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SILVICULTURAL MEASURES FOR BIRCH STANDS 
IN LOWLANDS

Abstract

Birch is a  marginalized productive tree species in Czech forests. However, its 
potential to provide both productive and non-productive forests services is 
indicated by foreign experience and new knowledge of domestic research and 
practice. Presented forest guide is focused on birch stands in lowlands. Silvicultural 
measures are formulated on the basis of actual knowledge synthesis for stands with 
high and low quality and for neglected stands with no thinning. Techniques for 
mixtures with birch are described separately. Production and ecological capabilities 
of birch are taken into account differently by conditions of individual forests units 
and by the age.

Key words: silver birch, Betula pendula Roth., thinning, forest regeneration, 
wood-production service
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1 ÚVOD

Přístup k bříze bělokoré (Betula pendula Roth) je v hospodářské praxi stále zatížen 
její historickou klasifikací, jako plevelné dřeviny a její využití se často omezuje jen 
na  její „připouštění“ na  lokalitách, kde se nedaří obnova hospodářských dřevin. 
Její využití jako meliorační a zpevňující dřeviny je v příloze č. 4 vyhlášky 83/1996 
Sb. omezeno pouze pro přirozená borová stanoviště, exponovaná, kyselá a vodou 
ovlivněná stanoviště nižších poloh. Skutečnost, že současné zastoupení břízy 2,8 % 
převyšuje její přirozené zastoupení, tj. 0,8 % (MZE 2016) je dána jejím širším po-
užitím v  druhé polovině minulého století při obnově lesa v  imisemi zasažených 
oblastech, kde vznikly tzv. porosty náhradních dřevin (Slodičák et al. 2008, 2009, 
Tesař et al. 2011). 
Využití břízy v lesním hospodářství je aktuální také v souvislosti se stále vysokým 
podílem nahodilých těžeb (abiotické a biotické škody zejména ve smrkových poros-
tech) a vznikem velkoplošných holin. Bříza je zde doporučována při tzv. dvoufázové 
obnově (Souček et al. 2016), kde je hospodářsky zajímavá i její produkční funkce.
O produkční schopnosti břízy jsou k dispozici zejména zahraniční poznatky (např. 
Cameron 1996, Simard et al. 2004, Johansson 2007, Hynynen et al. 2010, Uri et 
al. 2012, Hytönen et al. 2014, Jagodziński et al. 2017). V rámci trvale udržitelné-
ho hospodaření v lesích je v praxi poptávka po informacích o využívání biomasy 
lesních dřevin při zachování funkčnosti koloběhu živin v  lesních ekosystémech. 
Opět jsou k dispozici výsledky spíše ze zahraničí, ze severských zemí a ze středo- 
evropských horských podmínek (Palviainen et al. 2004, 2010, Hansson et al. 
2013, Kikamägi et al. 2013, Hellsten et al. 2013, Schua et al. 2015).
Z uvedeného je zřejmé, že bříze je třeba věnovat v lesnickém výzkumu a praxi ná-
ležitou pozornost. Poznatky ze zahraničí lze využít při jejich ověření v podmínkách 
našich lesů. Často se totiž jedná o  výsledky z  poněkud odlišných lokalit a  jejich 
přímá nekritická aplikace na podmínky ČR může být riskantní. V současnosti pro-
bíhá na našem území celá řada aktivit spojených s výzkumným a poloprovozním 
ověřováním postupů pro lesnické hospodaření s břízou. Vzhledem k rozmanitosti 
přírodních podmínek je problematika diferencována. Předkládaná metodika se za-
bývá uplatněním břízy v lokalitách 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) v ná-
vaznosti na podmínky borů (0. LVS). Pěstební doporučení vychází z nových výsled-
ků získaných v březových porostech o produkci, nadzemní a podzemní biomase 
a reakci na pěstební zásahy při řešení projektu TA04021532 „Udržitelná produkce 
a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh“. V meto-
dice jsou dále zohledněny již publikované poznatky z domácí a zahraniční odborné 
a vědecké literatury a také zkušeností praxe. 
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2 CÍL METODIKY

Cílem metodiky je poskytnout uživateli pěstební postupy směřující k plnění funkcí 
lesa v  březových porostech prvního a  druhého lesního vegetačního stupně. Do-
poručení zohledňují produkční a ekologické možnosti využití břízy diferencovaně 
podle podmínek jednotlivých CHS a podle věku. 

3 VLASTNÍ POPIS METODIKY

3.1 Vymezení stanovišť pro březové porosty

V rámci vymezení 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) a borů (0. LVS) je bří-
za bělokorá (Betula pendula Roth), případně bříza pýřitá (Betula pubescens Ehrh.) 
zastoupena v přirozené druhové skladbě maximálně do 20 % (Plíva 2000, tab. 1). 
Pouze jako přimíšená (+) je bříza uváděna na stanovištích borů v cílovém hospo-
dářském souboru (CHS) 01 na souboru lesních typů (SLT) 0X, v CHS 13 na SLT 
0K, 0O a 0P, v CHS 23 na SLT 2I, v CHS 25 na SLT 1S a 1O a v CHS 27 na SLT 2P. 
Naopak až 20% zastoupení v přirozené druhové skladbě je pro břízu bělokorou uvá-
děno v CHS 27 na SLT 1P a 1Q a pro břízu pýřitou v CHS 01 na SLT 0R a v CHS 39 
na SLT 0T. Na ostatních uvedených jednotkách je bříza zastoupena 10 % (případně 
v rozmezí + až 10 %). Z uvedeného je patrné, že bříza je přirozenou součástí stano-
višť borů a lokalit 1. až 2. LVS. Z hlediska produkce zde však není dřevinou základní 
a její podíl v cílové druhové skladbě zřejmě nepřesáhne uvedených 20 %.
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Tab. 1: Zastoupení břízy v přirozené druhové skladbě na stanovištích borů a 1. až 2. 
lesního vegetačního stupně (podle Plíva 2000).

CHS SLT Zastoupení 
břízy v % CHS SLT Zastoupení 

břízy v % CHS SLT Zastoupení 
břízy v %

01 0X + 13 0O + 25 1S +
01 0Z 10 13 0P + 25 1O +
01 1Z 10 13 0Q 10 27 1P 20
01 2Z 10 21 1N +-10 27 2P +
01 0Y 10 21 2N +-10 27 1Q 20
01 0R 20* 23 2M 10 27 2Q 10
13 0M 10 23 3M 10 29 1T 10*
13 1M 10 23 4M 10 39 0T 20*
13 0K + 23 1K 10 39 0G 10*
13 0N 10 23 1I 10
13 0C +-10 23 2I +

CHS – cílový hospodářský soubor, SLT – soubor lesních typů, + vtroušená (méně než 10 %), *bříza 
pýřitá

3.2 Produkční a ekologické funkce břízy 
v podmínkách 1. a 2. LVS

Na stanovištích s přirozeným výskytem břízy v borech, 1 a 2. LVS (tab. 1) má tato 
dřevina pouze průměrnou bonitu. Průměrná zásoba březových porostů v celé ČR 
se pohybuje kolem 160 m3.ha-1 (Kouba, Zahradník 2010). Podle našich zjištění 
v podmínkách 1. až 2. LVS jsou schopny březové posty dosáhnout na CHS 27 a 29 
ca 140 až 220 m3. ha-1 v rozmezí věku 40 až 70 let. Lepší produkční schopnosti lze 
v rámci těchto LVS očekávat na stanovištích bohatších. To naznačují i naše výsledky 
v podmínkách 1. až 2. LVS na SLT 1O a 1V (CHS 25) s hektarovou zásobu ca 150 až 
230 m3 v rozmezí věku 40 až 80 let. Lze předpokládat, že na stanovištích živné řady, 
případně na stanovištích bývalých zemědělských půd budou produkční možnosti 
březových porostů ještě vyšší. Taková stanoviště jsou také doporučována pro pěsto-
vání vysoce produkčních porostů břízy v zahraničí (Cameron 2006). 
Pro popsání souběhu produkční a ekologické funkce břízy v uvedených podmín-
kách lze uvést naše hodnocení kvantity a  kvality (zásoba živin) celkové bioma-
sy ve  22letých porostech na  stanovišti březové doubravy (SLT 1Q). Kolem 60 % 



10

(ca 120 t.ha-1) celkové biomasy tvořily kmeny s  kůrou, 20 % (ca 40 t.ha-1) před-
stavovala shodně podzemní biomasa (pařezy a  kosterní kořeny) a  větve s  listím. 
V biomase břízy bylo na jednom hektaru porostu v průměru akumulováno 369 kg 
dusíku, 26 kg fosforu, 119 kg draslíku, 255 kg vápníku a 46 kg hořčíku. Nejvyšší kon-
centrace živin byla zjištěna v listí, ale největší zásoba živin byla nalezena ve větvích 
s ohledem na jejich celkovou biomasu. Zásoba živin v kořenech a pařezech, které se 
při těžbách neodstraňují, činila 15–17 % zásoby živin obsažených v celkové bioma-
se. Na základě uvedených výsledků lze tedy doporučit při výchovných a obnovních 
těžbách i ponechávání biomasy větví k rozložení, aby nedocházelo k dalšímu ochu-
zování na živiny chudých stanovišť.
Neopomenutelná je i meliorační funkce břízy, přičemž je však třeba rozlišovat sta-
novištní podmínky a přihlédnout k částečně odlišným ekologickým nárokům jed-
notlivých druhů bříz (Kacálek et al. 2017). Ze stanovišť 1. a 2. LVS je bříza bělo-
korá v hospodářských lesích optimální meliorační dřevinou na stanovištích v CHS 
13, 21 a 27. V lesích ochranných (CHS 01) je bříza bělokorá optimálně využitelná 
na stanovištích zakrslé edafické kategorie, bříza pýřitá pak na edafické kategorii R. 
Vyhovující dřevinou z  hlediska meliorační funkce je bříza bělokorá na  stanoviš-
ti hadcového boru a bříza karpatská na řadě dalších stanovišť, zvláště xerotermní 
edafické kategorie.

3.3 Pěstební postupy

3.3.1 Péče o nárosty a kultury

Obnova a zakládání březových porostů není v této metodice detailně řešena. Lze 
vycházet z publikovaných postupů pro řešení dvoufázové obnovy (Souček et al. 
2016) nebo poznatků zahraničních (Cameron 2006). Na vlhkých a studených sta-
novištích lze obnovu provádět na větších plochách ve srovnání se suchými a teplý-
mi stanovišti. Pro zahájení obnovy není třeba čekat na semenné roky, protože bříza 
většinou plodí dostatečně každým rokem. Na  bohatších stanovištích se sklonem 
k zabuřenění je vhodná příprava půdy provedená před podzimním opadem semen. 
Nálet břízy je v mnoha případech velmi spontánní a s dostatečnou hustotou. 
Pokud jde o umělou obnovu břízy, je osvědčenou metodou síje. Pro výsadby jsou 
minimální počty pro zalesňování stanoveny vyhláškou č. 139/2004 Sb. na 6000 je-
dinců na hektar. Na základě nejnovějších poznatků je navrhováno snížení této hus-
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toty na 4000 (Slodičák et al. 2017). V zahraničí (Cameron 2006, Hynynen et al. 
2010) jsou doporučovány ještě nižší hustoty (1600–2500 ks.ha-1) při velkém důrazu 
na vysokou genetickou kvalitu sadebního materiálu. I při takovýchto sponech se 
kmeny postupně čistí a hlavní větve pod živou korunou opadávají ještě před zahá-
jením výchovy.

Nutností je u většiny kultur i nárostů odpovídající ochrana proti okusu zvěří. V kul-
turách (zejména na živnějších stanovištích) pak ochrana proti buřeni.

V nárostech s velkou hustotou je třeba provést prostřihávku (čistku) tak, aby při 
horní výšce 3–5 m zbylo v  porostu 2500 až 3000 jedinců. Proředění je potřebné 
zejména jako opatření pro snížení rizika škod sněhem, které jsou nejčastější v této 
růstové fázi (Martiník, Mauer 2012). Škody sněhem nejsou sice v lokalitách do 2. 
LVS časté, avšak jejich rozsah může být kalamitní (Novák et al. 2013). Zásah je 
veden negativním výběrem, přičemž přednostně se odstraňují nekvalitní kmeny 
z nadúrovně a úrovně a zásah se dokončí v podúrovni na požadovanou hustotu. Vo-
dítkem načasování a přiměřenosti zásahu by mělo být zachování délky korun stro-
mů hlavního porostu až na 50 % celkové výšky jedince. Biomasu těžených stromků 
je vhodné (zejména na chudších stanovištích) ponechat v porostu k rozkladu. 

3.3.2 Výchova březových porostů

Při plánování výchovných zásahů v březových porostech je vhodné provést diferen-
ciaci podle produkčních možností stanoviště a aktuálního stavu porostu. Na bohat-
ších stanovištích a v kvalitních porostech (dostatečný počet rovných kmenů s pra-
videlnou korunou) lze i v podmínkách 1. a 2. LVS odpovídající výchovou docílit 
zvýšení kvality produkce. Naopak na  chudších stanovištích a  v  méně kvalitních 
porostech lze intenzitu výchovy snížit a soustředit se na kvantitu produkce, tj. zá-
sahy provádět až při dimenzích, které umožní uplatnit těžené dřevo v sortimentech 
vlákniny, případně paliva.

V doporučovaných postupech jsou opatření plánována podle horní porostní výš-
ky, která je definována jako výška 100 nejsilnějších stromů na 1 ha porostu. Není 
tak nutná další diferenciace podle bonity stanoviště, protože určené horní výšky je 
na bohatších stanovištích dosaženo dříve (zásah je proveden v nižším věku) a na-
opak na chudých stanovištích později (zásah bude proveden ve vyšším věku). Pro 
účely plánování jednotlivých zásahů stačí horní výšku stanovit (zejména v mladých 
porostech) i  orientačně jako průměrnou výšku 10 nejvyšších stromů v  porostu 
v okruhu ca 15 m.
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První výchovný zásah v kvalitních porostech je třeba provést do horní výšky po-
rostu 10 m, tj. podle produkčního potenciálu stanoviště ve věku ca 15–25 let. Husto-
ta porostu by se měla snížit zhruba na polovinu, tj. na 1200 až 1500 jedinců na hek-
tar. Zásah je veden negativním výběrem tak, aby v porostu zůstaly všechny kvalitní 
dominantní a většina kodominantních stromů. V této hustotě by tyto stromy měly 
mít dostatečný prostor pro udržení zelené koruny v délce 40 až 50 % kmene. 
Pokud nebylo provedeno již ve stádiu nárostů, je třeba při tomto zásahu provést 
řádné rozčlenění (zejména rozsáhlejších) porostů linkami s šířkou 3 až 4 m na pra-
covní pole. Důvodem je nejen zpřístupnění porostu a usnadnění provádění výběru 
a kontroly pěstebních prací, ale také minimalizace budoucího poškozování stojících 
stromů při těžbě a vyklizování. 
Další zásah následuje po 5 letech, kdy je cílem zásahu dostatečně uvolnit v úrovni 
ca 400 cílových stromů tak, aby se jejich zelená koruna nezkracovala pod 40 % výš-
ky kmene. Hustota porostu tak poklesne na ca 700 až 900 stromů na hektar.
Potřeba vyvětvování cílových stromů není jednoznačná. V literatuře je toto opat-
ření označované jako velmi důležité (Kouba, Zahradník 2010) nebo naopak jako 
pouze doplňkové (Raulo 1977). Bříza jako světlomilná dřevina potřebuje pro zdár-
ný růst volnou korunu v již zmiňované délce alespoň 40 % výšky kmene. Realizace 
vyvětvování je tedy závislá na konkrétních podmínkách (rentabilita) a aktuálním 
stavu cílových stromů, na kterých má být prováděno.
Další zásahy následují po 10 až 15 letech a jsou při nich odstraňovány pouze největší 
konkurenti cílových stromů a prováděn zdravotní výběr. Takto zůstane v čase obmýtí 
(max. 60 let, na bohatších stanovištích i dříve) v porostu 300 až 500 jedinců na hek-
tar. Způsob provedení mýtní těžby je potřeba provést v návaznosti na zvolený postup 
obnovy. Jednou z možností je i ponechání na hektar 20 až 40 výstavků, které jsou 
po 1 až 2 letech (podle nástupu obnovy) odstraňovány. Když do dvou let od mýtní 
těžby nálet nevznikne, je třeba využít postupy obnovy umělé (síje, výsadba).
Při všech zásazích předmýtní těžby by z porostů neměla být odstraňována biomasa 
větví, a to zejména na chudších stanovištích, kde by se měla ponechávat k rozkladu.

V méně kvalitních porostech a na nejchudších stanovištích lze výchovné zásahy 
provádět později, tj. v době, kdy lze těžené dřevo lépe ekonomicky uplatnit. Také 
intenzita zásahů se řídí možnostmi využití dřevní hmoty a požadavkům ochrany 
lesa (zdravotní výběr). Po dosažení věku 50 let je třeba zvolit postup obnovy. Pokud 
je v porostu velmi vysoký podíl nekvalitních jedinců, je možné využití porostního 
krytu břízy k přeměně druhové skladby (nálet nebo podsadba stanovištně vhod-
ných cílových dřevin).
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V porostech s opožděnou výchovou, tj. zejména tam, kde neproběhl žádný zásah 
(ani pročistka) do dosažení horní výšky 15 m, nelze již produkční ukazatele pěsteb-
ními zásahy příliš ovlivnit. Tyto porosty, pokud nebyly v mládí rozvráceny sněhem, 
vykazují zkrácené zelené koruny (pod 1/3 výšky kmene) u dominantních stromů. 
Další uvolňování zápoje nevede k adekvátní přírůstové reakci a zásahy se tak ome-
zují na zdravotní výběr. Podle konkrétních podmínek lze v  těchto porostech po-
stupovat jako u porostů nekvalitních, tj. časování a intenzitu zásahů plně podřídit 
možnostem uplatnění těžené dřevní hmoty.

3.3.3 Specifika smíšených porostů s břízou

Bříza jako světlomilná dřevina není příliš vhodná do stejnověkých jednoetážových 
směsí. Na stanovištích do 2. LVS jsou hlavními hospodářskými dřevinami borovi-
ce a dub, které také vyžadují dostatečný přístup světla. Řešením je tedy skupinová 
příměs do 20 % na stanovištích borů a lokalit 1. až 2. LVS (viz. kap. 3.1). V těch-
to březových skupinách pak lze uplatňovat výše uvedená pěstební doporučení 
podle stanoviště (chudá, bohatá) a aktuálního stavu porostu (kvalitní, nekvalitní, 
zanedbané). 
Na bohatších stanovištích 1. až 2. LVS (zejména CHS 25) se při pěstování březo-
vých porostů (i při zohlednění produkčních možností další dřevin) uplatňují spíše 
nesmíšené porostní skupiny, které umožňují použít výše uvedený intenzivní přístup 
k jejich výchově.
V mlazinách, kde je dostatečné zastoupení cílových dřevin a k tomu jednotlivě při-
míšená bříza, lze postupně podporovat její růst dostatečným uvolňováním (pokud 
nekonkuruje dřevinám cílovým). Po dosažení věku 50–60 let je možno ji vytěžit 
jako podružný porost.
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3.4 Závěr

Bříza je často neprávem opomíjenou dřevinou a není jí věnována dostatečná pozor-
nost. I na stanovištích borů a v 1. a 2. LVS může být produkčně zajímavou dřevinou 
plnící také další funkce lesa. To potvrzují i  dlouhodobé zkušenosti ze zahraničí. 
Dosud pouze nedostatečné domácí poznatky o  pěstování břízy začaly být cíleně 
doplňovány ověřováním v zahraničí již používaných postupů. K tomu slouží i sé-
rie dlouhodobých pokusných ploch, které jsou pravidelně revidovány a průběžné 
výsledky slouží k aktualizaci uvedených pěstebních doporučení. Předkládaná me-
todika je aktuálním souhrnem znalostí pro březové porosty uvedených stanovišť. 
Je třeba uvést, že uvedená doporučení nelze v praxi převzít mechanicky a aplikovat 
je vždy a za všech okolností. Je v nich zohledněn zejména hlavní trend a základní 
pěstební pravidla, která je třeba přizpůsobit konkrétním stanovištním podmínkám, 
cílům hospodaření, a také stavu porostu či případné zátěži (antropické nebo klima-
tické vlivy).
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4 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ

Historický pohled na  břízu jako plevelnou dřevinu se v  České republice pozvol-
na mění. Bříza byla již v minulosti na našem území úspěšně využita při zakládání 
porostů náhradních dřevin v imisních oblastech a přípravných porostů. Zvýšila se 
také výměra samovolně vzniklých březových porostů na opuštěných zemědělských 
půdách. Nově je zkoušeno využití břízy při dvoufázové obnově kalamitních holin 
vzniklých působením abiotických a  biotických škodlivých činitelů. Stále více ak-
tuální je i  zájem vlastníků lesa a  lesních hospodářů o  možnosti zvýšení rozlohy 
březových porostů a zlepšení jejich kvality.
Relevantní poznatky k pěstování břízy jsou dnes k dispozici převážně ze zahraničí 
(např. Matheis, Wilhelm 2002, Cameron 2006, Hytönen et al. 2014), kde se 
s touto dřevinou hospodaří často v podmínkách, které neodpovídají lesním stano-
vištím v ČR. Ze zahraničních poznatků o využití břízy vychází i publikace Svobody 
(1957). Další zdroje informací o možnostech pěstování břízy jsou zaměřené větši-
nou pouze na část problematiky (např. Martiník, Mauer 2012, Kouba, Zahrad-
ník 2010, Špulák et al. 2010). Pro imisní oblasti, tj. v případě ČR zejména horské 
lokality, zpracoval komplexně problematiku využití břízy Kula (2011).
Metodicky (jako certifikované postupy) byla dosud zpracována doporučení pro 
pěstování břízy jako náhradní dřeviny (Slodičák 1996, Slodičák, Novák 2008) 
a pro její využití při dvoufázové obnově na kalamitních holinách (Souček et al. 
2016). Postupy pro pěstování břízy v hospodářských lesích dosud chybí.
Postupy popsané v předkládané metodice jsou tedy aktuálním uceleným návodem 
pro pěstování břízy, a  to konkrétně pro lokality 1. a 2. lesního vegetačního stup-
ně v návaznosti na podmínky borů (0. LVS). Metodika vznikla na základě nových 
výsledků získaných v březových porostech o produkci, nadzemní a podzemní bio-
mase a reakci na pěstební zásahy při řešení projektu TA04021532 „Udržitelná pro-
dukce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh“ 
v předešlých čtyřech letech. Výzkumná šetření probíhala především na modelovém 
území partnera projektu Městské lesy Hradec Králové a.s. a na majetku LČR, s. p., 
Lesní správa Nymburk. V metodice jsou také zohledněny již publikované poznatky 
z domácí a zahraniční odborné a vědecké literatury a také zkušenosti z praxe.
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5 POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY

Metodika je určena pro lesní hospodáře, projekční kanceláře, vlastníky a správce 
lesů, organizace státní správy lesů a  ochrany přírody, lesnické školy a  univerzity 
a lesnický výzkum. Pro širší uplatnění je zveřejněna jako recenzovaná (certifikova-
ná) metodika v tradiční edici Lesnický průvodce, VÚLHM, v. v. i., Strnady.

6 EKONOMICKÉ ASPEKTY

Jak již bylo zmíněno, bříza nebyla na našem území historicky považována za per-
spektivní hospodářskou dřevinu. Pokud na  některých lokalitách vznikly březové 
porosty, je v nich hospodařeno pouze podle empirických zkušeností místní praxe. 
Předkládané nové postupy jsou cíleny na plnění funkcí lesa v březových porostech 
prvního a druhého lesního vegetačního stupně a zohledňují produkční a ekologické 
možnosti využití břízy diferencovaně podle podmínek jednotlivých CHS a podle 
věku. 
Uplatňováním metodiky při plánování a realizaci pěstebních zásahů v březových 
porostech by mělo dojít ke zlepšení jejich stability i parametrů produkce a plnění 
dalších funkcí lesa. Ekonomický přínos nových postupů lze tedy odvodit kalkula-
cí, kdy se v  takto pěstovaných porostech zvýší podíl dříví, které lze uplatnit lépe 
než v VI. třídě jakosti, tj. jako palivo. Podle aktuálních údajů (ČSU 2017) je rozdíl 
průměrných cen březového dříví mezi výřezy III.C třídy jakosti a VI. třídy jakosti 
ca 500 Kč.m-3. 
Bříza tvoří v  lesních porostech plochy v CHS 13 celkem 4,2 % a na CHS 23 a 25 
vždy 6,3 % (Mansfeld, Zeman 2010). Podle rozlohy těchto CHS je to v současnos-
ti celkem 21 700 ha. Pokud by se tedy na každém hektaru současných březových 
porostů (jen na uvedených CHS) podařilo díky používání nových postupů alespoň 
1 m3 dřeva uplatnit v lepší třídě jakosti (+500 Kč), činí navýšení tržeb 10,85 mil Kč.
Tento ekonomický ukazatel lze však předpokládat až po dosažení obmýtí součas-
ných mladých porostů, tj. za desítky let. Dalším přínosem, který nelze přesně fi-
nančně vyjádřit, je zachování trvalé udržitelnosti lesnického hospodaření na těchto 
stanovištích.



17

7 DEDIKACE

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu Technologické agentury České 
republiky TA04021532 „Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových 
a březových porostech nižších poloh“.

9. LITERATURA

9.1 Seznam použité související literatury

Cameron, A. D. 1996. Managing birch woodlands for the production of quality 
timber. Forestry, 69, 4, s. 357-371.

ČSU. 2017: Indexy cen v  lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2017. Dostupné 
na  https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-v-lesnictvi-surove-drivi-1-
ctvrtleti-2017

Hansson, K., Fröberg, M., Helmisaari, H.-S., Kleja, D. B., Olsson, B. A., 
Olsson, M., Persson, T. 2013: Carbon and nitrogen pools and fluxes above 
and below ground in spruce, pine and birch stands in southern Sweden. Forest 
Ecology and Management, 309, s. 28-35.

Hellsten, S., Helmisaari, H.-S., Melin,Y., Skovsgaard, J. P., Kaakinen, S., 
Kukkola, M., Saarsalmi, A., Petersson, H., Akselsson, C. 2013: Nutrient 
concentrations in stumps and coarse roots of Norway spruce, Scots pine and 
silver birch in Sweden, Finland and Denmark. Forest Ecology and Management, 
290, s. 40-48.

Hynynen, J., Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Brunner, A., Hein, S., Velling, 
P. 2010: Silviculture of birch (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh.) 
in northern Europe. Forestry, 83, č. 1, s. 103-119.

Hytönen, J., Saramäki, J., Niemisto, P. 2014: Growth, stem quality and nutritional 
status of Betula pendula and Betula pubescens in pure stands and mixtures. 
Scandinavian Journal of Forest Research, 29, č. 1, s. 1-11.

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-v-lesnictvi-surove-drivi-1-ctvrtleti-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-v-lesnictvi-surove-drivi-1-ctvrtleti-2017


18

Jagodziński, A. M., Zasada, M., Bronisz, K., Bronisz, A., Bijak, S. 2017: 
Biomass conversion and expansion factors for a  chronosequence of young 
naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on 
post-agricultural sites. Forest Ecology and Management, 384, s. 208-220.

Johansson, T. 2007: Biomass production and allometric above- and below-
ground relations for young birch stands planted at four spacings on abandoned 
farmland. Forestry, 80, s. 41-52.

Kacálek, D., Mauer, O., Podrázský, V., Slodičák, M. a kol. 2017: Meliorační 
a zpevňující funkce lesních dřevin. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 
300 s. ISBN 978-80-7417-2

Kikamägi, K., Ots, K., Kuznetsova, T. 2013: Effect of wood ash on the biomass 
production and nutrient status of young silver birch (Betula pendula Roth) trees 
on cutaway peatlands in Estonia. Ecological Engineering, 58, s. 17-25.

Kouba, J., Zahradník, D. 2010: Vývoj porostů bříz v ČR a jeho změny v čase. In: 
Prknová, H. (ed.): Bříza – strom roku 2010. Sborník příspěvků z konference, 
23. 9. 2010, Kostelec nad Černými lesy. ČZU v Praze, s. 9-19. ISBN 978-80-213-
2098-7

Kula, E. 2011: Bříza a  její význam pro trvalý rozvoj lesa v  imisních oblastech. 
Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce. 276 s. ISBN 978-80-7458-017-8

Mansfeld, V., Zeman, M. 2010: Rozšíření břízy v  lesích ČR na  základě údajů 
národní inventarizace lesů. In: Prknová, H. (ed.): Bříza – strom roku 2010. 
Sborník příspěvků z konference, 23. 9. 2010, Kostelec nad Černými lesy. ČZU 
v Praze, s. 20-31. ISBN 978-80-213-2098-7

Martiník, A., Mauer, O. 2012: Snow damage to birch stands in Northern Moravia. 
Journal of Forests Science, 58, č. 4, s. 181-192.

Matheis, W., Wilhelm, G. J. 2002: Wertholzerzeugung mit Birken. AFZ-DerWald, 
57, č. 16, s. 854-856.

MZE, 2016: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015. 
Ministerstvo zemědělství, Praha. 132 s. ISBN 978-80-7434-324-7

Novák, J., Dušek, D., Slodičák, M. 2013: Výchova porostů borovice lesní 
a poškození sněhem. Zprávy lesnického výzkumu, 58, č. 2, s. 147-157. 

Palviainen, M., Finér, L., Kurka, A.-M., H. Mannerkoski, H., Piirainen S., 
Starr, M. 2004: Decomposition and nutrient release from logging residues 
after clear-cutting of mixed boreal forest. Plant and Soil. 263, s. 53-67.

Palviainen, M., Finér, L., Laiho, R., Shorohova, E., Kapitsa, E., Vanha-
Majamaa, I. 2010: Phosphorus and base cation accumulation and release 



19

patterns in decomposing Scots pine, Norway spruce and silver birch stumps. 
Forest Ecology and Management, 260, č. 9, s. 1478-1489.

Plíva, K. 2000: Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle SLT. Brandýs nad 
Labem, ÚHÚL. 34 s. + tab.

Raulo, J. 1977: Development of dominant trees in Betula pendula Roth. and Betula 
pubescens Ehrh. plantations. Commun. Inst. For. Fenn. 90, s. 1-14.

Schua, K., Wende, S., Wagner, S., Feger, K.-H. 2015: Soil chemical and 
microbial properties in a mixed stand of spruce and birch in the Ore Mountains 
(Germany)—A case study. Forests, 6, s. 1949-1965.

Simard, S. W., Blenner-Hassett, T., Cameron, I. R. 2004: Pre-commercial 
thinning effects on growth, yield and mortality in even-aged paper birch stands 
in British Columbia. Forest Ecology and Management, 190, č. 2-3, s. 163-178.

Slodičák, M. 1996: Výchova lesních porostů pod vlivem průmyslových imisí. 
Metodika porostní výchovy pro stabilizaci smrkových a  borových porostů 
a porostů náhradních dřevin (břízy a smrku pichlavého) v imisních oblastech. 
Praha, ÚZPI. 20 s.

Slodičák, M., Novák, J. 2008. Výchova porostů náhradních dřevin. Recenzovaná 
metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a  myslivosti. 28 s. 
Lesnický průvodce 3/2008. ISBN 978-80-86461-99-1

Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V. et al. 2008: Lesnické hospodaření 
v Krušných horách. Hradec Králové, Lesy České republiky; Strnady, Výzkumný 
ústav lesního hospodářství a myslivosti. 480 s.

Slodičák, M., et al. 2009: Lesnické hospodaření v  Jizerských horách. 2. vyd. 
Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce. 232 s.

Slodičák, M. a kol. 2017: Meliorační a  zpevňující funkce lesních dřevin v CHS 
borového a  smrkového hospodářství. Certifikovaná metodika. Strnady, 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a  myslivosti. 44 s. Lesnický průvodce 
7/2017. ISBN 978-80-7417-153-6

Souček, J., Špulák, O., Leugner, J., Pulkrab, K., Sloup, R., Jurásek, A., 
Martiník, A. 2016: Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím 
přípravných dřevin. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM. 35 s. Lesnický 
průvodce 10/2016.

Svoboda, P. 1957: Lesní dřeviny a jejich porosty. Část III. Praha, Státní zemědělské 
nakladatelství. 457 s. 

Špulák, O., Souček, J., Bartoš, J., Kacálek, D. 2010: Potenciál mladých porostů 
s dominancí břízy vzniklých sukcesí na neobhospodařované orné půdě. Zprávy 
lesnického výzkumu, 55, č. 3, s. 165-170.



20

Tesař, V., Balcar, V., Lochman, V., Nehyba, J. 2011. Přestavba lesa zasaženého 
imisemi na Trutnovsku. Brno, Mendelova univerzita v Brně: 176 s.

Uri, V., Varik, M., Aosaar, J., Kanal, A., Kukumägi, M., Lõhmus, K. 2012: 
Biomass production and carbon sequestration in a  fertile silver birch (Betula 
pendula Roth) forest chronosequence. Forest Ecology and Management, 267, 
s. 117-126.

9.2 Seznam publikací, které předcházely metodice

Novák, J., Dušek, D., Kacálek, D., Slodičák, M. 2017: Obsah živin v biomase 
břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích. Zprávy lesnického výzkumu, 
62, č. 3, s. 135-141 (Výstup za TA04021532).

Novak, J., Dusek, D., Kacalek, D., Slodicak, M. 2017: Sustainable production and 
nutrient management in pine and birch stands in lowlands. In: Abstract book, 
Poster IUFRO17-3472, IUFRO 125th Anniversary Congress, 18 – 22 September 
2017, Freiburg, Germany, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
Baden-Württemberg, s.  367, ISBN 978-3-902762-88-7, dostupné z: https://
www.iufro.org/events/anniversary-congress/#c24907 (Výstup za  TA04021532 
a institucionální podporu RO0116 (č. j. 10462/2016- MZE-17011))

Novák, J., Špulák, O., Souček, J., Slodičák, M. Dušek, D., Kacálek, D. 2017: 
Potential of birch in the Czech forests. In: Deutscher Verband forstlicher 
Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Tagungsband 2017. Jahrestagung 
29. - 31. 5. 2017, Untermarchtal bei Ulm/Baden-Württemberg, Germany. Hrsg. 
U. Kohnle, J. Klädtke. Freiburg, Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg 
2017, Beiträge zur Jahrestagung 2017. ISSN 1432-2609, s. 110-115. (Výstup 
za  TA04021532 a  institucionální podporu RO0116 (č. j. 10462/2016- MZE-
17011)).

Slodičák, M., Novák, J. 2001: Thinning of substitute stands of birch (Betula sp.) 
and blue spruce (Picea pungens) in an air-polluted area of the Ore Mts. Journal 
of Forest Science, 47, 2001, Special Issue, s. 139-145. (Výstup za institucionální 
podporu).

Slodičák, M., Novák, J. 2008. Výchova porostů náhradních dřevin. Recenzovaná 
metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a  myslivosti. 28 s. 
Lesnický průvodce 3/2008. ISBN 978-80-86461-99-1 (Výstup za  výzkumný 
záměr MZe 02070201 a projekty GS LČR č. 2 „Lesnické hospodaření v Jizerských 
horách“ a č. 18 „Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor“).



21

Souček, J. 2017: Růst výmladků břízy bělokoré v  závislosti na  termínu těžby. 
In: Adaptívny manažment pestovania lesov v  procese klimatickej zmeny 
a  globálneho otepľovania. Ed.: P.  Jaloviar, M. Saniga. Zvolen, Technická 
univerzita vo Zvolene, s. 171–175. Proceedings of Central European silviculture. 
Vol. 7. ISBN 978-80-228-2979-3 (Výstup za institucionální podporu RO0116 (č. 
j. 10462/2016- MZE-17011).

Špulák, O., Souček, J., Bartoš, J., Kacálek, D. 2010: Potenciál mladých porostů 
s dominancí břízy vzniklých sukcesí na neobhospodařované orné půdě. Zprávy 
lesnického výzkumu, 55, č. 3, s. 165-170. (Výstup za  výzkumný záměr MZe 
0002070203).



22

SILVICULTURAL MEASURES FOR BIRCH 
STANDS IN LOWLANDS

Summary

Use of silver birch is still affected by a  forester’s traditional perception that birch 
means a weed. Birch is somewhat accepted where regeneration of commercial tree 
species totally fail. It is also acceptable as a  soil-improving tree on natural-pine 
acidic, hillside and gleyic sites in lowlands. Its use increases with rising amounts of 
salvage cuts. It is also in commercial focus when using it as a pioneer preparatory 
species prior to succession, seeding or underplanting the target tree species. 
The aim of the guide is to provide user silvicultural methods for growing silver 
birch in 1st oak and 2nd oak-beech vegetation zones. Birch is a native component 
of pine and oak sites of 1st and 2nd vegetation zones. It shares no more than 20% in 
recommended tree species composition (Plíva 2000).
Standing volume of birch was 140–220 m3 at the age of 40–70 years on gleyic and 
water-logged sites. On nutrient-rich site, it was 150–230 m3 at the age of 50–80 
years. It can be expected that standing volume can be even greater on more fertile 
sites such as former agricultural land. In 22-year-old stand, 60% of birch biomass 
(40 t.ha-1) were over-bark stems. Both stumps with coarse roots and branches with 
leaves were 20%. There were accumulated 369 kg N per hectare, 26 kg P, 119 kg K, 
255 kg Ca and 46 kg Mg per hectare. Leaves were the highest in nutrients but the 
greatest pool were the branches. Below-ground biomass (stumps and roots which 
are usually left on site) shared 15–17% of the total biomass. Based on these results, 
no removal of branch biomass should be allowed after thinning and logging on 
nutrient-poor sites. 
Silver birch occupies clearings easily. It can be both sown and planted. For planting, 
minimum density is 6  000.ha-1, however new recommendations are even lower 
(4 000, 2 500, 1 600). Protection from game and weed control are usually needed. 
Negative thinning from above combined with reduction of dense understory is 
recommended. Timing and amount of the trees left should be driven by need to 
keep long live crowns (50% of the tree height). On nutrient-rich sites, one can 
expect development of crop trees of higher quality, on the other hand the silviculture 
focusing on biomass amount is acceptable on nutrient-poor sites. Where no cleaning 
and thinning was done before stands had grown over 15 m, short live crowns (less 
than 1/3 of the height) released trees show very small reaction to thinning. Therefore 
the approach closer to nutrient-poor sites is recommended as well.
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Birch is not always considered to be a weed hindering valuable tree species from 
growth. It is in focus of both forest owners and foresters nowadays. This text cannot 
be considered a complete birch silviculture guide. It is, however, one of milestone 
publications dealing with the long-term neglected, native tree species.
Presented guide is intended for forest owners and managers, companies elaborating 
forest management plans, agencies of state forest management and nature 
conservation, forestry high schools and universities, and also for forest researchers.
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9 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Příloha 1: Březový porost vzniklý samovolně na opuštěném pozemku. Věk 21 let, SLT 
1Q, Městské lesy Hradec Králové a. s. (2014).
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Příloha 2: Výchovný zásah spojený s uvolněním cílových stromů (označeny páskou). 
Věk 38 let, SLT 1V, Lesy ČR, s. p., LS Nymburk, lokalita Kersko (2015).
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Příloha 3: Podíl jedinců s rovným kmenem je dostatečný. Problémem je délka jejich 
korun, která tvoří méně než 1/3 výšky stromu. Uvolněním takových jedinců 
již většinou nelze dosáhnout produkčně zajímavé přírůstové reakce. Věk 36 
let, SLT 1O, Lesy ČR, s. p., LS Nymburk, lokalita Kersko (2015).
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Příloha 4: Břízu, jako světlomilnou dřevinu je vhodné pěstovat spíše ve skupinové pří-
měsi. Městské lesy Hradec Králové a. s. (2014).
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Příloha 5: Přestárlé porosty břízy již přestávají plnit produkční funkci. Věk 79 let, SLT 
1Q, Lesy ČR, s. p., LS Nymburk, lokalita Kersko (2015).
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