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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.
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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 použitím 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 porostech) 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 udržitelného 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 středoevropských 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 náležitou 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 probíhá 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 zabývá uplatněním břízy v lokalitách 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) v návaznosti na podmínky borů (0. LVS). Pěstební doporučení vychází z nových výsledků 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 metodice jsou dále zohledněny již publikované poznatky z domácí a zahraniční odborné
a vědecké literatury a také zkušeností praxe.
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CÍL METODIKY

Cílem metodiky je poskytnout uživateli pěstební postupy směřující k plnění funkcí
lesa v březových porostech prvního a druhého lesního vegetačního stupně. Doporučení zohledňují produkční a ekologické možnosti využití břízy diferencovaně
podle podmínek jednotlivých CHS a podle věku.
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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 bříza 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 hospodářském 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 uváděno 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 stanovišť 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 %.

8

Tab. 1:

Zastoupení břízy v přirozené druhové skladbě na stanovištích borů a 1. až 2.
lesního vegetačního stupně (podle Plíva 2000).
Zastoupení
břízy v %

CHS

SLT

0X

+

13

0O

+

0Z

10

13

0P

+

1Z

10

13

0Q

10

27

CHS

SLT

01
01
01

Zastoupení
břízy v %

SLT

Zastoupení
břízy v %

25

1S

+

25

1O

+

1P

20

CHS

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 pěstování vysoce produkčních porostů břízy v zahraničí (Cameron 2006).
Pro popsání souběhu produkční a ekologické funkce břízy v uvedených podmínkách lze uvést naše hodnocení kvantity a kvality (zásoba živin) celkové biomasy ve 22letých porostech na stanovišti březové doubravy (SLT 1Q). Kolem 60 %
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(ca 120 t.ha-1) celkové biomasy tvořily kmeny s kůrou, 20 % (ca 40 t.ha-1) představovala 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 koncentrace 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 biomase. Na základě uvedených výsledků lze tedy doporučit při výchovných a obnovních
těžbách i ponechávání biomasy větví k rozložení, aby nedocházelo k dalšímu ochuzování na živiny chudých stanovišť.
Neopomenutelná je i meliorační funkce břízy, přičemž je však třeba rozlišovat stanovištní podmínky a přihlédnout k částečně odlišným ekologickým nárokům jednotlivých druhů bříz (Kacálek et al. 2017). Ze stanovišť 1. a 2. LVS je bříza bělokorá 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 stanovišti 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 stanovištích lze obnovu provádět na větších plochách ve srovnání se suchými a teplými 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 jedinců 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 zahájením výchovy.
Nutností je u většiny kultur i nárostů odpovídající ochrana proti okusu zvěří. V kulturách (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. Vodítkem načasování a přiměřenosti zásahu by mělo být zachování délky korun stromů 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 diferenciaci podle produkčních možností stanoviště a aktuálního stavu porostu. Na bohatších stanovištích a v kvalitních porostech (dostatečný počet rovných kmenů s pravidelnou 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. zásahy provádět až při dimenzích, které umožní uplatnit těžené dřevo v sortimentech
vlákniny, případně paliva.
V doporučovaných postupech jsou opatření plánována podle horní porostní výšky, 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 naopak 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 porostu 10 m, tj. podle produkčního potenciálu stanoviště ve věku ca 15–25 let. Hustota porostu by se měla snížit zhruba na polovinu, tj. na 1200 až 1500 jedinců na hektar. 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 pracovní 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 % výšky kmene. Hustota porostu tak poklesne na ca 700 až 900 stromů na hektar.
Potřeba vyvětvování cílových stromů není jednoznačná. V literatuře je toto opatření označované jako velmi důležité (Kouba, Zahradník 2010) nebo naopak jako
pouze doplňkové (Raulo 1977). Bříza jako světlomilná dřevina potřebuje pro zdárný 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 hektar. 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 vhodných 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 pěstebními 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 omezují na zdravotní výběr. Podle konkrétních podmínek lze v těchto porostech postupovat 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 borovice 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 těchto 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 březových 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 přimíšená 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 pozornost. 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 série dlouhodobých pokusných ploch, které jsou pravidelně revidovány a průběžné
výsledky slouží k aktualizaci uvedených pěstebních doporučení. Předkládaná metodika 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 klimatické vlivy).
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4

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ

Historický pohled na břízu jako plevelnou dřevinu se v České republice pozvolna 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 aktuální 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 stanovištím v ČR. Ze zahraničních poznatků o využití břízy vychází i publikace Svobody
(1957). Další zdroje informací o možnostech pěstování břízy jsou zaměřené většinou pouze na část problematiky (např. Martiník, Mauer 2012, Kouba, Zahradník 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 stupně v návaznosti na podmínky borů (0. LVS). Metodika vznikla na základě nových
výsledků 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 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 (certifikovaná) 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 perspektivní 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 kalkulací, 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 současnosti 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 současných mladých porostů, tj. za desítky let. Dalším přínosem, který nelze přesně finančně vyjádřit, je zachování trvalé udržitelnosti lesnického hospodaření na těchto
stanovištích.
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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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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 příměsi. 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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