4o2 t 467
OP VpK S-TROIM
OP VaVal CZ.1 .0513.2.OA112,0236
cosT.cz LD13009
cosTcz LD13007
cosT.cz 1D13008
cosT.cz LD]41t0
cosT.cz lD14116
cosT.cz 1D14124
Stlvl HK2014l1755

843667,-
499000,-
901000,-
182000,,
400000,-
795000,-
450000,-
405000,-

182963,42
460031,35
500000,-
500000,-
250000,,
562000,-
560000,-
560000,-
11428.68

843667,-
499000-
901000 -
182000,,
400000,-
795000,-
450000,-
405000,-

142963,42
460031,35
500000,-
500000,-

161630,46
562000,-
560000,-
560000,-
11424,64

843667,-
499000,-
901000,-
182000,-
400000,-
795000,-
450000,,
405000,-

142963,42
460031,35
500000,-

497364,95
161630,46
562000,-

559108,54
560000,-
1142A,6A

0,,
0,-
0,-
0,-
0,,
0,,
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

2635,05
0
0

891,46
0,,
0.,

A.2. Invesxidnl dotace celkem 0

0 0

2.

3.

4.

t.

5.

6.

C6st II.

Oreanizaini sloiky s vlastni privni subiektivitou rebyly ziizeny.

Vklad do vlastniho imini. povaha a Wie vkladt a zripisy vkladri do reistiiku
veieio{ch r"izkumnich instituci: Tddni

Akcie a podily v roce 2014. niehled. poiet a imenovitii hodnota vietni infonnaci o
ocenCnir ZAdn6.

Maietkov6 cerm6 Dapira. t-vmdniteln6 a prioritnl dluhoDisv nebo obdobne cenn6
papiry a pr6va v roce 2014. informace o ieiich druhu. poitu a rozsahu pr6v. kter{
4ropiiiuii:
Udet 063 - Dluhov6 cenn6 papiry drZend do splatnostit zaji3t'ovaci blanlo smEnka se
smdnednim prohl6lenim a uzIl€.r'im zdvazkt s doloZkou ,,bez protestu", vistavce: Pavel
N6hlik, Tadrova 230, Praha 5 - Zbraslav, jako zaji5t'ovaci instument na zaplaceni dluhu
pi. Miluie N6h1ikov6 ve 'rtgi 168 130,70 Kd podle rozsudku Obvodniho soudu pro Prahu
5, sp. zn. 16 C 210/2009 a 16 C 325/2010.'n piipadd neplaceni dlulu ze strany dlulnika:
N6hlikov6 Milu5e, Tadrova 230, Praha 5 - Zbraslav, podinaje mdsicem imor 2015, resp.
prodleni ve spl6tk6ch o vice jak jeden m6sic, je remitent opravnen uplatnit sv€ pr6vo u
Wstavce.

Dluin6 idstky viii viiiteltm, kter6 vzniklv v dan6m riietnim obdobl a u kterich
zbytkovd doba snlatnosti k rozvahov6mu dni plesahuie 5 let: nevznikly.

Dluhy cizich riietnich iednotek. krvtfch plnohodnotnou zirukou. danou fstayu:
nevzdkly.
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7.

8.

Finandni nebo iin6 zfvazkv. kter6 neisou obsaZeny v rozvaze: nevznikly.

Rozsah. ve kterEm byl yipoiet zisku nebo ztrity ovlivnEtr zprisoby oceiovdni
fiBaniniho maietku v prrib6hu fiehiho obdobi nebo bezprostiednE piedchizeiiciho
fietniho obdobi: nebyl ovlirmEn.

d6rcich a Diiiem
li se o Wznamnd ooloZlry, nebo pokud to wiaduie zvl6Stni priyni piedpis:

Piiiatd dary:
MORAVIA STEEL a.s., Tiinec - Slard M6sto, Darovaci sn. ouva d, 1112014 ze drLe 31 . 3 .

2014, \ile daru 600 000,- Kd, za ridelem prov6ddni dlouhodobdho kontinuilniho
fzkumu v oblasti sledovdni vj.voje hydrologiclrych pomEnl experiment6lnlch lesnich
povodi v Moravskoslezs\fch Beskydech v roce 2014.
Poskytnut6 darv: Z6dn€

10. Piehled o veieinich sbirkich podle zvl65tnich prrivnich niedpisri. s uvedenim riielu
a r'tgi wbranich iistek: listav veiejnd sbirky nezajiit'uje, touto dimosti se nezabivd

1 1. ZiiBe!4qbOt: zedr6

12. Soubory maietku v piipadi kulturnlch pam6tek nebo piedmitri kulturnl hodnotyl
l6dn6.

13. Celkov6 Wmira lesnich pozemki s lesnim porostem. r"fBe ocenini lesnich porostri

\4,!4!: Zvolenf zprisob ocendni: ryh1. d. 504/2002 Sb., g 30, odst. 3).

Katastrnhl
Katastrdlni f zeml n6zev:

Cena za
jednotkuv
Ki

katastnilni fzeni v
K'

660t75 JIloviStd t87 466 5',7 10 685 562
627828 Karlik 3 718 5',7 2t1926
666343 KIinec 2 240 57 127 680
6'7',7345 Kunovice u Uhenkdho Hradiste 47 818 57 2'725 626
683973 LiDence 439 25 023
'7L6201 Osirozsk6 Nov6 Ves 49 604 57 2 827 428
7 24904 Pohoii u Prahv 69 829 57 3 980 2sl
7 38620 Radotin 634736 36179 952
662s00 TEptln 558 5'7 31 806
660183 Trnov6 u Jflovistd 9 743 5'7 555 351

78'7272 VSenory 85 965 57 4 900 005
745278 Zadni KoDanina 609 482 57 34 740 474
79t133 Zbraslav tt 754 57 669 978
670308 Kostelec u Kiizkri t184313 101 705 841

Celkem za \ryLHM. v.v.i. (v KO 3 497 665 199 366 905

t2



e6st IIL

3.

4.

2.

l. Poigt I poltavg4i z3mistnanci. kteii isou soutasn6 denv statut6rnich a kontrolnich
orginri. urienich ziizovaci listinou istavu:
a) dozordl rada: v dozordi radd je celkern I zamdstnanec ristalu. v postaveni ve funkci

vedoucjho utvaru k rozvahovemu dni,
b) rada instituce: v rade instituce je celkem 8 zamestnancli listal.u, z toho 4 v postaveni

vedouciho irtvaru a 4 ve funkci vddeckdho pracovnika, k rozvalovdmu dni.

Vfie stanovenfch odmdn a funkinich poiitkt za riietni obdobi 2014 ilenrim dozorii
rady a rady instituce z titulu ieiich funkce: v rcce 2014 byly ztizovatelem staroveny a
urdeny k q,placeni odmEny dlenrim dozordi rady a rady instituce ve vfsi 102 550,* Kd.
Stanoveni r".fse odmdn je upraveno Pokynem MZe, i,i. 3059112009-18020/13220 ze dne
15.9.2009.

Vrile vzniklfch nebo smluvn6 siednanfch zriLvazkri ohledni b.i"valfch ileni orednri
fstavu: ZAdnd nejsou.

statutiirnich. kon ii fstavu a
piisluiniki v osobich. s nimi.Z ristav za rok 2013 uzaviel obchodni smlouw nebo iin6
qmluyni vztahy:
Clenovd rady instituce fsta\,'u a jejich rodinni piisluSnici podali fomou destndho
prohldSeni negativni prohlageni ve vdci svd tdasti v osob6ch, s nimiz rlstav za. tok 2014
uzaviel obchodni smlou\'y nebo jind vztahy, s vtfjimkou dlena:
Maxkdta Knizkov6 - Ceskri akademie zem6ddlskjch vEd, Praha 1 - z tilulu pracor,nd-
pr6vnlho vztahu v pr6vnick;ich osob6ch, s nimiZ mdl ristav v roce 2014 uzavien6 smluvni
vdahy.
Clenove dozordi mdy rista\,'u a jejich rodinni piisluSnici podali formou destndho prclLl{Seni
negativni prohlriieni ve vdci sv6 fdasti v osobdch, s nimiz ristav za rok 2014 tzayiel
obchodni smlouvy nebo j ind vztahy.
Reditel rlstavu a jeho rodinnj piisluinik podali formou destn6ho prohllseni negativni
prohldsenl ve vdci svd ridasti v osob6ch, s nimiz ristav za rck 2014 uzaviel obchodni
smlouly nebo jin6 vztahy.

5. Zrilohy. zrivdavlv a rivdrv. poskytnut6 ilenrirn statutrirnich. kontrolnich a iin ich
orsdnri istavu s uvedenim t"ise, lirokovd sazbv. hlavnich podminek. proplacenfch
tistk6ch, zrivazki niiiatfch na ieiich ritet iako uriiff druh zirukv s uvedenim
celkov6 r"fie pro kaidou kateeorii ilenri: tyto pilpady nevzdkly.

6. Dal5i informace:
a) podle zvl6stnich pr6\dch piedpist: dalii informace se neuvddi, zvl6stni pr6vni

piedpisy povinnost nestano\,'uji,
b) podle rozhodnuti statut.imich organi ristavu: nejsou stanoveny.

Strnady, 20. biezna 2015

Zpracoval Ing. Jitka Vdtn6,
ekonomicki

doc. RNDr. Bohumir Lomskf,
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