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Úvod

Arboretum Kostelec (dále jen Arboretum), které je dnes nedílnou 
sou ástí Lesnické a environmentální fakulty eské zem d lské uni-
verzity v Praze, je významnou dendrologickou sbírkou obsahující více 
než tisíc taxon  p evážn  cizích d evin. V Arboretu jsou p stovány
prakticky pouze d eviny – stromy a ke e, poloke e, ke íky a d evité
liány. P es pom rn  krátkou dobu jeho existence (Arboretum bylo 
založeno v roce 1954) zde byl nashromážd n bohatý sortiment nejen 
botanických druh , ale i kultivar . Arboretum je ú elovým za ízením
p edevším pro pedagogickou innost. Jeho demonstra ní hodnota od 
doby založení vzr stá jednak dopl ováním sortimentu o nové taxony, 
jednak stálou p stební i ochrannou pé í. Krom  podrobných dendrolo-
gických údaj  je Arboretum dob e zpracováno i fl oristicky, chybí však 
podrobn jší a ucelen jší p ehled mykofl óry Arboreta a jeho sou asné-
ho zdravotního stavu.

Charakteristika daného území

Arboretum se nachází asi 3 km severn  od Kostelce nad ernými
lesy, v nadmo ské výšce 300 až 345 m, na svahu exponovaném k jihu. 
P dním podkladem je permský a k ídový pískovec, který je sm rem

do údolí p ekryt r zn  mocnou vrstvou hlinité spraše. Spodní ást
s v tší vrstvou spraše byla p vodn  opušt nou pastvinou (odd lení D 
až K); zde se s výsadbami zapo alo na ploše 4 ha. Dále byla tato plo-
cha rozší ena ješt  o stoletou habrovou doubravu na 7,5 ha (odd lení L 
až Z). V roce 1989 byla plocha znovu zv tšena na dnešních 12,38 ha; 
jednalo se o pískovcový lom v jeho horní ásti (odd lení A) a mladý 
smíšený les skládající se ze smrku, borovice a b ízy (celá odd lení B 
a C), který byl pod tímto lomem. V okolí jsou vzrostlé kulturní smí-
šené porosty. Klimaticky spadá území Arboreta do mírné teplé klima-
tické oblasti, na hranici okrsk  B

2
(mírn  teplý, mírn  suchý, p evážn

s teplou zimou) a B
3
 (mírn  teplý, mírn  suchý, p evážn  s mírnou 

zimou).
Vzhledem k jižní expozici a uvedenému p dnímu podkladu je 

v tšina plochy Arboreta dosti suchá a rostliny zde trpí p ísušky, hlav-
n  v n kolika posledních sušších a teplejších letech. Vlh í lokality 
se vyskytují na ásti odd lení C

1
, C

2
, M

2
, M

3
, O

1
 a R

3
, na které ústí 

trativody z polí. 
 Na základ  posledního typologického mapování je možno horní 

ást Arboreta za adit do souboru lesních typ  2K - kyselá buková 
doubrava, menší dolní ást do souboru 3S - sv ží dubová bu ina (KO-
HUTKA 2006, RO EK et al. 1998).

Zden k P ikryl – Dana ížková, Katedra ochrany lesa a myslivosti, FLE ZU Praha

ANALÝZA DRUHOVÉHO SPEKTRA HUB V ARBORETU KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY

An analysis of fungi species in the arboretum Kostelec nad ernými lesy

Abstract

A mycological survey was conducted at the arboretum Kostelec nad ernými lesy in 2004 - 2006. Observations were predominantly focused 
on macromycetes, from micromycetes only pathogens of woody plants were collected and identifi ed. 157 species of fungi were found on the 
area of the arboretum including some rare or sparsely occurring species: Amanita rubescens var. annulosulphurea, Boletus rubellus, Boletus
subtomentosus, Exidia truncata, Hygrocybe mucronella, Macrolepiota excoriata, Russula delica, R. galochroa, R. gracillima, R. integra and 
Suillus placidus.

Klí ová slova: arboretum, druhové spektrum makromycet , patogenní houby d evin
Key words: arboretum, species of macromycetes, pathogens of the woody plants

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy
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Svou r znorodostí, pestrým ke ovým patrem a druhovým slo-
žením porostu tvo í stromy na ploše bohatou škálu mikrobiotop .
Tento charakter je ješt  znásoben len ním a rozdílným zásobováním 
vodou.

Metodika

Mykologický pr zkum probíhal v pozdn  letním a podzimním 
období roku 2004, po celý rok 2005 a na ja e 2006. Sb r byl provád n
ve trnáctidenních intervalech s cílem obsáhnout maximáln  velkou 
plochu. Pozornost byla v nována p edevším makromycet m, z mik-
romycet  byly sbírány a determinovány pouze patogeny d evin. De-
terminace se provád la p ímo na míst  sb ru, obtížn  ur itelné druhy 
se determinovaly v laborato i b žnými metodami (kultivace, založení 
istých kultur a následné mikroskopické ur ení). V p ípad  makro-

mycet  byla sporná determinace konzultována s pracovníky eské
mykologické spole nosti (ing. J. Landa, P. Š astný).

Výsledky

Na celé ploše Arboreta bylo nalezeno 157 druh  hub. Druhov
nejbohatší zastoupení m l ád Russulales, z lignikolních hub pak 
ád Polyporales. Vyskytlo se i n kolik vzácných nebo ídce se vy-

skytujících druh  – Amanita rubescens var. annulosulphurea GILLET

(muchom rka r žovka žlutoprstenná), Boletus subtomentosus L. (h ib
plstnatý), Boletus rubellus KROMBH. (h ib ervený), Exidia truncata
FR. ( ernorosol u atý), Hygrocybe mucronella (FR.) P. KARST. (š av-
natka hrotitá), Russula delica FR. (holubinka bílá), R. galochroa (FR.)
FR. (holubinka mlé ná), R. gracillima JUL. SCHÄFF. (holubinka štíhlá), 
R. integra (L.) FR. (holubinka celokrajná), Macrolepiota excoriata
(SCHAEFF.) M. M. MOSER, (bedla od ená) a Suillus placidus (BONORD.)
SINGER (klouzek bílý). 

Rok 2003 a 2004 byl oproti pr m ru nam enému v letech 1960 
- 1995 suchý (tab. 1 a 2) s ro ním úhrnem srážek pouze 419,2 mm 
a 521 mm, a pro r st hub nep íznivý. Sucho se projevilo v následují-
cích letech zvýšeným výskytem saproparazitických hub (Ganoderma
applanatum (PERS.) PAT., Schizophyllum commune FR., Sparrasis
crispa (WULFEN) FR., Daedaleopsis confragosa (BOLTON) J. SCHRÖT.,
Pholiota squarosa (WEIGEL) P. KUMM., Trametes gibbosa (PERS.) FR.,
T. versicolor (L.) LLOYD , T. hirsuta WULFEN (PILÁT) a Stereum hirsu-
tum (WILLD.) PERS.) na živých stromech. V roce 2004, kdy se provád l
sb r pouze v pozdním lét  a na podzim, byl zjišt n výskyt límcovky 
m d nkové Stropharia aeruginosa (CURTIS) QUÉL a h ibu dubového 
Boletus reticulatus SCHAEFF., které se v dalších letech již nevyskyto-
valy. Zima 2004/2005 byla p íznivá pro r st hub zvlášt  vysokými 
teplotami v lednu a sou asn  vhodnou distribucí srážek. Z tohoto 

Rok/Year 2001 2002 2003 2004 2005

Pr m rná ro ní teplota/
Mean annual temperature

9,97 °C 10,49 °C 10,3 °C 10,3 °C 10,2 °C

Pr m rná teplota nejchladn jšího
m síce/
Mean temperature of the coldest month

-1,09 °C
(prosinec/
December)

-1,17 °C
(prosinec/
December)

-2,6 °C
(únor/February)

-1,7 °C
(leden/January)

-1,5 °C
(únor/February)

Pr m rná teplota nejteplejšího m síce/
Mean temperature of the warmest month

20,56 °C
(srpen/August)

20,94 °C
(srpen/August)

22,6 °C
(srpen/August)

21,0 °C
(srpen/August)

20,3 °C
( ervenec/July)

Maximální dosažená teplota/
Maximal reached temperature

33,4 °C
(16. 8.)

34,7 °C
(20. 6.)

35,2 °C
(srpen/August)

34,8 °C
(srpen/August)

38,2 °C 
( ervenec/July)

Minimální dosažená teplota/
Minimal reached temperature

-12,4 °C
(14. 12.)

-15,3 °C
(4. 1.)

-13,4 °C
(leden/January)

-16,5 °C
(leden/January)

-12,3 °C
(únor/February)

Ro ní úhrn srážek/
Annual sum of precipitation

806,8 mm 865,2 mm 419,2 mm 521 mm 628,4 mm

Pr m rná ro ní teplota/Mean annual temperature 8,4 °C

Pr m rná teplota nejchladn jšího m síce/Mean temperature of the coldest month -1,92 °C (leden/January)

Pr m rná teplota nejteplejšího m síce/Mean temperature of the warmest month 17,82 °C ( ervenec/July)

Maximální dosažená teplota/Maximal reached temperature 40,8 °C (12. 7. 1991)

Minimální dosažená teplota/Minimal reached temperature -28,5 °C (8. 1. 1985) 

Ro ní úhrn srážek - nejsušší rok/Annual sum of precipitation - the driest year 426,8 mm (1990)

Ro ní úhrn srážek - nejvlh í rok/Annual sum of precipitation - the dampest year 890 mm (1977)

Délka vegeta ního období/Vegetation period duben až zá í/April to Sept.

Pr m rný ro ní úhrn srážek/Mean annual sum of precipitation 662,6 mm

Tab. 2.
Meteorologické údaje z období 1960 - 1995
Meteorological data from period 1960 - 1995

Tab. 1.
Meteorologické údaje z období 2001 – 2005
Meteorological data from period 2001 - 2005
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období jsou nálezy ernorosolu u atého Exidia truncata FR., který je 
nehojným druhem, a choroše zimního Polyporus ciliatus FR. Výskyt 
t chto druh  se v dalším roce nepotvrdil.

Pr b h meteorologických podmínek v první polovin  roku 2005 
byl z hlediska vegetace p íznivý. Po delší a na srážky pom rn  bo-
haté zim  byl b ezen i duben pon kud sušší, léto na v tšin  území 
republiky pom rn  bohaté na srážky, podzim naopak výrazn  suchý 
(PEŠKOVÁ et al. 2006). V únoru až kv tnu se plodnice makromycet
bu  netvo ily, nebo se rychle rozpadaly; nalezeny byly pouze odol-
n jší plodnice lignikolních hub. Vhodné po así pro hromadn jší
sb ry nastalo až v ervnu. Z této doby pocházejí nálezy holubinky 
krvavé Russula sanguinea (BULL.) FR. a holubinky m nlivé R. risi-
gallina (BATSCH) SACC. Nejv tší nár st plodnic makromycet  spadal 
do letních m síc . Pr b h po así ovlivnil výskyt listových skvrnitostí 
(Apiognomonia errabunda (ROBERGE ex DESM.) HÖHN., Microsphaera 
alphitoides GRIFFON & MAUBL.), ze sypavek byl zaznamenám hojný 
výskyt sypavky borové Lophodermuim pinastri (SCHRAD.) CHEVALL.
a L. seditiosum MINTER, STALEY & MILLAR, se zastoupením druh  na 
vyšet ených vzorcích L. pinastri 60 %, L. seditiosum 40 %. Z dalších 

sypavek se vyskytla na borovici Pinus jeffreyi, P. ponderosa a P. nigra
mramorová sypavka zp sobená druhem Cyclaneusma minus (BUTIN)
DI COSMO, PEREDO & MINTER a na r zných druzích jalovce sypavka 
Lophodermium juniperinum (FR.) DE NOT. Rod Pestalotia byl ojedi-
n le zjišt n na k e odumírajících v tví borovice lesní. Na borovici 
erné a na introdukovaných t íjehli kových borovicích byly v roce 

2004 a 2005 zjišt ny plodnice houby Sphaeropsis sapinea (FR.) DYKO

& B. SUTTON. Vejmutovky jsou již dlouhodob  napadeny rzí vejmu-
tovkovou Cronartium ribicola A. DIETR.

V tabulce 3 jsou druhy v rámci velkých systematických jednotek 
(Ascomycota, Fungi imperfecti, Basidiomycota) azeny abecedn  pod-
le v deckého jména. Substrát uvádíme u lignikolních a patogenních 
druh , nebo v p ípad  výskytu pod ur itou d evinou. U druh  makro-
mycet  s ojedin lým výskytem (*) jsme našli 1 - 5 plodnic, s relativn
astým (**) 5 - 10 plodnic, astým (***) 10 - 20 plodnic, hojným 

(****) více než 20 plodnic. u patogenních mikromycet  je etnost
vztažena ke stupni napadení. Je-li uveden pouze oddíl Arboreta, byl 
druh relativn astý po celé jeho ploše, není-li oddíl uveden, druh se 
vyskytoval po celé ploše Arboreta.

Tab. 3.
Druhy hub nalezené v arboretu Kostelec nad ernými lesy 
Species of fungi found in the arboretum Kostelec nad ernými lesy

V decké jméno/Latin name eské jméno/
Czech name Substrát/Substrate

Výskyt/oddíl
Occurrence/

section

Ascomycota

Apiognomonia errabunda (ROBERGE ex DESM.) HÖHN. Fagus sp. K
3

Cyclaneusma minus (BUTIN) DI COSMO, PEREDO & MINTER Pinus nigra *

Hypomyces chrysospermus TUL. & C. TUL. nedohub zlatovýtrusý Boletus sp. ****

Hypomyces tulasneanus PLOWR. nedohub zelený Russula sp. ***

Lophodermium juniperinum (FR.) DE NOT. �ypavka jalovcová Juniperus sp. ***

Lophodermium pinastri (SCHRAD.) CHEVALL. �ypavka borová Pinus sp. ****

Lophodermium seditiosum MINTER, STALEY & MILLAR Pinus sp. ***

Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBL. padlí dubové Quercus sp. ****

Nectria cinnabarina (TODE) FR. �ážovka rum lková Corylus sp. J
2

Pestalotia sp. Pinus sylvestris A
1

Fungi imperfecti

Sphaeropsis sapinea (FR.) DYKO & B. SUTTON Pinus jeffreyi, P. ponderosa, P. nigra *

Basidiomycota

Agaricus arvensis SCHAEFF. pe árka ov í *

Agaricus augustus FR. pe árka vzácná D
4
*

Agaricus campestris L. pe árka polní ***

Agaricus silvaticus SCHAEFF. pe árka lesní listnatý opad/leafy litter *

Agaricus silvicola (VITTAD.) PECK pe árka hajní jehli natý opad/needle litter F
2

Albatrellus ovinus (SCHAEFF.) KOTL. & POUZAR krásnoporka mlyná ka B
1

Amanita fulva (Schaeff.) FR. �uchom rka plavá **

Amanita muscaria (L.) LAM. �uchom rka ervená R
4

Amanita rubescens PERS. �uchom rka r žovka ***

Amanita rubescens var. annulosulphurea GILLET
muchom rka
r žovka žlutoprstenná K

1
*

Amanita spissa (FR.) P. KUMM. �uchom rka šedivka ***

Amanita vaginata (BULL.) LAM. �uchom rka pošvatá D
2

Armillaria ostoyae (ROMAGN.) HERINK václavka smrková  Picea abies K
1

Auricularia auricula-judae (FR.) QUÉL. boltcovitka ucho 
Jidášovo Sambucus canadensis, Alnus glutinosa L

1
a K

3

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy
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Boletus armeniacus QUÉL. h ib meru kový A
1
*

Boletus badius (FR.) FR. h ib hn dý ***

Boletus edulis BULL. h ib smrkový **

Boletus chrysenteron BULL. h ib žlutomasý ***

Boletus porosporus IMLER ex WATLING h ib rtu natovýtrusný **

Boletus reticulatus SCHAEFF. h ib dubový E
1
*

Boletus rubellus KROMBH. h ib ervený B
1
*

Boletus subtomentosus L. h ib plstnatý B
2

Bovista plumbea PERS. prášivka šedivá A
1

Calocera cornea (BATSCH) FR. krásnor žek rohovitý G
1

Calocera viscosa (PERS.) FR. krásnor žek lepkavý Picea sp., pa ezy/stumps **

Cantharellus cibarius FR. liška obecná K
2

Ceriporia sp. Betula sp., klest/dead twigs K
2

Clavulina sp. Picea abies B
1

Clitocybe clavipes (PERS.) P. KUMM. strm lka kyjonohá **

Clitocybe nebularis (BATSCH) QUÉL. strm lka mlženka S

Clitopilus prunulus (SCOP.) P. KUMM. �echovka obecná K
2

Coltricia perennis (L.) MURRILL ubkatec pohárkovitý spáleništ /burn N
5

Coprinellus micaceus (BULL.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ. JOHNSON hnojník t pytivý K
2

Coprinus impatiens (FR.) QUÉL. hnojník ned tklivý spáleništ /burn R
5

Cortinarius (Telamonia) sp. K

Cortinarius cinnamomeus (L.) FR. pavu inec sko icový J
2

Cortinarius semisanguineus (FR.) GILLET pavu inec polokrvavý **

Cortinarius varius (SCHAEFF.) FR. pavu inec r zný P
1

Cronartium ribicola A. DIETR. �ez vejmutovková Pinus strobus N, L

Cyathus striatus (HUDS.) WILLD. íšenka rýhovaná K
3

Cylindrobasidium evolvens (FR.) JÜLICH kornatec rozvitý
mrtvé d evo listná /
dead wood of broad-leaved trees

***

Cystoderma amianthinum (SCOP.) FAYOD zrnivka osinková ***

Cystoderma carcharias (PERS.) FAYOD zrnivka žralo í Ouercus sp., opad/litter S
5

Dacrymyces stillatus NEES kropilka rosolovitá Corylus sp. K
2

Daedalea quercina (L.) PERS. �í kovec dubový Ouercus sp., pa ezy/stumps **

Daedaleopsis confragosa (BOLTON) J. SCHRÖT. �í kovec na ervenalý
Corylus colurna,Sorbus aria, 

Acer rufi nerve, Salix x smithiana

E
3,

G
2

O
2
, J

2

Entoloma (Leptonia) sp. Sorbus sp., opad/litter E
2

Exidia truncata FR. ernorosol u atý Quercus sp. M
4
*

Flammulina velutipes (CURTIS) SINGER penízovka sametonohá
pa ezy listná /
stumps of broad-leaved trees

O
4

Galerina marginata (BATSCH) KÜHNER epi atka jehli nanová Pinus sp., opad/litter S
5

Ganoderma applanatum (PERS.) PAT. lesklokorka ploská Fagus sp. K
3

Gloeophyllum odoratum (WULFEN) IMAZEKI anýzovník vonný Picea abies, pa ezy/stumps R
5

Gymnopus dryophilus (BULL.) MURRILL penízovka dubová Fagus sp., opad/litter **

Gymnopus peronatus (BOLTON) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL. penízovka h ebílkatá L
5

Handkea excipuliformis (SCOP.) KREISEL pýchavka palicovitá Picea sp., opad/litter K
3

Hygrocybe miniata (FR.) P. KUMM. voskovka krvavá Sorbus sp., opad/litter E
2

Hygrocybe mucronella (FR.) P. KARST. š avnatka hrotitá C
1

Hygrocybe virginea (WULFEN) P. D. ORTON & WATLING š avnatka panenská * P
1

Hygrophoropsis aurantiaca (WULFEN) MAIRE lišti ka pomeran ová B
1

Hygrophorus pustulatus (PERS.) FR. š avnatka te kovaná R
1

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy
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Hypholoma fasciculare (HUDS.) P. KUMM. t epenitka svaz itá
pa ezy jehli nan  i listná /stumps of 
broad-leaved trees and conifers

****

Hypholoma sublateritium (SCHAEFF.) QUÉL. t epenitka cihlová
pa ezy listná /
stumps of broad-leaved trees

****

Chalciporus piperatus (BULL.) BATAILLE h ib peprný pod/under Picea abies **

Chlorophyllum rhacodes (VITTAD.) VELLINGA bedla ervenající **

Inocybe mixtilis (BRITZELM.) SACC. vláknice pomíchaná Pinus sp., opad/litter K
2

Inonotus radiatus (SOWERBY) P. KARST. rezavec lesknavý Alnus incana J
2

Laccaria amethystina COOKE lakovka ametystová ****

Laccaria laccata (SCOP.) FR. lakovka obecná  ****

Laccaria proxima (BOUD.) PAT. lakovka statná **

Lactarius camphoratus (BULL.) FR. ryzec kafrový K
1

Lactarius necator (BULL.) PERS. �yzec šeredný ***

Lactarius pubescens (FR.) FR. �yzec pý itý K
2

Lactarius pyrogalus (BULL.) FR. �yzec pal ivý L
1

Lactarius quietus (FR.) FR. �yzec dubový **

Lactarius subdulcis (BULL.) GRAY ryzec nasládlý Picea abies, opad/litter K

Lactarius tabidus FR. ryzec žlutomlé ný pod/under Betula sp. K

Lactarius theiogalus ryzec liškový Picea omorika, opad/litter R
1

Leccinum pseudoscabrum (KALLENB.) ŠUTARA kozák habrový pod/under Carpinus sp. S
5

Leccinum scabrum (BULL.) GRAY kozák b ezový pod/under Betula sp. K
1

Lepiota cristata (BOLTON) P. KUMM. bedla h ebenitá A
1

Lepista fl accida (SOWERBY) PAT. strm lka žlutá pa ezy jehli nan /stumps of conifers ***

Lepista inversa (SCOP.) PAT. �trm lka p ehrnutá ***

Lycoperdon perlatum PERS. pýchavka obecná ***

Lycoperdon spadiceum SCHAEFF. pýchavka hn dá K
2

Macrolepiota excoriata (SCHAEFF.) M. M. MOSER bedla od ená Fagus sp., opad/litter N
5

Macrolepiota procera (SCOP.) SINGER bedla vysoká * **

Meruliopsis corium (PERS.) GINNS d evokaz papírovitý Salix alba K
3

Mycena acicula (SCHAEFF.) P. KUMM. helmovka jehli ková G
1

Mycena aurantiomarginata (FR.) QUÉL. helmovka zlatob itá pod/under Picea abies R
1

Mycena epipterygia (SCOP.) GRAY helmovka slizká pod/under Pinus sp. S

Mycena rosea (SCHUMACH.) GRAMBERG helmovka nar žov lá K
2

Neolentinus lepideus (FR.) REDHEAD & GINNS houževnatec šupinatý pa ezy jehli nan /stumps of conifers *

Panellus serotinus (SCHRAD.) KÜHNER pa ezník pozdní Quercus sp., pa ezy/stumps N
5

Paxillus involutus (BATSCH) FR. echratka podvinutá ***

Phaeolus schweinitzii (FR.) PAT. hn dák Schweinitz v Pinus strobus A
1

Phallus impudicus L. hadovka smrdutá ***

Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. šupinovka kostrbatá
Abies lowiana, Sequoiadendron

giganteum, báze/base 
F

1,
G

1

Polyporus ciliatus Fr. choroš zimní Quercus sp., pa ez/stump N

Postia stiptica (PERS.) JÜLICH b lochoroš ho ký Picea abies * H
1

Psathyrella piluliformis (BULL.) P. D. ORTON k ehutka vodomilná Quercus sp., pa ezy/stumps M
2

Rhodocollybia maculata (ALB. & SCHWEIN.) SINGER penízovka skvrnitá J
1

Rickenella fi bula (BULL.) RAITHELH. kalichovka oranžová N
5

Russula aeruginea FR. holubinka trávozelená ***

Russula amoenolens ROMAGN. holubinka h ebílkatá *

Russula atropurpurea (KROMBH.) BRITZELM. holubinka zprohýbaná Quercus sp., opad/litter **

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy
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Russula clavipes VELEN. holubinka kyjonohá Picea abies, opad/litter K

Russula cyanoxantha (SCHAEFF.) FR. holubinka namodralá ***

Russula delica FR. holubinka bílá K
1

Russula emetica (SCHAEFF.) PERS. holubinka vrhavka L
4

Russula foetens (PERS.) PERS. holubinka smrdutá ****

Russula fragilis FR. holubinka k ehká *

Russula galochroa (FR.) FR. holubinka mlé ná Picea abies, opad/litter *

Russula gracillima JUL. SCHÄFF. holubinka štíhlá Picea abies, opad/litter K *

Russula grata BRITZELM.
holubinka
ho komandlová

L
3

Russula heterophylla (FR.) FR. holubinka bukovka *

Russula integra (L.) FR. holubinka celokrajná  *

Russula nigricans (BULL.) FR. holubinka ernající **

Russula ochroleuca (PERS.) FR. holubinka hlínožlutá ***

Russula puellaris FR. holubinka dív í ***

Russula pulchella I. G. BORSHCH. holubinka parková K

Russula risigallina (BATSCH) SACC. holubinka m nlivá *

Russula romellii MAIRE holubinka Romelova ***

Russula sanguinea (BULL.) FR. holubinka krvavá **

Russula vesca FR. holubinka mandlová **

Russula violeipes QUÉL. holubinka fi alovonohá Fagus sp., opad/litter A
2

Russula virescens (SCHAEFF.) FR. holubinka nazelenalá ***

Scleroderma citrinum PERS. pest ec obecný Picea abies, opad/litter K
2

Scleroderma verrucosum (BULL.) PERS. pest ec bradav itý Picea abies, opad/litter ***

Schizophyllum commune FR. klanolístka obecná
mrtvé d evo i živé kmeny listná /
dead wood and living trunks of broad-
leaved trees

****

Sparassis crispa (Wulfen) FR. kotr  kade avý Pinus sp., pa ez/stump L
4
*

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. pevník chlupatý
mrtvé d evo i živé v tve listná /
dead wood and living branches of 
broad-leaved trees

***

 K
2Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.) FR. pevník krvav jící Pinus strobus

Strobilurus esculentus (WULFEN) SINGER penízovka smrková Picea abies, šiška/cone M
5

Stropharia aeruginosa (CURTIS) QUÉL. límcovka m d nková Pinus sp., opad/litter S
3

Suillus grevillei (KLOTZSCH) SINGER klouzek sli ný **

Suillus luteus (L.) ROUSSEL klouzek obecný Quercus sp., opad/litter R
6

Suillus placidus (BONORD.) SINGER klouzek bílý pod/under Pinus strobus **

Tapinella atrotomentosa (BLATSCH) ŠUTARA echratka ernohu atá Picea abies, pa ezy/stumps **

Tapinella panuoides (BLATSCH) E.-J. GIBERT echratka sklepní Picea abies, pa ezy/stumps N
5

Thelephora terrestris EHRH. ples ák zemní ***

Trametes gibbosa (PERS.) FR. outkovka hrbatá
Fagus sp., pa ezy a živé kmeny/
stumps and living trunks 

T
2

Trametes hirsuta (WULFEN) PILÁT outkovka chlupatá
Quercus robur, ko enové náb hy/
buttresses

S
3

Trametes versicolor (L.) LLOYD outkovka pestrá
živé i odum elé kmeny a v tve
listná /dead and living trunks and 
branches of broad-leaved trees

***

Tylopilus felleus (BULL.) P. KARST. h ib žlu ník L
5

Xerocomus quercinus H. ENGEL & T. BRÜCKN. (NOM. INVAL.) *

Xerula radicata (RELHAN) DÖRFELT penízovka ko enující ***

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy
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Diskuse

Vzhledem k tomu, že v Arboretu byly provád ny výzkumy podob-
ného druhu jen okrajov , pokusili jsme se zachytit co nejrozsáhlejší 
spektrum hub. Svou r znorodostí a druhovým složením porostu tvo í
stromy spolu s pestrým ke ovým patrem bohatou škálu mikrobio-
top . Tento charakter je ješt  znásoben len ním terénu a rozdílným 
zásobováním vodou. Protože je plocha oplocená, je zde nižší intenzita 
sešlapu a sb ru plodnic, a tím i v tší bohatství druh  saprofytických 
a mykorhizních hub. Naopak výskyt lignikolních a patogenních druh
je omezován odstra ováním d evní hmoty v etn  pa ez  a napade-
ných nebo suchých strom . Dlouhodobá nákaza rzí vejmutovkovou 
pravd podobn  zp sobí zánik pokusných výsadeb této d eviny v od-
dílu L. Starší vejmutovky jsou již v tšinou odum elé v d sledku napa-
dení podkorním hmyzem. 

P estože soustavné sledování výskytu hub se provád lo pouze 
v roce 2005 (r. 2004 zahrnuje pozdn  letní a podzimní aspekt, r. 2006 
jarní aspekt), je po et 157 druh  pom rn  vysoký, ale není kone ný.

ada druh  s jednoletými makroskopickými plodnicemi vyžaduje 
specifi cké podmínky a nefruktifi kuje každým rokem. Po et naleze-
ných druh  koresponduje s údaji o arboretu Tábor, kde bylo b hem
desetiletého monitoringu zjišt no p es 320 druh .

Rok 2003 byl oproti dlouhodobému pr m ru srážek na dané lo-
kalit  siln  podpr m rný, rok 2004 a 2005 slab  podpr m rný. Dá se 
tedy p edpokládat, že v klimaticky p ízniv jším roce by se zvýšil i po-
et nalezených druh  zejména z eledi Amanitaceae a Clavariaceae,

dále rodu závojenka (Entoloma), vláknice (Inocybe), holubinka (Rus-
sula) a ryzec (Lactarius), z drobných druh  rod špi ka (Marasmius),
voskovi ka (Hymenoscyphus) a helmovka (Mycena).

Záv r

Mykologickým pr zkumem Arboreta se zjistilo bohaté spektrum 
druh  lignikolních, humikolních i mykorhizních hub. Z celkového po-
tu 157 je 11 druh  vzácných nebo ídce se vyskytujících. Z patogen-

ních druh  byl zjišt n zvýšený výskyt padlí dubového Microsphaera 
alphitoides, sypavky borové (s výskytem Lophodermium pinastri

i L. seditiosum), sypavky jalovce Lophodermium juniperinum a sapro-
parazitických hub na živých d evinách. Kalamitní je výskyt rzi vejmu-
tovkové Cronartium ribicola. Pokra ováním v pr zkumu a spolupráci 
s MS o ekáváme další objevy zajímavých a vzácn jších taxon ,
p ípadn  nových spojitostí domácích patogen  a cizích d evin.

Literatura

ERNÝ, A.: Parazitické d evokazné houby. Praha: Státní zem d lské
nakladatelství 1989. 99 S.

GRYNDLER, M. et al.: Mykorhizní symbióza. Praha: Academia 2004. 
366 s. 

HAGARA, L., ANTONÍN, V., BAIER, J.: Houby. Praha: Aventinum 1999. 
416 S.

HOLEC, J.: Zajímav jší nálezy makromycet  z p írodních rezervací 
Chynínské buky a Jelení vrch v Plze ském kraji. Mykologické 
listy, 94, 2005. s. 11-20

KALINA, T., VÁ A, J.: Sinice, asy, houby, mechorosty a podobné 
organismy v sou asné biologii. Praha: Nakladatelství Karolinum 
2005. 606 S.

KOHUTKA, A.: Periodická dendrologická revize a návrh opat ení ve vy-
braných odd leních Arboreta FLE- ZU v Kostelci nad ernými
lesy. Diplomová práce. Praha: eská zem d lská universita 2006. 
140 s.

PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F.: Houbové choroby v lesích eska v roce 
2005. In: Kapitola, P., Ba a , P. (eds.): Škodliví initelé v lesích 

eska 2005/2006. Sborník ze seminá e Pr honice, 4. 4. 2006, 
Jílovišt -Strnady: VÚLHM 2006, s. 15-17

P IKRYL, Z.: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad 
ernými lesy. Diplomová práce. Praha: eská zem d lská univer-

sita 2006. 93 s.
RO EK, I., MUSIL, I., CHALUPA, V.: 1998: Arboretum Lesnické fakulty 

eské zem d lské univerzity v Praze. Praha: Nakladatelství Filip 
Dienstbier 1998. 79 s. 

VÁCLAV, E., POKORNÝ, J., HOLATA, J.: Arboretum Kostelec 1954 - 1984. 
Praha: Vysoká škola zem d lská 1985. 115 s.

P ikryl, ížková: Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad ernými lesy

An analysis of fungi species in the arboretum Kostelec nad ernými lesy

Summary

The arboretum Kostelec nad ernými lesy, which is today an integral part of the Faculty of Forestry and Environment, Czech University of 
Agriculture, Prague, is an important dendrological collection holding more than a thousand taxons of predominantly non-native woody plants. 
In addition to dendrological data the arboretum has also been thoroughly studied fl oristically, but a more detailed and comprehensive survey of 
mycofl ora and its present health status has lacked. 

A mycological survey was conducted here in the late summer and autumn of 2004, throughout the year in 2005 and in the spring of 2006. 
Collection of fruiting bodies was undertaken at two-week intervals with the aim of covering as large area as possible. Observations were pre-
dominantly focused on macromycetes; from micromycetes only pathogens of woody plants were collected and identifi ed. Mycological data were 
sampled and analysed by standard methods.

There were found 157 species of fungi on the area of the Arboretum. In respect of genera abundance the order Russulales was found to have 
the highest level of representation, followed by the order Polyporales from the libriform fungi. Some rare or sparsely occurring species were 
also found - Amanita rubescens var. annulosulphurea GILLET, Exidia truncata FR., Boletus subtomentosus L., Hygrocybe mucronella (FR.) P. 
KARST., Macrolepiota excoriata (SCHAEFF.) M. M. MOSER, Russula delica FR., R. galochroa (FR.) FR., R. gracillima JUL. SCHÄFF., R. integra (L.) 
FR., Boletus rubellus KROMBH. and Suillus placidus (BONORD.) SINGER.

Among the pathogenic fungi an increased occurrence of foliar scald (Apiognomonia errabunda (ROBERGE ex DESM.) HÖHN. and mildew (Mi-
crosphaera alphitoides GRIFFON & MAUBL.) was recorded. Needle cast Lophodermuim pinastri (SCHRAD.) CHEVALL. and L. seditiosum MINTER,
STALEY & MILLAR on various species of Pinus were represented in the analysed samples by L. pinastri 60 %, L. seditiosum 40 %. Another needle 
cast Cyclaneusma minus (BUTIN) DI COSMO, PEREDO & MINTER was found on species Pinus jeffreyi, P. ponderosa and P. nigra, and Lophodermium
juniperinum (FR.) DE NOT. on various species of junipers. 

Genera Pestalotia was sporadically found on the bark of dying branches of Pinus sylvestris. Fruiting bodies of recently introduced Sphaer-
opsis sapinea (FR.) DYKO & B. SUTTON were found in 2004 and 2005 on Pinus nigra and the three-needle Pinus spp. White pines (Pinus strobus)
have been attacked for a long time now by white pine blister rust Cronartium ribicola A. DIETR.

Even though the systematic monitoring of fungi occurrence was conducted only in 2005 (in 2004 late summer and autumn were included,
in 2006 spring was included), the fi gure of 157 species is relatively large but not fi nal. From the continuance of the survey we expect to fi nd 
interesting and rarer taxons, and eventually new relationships between native pathogens and non-native woody plants. 

Recenzent: Doc. PaedDr. RNDr. M. Švecová, CSc.



Úvod

Prostorové rozší ení p emnožení hmyzích druh  je jedním z pa-
rametr  d ležitých p i vyhodnocení pot eby obranného zásahu, jeho 
plánování a provedení. P emnožení defoliátor  dosahují vým r n -
kolika tisíc až n kolika deseti tisíc hektar  a na základ  historických 
údaj  je známo, že gradace se v ur itých územích vyskytují s v tší,
jinde s menší pravd podobností.

Preference biotop  a struktura spole enstev motýlích defoliátor
dub  na Slovensku byla v p edcházejícím období studovaná PATO -
KOU et al. (1962, 1999) a STOLINOU et al. (1985), ale jejich hodnocení 
se více opírá o p ímé pozorování a kvalitativní charakteristiky než 
o kvantitativní statistické analýzy. Preference biotop  byla na zákla-
d  dlouholetých p ímých zkušeností a údaj  o grada ních výskytech 
vyjád ena pomocí „skupin lesných typ “. Klasifi kace lesních typ
vychází z primárního vegeta ního krytu (na základ  poznání historic-
kého vývoje lesních stanoviš  a též na základ  p ítomnosti specifi c-
kých rostlin) a jsou zm n ny p edcházejícím hospoda ením v lesích 
v r zném rozsahu. Na základ  t chto poznatk  je známa preference 
biotop  nejvýznamn jších defoliátor , jako jsou: Lymantria dispar L.
1758, Operophtera brumata L. 1758, Tortrix viridana L. 1758, Aleim-
ma loefl ingiana L. 1758 a Archips xylosteana H 1799, orienta n
i pro další druhy. Preferované biotopy byly vybrány primárn  na 
základ  prezence gradací výše uvedených druh  (gradace je v tomto 
kontextu považována za takovou po etnost hmyzu, která zp sobuje
ekonomicky významné defoliace). Uvedené hodnocení založené na 
výskytu gradací a vyjád ené skupinami lesních typ  nepostihuje celé 
grada ní území a je pom rn  statické – p i zm n  podmínek prost edí
je zna n  obtížné p edpokládat, jak budou jednotlivé druhy reagovat 
a jaké bude prostorové rozší ení defoliací p i zm n ných podmínkách 
(nap . klimatických). 

Dopady zm n klimatu na prostorové rozší ení populací hmyzu 
se pokoušeli zhodnotit auto i ve sv t  (WILIAMS et al. 2000, WILIAMS,
LIEBHOLD 2002, JOHNSON et al. 2006), ale i na Slovensku (MIN ÁŠ et al. 
2000) a v R (ŠEFROVÁ 2006, ŠEFROVÁ, LAŠT VKA 2006). Tyto poten-
ciální zm ny jsou samoz ejm  výrazn  závislé na použitých scéná ích
vývoje zm n klimatu, které jsou pom rn  r znorodé; z toho pak vy-
plývají i rozdíly v dosažených výsledcích. Co se však asto opomíjí, 
i podce uje, jsou nároky jednotlivých druh  na prost edí a jejich 

plasticita. Abychom pochopili mechanismus p sobení zm n klimatu 
na jednotlivé druhy hmyzu, je nevyhnutelné v první ad  zohlednit 
základní parametry prost edí, které ovliv ují prostorové rozší ení
hmyzu v sou asnosti a pokusit se pochopit i zákonitosti, které vedou 
k jejich fl uktuaci.

Jako modelový druh pro prostorové analýzy byla vybrána pí alka
podzimní (O. brumata). Tento druh má specifi cké nároky na životní 
podmínky (TUR ÁNI 2006) a lze p edpokládat, že p ípadná zm na kli-
matu jeho vývoj výrazn  ovlivní.

V lánku je uveden p íklad využití poznatk  z bionomie a ekolo-
gie druhu pro modelování zm n v grada ním areálu. Uvádíme mapové 
výstupy prostorového rozší ení O. brumata syntetizované uplatn ním
rozdílných klimatických scéná . Vzhledem k p edpokládanému zvy-
šování teploty v nejbližších desetiletích je grada ní areál modelován 
pouze pro p ípad zvyšování pr m rných teplot. Pot ebné databáze 
porost  s p i azenými parametry prost edí pocházejí z archivu NLC 
Zvolen (Slovensko).

Metodika

V p ípad  výše uvedeného modelového druhu, který m že sloužit 
jako p íklad i pro další defoliátory, byl nejprve p ipraven primární 
model prostorového rozší ení p ed za átkem p sobení klimatických 
zm n a to na základ  dlouholetých systematických pozorování (TUR-

ÁNI 2006) a tento model byl p eveden do prost edí GIS. P i defino-
vání vstupních parametr  model  byly využity výsledky statistických 
analýz z práce TUR ÁNIHO (2006). Následn  byl na základ  poznatk
o nárocích druhu na prost edí odvozen idealizovaný model „vah“ 
faktor , které se na prostorovém rozší ení druh  podílejí. Kvanti-
fi kovanými váhami byly testovány pomocí algoritmického ešení
individuální jednotky prostorového rozd lení lesa v po tu n kolika
set tisíc porost .

Sou ástí model  byly i prostorov  defi nované parametry prost edí
(teplotní model Slovenska, digitální model terénu a modely rozší ení
živných rostlin). Prostorové rozší ení O. brumata je v tomto p ípad
vyjád ením vztahu druhu k prost edí, ve kterém nachází optimální, 
sub-optimální i pesimální podmínky. Vzhledem k tomu, že p i vzni-
ku gradací spolup sobí i další faktory (bioregula ní komplex, náhod-
né klimatické epizody zabra ující vzniku p emnožení i v optimu atd.), 
p edpokládá se, že vým ra individuálních gradací bude menší než 
modelem vyvozená plocha.

Vybudování modelu – algoritmické ešení

Vstupní parametry modelu byly rozd leny na pozitivní anebo 
negativní limitující kritéria a na kritéria vyjad ující potenciál pro do-
sažení vysoké po etnosti ve spojité škále. Pozitivní limitující kritéria 
udávají, že p i hodnot  tohoto kritéria 1, je hodnota výsledného pre-
dikativního modelu 1, bez ohledu na struktury dalších podmi ujících

Marek Tur áni1  - Tomáš Hlásny2 - Vladimír Kalina1 - Miloslav Vach1

1FLE ZU Praha, 2Národné lesnícke centrum, LVÚ

MODELOVÁNÍ GRADA NÍHO AREÁLU PÍ ALKY PODZIMNÍ (OPEROPHTERA BRUMATA L. 1758) 
P I P EDPOKLÁDANÝCH ZM NÁCH KLIMATU NA SLOVENSKU

The simulation of outbreak area of winter moth (Operophtera brumata L. 1758) in predicted weather change 

in Slovakia

Abstract

Spatial distribution of winter moth (Operophtera brumata L.) in relation to climatic conditions has been studied in Slovakia. Previous 
gradient analyses defi ned soil moisture, temperature/elevation, and presence of Quercus petraea and absence of Q. cerris as key factors which 
infl uence spatial distribution of this moth species. Algorithm model which synthesized individual parameters was used to calculate probability 
of outbreaks. The GIS interpretation of models suggested that size of optimum area (where defoliation might occur) was inversely related 
to simulated temperature. The largest optimum area (83,352 ha) resulted from model with long-term normal temperatures (calculated from 
temperatures prior the temperature increase in the 1980s). The temperature increased by 1 °C resulted to decrease of potential optimal area by 
75% (optimum only at 22,217 ha). Increase of temperature by 2 °C (from normal) led to almost the diminishing of outbreak area (optimum only 
at 2,129 ha). The results found are discussed. 

Klí ová slova: pí alka podzimní, oblasti p emnožení, zm ny klimatu, prostorový model rozší ení
Key words: winter moth, outbreak areas, climate change, spatial distribution model
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faktor . Negativní limitující kritéria znamenají, že p i hodnot  0 je 
výslední hodnota 0, bez ohledu na ostatní faktory.

Pro vybudování kritérií podmi ujících dosažení vysoké po et-
nosti v spojité škále bylo t eba provést transformaci p vodních hod-
not jednotlivých prom nných (výška, teplota, p dní vlhkost) na tzv. 
skóre vhodnosti, ili do íselného rozsahu vyjad ujícího vhodnost pro
O. brumata, standardn  ve škále 0 – 1. Tímto zp sobem transformo-
vané prom nné byly syntetizovány na základ  vztahu:

kde:
P – je výsledná pravd podobnost výskytu vysoké po etnosti O. bru-

mata;
c – jsou limitující kritéria nabývající hodnoty 0/1;
x – jsou kritéria vyjad ující pravd podobnost nar stání po etnosti

O. brumata v spojité škále; 
w – jsou váhy vyjad ující relativní p ísp vek jednotlivých kritérií sta-

novených na základ  provedených analýz (TUR ÁNI 2006). 
Z t chto analýz je z ejmé, že etnosti ovliv uje nadmo ská výška, 

a to následovn : Optimum tohoto druhu leží mezi 280 – 350 m, sub-
optimum je od 100 – 280 a 350 – 600 m, a pesimum je výše než 600 m 
(pravd podobn  vzhledem k d evinnému složení, kdy ve vyšších nad-
mo ských výškách je již více buku). T íd ní porost  v databázi bylo 
provedeno na základ  následujících kritérií: Byl-li v porostu výskyt

Q. petraea s. l. v tší než 60 %, porost byl považován za optimální, 
byl-li výskyt Q. petraea s. l. v rozmezí 40 – 60 %, byl hodnocen jako 
suboptimální. Klasické pesimum v tomto p ípad  neexistuje vzhledem 
k široké polyfagii. Související analýzy (TUR ÁNI 2006) však ukázaly, 
že nejvýznamn jším parametrem ovliv ujícím prostorové rozší ení
O. brumata je p dní vlhkost. V tomto p ípad  nastal problém, protože 
tento parametr se v databázích nenachází, a bylo t eba ho nahradit 
jiným, v sou asnosti dostupným parametrem, který by alespo  p i-
bližn  požadovanou informaci obsahoval.

K tomuto ú elu byla využita klasifi kace lesních typ  (LT) a skupin 
lesních typ  (SLT). Tyto prostorové typologické jednotky jsou defi -
novány jako zjednodušení „gradientové“ prostorové struktury, jelikož 
aplikace gradient  je v praxi složitá. Lesní typy a skupiny lesních typ
vyjad ují krom  jiného i typ p dy a obsah vody v p d . Do modelu 
jsme proto zavedli i tuto prostorovou charakteristiku. Informace o SLT 
a LT, které jsou z hlediska O. brumata optimální, byly získány z litera-
tury (STOLINA et al. 1985). Za optimální SLT byly považovány FQ, Ufr, 
a QFr., za suboptimum byly uvád ny SLT QF a Fq. Z provedených 
analýz dále vyplynulo, že prostorové rozší ení (vyjád ené rozdíly 
v po etnosti) ovliv uje i teplota (TUR ÁNI 2006): Optimální pr m rná
ro ní teplota, kde druh dosahuje nejvyšší etnosti, je 8,3 °C, optimální 
rozp tí 7,8 – 8,8 °C a teplotní pesimum za íná p ibližn  p i 6,5 °C 
v minimu a p i 10 °C v maximu. Poslední indikací, která vyplynula 
z kanonické koresponden ní analýzy (TUR ÁNI 2006), je p ítomnost
Q. cerris. Tento druh dubu preferuje sušší p dy, které v tšinou zname-

m

j

j

n

i

ii cxwP
11

Obr. 1.
Vylišení lesních oblastí Slovenska (sv tlezelená ást), pro které byly zpracovány analýzy
Defi nition of forest units in Slovakia (bright-green portion), where analyses were processed

Obr. 2.
Lesní porosty s optimálními podmínkami pro O. brumata p i normální teplot
Forest stands with optimal conditions  for O. brumata in standard temperature
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nají horší podmínky pro O. brumata. Tuto nevýhodu znásobuje fakt, 
že pupeny tohoto druhu raší pozd  a je trofi cky nevhodný pro O. bru-
mata. ím je Q. cerris v porostech více zastoupen, tím je porost více 
mimo optimum, a to i v p ípad , že byl prost ednictvím LT k optimu 
p irazen. Jak siln  tento parametr ovliv uje po etnost O. brumata,
je složité odhadnout. Pro analýzu byly zvoleny tyto hodnoty: 50% 
zastoupení ceru indikovalo pesimum, mén  než 5 % indikovalo ješt
optimum.

Váhy, které byly následn  zvoleny pro model O. brumata, jsou na 
základ  uvedených informací následující (obecn  se váha p i azovala
na základ  korelace faktor  s ordina ními osami a jejich sou et je 
1,0): P dní vlhkost (vyjád ena skupinami lesných typ ) = 0,4; Pr -
m rná ro ní teplota = 0,4 (odvozeno z teplotního modelu Slovenska 
pro každý studovaný porost); Preferovaná živná d evina – Q. petraea 
s. l. = 0,1 (z porostních databází NLC Zvolen); a nepreferovaná živná 
d evina Q. cerris = 0,1 (z porostních databází NLC Zvolen).

Výsledky a diskuse

Prostorová rozší ení modelového druhu závisí na p írodních
podmínkách, které spl ují jeho nároky na perzistentní p ežívání.
Popsat celkový areál rozší ení druhu je složité. Pro ú ely ochrany 
lesa je ú eln jší zpracovat „optimální areál prostorového rozší ení“,
který indikuje místa, kde ten který druh nachází nejlepší podmínky 
pro sv j vývoj a kde je tedy nejvyšší pravd podobnost, že jeho etnost

dosáhne tak vysokých hodnot, že zp sobí významné defoliace. Dopad 
klimatických zm n však nelze chápat jako mechanické uplat ování
zvyšování teploty v schématu „ ím tepleji – tím lépe“. K takovémuto 
chápání zm ny klimatu svád jí výsledky laboratorních pokus , p i
kterých je zvyšování teploty až po ur itou hranici pozitivní prvek. 
Možný vliv zm ny klimatu tedy bude spíše komplexní reakcí na zm -
nu p írodních podmínek, vyjád enou zjednodušen  rovnicí:

                 A(
x
) = f(1

 x
, 2

 x,
 ...., ...... z

 x
) + e

 x,

kde:
A(x) – je velikost optimální prostorové rozší ení druhu x;
f  – je funkce velikosti optimální prostorového rozší ení druhu x;
1 – je statisticky významný faktor prost edí . 1 podílející se (nej-

významn ji) na defi novaní funkce optima prostorového rozší ení
druhu x;

2 – je statisticky významný faktor prost edí . 2 podílející se (mén
významn  než p edcházející faktor) na defi nování funkce optima 
prostorového rozší ení druhu x;

z  – je statisticky významný faktor prost edí . 3 podílející se (nej-
mén  ze statisticky významných faktor ) na defi nování funkce 
optima prostorového rozší ení druhu x; a

e – je entropie prost edí/adapta ní schopnost druh  defi nující prosto-
rové rozší ení druhu (ve v tšin  p ípad  tuto veli inu neznáme, 
jedná se nap íklad o defi nování konkuren ních vztah  a vztah
predátor – ko ist a parazit – ko ist... atd.).

Obr. 3.
Lesní porosty s pravd podobností p emnožení O. brumata p i teplotn  mírn  nadnormálním pr b hu po así
Forest stands with optimal conditions for O. brumata at temperature increased slightly compared with standard

Obr. 4.
Lesní porosty s pravd podobností p emnožení O. brumata p i teplotn  výrazn  nadnormálním pr b hu po así
Forest stands with optimal conditions for O. brumata at temperature increased markedly compared with standard
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Pro pí alku podzimní byla prostorová analýza zpracována pro les-
ní oblasti Slovenska, v nichž se vyskytují preferované živné rostliny 
(v tomto p ípad  duby) (obr. 1). Model . 1 p edstavoval situaci, kdy 
teploty p ed gradací a v pr b hu gradace odpovídaly dlouhodobému 
normálu z období 1950 - 1980. Stanovení hodnoty pravd podobnosti,
která odpovídá historickým údaj m o známých gradacích, bylo op-
timalizováno jejich vizuálním porovnáním a za rizikové oblasti byly 
považovány oblasti, kde pravd podobnost v modelu p ekro ila hod-
notu 0,7. Model defi noval jako potenciáln  vhodné pro p emnožení
83 352 ha dubových porost  (obr. 2). Tyto porosty jsou soust ed ny
do 3 hlavních oblastí:

1. Oblast Považského Inovce, jižní ásti Strážovských vrch  a Tríb-
e

2. Oblast Revúckych vrch  na východ po Bodviansku pahorkatinu

3. Oblast mezi Tur ou nad Bodvou, Košicemi po Zemplínske vrchy

Krom  t chto hlavních oblastí existují optimální podmínky na 
mén  kompaktních územích na p edho ích pahorkatin Slovenska. 
P i „normálním“ pr b hu po así model indikuje možnost defoliací i 
na vlh ích lokalitách Malých Karpat, Štiavnických vrch , Krupinské 
planiny a Cerové vrchoviny. Mezi lokality s možností p emnožení
pat í v této variant  i n které lokality v nížinné geografi cké oblasti 
jako Devínská Kobyla a izolované ostrovy dubin v Západoslovenské 
nížin  (okolí Bátorových Kosih a Svodína). Na t chto lokalitách bývá 
p emnožení pí alek lokální a ojedin lé (pozorováno v roce 1996 
– TUR ÁNI, nepublikovaná data). Je samoz ejmé, že p emnožení pí a-
lek bývají zaznamenána i v jiných oblastech; v t chto p ípadech jsou 
defoliace v p evažující mí e tvo eny jinými druhy – jako jsou tma-
voskvrná  dubový (Agriopis leucophaeria D. a SCHIFF. 1775) a hed-
vábnice podzimní (Alsophila aceraria D. a SCHIFF. 1775), eventuáln
komplex jiných teplomilných pí alek.

Zvýšením teploty o 1 °C dochází k zmenšení modelového grada -
ního areálu oproti situaci p i teplotn  normálním modelu. Vým ra po-
rost  v optimu pí alky podzimní dosahuje v tomto p ípadu 22 217 ha 
porost . Situaci znázor uje obr. 3, z n hož je z ejmé zmenšení optima 
hlavn  na západním Slovensku, ale i na jihu st edního a východního 
Slovenska, a to ve všech sušších a níže položených porostech (lesní 
oblasti 2B, 4A, 4B, 5, 9, 10, 13 19 a 25A). Za této situace by nejroz-
sáhlejší gradace tohoto druhu postihovaly vyšší polohy jihu východní 
ásti Slovenska.

P i zvýšení teploty o další 1 °C, p edstavované modelem 3, se 
modelovaná vým ra porost  s optimem pro O. brumata ješt  sníží 
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Obr. 5.
Porovnání vým ry porost  defoliovaných Geometridae (hlavn  pí alkou podzimní) v období 1972 - 2005 (podle hlášení L 116) 
s pr m rnými ro ními teplotami na meteorologické stanici Beluša
The comparison of acreage of stands defoliated by loopers (mainly by winter moth) in the period of 1972 - 2005 (according to statistical forms 
L 116) with the average temperatures on meteorology station Beluša

a model defi noval jako ohroženou vým ru pouhých 2 129 ha. Situa-
ci znázor uje obr. 4. Ve všech t ech uvedených situacích je t eba si 
uv domit, že vysoké hodnoty pravd podobnosti nemusí zákonit
znamenat p emnožení. Indikují však porosty/oblasti, kde s nejvyšší 
pravd podobností dojde k p emnožení, nastanou-li vhodné podmínky. 
Pro další up esn ní t chto porost  je t eba pokra ovat ve zkoumání 
dalších parametr  - vnitro- a mezipopula ních vztah  a rovn ž p es-
n ji kvantifi kovat nároky pí alky podzimní a možnosti její adaptace 
na zm nu podmínek. Další výzkum, který by p isp l ke zp esn ní
výsledk , spo ívá i v p esn jším defi nování klimatických model
v podmínkách st ední Evropy.

V další práci jsme se zam ili na vymezení vým ry porost  s op-
timem pro pí alku podle jednotlivých lesních oblastí na Slovensku 
(tab. 1). Obecn  lze konstatovat, že nejv tší vým ry porost  optimál-
ních pro pí alku podzimní p i normálním pr b hu po así jsou na 
okrajích nížin, kde tento druh nachází vhodné podmínky. Vým ra prá-
v  t chto porost  je extrémn  redukována v p ípad  zvýšení pr m rné
ro ní teploty o 1°C (pokles až o 90 %). P vodní optima ve výše polo-
žených oblastech jsou vyšší teplotou redukována mén , p i emž zde 
m že lokáln  docházet i ke zvýšení jejich vým ry (Šarišská vrchovina 
a ierna hora na východním Slovensku – tab. 1).

Modelovým zvýšením teploty o 2 °C v porovnání s normálem mo-
del indikuje výraznou redukci vým ry porost  s optimem pro pí alku
podzimní, kdy rozsáhlejší optimální oblasti z stávají pouze v Košic-
ké kotlin . Na zbývajícím území z stávají z optimálního areálu jen 
fragmenty. Tento proces lze vysv tlit nízkou adaptací kukel pí alky
podzimní na nízkou p dní vlhkost p i vyšší pr m rné teplot .

Aplikace výsledk  analýzy prostorového rozší ení O. brumata
v prost edí GIS p i modelování zm n klimatických podmínek nazna-
ila možné dopady zm n klimatu na grada ní areál tohoto modelové-

ho druhu. Uvedené modely je t eba považovat za p edb žné – spíše za 
metodický návod, jak p istupovat k ešení dopad  zm ny klimatu na 
n které druhy hmyzu. P edkládaná analýza rovn ž upozor uje na fakt, 
že v p ípad  n kterých druh  hmyzu se areál rozší ení v souvislosti se 
zvyšováním teploty m že i významn  zmenšit. Výzkum se v dalším 
období zam í na zp esn ní scéná  a zohledn ní dalších faktor , je-
jichž studium v sou asnosti probíhá (zm ny v bioregula ním komple-
xu, v kompetici, oligofagii, atd. v d sledku klimatických zm n).

Zna nou výhodou takto koncipovaných kvantitativních analýz 
v prost edí GIS je fakt, že vybrané klí ové faktory lze m nit – mode-
lovat. Výsledkem je možnost výstupy dynamicky m nit podle scéná
klimatických zm n. Další výhodou je fakt, že prezentované mapy 
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Lesní oblast/Forest territory
Scéná  T+0

ScenarioT+0
Scéná  T+1

ScenarioT+1
Scéná  T+2

Scenario T+2

1 – Záhorská nížina/Záhorská lowland 1 454 49 36

2 – Podunajská nížina/Podunajská lowland 19 304 1 900 434

4 – Východoslovenská nížina/Východoslovenská lowland 9 022 1 013 3

5 – Považský Inovec/Považský Inovec Mt. 11 509 874 36

6 – Hornonitrianska kotlina/Hornonitrianska fold 3 004 511 26

7 – Tríbe /Tríbe  Mt. 7 452 298 214

8 – Žiarska kotlina/Žiarska fold 301 3 0

9 – Krupinská planina, Ostrôžky/Krupinská planina Mt., Ostrôžky Mt. 4 849 379 0

10 – Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina/
Juhoslovenská fold, Gemerská pahorkatina Mt. 

14 170 2 017 104

11 – Cerová vrchovina/Cerová vrchovina Mt. 2 247 10 0

12 – Košická kotlina, Abovská pahorkatina
Košická fold, Abovská pahorkatina Mt. 

9 391 7 031 929

13 – Malé Karpaty/Malé Karpaty Mt. 3 056 65 16

14 – Myjavská pahorkatina/Myjavská pahorkatina Mt. 1 586 3 0

15 – Biele Karpaty/Biele Karpaty Mt. 3 351 702 29

16 – Považské podolie/Považské valley 2 978 696 29

17 – Zvolenská kotlina/Zvolenská fold 1 868 1 239 29

18 – Revúcka vrchovina, Rož avská kotlina
Revúcka vrchovina Mt., Rož avská fold

8 100 2 295 32

19 – Slovenský kras/Slovenský karst 5 332 635 6

20A – Slanské vrchy/Slanské vrchy Mt. 3 428 1 823 39

20B – Zemplínske vrchy/Zemplínske vrchy Mt. 2 723 923 159

21A – Nízke Beskydy/Nízke Beskydy Mt. 223 32 0

22A – Šarišská vrchovina, Spišskošarišské medzihorie/
Šarišská vrchovina Mt., Spišskošarišské medzihorie Mt.

256 702 6

23 – Javorníky/Javorníky Mt. 343 236 0

25A – Strážovské vrchy, Sú ovské vrchy/ 
Strážovské vrchy Mt., Sú ovské vrchy Mt. 

5 944 356 52

27A – Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina/
Štiavnické vrchy Mt., Javorie Mt., Pliešovská fold

3 215 1 094 0

27B – Pohronský Inovec, Vtá nik, Kremnické vrchy/ 
Pohronský Inovec Mt., Vtá nik Mt., Kremnické vrchy Mt. 

1 803 654 0

28A – Volovské vrchy/Volovské vrchy Mt. 2 836 2 392 62

28B – ierna hora/ ierna hora Mt. 1 292 1 389 117

30 – Vihorlatské vrchy/Vihorlatské vrchy Mt. 851 382 13

Celkem*
Total **

131 887 29 705 2 369

* Rozdíly ve vým e v celkovém sou tu porost  v tabulce a v komentá ích k mapovým podklad m byly zp sobeny rozdílnou 
technologií zpracování vým r porost  (vektor vs. rastr).

** The differences in total acreage of forest stands in the Table and in the text originated from various technologies of acreages

processing (vector vs. raster)

Tab. 1.
Vým ra porost  optimálních pro O. brumata dle jednotlivých lesních oblastí Slovenska p i r zných klimatických scéná ích (v ha) 
Acreage of forest stands optimal for O. brumata according to individual forest areas in Slovakia at various climatic scenarios (in ha)
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p i p edpokládaných zm nách klimatu na Slovensku
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poskytují nejen zjednodušený grafi cký výstup, ale lze je propojit i na 
databáze, což následn  nabídne p esný seznam porost , ve kterých 
m že dojít ke zvýšení etnosti pí alky podzimní. M že tedy poslou-
žit i jako vhodný nástroj pro lesního hospodá e tím, že indikuje, na 
které lesní celky se má zam it p i kontrole etnosti šk dce a p íprav
obranných opat ení.

Analýza asové ady defoliací porost  za posledních 35 let nazna-
ila, že cyklus napadení porost  pí alkou podzimní na Slovensku je 

tém  p esn  10letý (TUR ÁNI 2006), i když analýza nedokázala statis-
tickou významnost cyklu. V pr b hu tohoto období po así podléhalo 
r zným zm nám a teplota v posledních 2 desetiletích vykazuje výraz-
ný trend oteplování (obr. 5). Zatímco trend vým ry napadených po-
rost  je výrazn  klesající, pravidelnost grada ního cyklu se podstatn
nem ní (TUR ÁNI 2006). Je to další indikace, že hypotéza vlivu po así
jako hlavního faktoru cyklických p emnožení pí alky podzimní není 
zcela správná. Tyto p edpoklady podporují i výsledky analýz populací 
bekyn  velkohlavé (Lymantria dispar L. 1758) z rozdílných klima-
tických podmínek publikované JOHNSONEM et al. (2006). Podle t chto
údaj  je délka grada ního cyklu v podmínkách Slovenska, Ma arska
a Chorvatska identická a odpovídá 9,83 roku. V Rumunsku je perioda 
o n co kratší, na Ukrajin  naopak delší. Pro budoucnost gradací na 
Slovensku je zajímavý fakt, že v Ma arsku je grada ní perioda stejná 
i p es celkov  teplejší podnebí. Lze tedy p edpokládat, že sou asná
hodnota oteplení obecn  nezp sobuje v periodicit  gradací motýlích 
defoliátor  tak výrazné zm ny jako v prostorovém rozší ení jejich 
gradací.

Záv r

Model . 1 znázor ující situaci, kdy teploty p ed gradací a v pr -
b hu gradace odpovídaly dlouhodobému normálu z období 1950 - 
1980, defi noval jako potenciáln  vhodné pro p emnožení pí alky
podzimní dubové porosty o vým e 83 352 ha.
Zvýšením teploty o 1 °C oproti dlouhodobému normálu dochází 
k zmenšení modelového grada ního areálu. Vým ra porost  s op-
timem pro pí alku podzimní dosahuje v tomto p ípad  22 217 ha 
porost .
P i zvýšení teploty o další stupe  v porovnání s dlouhodobým 
pr m rem se p edpokládaná vým ra porost  s optimem pro pí-

alku podzimní ješt  snížila a model defi noval ohrožení pí alkou
podzimní na vým e pouze 2 129 ha.
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The simulation of outbreak area of winter moth (Operophtera brumata L. 1758)

in predicted weather change in Slovakia

Summary

Spatial distribution of insect pests is one of the parameters which are necessary for evaluation of needs for treatment, its planning and treat-
ment itself. Outbreaks of defoliators are known on territory from several thousands to several ten thousands hectares in central Europe based on 
historical records. It is also known, that outbreaks are more common on some areas whereas quite rare on the others. Preference of habitats and 
communities structure of Lepidoptera defoliators on oaks in Slovakia has been previously evaluated on the base of direct observations and quali-
tative parameters than on quantitative statistics. The outbreak areas are known for: Lymantria dispar L. 1758, Operophtera brumata L. 1758, 
Tortrix viridana L. 1758, Aleimma loefl ingiana L. 1758 and Archips xylosteana H 1799, and approximately also for other species. Preferred 
habitats were selected on the base of historical outbreak distribution. This type of outbreak area, expressed by the groups of forest types, does 
not cover whole potential outbreak area and it is not dynamic. It is diffi cult to predict how will change individual species their spatial distribution 
in relation to climate change. The paper presents the results of study of spatial distribution of winter moth (Operophtera brumata) in relation to 
climatic conditions in Slovakia. Previous gradient analyses suggested soil moisture, temperature/elevation, and presence of Quercus petraea and 
absence of Q. cerris as key factors which infl uence spatial distribution of this moth species. The GIS models indicated that size of optimum area 
(where defoliation might occur) was inversely related to simulated temperature. The largest optimum area (83,352 ha) resulted from model with 
long-term normal temperatures (calculated from temperatures prior to the temperature increase in the 1980s). The temperature increased by 1 °C 
resulted to decrease of potential optimal area by 75% (optimum only at 22,217 ha). Increase of temperature by 2 °C (from normal) led to almost 
the diminishing of outbreak area (optimum only at 2,129 ha). The results also show the potential changes of outbreak areas in individual forest 
territories in the Slovak Republic. The results found are discussed.

Recenzenti: RNDr. J. Kulfan, CSc., Ing. J. Holuša, Ph.D.
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Úvod

Borovice erná se na území eské republiky adí ke geografi cky 
nep vodním druh m. eské republice se areál jejího p irozeného vý-
skytu nejvíce blíží v Rakousku, kde dosahuje svého nejsevern jšího
rozší ení (MUSIL 2003, ÚRADNÍ EK 1998). V n kterých oblastech, 
nap íklad v eském krasu (HEJNÝ et al. 1997), je v lesních porostech 
pom rn  hojn  zastoupena.

Pov domí o borovici erné a o kvalit  jejího d eva je pom rn
malé. D evo je ve zpracovatelském pr myslu využíváno jen okrajov .
Pozornost odborné lesnické ve ejnosti si borovice erná získala pouze 
v souvislosti s masivním odumíráním porost  v n kterých oblastech 
naší republiky (URBAN 2000, JANKOVSKÝ et al. 2003). 

Porosty borovice erné dor stající do mýtního v ku a zvýšené 
množství nahodilých t žeb klade nároky na zpracování jejího d eva.
Kvalita d eva z našeho území se tak stává aktuální otázkou.

lánek p ináší vybrané mechanické a fyzikální vlastnosti d eva
borovice erné. Vlastnosti byly stanoveny na základ  standardizova-
ných postup . Hodnocen byl i vliv hustoty na mechanické vlastnosti 
a vliv polohy v kmeni na vlastnosti. Na základ  výsledk  je posuzo-
vána vhodnost náhrady d eva našich domácích jehli nan  d evem
borovice erné.

Borovice erná (Pinus nigra ARNOLD.)

Nesouvislý areál zasahuje na sever po rakouskou ást Dunaje, 
Krym a Kavkaz, na jih do severozápadní Afriky, na východ do Malé 
Asie a na Kavkaz a na západ do Špan lska a Maroka (HEJNÝ et al. 
1997, MUSIL 2003, PAGAN 1997). Vertikální rozší ení za íná od hladi-
ny mo e, ale p evážná ást areálu se nachází v horách (MUSIL 2003). 
Areál je výrazn  disjunktivní, s ostr vkovitým výskytem izolovaných 
populací. Nejvýše vystupuje v Malé Asii, v poho í Taurus, až do výš-
ky 2 100 m n. m. (PAGAN 1997).

Na území eské republiky byla borovice erná introdukována 
kolem roku 1824 (MUSIL 2003). Podle HEJNÉHO et al. (1997) ale již 
v roce 1796, a KLIKA et al. (1953) dokonce uvádí, že již v roce 1759. 
P edpokládá se, že v sou asné dob  je u nás p stována p ibližn  na 
2 000 ha redukované plochy (MUSIL 2003). Na území dnešní eské
republiky byly vysazovány nej ast ji provenience rakouské (subsp. 
nigra) (HEJNÝ et al. 1997, SVOBODA 1953), ostatní poddruhy jsou pro 
naše podnebí p íliš choulostivé (KLIKA et al. 1953).

MUSIL (2003) uvádí, že se jedná o borovici s nejv tší prom nlivos-
tí. Podle HEJNÉHO et al. (1997) je možné vylišit n kolik samostatných 
poddruh : subsp. nigra, subsp. laricio a subsp. salzmannii. Podle 
ISAJEVA et al. (2003) je hlavních poddruh  šest, i když potvrzuje ne-
jednotnost v taxonomii.

Strom dosahuje výšky 30 - 45 m a vý etního pr m ru až 1 m. 
Kmen bývá p ímý, válcovitý, náhle ukon ený. Jehlice jsou po dvou 
ve svaze ku. K lový ko en na vhodných stanovištích dob e zakotvuje 
d evinu v p d . P izp sobí se i m lkým p dám (MUSIL 2003, PAGAN

1997, SVOBODA 1953, ÚRADNÍ EK 1998). Dosažitelný v k je 160 – 360 

rok  (MUSIL 2003). Podle PAGANA (1997) se dožívá v ku až 500 - 600 
let. Bývá vitální a rychlerostoucí. Borovice erná je sv tlomilná, odol-
ná k suchu. Snáší i vyšší mrazy (HEJNÝ et al. 1997, MUSIL 2003).

Borovice erná je lesnicky, krajiná sky a sadovnicky významná. 
P stována je z p doochranných d vod , nap íklad za ú elem zpevn -
ní pohyblivých písk  nebo v krasových oblastech. Vysazuje se rovn ž
do v trolam . Velmi asto se nyní používá v sadovnictví, ve st ední
Evrop  bývá nej ast ji p stovanou introdukovanou dvoujehli nou
borovicí (MUSIL 2003). V USA se p stuje také na plantážích na vá-
no ní stromky (BURNS et al. 1990, ISAJEV et al. 2003, MUSIL 2003). 
Je relativn  odolná ke kou ovým plyn m, k suchu i zasolení. Našla 
uplatn ní ve velkom stském prost edí a snáší i zne ist né ovzduší 
pr myslových oblastí (BURNS et al. 1993, HEJNÝ et al. 1997, ISAJEV et 
al. 2003, MUSIL 2003, PAGAN 1997, ÚRADNÍ EK 1998). Vysazována je 
hojn  v parcích, místy i v lesních porostech, hlavn  na vysýchavých 
p dách (KOBLÍŽEK 2000). Nenáro nost na humus a p dní živiny jsou 
vlastnosti, které ji umož ují použít pro zales ování skoro beznad jn
neplodných, devastovaných a pustých ploch. Zvlášt  se hodí pro za-
les ování krasových oblastí (SVOBODA 1953).

U nás bývá doporu ována pro nejteplejší a nejsušší oblasti, hlav-
n  na skalnaté vápencové podklady (MUSIL 2003, ÚRADNÍ EK 1998). 
Um lé p stování této d eviny ve st ední Evrop asto zklamalo. D -
vodem je nepochybn  chybná volba sort (SVOBODA 1953). V našich 
krajinách je nutno ji považovat tém  výhradn  za p ípravnou d evinu.
Pro p stování jako hlavní d eviny u nás nejsou, až na zcela nepatrné 
výjimky, p edpoklady (KLIKA et al. 1953).

D evo

Borovice erná je významným zdrojem užitkového d íví v jižní 
Evrop , hlavn  na Korsice (BURNS et al. 1990, MUSIL 2003, ÚRADNÍ EK

1998). D evo má barevn  odlišené jádro (MUSIL 2003, PAGAN 1997, 
SVOBODA 1953). Jádro je ervenohn dé, široká b l je žlutobílá až na-
r žov lá (PAGAN 1997). D evo je dosti m kké a lehké, bohaté na prys-
ky ici (HEJNÝ et al. 1997, MUSIL 2003, PAGAN 1997, SVOBODA 1953). 
V porovnání s borovicí lesní je pružn jší. Obsahuje i více prysky ice
a je trvanliv jší (PAGAN 1997, SVOBODA 1953). FERNÁNDEZ-GOLFÍN

SECO et al. (2004) uvádí u borovice erné vysoký obsah prysky ice (až 
18 %). Podle BURNSE et al. (1990) obsah prysky ice v jádru dosahuje 
až 20 %. astý je výskyt smolník  (Pines of Silvicultural Importance 
2002). Podle BURNSE et al. (1990) d evo p ipomíná borovici lesní, je 
ale tvrdší, má jemn jší texturu a vykazuje nižší pevnost. D evo je špat-
n  štípatelné (KLIKA et al. 1953).

Kvalita d eva kolísá zna n  mezi poddruhy. Nejlepší kvality do-
sahuje subsp. laricio, kdežto d evo subsp. nigra je horší, zejména na 
chudých p dách (Pines of Silvicultural Importance 2002). Není mož-
né jednozna n  prohlásit, jestli je horší i lepší než d evo borovice 
lesní, záleží z ejm  na p d  a p vodu. V Srbsku existuje varieta, která 
se vyzna uje dobrou jakostí d eva. Má stejnom rné, úzké letokruhy 
a je velmi chudé na prysky ici. Je všestrann  dob e zpracovatelné, na-

Aleš Zeidler, Katedra zpracování d eva, FLE ZU Praha

ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ D EVA BOROVICE ERNÉ
(PINUS NIGRA ARNOLD.)

Selected wood properties of black pine (Pinus nigra ARNOLD.)

Abstract

Sample trees of black pine (Pinus nigra ARNOLD.) were harvested in ernokostelecko region in forest stands of Czech University of 
Agriculture in Prague, central part of Bohemia. The wood from the sample trees was examined for selected mechanical and physical properties. 
The compression strength parallel to the grain, the hardness, the density and the shrinkage were tested. The results were compared with data from 
other areas and with the properties of our native species. Quality of the wood is worse, especially in the terms of native softwoods. Only hardly 
black pine wood could substitute our native species for the most purposes they are used currently.

Klí ová slova: borovice erná (Pinus nigra ARNOLD.), d evo, vlastnosti
Key words: black pine (Pinus nigra ARNOLD.), wood, properties

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)
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p íklad jako velmi dobré resonan ní d evo (KLIKA et al. 1953, PAGAN

1997, SVOBODA 1953). D evo mimo p irozenou oblast mívá asto malé 
jádro a hrubá vlákna (SVOBODA 1953).

Borovice erná obecn  neprodukuje d evo špi kové kvality. 
Dob e se opracovává, ale není p íliš trvanlivé. Je snadno napadáno 
hmyzem a d evokaznými houbami (Pines of Silvicultural Importan-
ce 2002). Využívá se ve stavebnictví, na tesa ské práce, p i vodních 
stavbách (KLIKA et al. 1953, PAGAN 1997), k výrob  vodovodních rour, 
šindel  (KLIKA et al. 1953). Pro truhlá ské práce je limitující vysoký 
obsah prysky ice (FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. 2004). Dále se d evo
borovice erné používá na výrobu p ekližek, k l  a sloup , d lních
vzp r, obal , vlákniny a papíru (BURNS et al. 1990, Pines of Silvicultu-
ral Importance 2002). Po ošet ení proti napadení houbami se využívá 
na pražce (FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. 2004, Pines of Silvicultural 
Importance 2002). Podle ISAJEVA et al. (2003) iní malý podíl jádra 
d evo zajímavým pro vybrané truhlá ské práce a pro vybavení inte-
riér . Poddruh laricio je využíván jako pila ské d evo, velké stromy 
mohou být použity i na výrobu trám . V minulosti byl tento poddruh 
používán na stavbu lodí. Pro tento ú el byly používány velmi staré 
stromy, které m ly velký podíl jádra (Pines of Silvicultural Importance 
2002). Díky vysokému obsahu prysky ice je vhodným palivem (KLIKA

et al. 1953, Pines of Silvicultural Importance 2002). Borovice erná
byla využívaná také k t žb  prysky ice (Pines of Silvicultural Impor-
tance 2002). Výt ž prysky ice v Dolním Rakousku obnášela pro kmen 

a rok v pr m ru 3 kg (SVOBODA 1953). Na Balkán  se z borovice erné
d íve vyráb ly lou e na svícení (MUSIL 2003, ÚRADNÍ EK 1998).

Metodika

Zkoumané stromy byly odebrány v porostech obhospoda ovaných
Školním lesním podnikem (ŠLP) eské zem d lské univerzity v Pra-
ze v oblasti ernokostelecka. Podnik je víceú elový objekt, sloužící 
zejména pro pot eby výuky student  a výzkumných aktivit univerzity. 
Území spravované ŠLP leží cca 25 - 50 km jihovýchodn  od Prahy. 
Pat í ke geomorfologické podsoustav  St edo eské pahorkatiny, která 
na severu p echází do Polabí. Lesní porosty náleží do p írodní lesní 
oblasti St edo eské pahorkatiny (PLO 10) – 99,1 % porost , pouze 
nepatrná ást na severu je sou ástí PLO 17 – Polabí. 

Území ŠLP má pahorkatinný charakter s rozp tím výšek 210 až 
528 m n. m. Po stránce hydrografi cké pat í území ŠLP do povodí ek
Labe a Sázavy. Geologické pom ry jsou velmi pestré, nejrozší en j-
ším útvarem severní a východní ásti je permokarbon – slepence, 
arkozy, pískovec, b idlice a brekcie. V jihozápadní ásti oblasti má 
významn jší zastoupení st edo eský pluton. Nej ast jším p dním
typem je mezotrofní kambizem (33,6 %), následuje oligotrofní kam-
bizem (28,3 %), dále pak pseudogleje (15,2 %) a oglejená kambizem  
(10,9 %). Menší význam mají luvizem , podzoly a fl uvizem . Pr m r-
ná ro ní teplota se pohybuje kolem 7,5 °C. Pr m rná délka vegeta ní
doby se pohybuje v rozmezí 150 – 160 dní. Ro ní úhrn srážek kolísá 
v intervalu 500 – 650 mm. Na ŠLP se nacházejí lesní vegeta ní stupn
(LVS) 0 – 4. Nejv tší zastoupení má LVS 3 (stupe  dubobukový) - 
53,8 %, LVS 4 (bukový) – 24,2 % a LVS 2 (bukodubový) – 21 %.

T i mýtn  zralí jedinci borovice erné byli v zimním období 
smýceni v porostní skupin  120 B 10. Jednalo se o úrov ové stromy, 
zdravé a vitální jedince, bez patrných známek vad na kmeni i hnilob, 
které se svými taxa ními charakteristikami blížily st ednímu kmeni. 
Z každého kmene byly od íznuty t i vý ezy o délce 150 cm. Oddenkový 
vý ez byl vždy odebrán z oblasti vý etního pr m ru, vrcholový vý ez
ve vzdálenosti 150 cm od za átku nasazení koruny. St edový vý ez pak 
byl odebrán ve st edu vzdálenosti mezi oddenkovým a vrcholovým 
vý ezem. Z každého stromu byly také odebrány kotou e pro stano-
vení vlhkosti d eva v dob  pokácení. Všechny vý ezy byly z porost
odvezeny do fakultního st ediska zpracování d eva. Z každého vý ezu
byla odebrána st edová fošna a tyto fošny byly uloženy v zast ešeném
prostoru s volným p ístupem vzduchu, tak aby bylo možné p irozené
vysychání d eva. Vlhkost fošen byla pr b žn  kontrolována vlhko-
m rem. Po poklesu vlhkosti d eva pod 20 % byly fošny roz ezány na 
lat  o pr ezu 20 x 20 mm. Lat  byly použity jako základ pro výrobu 
zkušebních t les pro zkoušky na vybrané mechanické a fyzikální 
vlastnosti. Zkušební t lesa neobsahovala žádné r stové nepravidel-
nosti, zejména tlakové d evo.

Plocha/Area 12,26 ha

P írodní lesní oblast/Forest region
St edo eská
pahorkatina

Pásmo ohrožení/Degree of damnifi cation D

Lesní typ/Forest type 3P1

V k (v dob  smýcení vzorník )/Age 97 let/years

Zastoupení d evin/
Tree species composition

BO – 56 %
SM – 20 %
MD – 10 %
BOC – 5 %
DB – 5 %

DBC – 2 %
LP – 2 %

Tab. 1.
Popis porostní skupiny
Description of the forest stand

Vzorník 1/
Sample tree 1

Vzorník 2/
Sample tree 2

Vzorník 3/
Sample tree 3

Výška stromu [m]/Tree height [m] 21 22 23

Výška nasazení koruny [m]/Height of a crown [m] 12 17,5 17,5

Vý etní pr m r [cm]/Diameter at breast height [cm] 38 40,5 33

Pevnost d eva v tlaku rovnob žn  s vlákny/Compression strength parallel to the grain [MPa] 38,2

Tvrdost podle Brinella – radiální plocha/Hardness (Brinell) – radial plane [MPa] 12,1

Tvrdost podle Brinella – tangenciální plocha/Hardness (Brinell) – tangential plane [MPa] 11,9

Tvrdost podle Brinella – elní plocha/Hardness (Brinell) – parallel to the grain [MPa] 25,5

Tab. 2.
Základní taxa ní charakteristiky vzorník
Description of the sample trees

Tab. 3.
Mechanické vlastnosti p i 12% vlhkosti d eva
Mechanical properties of the wood (12% moisture content)

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)
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Sm rodatná odchylka/
Standard deviation

Varia ní koefi cient [%]/
Variation coeffi cient [%]

Po et t les/
Number of samples

Pevnost d eva v tlaku rovnob žn  s vlákny/
Compression strength parallel to the grain

8,4 22 797

Tvrdost podle Brinella – radiální plocha/ 
Hardness (Brinell) – radial plane

2,4 20,2 798

Tvrdost podle Brinella – tangenciální plocha/
Hardness (Brinell) – tangential plane

2,4 20 798

Tvrdost podle Brinella – elní plocha/
Hardness (Brinell) – parallel to the grain

5,2 20,5 798

Tab. 4.
Mechanické vlastnosti - základní statistické ukazatele
Mechanical properties – basic statistical description

Hustota – p i 12% vlhkosti/
Density – 12% moisture content 

[kg.m-3] 531

Hustota – p i 0% vlhkosti/
Density – 0% moisture content

[kg.m-3] 503

Sesychání – radiální sm r/
Shrinkage – radial

[%] 3,5

Sesychání – tangenciální sm r/
Shrinkage – tangential

[%] 6,5

Sesychání – objemové/
Shrinkage – volumetric

[%] 10,1

Tab. 5.
Fyzikální vlastnosti d eva
Physical properties of the wood

Sm rodatná odchylka/
Standard deviation

Varia ní koefi cient [%]/
Variation coeffi cient [%]

Po et t les/
Number of samples

Hustota – p i 12% vlhkosti/
Density – 12% moisture content 

72,3 13,6 2 360

Hustota – p i 0% vlhkosti/
Density – 0% moisture content

74,5 14,8 780

Sesychání – radiální sm r/
Shrinkage – radial

1,2 35 790

Sesychání – tangenciální sm r/
Shrinkage – tangential

1,6 24,6 790

Sesychání – objemové/
Shrinkage – volumetric

2,3 23,1 790

Tab. 6.
Fyzikální vlastnosti - základní statistické ukazatele
Physical properties – basic statistical description

Hustota (12% vlhkost)/
Density (12% MC)

Hustota (0% vlhkost)/
Density (0% MC)

[kg.m-3] [kg.m-3]

Nam ené hodnoty/Results 531 503

KLIKA et al. (1953) 570 *

Pines of Silvicultural Importance (2002) 550 - 600

FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. (2004) 528 - 648

GUTIÉRREZ OLIVA ET AL. (2006) 559 - 643 529 - 615

PAZDROWSKI (2004) 664 - 829

Tab. 7.
Srovnání výsledk  hustoty s údaji jiných autor
Comparison of the density with data of other authors

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)

* na vzduchu vyschlé d evo/air-dried wood
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Pro testování mechanických vlastností byla použita t lesa o rozm -
rech 20 x 20 x 30 mm. Z mechanických vlastností byla zjiš ována mez 
pevnosti v tlaku ve sm ru rovnob žn  s vlákny a tvrdost podle Brinel-
la. Tvrdost podle Brinella byla zkoušena na všech plochách – ploše 
radiální, tangenciální a elní. Uvedené zkoušky probíhaly v klimatizo-
vané laborato i (vlhkost vzduchu 65 %, teplota vzduchu 20 C). Vlh-
kost d eva zkušebních t les v dob  test  byla 12 %. Všechny zkoušky 
prob hly podle odpovídajících eských norem ( SN).

Pro posouzení fyzikálních vlastností byla také použita t lesa
o rozm rech 20 x 20 x 30 mm. Zkoumána byla hustota d eva p i 12% 
vlhkosti d eva, p i 0% vlhkosti a sesychání d eva v tangenciálním 
sm ru, v radiálním sm ru a objemové sesychání. Pro hustotu p i 12% 
vlhkosti nebyla vyrobena zkušební t lesa zvláš , ale byla nam ena
na t lesech ur ených pro ostatní zkoušky. Bylo tak možné stanovit 
závislost, zejména mechanických, vlastností na hustot . Zkoušky byly 
op t provád ny v klimatizované laborato i fakulty a prob hly podle 
p íslušných SN.

Výsledky

Hodnoty posuzovaných mechanických a fyzikálních vlastností 
jsou uvedeny v tabulkách. Prezentované výsledky jsou vždy pr m r-
nou hodnotou za všechny t i vzorníky. 

Vlhkost d eva vzorník  v dob  smýcení se pohybovala v rozmezí 
25 % až 143 %. Nejnižších hodnot vlhkosti dosahovala zóna jádra, 
v pr m ru 40 %. Naopak nejvyšší hodnoty vlhkosti d eva vykazovala 
b lová zóna, pr m rn  108 %. Všechny t i vzorníky se statisticky vý-
znamn  lišily. Nejnižší vlhkost m l vzorník 3, nejvyšší vzorník 2. 

Podíl jádra u zkoumaných strom  borovice erné byl pom rn
nízký, z celkové plochy p í ného ezu jádro v pr m ru zaujímalo 
pouze 13 %.

Tabulky 3 a 4 p ináší výsledné hodnoty posuzovaných mechanic-
kých vlastností, v etn  variability a po tu testovaných t les. Prom n-
livost mechanických vlastností dosáhla pom rn  vysokých hodnot, a to 
v p ípad  všech hodnocených vlastností. Závislost mechanických 

Nam ené
hodnoty/
Results

borovice
lesní²)/

Scotch pine2)

borovice
lesní ³)/

Scotch pine 3)

smrk ztepilý1)/
Norway
spruce 1)

jedle
b lokorá1)/
silver fi r 1)

mod ín
opadavý1)/

European larch 1)

Pevnost v tlaku/
Compression strength 

38,2 45 – 55 55 50 47 55

Tvrdost podle Brinella
– radiální plocha/
Hardness (Brinell)
– radial plane 

12,1 14 – 23* 19* 12* 13 – 16* 19*

Tvrdost podle Brinella
– tangenciální plocha/
Hardness (Brinell)
– tangential plane

11,9

Tvrdost podle Brinella
– elní plocha/
Hardness (Brinell)
– parallel to the grain 

25,5 39 – 41 40 32 30 53

1) WAGENFÜHR 2000, 2) KU ERA 1994, 3) KOLLMANN 1951
* tvrdost kolmo na vlákna bez rozlišení plochy/hardness across the grain without plane specifi cation

Tab. 8.
Srovnání výsledk  s domácími jehli nany – mechanické vlastnosti
Comparison with native softwoods – the mechanical properties

Nam ené
hodnoty/
Results

borovice
lesní1)/

Scotch pine1)

borovice
lesní²)/

Scotch pine2)

smrk ztepilý 1)/
Norway
spruce1)

jedle
b lokorá1)/
silver fi r1)

mod ín
opadavý1)/

European larch1)

Hustota (12% vlhkost)/
Density (12% moisture 
content)

531 510 510 – 515** 470 450 590

Hustota (0% vlhkost)/
Density (0% moisture 
content)

503 490 460 - 510 430 410 550

Sesychání – radiální sm r/
Shrinkage – radial

3.5 3,3 – 4,5 4 3,5 – 3,7 2,9 – 3,8 3,3 – 4,3

Sesychání – tangenciální 
sm r/Shrinkage – tangential

6,5 7,5 – 8,7 7,7 7,8 – 8,0 7,2 – 7,6 7,8 – 10,4

Sesychání – objemové/
Shrinkage – volumetric

10,1 11,2 – 12,4 12,1 11,6 – 12,0 10,2 – 11,5 11,4 – 15,0

Tab. 9.
Srovnání výsledk  s domácími jehli nany – fyzikální vlastnosti
Comparison with native softwoods – the physical properties

1) WAGENFÜHR 2000, 2)  KU ERA 1994
** p i 15% vlhkost d eva/15% moisture content

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)
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vlastností na hustot  se ukázala jako nízká. Nejv tší závislost byla 
prokázána mezi hustotou a tvrdostí na radiální ploše, kde koefi cient 
determinace (R2) dosáhl hodnotu 0,42. U pevnosti v tlaku byla hodno-
ta koefi cientu determinace nižší.

V tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny výsledky zkoumaných fyzikálních 
vlastností. Podobn  jako v p ípad  mechanických vlastností bylo 
u sesychání dosaženo zna n  vysokých hodnot varia ních koefi cient ,
zejména u sesychání v radiálním sm ru. Závislost sesychání na hustot
se ukázala ve všech sm rech jako minimální. 

V tabulkách 7, 8 a 9 jsou provedena srovnání výsledk . Tabulka 7 
srovnává pr m rnou hustotu za všechny t i vzorníky s údaji o hustot
jak z oblastí p vodního rozší ení, tak z oblastí, kde byla borovice er-
ná introdukována. Tabulky 8 a 9 p ináší srovnání výsledk  s hodnota-
mi našich domácích jehli natých, v tšinou hospodá sky významných, 
d evin.

Diskuse a záv r

Podíl b li je zásadní z hlediska trvanlivosti d eva a jeho schop-
nosti odolávat p sobení biotických initel . Ší ka b li zkoumaných 
vzorník  je zna ná. P esahuje všechny naše domácí jádrové jehli -
nany, v etn  borovice lesní. Údaj uvád ný KLIKOU et al. (1953), že 
b l zabírá až dv  t etiny pr m ru kmene, je velmi reálný a v p ípad
vzorníku íslo 1 byla ší ka b li dokonce i vyšší. Vyšší zastoupení b li
u borovice erné je z ejm  kritické pro využití jejího d eva a zmi uje
se o n m více autor . Možným ešením je podle BURNSE et al. (1990) 
prodloužení doby obmýtí. V minulosti byly pro stavbu lodí používány 
stromy až 300 staré, s velkým podílem jádra, a tedy odolné proti na-
padením hmyzem (Pines of Silvicultural Importance, 2002). P í inou
malého jádra m že být i p stování mimo p irozenou oblast výskytu 
(SVOBODA 1953). 

Hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností v tšinou zao-
stávají za údaji uvád nými v literatu e. V p ípad  hustoty dosahují 
maximáln  dolní hranice uvád ného intervalu n kterých autor
(FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. 2004). Hodnoty sesychání jsou naopak 
p ízniv jší, p edevším v tangenciálním sm ru (USTA et al. 2001). I po-
díl tangenciálního a radiálního sesychání vychází p ízniv ji než 
u zmi ovaného autora. V p ípad  tlaku se výsledky pohybují v dolní 
hranici intervalu uvád ného PAZDROWSKIM (2004) nebo se p ibližují
pr m rné hodnot  (Pines of Silvicultural Importance 2002). Nezod-
pov zenou otázkou z stává vliv stanovišt  na výsledné hodnoty, které 
má podle TSOUMISE et al. (1980) zejména vliv na hustotu. Svojí roli 

bude nepochybn  hrát i vhodná provenience (ISAJEV et al. 2003, Pines 
of Silvicultural Importance 2002, SVOBODA 1953).

P estože PAZDROWSKI (2004) uvádí, že borovice erná p evyšuje
borovici lesní v mechanických i fyzikálních vlastnostech, nem že
borovice erná v pevnostních charakteristikách pln  nahradit naše 
domácí d eviny. Její pevnost v tlaku ve sm ru vláken je výrazn  nižší 
než u našich domácích jehli nan , a to v etn  borovice lesní. Tvrdost 
podle Brinella v radiální a tangenciální ploše lze prohlásit za shodnou 
se smrkem, blíží se jedli, ale oproti borovici lesní a mod ínu je výraz-
n  nižší. Tvrdost na elní ploše je také výrazn  nižší než u ostatních 
jehli nan . Hustota d eva borovice erné p i 12% vlhkosti i p i 0% 
vlhkosti je tém  shodná s borovicí lesní, menší než hustota mod ínu,
ale v tší než hustoty smrku a jedle. Radiální sesychání se blíží hodno-
tám ostatních domácích jehli nan . Tangenciální sesychání je menší 
než u ostatních jehli nan  a stejn  tak sesychání objemové. Horší 
mechanické vlastnosti jsou tak do jisté míry vyváženy p ízniv jšími
hodnotami sesychání.

Relativn  vysoká hodnota hustoty se díky nízké korelaci bohužel 
neprojevila v mechanické pevnosti d eva. Graf (obr. 1) zobrazuje zá-
vislost pevnosti v tlaku na hustot , kde koefi cient determinace (R2)
dosáhl pouze hodnoty 0,33. Nízké hodnoty koefi cientu determinace 
u mechanických vlastností konstatuje i FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. 
(2004).

U mechanických vlastností, a n kterých fyzikálních vlastností se 
projevuje vysoká variabilita. Tu u n kterých mechanických vlastností 
borovice erné zaznamenal i FERNÁNDEZ-GOLFÍN SECO et al. (2004). 
Jednou z možností, jak zd vodnit vysokou prom nlivost v tšiny
vlastností, je zvolená metodika m ení. Do vyhodnocení byly zahrnuty 
i st edové ásti vý ez  a vý ezy z horní ásti kmene, kde je zna ný po-
díl juvenilního d eva. Variabilita vlastností juvenilního d eva borovice 
erné je vyšší než d eva zralého (PAZDROWSKI 2004). Zpr m rováním

hodnot z horní, st edové a z bazální ásti kmene a ze st edu kmene 
i z okrajových ástí bylo dosaženo vysokých hodnot varia ních ko-
efi cient . Je tedy možné p edpokládat, že p i odb ru vzork  pouze 
z oddenkové ástí kmene a p i vynechání st edové zóny juvenilního 
d eva by n které nam ené hodnoty mohly v porovnání s domácími 
jehli nany vycházet p ízniv ji a s nižší prom nlivostí.

Rozdíly bylo možné najít i mezi vzorníky. Vzorník ozna ený jako 
íslo 2 vykazoval nižší hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností 

než zbývající dva stromy. Pro tuto skute nost není žádné vysv tlení,
protože všechny t i stromy pochází ze stejného stanovišt  a rostly 
pom rn  blízko sebe.
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Obr. 1.
Závislost meze pevnosti v tlaku na hustot
Correlation between the density and the compression strength

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)
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Pro posuzované d evo je charakteristická i variabilita v rámci 
kmene. Z grafu (obr. 2) je patrné, že hustota d eva se sm rem od báze 
k vrcholu u všech t ech strom  zmenšuje. Klesající hustotu s rostoucí 
výškou stromu potvrzuje u borovice erné GUTIÉRREZ OLIVA et al. 
(2006). P i zpracování a využití d eva je tedy nezbytné vzít v úvahu, 
z které ásti stromu d evo pochází.

Zkoumaná borovice erná, v porovnání s našimi domácími jehli -
nany, nevyniká p íliš kvalitou d eva. Malá je trvanlivost d eva a jeho 
schopnost odolávat zejména p sobení d evokazných hub. D evo ne-
vyniká ani z hlediska mechanických a fyzikálních vlastností. Nedá 
se tedy p edpokládat, že by v budoucnu v d evozpracujícím pr myslu
ve v tším m ítku nahradila naše domácí d eviny. V d evozpracujícím
pr myslu se dá o ekávat jen okrajové použití, p evážn  na drobné 
truhlá ské práce a jiné pod adn jší ú ely. Využije-li se její d evopro-
duk ní funkce s funkcí meliora ní, m že být pro lesní hospodá ství
p ínosem. T žišt  jejího hlavního využití bude pravd podobn  i nadá-
le v okrasném zahradnictví. 
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Obr. 2.
Kolísání hustoty v závislosti na poloze v kmeni v podélném sm ru podle jednotlivých vzorník
The axial variation of the density in the individual sample trees

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)
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USTA, I., GURAY, A.: Comparison of the swelling and shrinkage cha-
racteristics of Corsican pine (Pinus nigra var. mantima). Turkish 

Zeidler: Zhodnocení vybraných vlastností d eva borovice erné (Pinus nigra ARNOLD.)

Selected wood properties of black pine (Pinus nigra ARNOLD.)

Summary

This work focuses on chosen mechanical and physical properties of black pine wood. Black pine ranks among introduced tree species in the 
Czech Republic. Although in Mediterranean it is important commercial species, the data on the quality of wood from this country are missing.

Three representative trees were cut down in mature forest stands managed by Forest School Enterprise of Czech University of Agriculture
in Prague. The trees were free of any defects and growing irregularities. The diameter at breast height ranged from 33 to 40.5 cm and the height 
of the trees ranged from 21 to 23 m. Three logs at the length of 150 cm were cut from each of those trees. The fi rst log was always cut from the 
bottom part, the second from the beginning of the crown and the last one from the middle of the distance between those previous logs. The discs 
were also cut out to set the current moisture content of felled trees. The logs were sawn into boards and after their seasoning the experimental 
blocks were made. The length of the blocks in the longitudinal, radial and tangential direction was 30 mm, 20 mm and 20 mm respectively. From 
the mechanical properties the compression strength along fi bres and the hardness (Brinell) were tested. All the examined mechanical properties 
were determined at 12% wood moisture content. The wood density (both at 12% and 0% moisture content) and the shrinkage (tangential, radial 
and volumetric) were tested from the physical properties. All of those tests were performed in accordance with Czech standards.

The moisture content in felled trees varied between 25 and 143 %. The lowest content of water was in the heartwood zone. The share of 
the heartwood from the cross-section was little, about 13 % on average. The big portion of the sapwood will be probably responsible for lower 
resistance against fungal attack. Tested mechanical properties turned out to be inferior compared to information in literature and to our native 
softwoods. Also the values of the density are lower than authors mention for black pine wood. On the contrary the shrinkage of the tested wood 
is lower and hence more feasible. The variability of both the mechanical and the physical properties reached surprisingly high fi gures. The cor-
relation between the density and the mechanical properties was low. The coeffi cient of determination (R2) reached only 0.33 in the case of the 
compression strength. It was even possible to fi nd differences between the sample trees although they came from the same site. The second 
sample tree showed lower values of the mechanical and physical properties than remaining two trees. Variability within a stem is also typical 
for the trees. The density and the mechanical properties are decreasing towards the top of the tree. It is necessary to take this fact into account 
during processing and utilisation of the stem.

It can be concluded that investigated black pine wood is inferior compared to quality of wood of our native softwoods. Its wood has poor 
durability and is susceptible to fungal attacks. The mechanical and the physical properties of the wood are worse than in other areas, except for 
shrinkage. It can hardly replace the wood of our current commercial coniferous species in the wood processing industry. Utilisation of black pine 
wood in the industry will be marginal and for second-rate purposes. Combination of timber production and its ameliorative function could be more 
benefi cial for forestry. The principal area of its utilisation in the Czech Republic will be still probably in an ornamental gardening.

Recenzováno

Journal of Agriculture and Forestry, 24, 2000, . 4, s. 461-464
WAGENF HR , R.: Holzatlas. Leipzig: Fachbuchverlag 2000. 707 s.
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Úvod

Defi nice vhodnosti lesní dendromasy (dále jen „dendromasy“) pro 
energetické využití neexistuje. V ase a prostoru se kritéria vhodnosti 
m ní s technologickou úrovní spole nosti, kapacitami d evozpra-
cujícího pr myslu v dané oblasti i možnostmi spole nosti zajistit 
jiné levn jší zdroje energie. P i primárním stanovování vhodnosti 
energetického zdroje nerozhoduje skute nost, zda používaný zdroj 
je obnovitelný i neobnovitelný. Hlavními kritérii pro rozhodnutí, 
jakého energetického zdroje bude využíváno, je jeho dostupnost, 
spolehlivost a cena.

Dendromasa je biologická hmota strom , která v rámci b žných
biologických proces  odumírá a rozkládá se. Pouze zlomek dendro-
masy se v rámci zvláštních p írodních proces  akumuloval pod zem-
ským povrchem a p em nil se na tzv. neobnovitelné zdroje energie. 
Nap íklad uhlí je proto též obnovitelný zdroj energie, problémem je 
však propastná rozdílnost doby ukládání (tvorby) a využití tohoto 
zdroje. Neobnovitelné zdroje jsou zdroje, které spole nost spot ebo-
vává rychleji, než jsou p írodní síly je schopny obnovit (vytvo it).

Pokud je využíváno jen takové množství zdroje, které je p íroda
schopna ve stejném asovém období obnovit, mluvíme o obnovitel-
ném zdroji. Obnovitelný zdroj energie je potenciální schopnost p í-
rodních sil akumulovat energii do jiné formy využitelné spole ností
za podmínky zachování rovnováhy p írodních proces . Dendromasa 
bude obnovitelným zdrojem pouze, pokud bude spole nost využívat 
maximáln  potenciál p ír stu. Pokud dojde k narušení rovnováhy 
mezi p ír stem a využitím dendromasy, tj. pokud p ír st nebude po-
krývat pot eby spole nosti, musí být dendromasa za azena také mezi 
zdroje problematicky obnovitelné (neobnovitelné).

Dendromasa byla od po átku historie lidstva zdrojem energie. Veš-
kerá dendromasa byla vhodná pro energetické využití, pouze zlomek 
dendromasy byl využíván k výrob  nástroj , pozd ji ke stavb  obydlí. 
V této dob  však lov k využíval jen ást dendromasy vyprodukované 
p írodními silami. Vývojem lidské spole nosti se dendromasy stále 
více využívalo v celé ad emesel a lidských inností. S rozvojem 
využívání dendromasy dochází k jejímu t íd ní na dendromasu tech-
nologicky vhodnou k další výrob  a na dendromasu vhodnou pouze 
k energetickému využití. Se vzr stající technologickou úrovní spole -
nosti se možnosti využití dendromasy stále rozši ují a potenciál pro 
p ímé (okamžité) energetické využití se stále zužuje.

Potenciál dendromasy pro r zné zp soby zpracování je dán nejen 
kvalitou, pop . rozsahem vad, ale též cenou, kterou zpracovatelé na 
trhu za tuto dendromasu nabízejí. ím kvalitn jší dendromasa, tím 
kvalitn jší výrobky se z ní mohou vyrobit a sou asn  lze za tuto den-
dromasu nabídnout vyšší cenu. Dendromasa jako zdroj energie nemá 
žádné požadavky na kvalitu, jediným požadavkem je výh evnost,
která je tém  konstantní.

Vývoj zájmu spole nosti o dendromasu
vhodnou pro energetické využití

Dendromasa byla v eských zemích ješt  pom rn  nedávno rozho-
dujícím zdrojem tepelné energie ve v tšin  venkovských domácností. 
Z dendromasy byly vyráb ny i hodnotn jší biopaliva (d ev né uhlí, 
d evoplyn). Asi nejznám jším p íkladem byly d evoplynové agregáty 
využívané pro pohon automobil .

S nástupem využívání uhlí a ropy byla odsunuta ostatní paliva 
v etn  d eva do pozadí. Teprve ropná krize v 70. a 80. letech minulé-
ho století obrátila pozornost zp t k dendromase. V socialistickém es-
koslovensku o tomto problému dokonce jednal i sjezd KS ! „D evní
hmota a ostatní lignocelulózové materiály p edstavují náš nejbohatší 
a každoro n  se obnovující zdroj surovin, které je možno chemickými 
a biotechnologickými zp soby zpracovat na mnohé pot ebné výrobky, 
dosud vyráb né na bázi ropy a jiných strategických surovin. Záv ry
XVI. sjezdu KS  jsou velkou spole enskou objednávkou na kvalita-
tivní obrat v našem v deckotechnickém rozvoji (HOLOTA 1984).“

D vody pro zpracování dendromasy v 70. a 80. letech byly i tech-
nologické. V lesním provozu byly koncem 70. let nasazovány prota-
hovací a odv tvovací stroje, pozd ji procesory. Tím vznikla pot eba
likvidace t žebního odpadu nahromad ného na odvozních místech. 
Rovn ž vysoké exhala ní t žby v Krušných horách, v Jizerských ho-
rách, na Krkonoších a v Orlických horách vyvolaly problém likvidace 
velkého objemu b žn  neprodejné dendromasy. Výroba lesní št pky
byla udržována jen mimoekonomickými nástroji ízení (p íkazy nad-
ízených orgán , nep id lování tzv. uhelné bilance lesním závod m

apod.) (SIMANOV 1992).
Po zrušení bilan ních gescí a po áste ném uvoln ní cen d íví po 

roce 1989 výroba lesní št pky, jejíž objem produkce byl podstatn  niž-
ší než ve vysp lých státech, ustala prakticky úpln . Vzniklo tak reálné 
nebezpe í, že po obnovení zájmu o lesní št pku, což bylo s ohledem 
na celoevropský trend zcela nepochybné, nastane ur ité technologické 
vakuum, kdy se bude jen obtížn  navazovat na p edcházející, pracn
získané zkušenosti z p ípravy a ízení této specifi cké výroby. Nepo-
m r vysokých p ímých náklad  na výrobu lesní št pky a nízkých 
tržeb za ni nemotivoval ani lesní hospodá ství ke zvýšení její výroby 
(SIMANOV 1992).

Devadesátá léta minulého století byla z pohledu výroby lesní 
št pky obdobím stagnace. Dosluhovaly pouze technologie nakoupené 
v dob  centrálního plánování. Nákup nových stroj  nebyl pro podni-
katelské subjekty zajímavý, protože neexistovala stabilní poptávka po 
lesní št pce.

Novým impulzem byly programy Evropské unie související 
s podporou rozvoje obnovitelných zdroj  energie. I eská republika 
zpracovala zcela novou „Státní energetickou koncepci o obnovitel-
ných zdrojích“ v roce 2004.

Martin Chytrý, FLE ZU Praha

POTENCIÁL LESNÍ DENDROMASY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE 
ESKÉ REPUBLIKY

The potential of forest dendromass suitable for energy utilization and energy policy in the Czech Republic

Abstract

This article deals with the issue of forest dendromass suitable and secondarily suitable for energy utilization in the territory of the Czech 
Republic (CR). The article analyses the methods of calculating the volume of forest dendromass suitable for the territory of the CR, which 
have been elaborated so far, and existing studies connected with this topic. The results of this analysis are compared to the objectives set by the 
current Government Energy Policy for the Czech Republic and the actual values achieved in the year 2005. The assessment of the potential of 
forest dendromass suitable and secondarily suitable for energy utilization and the limit share of dendromass in the planned energy coverage from 
renewable resources is based on the evaluation of analysed data. 

Klí ová slova: lesní dendromasa, energie, energetická koncepce, obnovitelné zdroje energie
Key words: forest dendromass, energy, energy policy, renewable energy resources

Chytrý: Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce eské republiky
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Analýza metod stanovení potenciálu
dendromasy pro energetické využití

V širokém slova smyslu bychom mohli potenciál dendromasy 
vhodné k energetickému využití defi novat jako potenciál veškeré den-
dromasy vyprodukované p írodními silami za asovou jednotku, nap .
rok. Tato defi nice odpovídá skute nosti v pr myslov  nerozvinutých 
oblastech, kde neexistují d evozpracovatelské kapacity a veškerá 
dendromasa je využívána domorodým obyvatelstvem k energetickým 
ú el m. asto z d vodu nedostatku jiných zdroj  energie je využívá-
na i podzemní dendromasa.

P i defi nování potenciálu dendromasy vhodné k energetickému 
využití v pr myslov  rozvinutých zemích musíme zapracovat limitu 
nabízené ceny za tuto dendromasu. V sou asnosti je tém  veškerá 
dendromasa spl ující podmínky hroubí, tj. nadzemní ást stromu od 
7 cm pr m ru s k rou bez hmoty pa ezu (RO EK in Lesnický nau ný
slovník 1994), prodejná k pr myslovému využití za ceny vyšší, než je 
tržní cena dendromasy k energetickému využití. Podzemní dendroma-
sa (pa ezy a ko eny) není vhodná pro energetické využití, i když tomu 
tak v minulosti vždycky nebylo. Dobývání podzemní dendromasy je 
velmi energeticky i fi nan n  náro né, hodnota takto získané dendro-
masy nepokrývá náklady vynaložené na její získání. Dále je podzemní 

dendromasa siln  zne išt na zeminou a nerosty, což snižuje další mož-
nost jejího využití ve standardních spalovacích za ízeních. Dobývání 
podzemní dendromasy nelze považovat za vhodné ani z ekologického 
pohledu, protože dochází k poškozování p dního prost edí.

Dendromasa vhodná pro energetické využití v pr myslov  rozvi-
nutých zemích je nadzemní dendromasa nevhodná k pr myslovému
využití, tj. hmota nehroubí a t žební zbytky. V literatu e se uvádí 
(JOHANSSON, WERNIUS 1974 in: SIMANOV 1993), že dendromasa vhodná 
pro energetické využití je 15 – 25 % veškeré vyprodukované dendro-
masy.

ást hmoty hroubí v ádech jednotek procent je též využívána 
jako palivo. V rámci technologie zpracování hroubí se ur itý objem 
dendromasy stává druhotným produktem vhodným pro energetické 
využití, zejména k ra a piliny. Výrobky ze d eva, v etn  papíru a liso-
vaných deskových materiál , se po skon ení jejich životnosti stávají 
vhodným zdrojem pro energetické využití. Tento zdroj lze nazvat po-
tenciál dendromasy druhotn  vhodné pro energetické využití. 

Dendromasa druhotn  vhodná pro energetické využití je hmota 
hroubí v r zných fázích zpracování nebo užívání. Dendromasa dru-
hotn  vhodná pro energetické využití zahrnuje druhotné produkty 
zpracování d eva, nap . k ru a piliny, výrobky ze d eva v etn  pa-
píru a lisovaných deskových materiál  po skon ení jejich životnosti, 

mil. m3 mil. tun/tons PJ

Simanovova metoda/Simanov´s method 3.41 2.39 19.1

Polákova metoda/Polák´s method 2.75 1.93 15.4

Studie MLVH (1997)/Ministry of Forestry and Water Management (1997) 2.67 1.87 15

SZOMOLÁNYIOVÁ (2005) 2.05 1.44 11.5

Tab. 1.
Potenciál dendromasy vhodné pro energetické využití
Potential of dendromass suitable for energy utilization

mil. m3 mil. tun/tons PJ

Biomasa celkem/Total biomass X X 195,14

z toho/out of that

Energetické plodiny/Energy crops X X 161,17

Dendromasa/Dendromass 2,05 1,44 11,5

Tab. 2.
Potenciál biomasy vhodné pro energetické využití (SZOMOLÁNYIOVÁ 2005)
Potential of biomass suitable for energy utilization (SZOMOLANYIOVÁ 2005)

Obnovitelné zdroje energie/
Renewable energy resources

Možný instalovaný výkon z biomasy/
Possible installed capacity from biomass

Spot eba/
Consumption*

MWh GJ PJ

Biomasa celkem/Total biomass 61 349 222 857 1 574,9

z toho/out of that

Energetické plodiny/Energy crops 51 868 186 725 1 319,5

Rychle rostoucí d eviny/Fast-growing tree species 4 703 16 931 119,6

Dendromasa/Dendromass 502 1 807 12,8

z toho k výrob  elekt iny/out of that for electricity production 109 392 2.8

k výrob  tepla/for heat production 353 1 271 9,0

Tab. 3.
Potenciál obnovitelných zdroj  energie (CSM 1997 in WEGER 2003)
Potential of renewable energy resources (CSM 1997 in WEGER 2003)

* P i provozování instalovaného výkonu 265 dn  v roce a ú innosti 90 %
With installed capacity performance 265 days a year and 90% effi ciency

Chytrý: Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce eské republiky
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a hmotu hroubí, která byla primárn  využita jako palivo. Potenciál 
dendromasy druhotn  vhodné pro energetické využití se rovná výši 
t žby hroubí, využitelnost tohoto potenciálu je v ase a prostoru roz-
dílná od asu a místa t žby (p stování) biomasy.

Potenciál dendromasy vhodné pro energetické využití byl v minu-
losti p edm tem práce n kolika autor . P ístup k ešení tohoto problé-
mu byl ešen dv ma rozdílnými p ístupy:
a) stanovením metody pro výpo et potenciálu dendromasy vhodné 

pro energetické využití,
b) výpo tem potenciálu dendromasy vhodné pro energetické využití 

pro území eské republiky.
V literatu e jsou uvád ny (SIMANOV 1993) metody pro výpo et

potenciálu dendromasy vhodné pro energetické využití vycházející 
z výše t žeb hroubí bez k ry nebo z vým ry lesní p dy. Metoda Si-
manova vychází z výše vyt ženého hroubí bez k ry v dané oblasti 
a je vhodná pro v tší území s vyrovnaným objemem t žeb. Metoda 
Polákova vychází naopak z vým ry lesní p dy pr m rné bonity. 
Ob  tyto metody byly využity pro kalkulaci potenciálu dendromasy 
vhodné pro energetické využití. Pro výpo et podle metody Simanova 
byl použit celkový pr m rný p ír st hroubí bez k ry za období 2002 
– 2005 a pro výpo et podle Polákovy metody byla použita vým ra
lesních pozemk eské republiky k 31. 12. 2005, výsledky jsou uve-
deny v tabulce 1.

V literatu e ALEXANDR a RO EK (1991) odkazují na studii Minister-
stva lesního a vodního hospodá ství z roku 1987 zabývající se vy ís-
lením potenciálních zdroj  lesní stromové biomasy v lesích eské re-
publiky. Tato studie byla zpracována v dob , kdy výroba lesní št pky
byla stranickým úkolem. Výsledky studie s vylou ením dendromasy 
pa ez  a ko en  jsou uvedeny též v tabulce 1. 

Na internetu publikovala SZOMOLÁNYIOVÁ (2005) studii Náklady 
a potenciál využití biomasy v eské republice. Tato práce potvrzuje 
pom rn  malý potenciál lesního hospodá ství ve srovnání s energetic-
kými plodinami; hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.

V literatu e se WEGER (2003) odkazuje na práci britské fi rmy CSM 
z roku 1997, která zpracovala studii potenciálu obnovitelných zdroj
energie v R. Jedním z výstup  bylo stanovení možného potenciálu 
instalovaného výkonu za ízení využívajících zjišt ný potenciál na 
výrobu tepelné a elektrické energie. Výstupy této studie zpracované 
autorem jsou uvedeny v tabulce 3.

Ve všech výše uvedených pracích a metodách auto i uvád jí, že 
je vy íslován potenciál dendromasy vhodné pro energetické využití. 
Tuto defi nici si však auto i nevykládají shodn . Zatímco v obou výpo-
tových metodách i ve studii MLVH je potenciál chápán jako veškerá 

dendromasa vhodná pro energetické využití bez ohledu na možnost 
jejího skute ného využití, skute n  využitelný objem je (z ekono-
mických, ekologických i technických d vod  a intenzit  regionální 
poptávky) podstatn  nižší.

V posledních dvou studiích je již proveden odhad využitelnosti 
celkového potenciálu. Potenciál dendromasy vhodné pro energetické 
využití je v t chto pracích snížen o objem dendromasy, kterou není 
vhodné nebo nelze z jakýchkoliv d vod  zpracovat a dopravit na 
místo spot eby. Potenciál dendromasy vhodné pro energetické využití 
je v t chto pracích defi nován jako využitelná výh evnost dendromasy 
v míst  spot eby.

Nadzemní dendromasa vhodná pro jiné než energetické využití, 
hmota hroubí, byla v roce 2005 vyt žena ve výši 15,5 mil. m3. Tento 
zdroj lze nazvat potenciál dendromasy druhotn  vhodné pro energe-
tické využití. Výh evnost ro ního potenciálu dendromasy druhotn
vhodné pro energetické využití, která se rovná ro ní t žb  hroubí, je 
87 PJ.

I potenciál dendromasy druhotn  vhodné pro energetické využití 
je možno využít jako primární zdroj energie pouze áste n . Použitel-
nost tohoto zdroje je omezena jeho koncentrací a zne išt ním v rámci 
technologického zpracování d íví (p ítomnost chemických látek, které 
znehodnocují tento zdroj). Vedlejší produkty vznikající v rámci zpra-
cování d eva dosahují až 30 % objemu zpracovávané dendromasy. 
Využitelnost potenciálu dendromasy druhotn  vhodné pro energetické 
využití je odhadována autorem ve výši 45 – 50 %.

Analýza státní energetické koncepce

Státní energetická koncepce zpracovaná Ministerstvem pr myslu
(2004) stanovuje cíle, kterých chce eská republika dosáhnout v p íš-
tích 30 letech v podmínkách tržn  orientované ekonomiky. Jedním 
z cíl  je podpora výroby elekt iny a tepelné energie z obnovitelných 
zdroj  energie, tj. zdroj , které lze dlouhodob  reprodukovat a jejichž 
používání p isp je k posilování nezávislosti státu na cizích zdrojích 
energie a k ochran  životního prost edí. Preferovány budou všechny 
typy obnovitelných zdroj  – zdroje využívající slune ní energii, ener-
gii v tru a vodních tok , geotermální energii i biomasu. Dlouhodo-
bým cílem je v asovém horizontu do roku 2030 dosáhnout podílu ob-
novitelných zdroj  15 – 16 % na celkové spot eb  primárních zdroj
energie. Porovnání cílové skladby primárních zdroj  mezi roky 2005 
a 2030 je uvedeno v tabulce 4.

V souladu se Sm rnicí . 2001/77/ES podporuje Státní energetic-
ká koncepce R využívání obnovitelných zdroj  energie: 
a) k výrob  elektrické energie:

p edkupním právem výkupu elekt iny z obnovitelných zdroj
energie za regulované ceny,
systémem obchodovatelných zelených certifi kát  výroby elekt i-
ny z obnovitelných zdroj  energie a s povinnými kvótami jejich 
nákupu subjekty kone ného zú tování,
garancí minimální výše výnos  na jednotku vyrobené elekt iny po 
dobu minimáln  15 let od data uvedení do provozu investor m do 
zdroj  elekt iny na bázi obnovitelných zdroj  energie,

b) k výrob  tepla:
povinností investor , kte í budují nebo rekonstruují zdroje na 
výrobu tepelné energie, zajistit ást dodávané tepelné energie 
z obnovitelných zdroj  energie,
povinností investor  nových staveb nebo p i zm nách dokon-
ených staveb zajiš ovat ást spot eby tepelné energie v t chto

budovách z obnovitelných zdroj  energie.
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdroj  je však nekon-

kurenceschopná ve srovnání s náklady na výrobu elektrické energie 
z fosilních paliv nebo z jádra. Stát proto zavedl regulované výkupní 
ceny pro elektrickou energii z obnovitelných zdroj , které jsou n ko-
likanásobn  vyšší než ceny elektrické energie ze standardních zdroj .
Výkupní cena elektrické energie z dendromasy z nehroubí a t žebních
zbytk  je cca trojnásobn  vyšší než výkupní ceny elektrické energie 
ze standardních zdroj .

Vyšší výkupní cena elektrické energie z obnovitelných zdroj
znamená, že na její výrobu je možno vynaložit p i stejné efektivnosti 
trojnásobn  vyšší náklady než na energii ze standardních zdroj .
Využívání obnovitelných zdroj  energie vyžaduje použití neobno-
vitelných zdroj  (výroba stroj  a za ízení, p ibližování, št pkování,
doprava). Vyšší náklady na výrobu elektrické energie z obnovitelných 
zdroj  znamenají vyšší vynaložení energií (neobnovitelných zdroj
energie, spot eby materiálu a lidské práce) na její výrobu. Každá pod-
pora, v daném p ípad  vyšších než tržních cen, je krytím spole ensky

Primární zdroje energie/
Primary energy resources

2005 2030

Tuhá paliva/Solid fuels 42 – 44 30 – 32

Plynná paliva/Gas fuels 20 – 22 20 – 22

Kapalná paliva/Liquid fuels 15 – 16 11 – 12

Jaderné palivo/Nuclear fuel 16 – 17 20 – 22

Obnovitelné zdroje/
Renewable resources

5 – 6 15 – 16

Tab. 4.
Cílová skladba primárních zdroj  pro výrobu energie v pro-
centech (MPO 2004)
Target structure of primary resources for energy production proportion 
(Ministry of Industry and Trade 2004)

Chytrý: Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce eské republiky
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neproduktivních náklad  a deformací tržních i spole enských princi-
p . Správnou cestou je zatížení neobnovitelných zdroj  náklady na 
udržení a ochranu p írodního prost edí tak, aby tržní principy z staly
zachovány. Náklady na udržení a ochranu p írodního prost edí mohou 
mít da ový charakter (ekologická nebo spot ební da ).

Výroba tepelné energie není v rámci Státní energetické koncepce 
R podporována. Tzv. podpora výroby tepla je pouze striktní p íkaz

investor m, by  v rámci platných zákon , využívat obnovitelných 
zdroj  energie. Jde tedy o legislativní pok ivení podnikatelského pro-
st edí a porušení rovnosti pravidel podnikání.

Tabulková ást státní energetické koncepce R uvádí údaje v r z-
ných technických jednotkách i v nejednotné struktu e. Pot ebné údaje 
autor zpracoval na spole nou technickou jednotku PJ a jsou uvedeny 
v tabulce 5. Státní energetická koncepce R neuvádí žádné konkrétní 
hodnoty o plánované primární spot eb  dendromasy, dendromasa je 
zahrnuta v položce biomasa.

Každoro n  podle § 7 zákona . 180/2005 Sb., o podpo e výroby 
elekt iny z obnovitelných zdroj  energie, vydává Ministerstvo pr -
myslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prost edí
a Energetickým regula ním ú adem „Zprávu o pln ní indikativního 
cíle výroby elekt iny z obnovitelných zdroj “. Skute né využití 
biomasy za rok 2005 je uvedeno v tabulce 6. Lesní št pka není ani 
v tomto materiálu uvád na samostatn , ale je zahrnuta do jedné sku-
piny spole n  s pilinami, k rou a d evním odpadem. Skupina piliny, 
št pka, k ra a d evní odpad vykázala v roce 2005 celkovou spot ebu
1 051 tis. tun, z toho pro výrobu elekt iny 199 tis. tun a pro výrobu 

tepla 852 tis. tun. Samostatn  je dále evidováno palivové d evo, které 
je zahrnováno do hroubí, brikety a pelety. Pro úplnost je statistika 
dopln na odhadem spot eby d eva v domácnostech. Tento odhad za-
hrnuje veškeré d evo, tj. d íví z lesních i nelesních pozemk . Kvalifi -
kovaným odhadem autor stanovil podíl dendromavy z lesních pozem-
k  ve výši 80 %. Ur itý podíl biomasy (nikoliv pouze dendromasy) 
vhodné k energetickým ú el m je z eské republiky vyvážen. V roce 
2005 bylo mimo území eské republiky vyvezeno 330 tis. tun bioma-
sy vhodné pro energetické využití. Všechny prov ované vývozy m ly
charakter dendromasy vhodné pro energetické využití.

Statistika uvádí množství v tis. tun. Tyto hodnoty nelze p esn
p epo ítat na srovnatelnou technickou jednotku - výh evnost, protože 
nejsou uvedeny údaje o vlhkosti a kvalit  dodávané suroviny. Pro 
pot eby této práce byla použita výh evnost 8 GJ/tunu, která odpovídá 
erstvé jehli naté dendromase o relativní vlhkosti 50 %. Tato výh ev-

nost je využita pro všechny druhy ve statistice uvád né dendromasy 
s výjimkou briket a pelet. Brikety a pelety jsou zušlecht né palivo 
pro automatické otopné systémy s nízkou relativní vlhkostí a vysokou 
výh evností, cca 19 GJ/tunu.

Výsledky a diskuse

Státní energetická koncepce R schválená vládou R dne 10. b ez-
na 2004 p edpokládá v období 2005 – 2030 nár st spot eby energe-
tických zdroj  o pouhých 3,87 %, tj. pr m rn  o 0,15 % ro n . Tento 
stav lze defi novat jako stagnaci primární spot eby energetických 

2005 2030

Spot eba primárních zdroj  energie celkem/Total consumption of primary energy resources 1 730 1 797

     – z toho obnovitelné zdroje/out of it renewable resources 93 283

          – z toho biomasa/out of it biomass 62 242

               – z toho výroba elekt iny/out of it electricity production 15 54

                    – z toho biomasa/out of it biomass 6 40

               – z toho centralizované výroby tepla/out of it centralized heat production 33 109

Tab. 5.
Spot eba primárních zdroj  pro výrobu energie v PJ (MPO 2004)
Consumption of primary resources for energy production in PJ (Ministry of Industry and Trade 2004)

Výroba/Production Celkem/Total

elekt iny/
of electricity

tepla/
of heat

tis. tun/ 
thous. tons

PJ

Biomasa/Biomass 390 1 966 2 356 X

z toho št pka, piliny, k ra, d evní odpad/
of it wood chips, bark, sawdust, wood residue

199 852 1 051 8,7

     palivové d evo/fuelwood X 62 62 0,5

     brikety a pelety/riquets and pellets 3 3 6 0.1

Odhad spot eby d eva v domácnostech/
Estimated timber consumption in households*)

X X 2 852
22,8

(18,2)

Vývoz biomasy/Biomass export X X 330 2,6

Celkem biomasa k energetickým ú el m/
Total biomass for energy purposes

X X 5 539 X

     z toho dendromasa, v etn  nelesní/
     out of that dendromass, including nonforest*)

202 917 4 301
34,7

(30,1)

*) V závorce je uvedena hodnota vztahující se k lesní dendromase./The value in brackets is related to forest dendromass.

Tab. 6.
Energetické využití biomasy v roce 2005 v tis. tun (MPO 2006)
Energy utilization of biomass in 2005 in thousand tons (Ministry of Industry and Trade 2006)

Chytrý: Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce eské republiky
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zdroj  v eské republice. Podíl obnovitelných zdroj  na spot eb  pri-
márních zdroj  státní energetická koncepce R p edpokládá navýšit
z 5 – 6 % v roce 2005 na 15 – 16 % v roce 2030, tj. trojnásobn . Pokud 
tento zám r vyjád íme v GJ, je plánován nár st spot eby primárních 
zdroj  z 93 PJ na 283 PJ. 

Potenciál dendromasy vhodné pro energetické využití je v R
5 – 19 PJ. Ekonomické, ekologické i technické d vody a intenzita 
regionální poptávky tento potenciál snižuje. Snížení je podle výše 
uvedených faktor  v rozsahu 15 – 40 %. Skute ná využitelnost 
potenciálu je v R 11,5 – 12,8 PJ, tento zdroj m že zajistit 0,64 –
0,71 % primární spot eby energie v R. Potenciál dendromasy dru-
hotn  vhodné pro energetické využití v R je 87 PJ. Export surového 
d íví i výrobk  ze d eva, nedostate ná koncentrace n kterých zdroj
a zne išt ní v rámci technologického zpracování d íví snižuje poten-
ciál dendromasy druhotn  vhodné pro energetické využití o 50 – 55 %. 
Skute ná využitelnost potenciálu je v R 39 – 44 PJ, tento zdroj m že
zajistit 2,17 – 2,45 % primární spot eby energie R.

V roce 2005 bylo k energetickým ú el m využito 30,1 PJ dendro-
masy. Využitelný potenciál dendromasy vhodné i druhotn  vhodné 
k energetickému využití je 50,5 – 56,8 PJ. Možnosti dendromasy byly 
v roce 2005 využity z 53 – 60 %. Podíl dendromasy na plánované 
primární spot eb  obnovitelných zdroj  pro energetické využití v roce 
2005 dosáhl 32,4 %. P edm tem podpory prost ednictvím regulované 
výkupní ceny je pouze výroba elektrické energie z obnovitelných 
zdroj . Výkupní cena elektrické energie z klestu, z t žebních zbytk
a z materiálov  nevyužitelných zbytk  z d eva ských výrob je trojná-
sobn  vyšší než cena elektrické energie ze standardních zdroj . P es
tuto podporu bylo k výrob  elektrické energie využito 1,6 PJ dendro-
masy, tj. 5,3 % dendromasy využité k primární spot eb  energie.

Záv r

Dendromasa je vhodným primárním zdrojem pro energetické 
využití. V sou asnosti je již tento obnovitelný zdroj využíván z 53 
– 60 % a zajiš uje 32,4 % primární spot eby obnovitelných zdroj  pro 
energetické využití. Plánovaný nár st spot eby primárních zdroj  na 
výrobu energie z 93 PJ na 283 PJ, tj. o 190 PJ, lze krýt dendromasou 
pouze ve výši 20,4 – 26,7 PJ, což je z 10,7 – 14 %. Rozhodující podíl 
na zvýšení obnovitelných zdroj  pro energetické využití musí být kryt 
z jiných obnovitelných zdroj .

V p ípad  vyvíjení tlaku na zvýšení objemu dendromasy nad vyu-
žitelný potenciál bude narušena rovnováha mezi p ír stem a využitím 
dendromasy. Pokud by dlouhodob  byla rovnováha porušena, stala by 
se dendromasa neobnovitelným zdrojem energie.

P es podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdroj
bylo k jiným ú el m bez jakýchkoliv podpor využito 94,7 % spot e-
by dendromasy. Z této skute nosti je z ejmé, že podpora sm rovaná
výrobc m elektrické energie není stimulující pro rozvoj využívání 

obnovitelných zdroj  energie. Dendromasa je vhodná pro energetické 
využití v blízkosti místa její výroby, nikoliv ve velkých elektráren-
ských provozech vzdálených od místa výroby.

Cílem spole nosti je zajistit pot ebné množství energie s nízkými 
náklady p i maximální ochran  životního prost edí. Jedním z mož-
ných ešení je da ové zatížení neobnovitelných zdroj , které umožní 
využívání obnovitelných zdroj  v míst  s nejnižšími spole enskými
náklady.
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Chytrý: Potenciál lesní dendromasy pro energetické využití a energetická koncepce eské republiky

The potential of forest dendromass suitable for energy utilization and energy policy in the Czech Republic

Summary

The dendromass suitable for energy utilization in industrial developed countries is above-ground dendromass unsuitable for industry utiliza-
tion, i. e. the volume of smallwood (timber below 7 cm diameter over bark) and logging residues. The potential of forest dendromass suitable for 
energy utilization in the Czech Republic is 15 – 19 PJ, the actual effi ciency of the potential is 11.5 – 12.8 PJ.

Forest dendromass secondarily suitable for energy utilization is the whole volume of timber to the top of 7 cm over bark in various stages 
of processing or utilization, i. e. secondary products of timber processing, e. g. bark and sawdust, then timber products including paper and 
compressed board materials, after the end of their life, and the volume of timber to the top of 7 cm over bark used primarily as fuelwood. The 
potential of forest dendromass secondarily suitable for energy utilization equals the logging of the volume of timber to the top of 7 cm over bark, 
the effi ciency of this potential differs in time and space according to the time and the place of logging (growing) of biomass. The potential of 
forest dendromass secondarily suitable for energy utilization in the Czech Republic is 87 PJ, the actual effi ciency of the potential in the Czech 
Republic is 39 – 44 PJ.

In 2005, 5.3% (1.6 PJ) of forest dendromass used for primary energy utilization were used for electric energy production which is supported 
by the government. 94.7% (28.5 PJ) of the forest dendromass consumption was used for other purposes without any subsidies. The subsidies
for electric energy producers do not stimulate the development of using renewable energy resources. Forest dendromass is suitable for energy 
utilization near the production site, not in large power stations far-off the production site.

Recenzent: Ing. J. Vaší ek, CSc.
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Úvod

Lesní hospodá ství je odv tvím, ve kterém hrají podpory z ve ej-
ných zdroj  významnou roli. Po vstupu R do Evropské unie se stala, 
vedle národních podpor, pomoc poskytovaná z evropských strukturál-
ních fond  významným potenciálním zdrojem fi nan ních prost edk .
Pro lesní hospodá ství byla v této souvislosti ve sledovaném období 
let 2004 - 2006 nejvýznamn jším zdrojem podpora z Evropského ze-
m d lského záru ního a orienta ního (podp rného) fondu (EAGGF) 
realizovaná prost ednictvím Opera ního programu Rozvoj venkova 
a multifunk ní zem d lství (OPZem).

Teoretická východiska

Efektivnost výdajových program

Efektivnost je jedním z úst edních pojm  ekonomie a znamená 
absenci plýtvání, tj. co nejefektivn jší využívání zdroj  k uspokojení 
pot eb a p ání lidí (SAMUELSON, NORDHAUS 1991). Názory ekonom  na 
efektivnost ve ejného sektoru nejsou jednotné, ada ekonom  tvrdí, 
že je vhodné hovo it spíše o neefektivnosti, n kte í se domnívají, že 
efektivnost v rámci ve ejného sektoru je politickou, nikoli ekonomic-
kou záležitostí, i že ve ejný sektor je pot eba hodnotit z hlediska 
efektivnosti celospole enské (tj. zabezpe ování chodu spole enského
systému a jeho stability), která je efektivností zcela nad azenou efek-
tivnosti ekonomické (DUBEN 2000). 

P i rozhodování o ve ejných výdajích, projektech i programech 
a jejich efektivnosti je užite né klást si otázky v následujícím po adí
(HAMERNÍKOVÁ, KUBÁTOVÁ 2000):

který výdaj, projekt nebo program bude nejlépe spl ovat daný cíl 
(otázka ú innosti);
který z nich je reálné zavést (otázka ú elnosti);
který z nich je nejlevn jší (otázka hospodárnosti);
Vzhledem k odlišnostem, které se vyskytují p i precizn jším

posouzení všech t í kategorií, lze p edpokládat i odlišný p ístup
k analýze jejich efektivnosti. Úvahy o efektivnosti ve ejných výdaj
se odehrávají v rámci ve ejných rozpo t , a sice p i jejich navrhování, 
projednávání, schvalování a kontrole pln ní, zatímco efektivnost pro-
jekt  nebo program  m že být posuzována až v rámci schváleného 
rozpo tu. Daleko širší prostor pro analýzu efektivnosti poskytují, 
na rozdíl od ve ejných výdaj , ve ejné projekty a ve ejné výdajové 
programy.

Cíle a jejich úrovn

Pro jednotlivé úrovn  pomoci (podp rných program ) je možno 
defi novat r zné úrovn  cíl . Pro opat ení v rámci výdajových pro-
gram  jsou to cíle následující (Ministerstvo pro místní rozvoj R,
1999):

V ilém Jarský, Katedra ekonomiky a ízení lesního hospodá ství, FLE ZU Praha

VÝSLEDKY V CNÉHO POKROKU REALIZACE 
OPAT ENÍ 1.3. LESNÍ HOSPODÁ STVÍ OPERA NÍHO PROGRAMU ROZVOJ VENKOVA 

A MULTIFUNK NÍ ZEM D LSTVÍ

Results of the subject analysis Measure 1.3. Forestry from the Rural Development and Multifunctional 

Agriculture Operational Programme

Abstract

This article presents results of the subject analysis of Measure 1.3. Forestry from Rural Development and Multifunctional Agriculture
Operational Programme. Data were analysed for the fi rst two years of realization (2004 and 2005), the most important information for evaluation 
were monitoring indicators collected by the Ministry of Agriculture.

Klí ová slova: lesní hospodá ství, opera ní program, v cná analýza, indikátory, eská republika
Keywords: forestry, operational programme, subject analysis, indicators, Czech Republic

Jarský: Výsledky v cného pokroku realizace opat ení 1.3. lesní hospodá ství opera ního programu Rozvoj venkova
a multifunk ní zem d lství

– Opera ní cíle – jsou vyjád eny ve form  výstup
– Specifi cké cíle – jsou vyjád eny ve form  výsledk
– Globální cíle – jsou vyjád eny ve form  dopad

Aby bylo možno monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho 
výkonnost vzhledem ke stanoveným cíl m, je nutné vytvo it systém 
vhodných ukazatel . Tyto ukazatele musí být defi novány p edem nebo 
brzy na za átku realizace programu, aby o nich mohly být zjiš ovány
pot ebné údaje. Ve v tšin  p ípad  by jim m ly být p id leny cílové 
úrovn .

Ukazatele (indikátory)

Existují r zné typy ukazatel :
– Ukazatele vstup  nebo zdroj  se vztahují k rozpo tu, p id lenému

každé úrovni podpory. Finan ní ukazatele jsou používány k moni-
torování postupu programu sledování ro ních závazk  a proplá-
cení zdroj , které jsou k dispozici pro všechny operace, opat ení
nebo programy v pom ru k jejich oprávn ným náklad m.

– Ukazatele výstupu se vztahují k aktivitám. M í se fyzickými 
nebo pen žními jednotkami.

– Ukazatele výsledk  se vztahují k p ímým a okamžitým ú ink m,
které program p inesl. Poskytují informace o chování, kapacit
nebo výkonnosti p ímých p íjemc . Tyto ukazatele mohou být 
fyzické nebo fi nan ní povahy.

– Ukazatele dopad  se vztahují k následk m programu, které p e-
kra ují rámec bezprost edních ú ink  na p ímé p íjemce. lení se 
na dva typy dopad : Specifi cké dopady jsou ú inky, které nastanou 
p i ur ité asové prodlev , nicmén  p ímo souvisí s provedenými 
akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé ú inky ovliv ující širší 
populaci.
Obecn  platí: aby mohla být pomoc detailn  zhodnocena, musí 

hodnocení podchytit adu otázek – relevance, efektivita, ú innost,
užite nost a udržitelnost.

Relevance: do jaké míry jsou cíle programu relevantní ve vztahu 
k m nícím se pot ebám a k prioritám na národní úrovni a na úrov-
ni EU
Efektivita: jak byly zdroje (vstupy) p em n ny na výstupy
Ú innost: jak mnoho p isp l program k dosažení specifi ckých 
a globálních cíl
Užite nost: m l program dopad na cílovou skupinu obyvatelstva 
ve vztahu k jejich pot ebám
Udržitelnost: do jaké míry lze o ekávat, že zm ny (nebo užitek) 
budou trvat i po skon ení programu
Dáme-li výše uvedené do souvislostí, m žeme m it pojmy jako 

ú innost a efektivita. Ú innost porovnává to, co bylo skute n  dosa-
ženo s tím, co bylo p vodn  naplánováno, neboli porovnává skute né
a o ekávané nebo odhadované výstupy, výsledky, a/nebo dopady. 
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Efektivita sleduje pom r mezi výstupy, výsledky, a/nebo dopady 
a vstupy (p edevším fi nan ní zdroje) použité k jejich dosažení.

Míry ú innosti a efektivity mohou být vypo ítány pro každou fázi 
programu nebo opat ení, tj. mohou být vyjád eny ve form  výstup ,
výsledk  a dopad . Umož ují porovnání mezi dosaženými a plánova-
nými výsledky (ú innost) nebo s vynaloženými zdroji (efektivita).

Hodnocení Interim

Hodnocení každého programu m že být rozd leno do t í fází, ex 
ante, interim a ex post. Zhodnocení každé z t chto fází musí postiho-
vat soubor specifi ckých otázek, týkajících se výkonnosti programu, 
p i emž vhodn  zvolené ukazatele (indikátory) p edstavují hlavní 
zdroj informací, na kterých by m lo být hodnocení založeno. 

Interim hodnocení (tj. hodnocení provád né uprost ed programo-
vého období) by m lo zkoumat míru ú innosti dosažené, a to na zá-
klad  údaj  o ukazatelích shromážd ných b hem monitorování. Také 
vyhodnotí kvalitu a relevanci t chto ukazatel . Hodnotitel zde také 
zhodnotí stupe  dosažené efektivnosti vyjád enou procentem cíle:

Ukazatele efektivnosti se budou na prvním míst  vztahovat p e-
devším k výstup m a výsledk m. Má být vybráno omezené množství 

Ukazatel 1/Index 1 Ukazatel 2/Index 2

Jednotka/Unit % cíle/of target Jednotka/Unit % cíle/of target

(Pod)opat ení 1/(Submeasure) 1

(Pod)opat ení 2/(Sub)measure 2

(Pod)opat ení n/(Sub)measure n

Tab. 1.
Metodika hodnocení Interim
Methodology of the Interim evaluation

monitorovacích ukazatel  na m ení celkové výkonnosti programu. 
Tyto ukazatele budou dopln ny jinými ukazateli, týkajícími se fi nan -
ní realizace a obecné kvality ízení (v etn  monitorování, kontroly, 
výb ru projekt  a vyhodnocení).

Metodika

V rámci analýzy v cného pokroku realizace opat ení 1.3 OPZem 
byly zpracovány podkladové materiály dodané Ministerstvem ze-
m d lství R odborem ídící orgán OP a údaje získané z databáze 
MSSF Central.

Podpora lesnímu hospodá ství z EAGGF je umožn na následu-
jícími dokumenty, které stanovují cíle realizované podpory: Rámec 
podpory spole enství ( eská republika 2004-6)  Opera ní program 
Rozvoj venkova a multifunk ní zem d lství  Programový dodatek 
k Opera nímu programu Rozvoj venkova a multifunk ní zem d lství

 Pravidla pro žadatele o fi nan ní pomoc z Opera ního programu 
Rozvoj venkova a multifunk ní zem d lství Opat ení 1.3. Lesní hos-
podá ství; kdy nad azený dokument vždy defi nuje cíle vyšší úrovn
(viz obr. 1).

Obr. 1.
Rozpracování operativních cíl  pro lesní hospodá ství
Operational goals for forestry

Jarský: Výsledky v cného pokroku realizace opat ení 1.3. lesní hospodá ství opera ního programu Rozvoj venkova
a multifunk ní zem d lství
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Podpora lesnímu hospodá ství prost ednictvím OPZem mohla být 
ve sledovaném období sm ována do ty  podopat ení:
– 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného p írodními kalami-

tami a požárem a zavád ní p íslušných ochranných preventivních 
opat ení

– 1.3.2 Investice do les
– 1.3.3 Sdružování majitel  lesa
– 1.3.4 Zales ování zem d lsky nevyužívaných p d

Dosažení jednotlivých cíl  stanovených výše uvedenými doku-
menty je sledováno p íslušnými monitorovacími indikátory, které jsou 
pro podporu lesního hospodá ství stanovené v p ílohách Pravidel pro 
žadatele o fi nan ní pomoc z Opera ního programu Rozvoj venkova 
a multifunk ní zem d lství Opat ení 1.3. Lesní hospodá ství.

Tab. 2.
Hodnoty monitorovacích indikátor
Monitoring indicators

Typ indikátoru/
Type of indicator

Sledovaný indikátor/Investigated indicator
Jednotka/

Unit
Hodnota/

Value

Výstup/Output
Plocha na ochranná opat ení pro zamezení a zmírn ní škod zp sobených
kalamitami/Plot for control measures for damage reduction caused by calamities

ha 0,06

Výstup/Output
Plocha na rekonstrukce poškozených lesních porost /
Plot for reconstruction of damaged forest stands

ha 71,3472

Výstup/Output
Plocha na obnovu lesa po kalamitních t žbách/
Plot for forest regeneration after salvage fellings

ha 22,4472

Výstup/Output Délka upraveného toku/Length of chanelled river km 29,476

Výstup/Output Délka vystav ných lesních cest/Length of built forest roads km 0

Výstup/Output
Délka rekonstruovaných a modernizovaných lesních cest/
Length of reconstructed and modernized forest roads

km 31,113

Výstup/Output Objem vystav ných reten ních nádrží/Volume of built retention basins m3 24 757

Výstup/Output
Objem rekonstruovaných a modernizovaných reten ních nádrží/
Volume of reconstructed and modernized retention basins

m3 14 633

Výstup/Output Plocha vystav ných meliorací/Plot of built ameliorations ha 0

Výstup/Output
Plocha rekonstruovaných a modernizovaných meliorací/
Plot of reconstructed and modernized ameliorations

ha 2,1

Výstup/Output
Délka vystav ných za ízení upravujících vodní režim/
Length of built equipments for water regime treatment

km 0

Výstup/Output
Délka rekonstruovaných a modernizovaných za ízení upravujících vodní režim/
Length of reconstructed and modernized equipments for water regime treatment

km 0

Výstup/Output Po et po ízených traktor /Number of acquired tractors po et/number 15

Výstup/Output Po et po ízených nákladních aut/Number of acquired lorries po et/number 0

Výstup/Output Po et po ízených motorových pil/Number of acquired power saws po et/number 0

Výstup/Output Po et po ízených t žebních stroj /Number of acquired logging machines po et/number 3

Výstup/Output Po et po ízených vyvážecích souprav/Number of acquired crane-equipped units po et/number 9

Výstup/Output Po et po ízených odvozních souprav/Number of acquired timber-transport units po et/number 3

Výstup/Output
Po et po ízených ostatních stroj  a za ízení/
Number of the other machines and equipments

po et/number 12

Výsledek/Result
Výstavba a obnova turistických stezek/
Creation and restoration of walking tracks

km 0

Výsledek/Result Plocha zalesn né p dy/Plot of afforested land ha 36,03

Výsledek/Result
Plocha s pé í o mladé lesní kultury do zajišt ní/
Plot with care for young forest cultures until their establishment

ha 36,03

Výsledky

Základní otázka ešená v rámci v cné analýzy byla následující: 
Jaké jsou p edpokládané výstupy, výsledky a p ínosy projekt , u kte-
rých jsou uzav eny podmínky i je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
fi nan ní pomoci (hodnoceno podle monitorovacích indikátor )? Vý-
sledky byly hodnoceny na základ  monitorovacích indikátor , které 
m l ešitelský kolektiv k dispozici. Tyto indikátory byly za roky 2004 
a 2005, proto i vyhodnocení se týká tohoto asového období. Souhrn 
všech indikátor  je zobrazen v tabulce 2.

Z 22 sledovaných indikátor  nebyly ve sledovaném období rea-
lizovány žádné akce u 7 z nich. Doposud nejvyužívan jší investi ní
akce (hodnoceno na základ  indikátor ) jsou rekonstrukce poškoze-
ných lesních porost , budování protipovod ových a protierozních 
opat ení, rekonstrukce lesních cest a nákup traktor  a vyvážecích 
souprav. Ostatní akce z staly za o ekáváním.

Jarský: Výsledky v cného pokroku realizace opat ení 1.3. lesní hospodá ství opera ního programu Rozvoj venkova
a multifunk ní zem d lství
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Opat ení/
Measure

Jednotka/Unit
Plán/
Plan

Úsp šná administrace stav 2004 – 2005/
Successful administration state

 to 2004 – 2005

tj. podíl z plánu/
i. e. proportion from 

plan

1.3.1.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

100 29 29,00 %

1.3.2.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

200 49 24,50 %

1.3.3.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

10 0 0,00 %

1.3.4.
Zalesn ná plocha/
Afforested plot [ha]

220 36 16,36 %

Tab. 3.
Pln ní cíl  za roky 2004 - 2005
Fulfi lment of the goals in 2004 - 2005

Tab. 4.
P edpokládané výsledky pln ní stanovených cíl
Supposed results of goals fulfi lment

Opat ení/
Measure

Jednotka/Unit
Plán/
Plan

Maximum za 2006/
Maximum for 2006
(k/to 30. 4. 2006)

Celé období/
Whole period

(k/to 30. 4. 2006)

Spln ní cíle/
Goals fulfi lment

1.3.1.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

100 20 49 49,00 %

1.3.2.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

200 69 118 59,00 %

1.3.3.
Po et schválených žádostí/
Number of approved demands

10 0 0 0,00 %

1.3.4.
Zalesn ná plocha/
Afforested plot [ha]

220 14 50 22,73 %

Tab. 5.
Po et žádostí podaných v rámci podopat ení 1.3.1
Submeasure 1.3.1 - Number of requests

Rok/
Year

Rekonstrukce – po et
žádostí/Reconstruction
– number of requests

Obnova po kalamit  – po et
žádostí/Reconstruction after 

calamity – number of requests

Zamezení škod – po et
žádostí/Prevention of 
damages – number of 

requests

Protipovod ová
opat ení –po et žádostí/
Flood control – number 

of requests

2004 7 3 5

2005 7 7 1 7

Jedním z významných cíl  hodnocení je posouzení stupn  dosaže-
né efektivnosti vyjád ené procentem stanoveného cíle.

V tabulce 3 je zobrazen stav za první dva roky sledovaného obdo-
bí, tj. 2004 - 2005, kdy jsou zapo ítány pouze ty žádosti, které úsp šn
prošly administrací. K dnešnímu dni nelze zcela p esn  stanovit, kolik 
bude úsp šných žádostí ke konci období. Na základ  základních údaj
platných k 30. 4. 2006 je však možno provést maximální odhad, tj. 
stav, kdy by všechny žádosti za rok 2006 úsp šn  prošly administrací. 
Tento p edpoklad je v tabulce 4. Mírn  problematický je pouze odhad 
zalesn ní zem d lsky nevyužívaných p d (hodnoty indikátor  za rok 
2006 nebyly k dispozici). Plocha zalesn ní je stanovena jako podíl po-
žadovaných prost edk  ku hodnot  150 tis./ha (což je pr m rná výše 
podpory na zalesn ní 1 ha zem d lské p dy z let 2004/05).

Tabulka 4 dokazuje, že u žádného podopat ení pravd podobn
nebude spln n stanovený cíl, nedojde-li ve zbývajícím asovém ob-
dobí roku 2006 k výraznému nár stu žádostí a tedy požadovaných 
fi nan ních prost edk .

Podrobné hodnocení

Podopat ení 1.3.1
Základní charakteristika: u tohoto podopat ení bylo podáno cel-

kem 38 žádostí (z toho 15 v roce 2004), administrace byla ukon ena
u 9 z nich (z toho 3 v roce 2004), tj. administrací prošlo úsp šn  29 
žádostí (z toho 12 v roce 2004). Podopat ení je po v cné stránce roz-
d leno do dvou skupin: a) ochranná opat ení vztahující se na ochranu 
porost ;  b) protipovod ová a protierozní opat ení.

Sledované v cné indikátory: u skupiny a) jsou sledovány t i indi-
kátory výstupu – vždy se jedná o plochu v hektarech, na kterých byla 
p íslušná ochranná opat ení provedena. u skupiny b) je sledován jeden 
indikátor výsledku a to délka upraveného toku v kilometrech.

Po et žádostí podle výše uvedených kritérií je uveden v tabulce 5.
Ve všech t ech p ípadech v roce 2004 a ve ty ech p ípadech v roce 
2005 byla podána sou asn  žádost na obnovu i rekonstrukci provád -
né na ploše stejné velikosti. V roce 2005 byla navíc podána jedna žá-
dost sou asn  na všechna t i ochranná opat ení ásti a). Z uvedeného 
p ehledu je patrný meziro ní nár st po tu žádostí.

Jarský: Výsledky v cného pokroku realizace opat ení 1.3. lesní hospodá ství opera ního programu Rozvoj venkova
a multifunk ní zem d lství
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V tabulce 6 jsou údaje o plochách, na kterých byla provedena 
ochranná opat ení (v hektarech) a délce upravených vodních tok
(v kilometrech).

V této tabulce, narozdíl od p edchozí, je vid t, že k výrazn jšímu
meziro nímu nár stu realizovaných prací došlo pouze u rekonstrukce 
poškozených lesních porost . K mírnému nár stu došlo u podpory 
obnovy lesa po kalamitách. Nejvýrazn jší propad nastal (p es nár st
po tu žádostí) u protipovod ových opat ení hodnocených ukazatelem 
délky upravených tok . Tento indikátor jen velmi hrub  charakterizuje 
kvantitu provedených prací, nevypovídá o tom, zda jde o souvislou 
úpravu toku i zda na toku stanovené délky bylo realizováno n kolik
drobn jší úprav v r zných rozestupech.

Pr m rná podpora: Pr m rná podpora (tzn. výše podpory v K  na 
1 hektar plochy) u ochranných opat ení je v tabulce 7.

V prvním výpo tovém ádku tabulky je uvád n sou et ploch všech 
ochranných opat ení (cca 94 ha za roky 2004/05). Protože však mnoho 
žádostí (viz výše) bylo podáno sou asn  pro rekonstrukci i obnovu 
a protože fi nan ní tabulky evidují pouze celkovou podporu (nerozd -
lenou na ást sm ovanou na konkrétní innost), je ve druhém výpo-
tovém ádku uveden teoretický p epo et na tzv. jedine nou plochu, 

tzn., že každá plocha (p estože byla v žádosti uvedena i nap . u re-
konstrukce i obnovy) byla zapo ítána pouze jednou. Celková podpora 
p epo ítaná na jeden hektar pak vychází cca 67,2 tis. K  v p ípad
prvním, ve druhém pak cca 84,8 tis. K .

Podrobn jší analýza ásti a) je velmi problematická. Souvisí 
to s tím, že z dostupných databází není možno získat informace 
o podrobn jším len ní fi nan ních ástek, tj. pokud byla žádost na 
obnovu i rekonstrukci porostu, není možné zjistit ástku v novanou
na jednotlivé innosti. Navíc ani z názvu ani z popisu projektu získa-
ného z MSSF Central není možné p esn  zjistit, zda se v konkrétním 

Tab. 6.
Indikátory pro podopat ení 1.3.1
Indicators for submeasure 1.3.1

Rok/
Year

Rekonstrukce – plocha/
Reconstruction – plot 

[ha]

Obnova po kalamit  – 
plocha/Regeneration after 

calamity – plot [ha]

Zamezení škod – plocha/
Prevention of damages 

– plot [ha]

Protipovod ová opat ení
– délka upraveného toku/
Flood control – length of 

chanelled stream [km]

2004 31 10,41 25,06

2005 40,3472 12,0372 0,06 4,416

Tab. 7.
Pr m rná podpora na ochranná opat ení v K /ha
Protection measures - Average subsidies in CZK/ha

Podpora celkové ochrany (a1 až a3) [K ]/
Subsidies of total prevention [CZK]

Plocha ochranných opat ení/
Plot of preventive measures [ha]

Pr m rná podpora [K /ha]/
Average subsidies [CZK/ha]

6 307 215 93,8544 67 202

6 307 215 74,4072 84 766

Tab. 8.
Hodnota indikátoru a pr m rná výše podpory na ochranná opat ení
Value of indicators and average subsidies for protective measures

Podpora/Subsidy ha K K /ha

Jen rekonstrukce/Reconstruction only 51,96 3 856 178 74 214

Jen obnova/Regeneration only 2,27 244 115 107 540

Rekonstrukce s obnovou/Reconstruction with regeneration 19,33 2 121 718 109 779

Rekonstrukce, obnova i ochrana/Reconstruction, regeneration, protection 0,85 85 204 100 240

 Souhrn/Totally 74,4072 6 307 215 84 766

p ípad  jednalo pouze o jednu i druhou innost. Nap íklad v jedné 
konkrétní žádosti se hovo í pouze o rekonstrukci, ale jako indikátor 
jsou vyhodnoceny rekonstrukce i obnova (a rovn ž existují i opa né
p íklady, kdy v popisu se hovo í i o obnov , ale je evidován jen indi-
kátor rekonstrukce). Jak analýza ukázala, jedná se spíše o obecn jší
problém t chto indikátor , kdy d lení na rekonstrukce a obnovu není 
v tomto p ípad  p íliš vhodné. Pro p ehlednost by pravd podobn  sta-
il pouze jeden slou ený indikátor. Z uvedených d vod  nem že být 

podrobn jší analýza zcela korektní, p esto se n které údaje poda ilo
získat. Podle názv  a popisu v databázi byly žádosti rozd leny zp so-
bem uvedeným v tabulce 8.

Z p ehledu je z ejmé, že podpora rekonstrukce dosahovala ve sle-
dovaném období cca 74 tis. K /ha, v ostatních p ípadech, kdy byla 
podpo ena i obnova po kalamitách, p esáhla ástka 100 tis. K /ha.

Pr m rná podpora (tzn. výše podpory v K  na 1 km délky toku) 
u protipovod ových opat ení je v tabulce 9.

I v tomto p ípad  jsou uvedeny dva výpo tové ádky. V prvním je 
skute ný stav – na 29,5 km protipovod ových a protierozních opat e-
ní byla p iznána podpora ve výši cca 53,4 mil K , tzn., že pr m rná
podpora p ipadající na 1 km upraveného toku byla 1,81 mil. K . Zde 
je však pot eba okomentovat podstatu aritmetického pr m ru, který je 
výrazným zp sobem ovliv ován ojedin lými extrémními hodnotami, 
což je i tento p ípad. Zde se vyskytuje jedna extrémní, kde na upra-
vený tok o délce 18,95 km byla žádána a poskytnuta podpora ve výši 
0,97 mil. K , což je p i porovnání s ostatními žádostmi velmi nízká 
ástka. Proto ve druhém výpo tovém ádku tabulky jsou hodnoty bez 

uvedené extrémní žádosti. Pr m rná podpora na 1 km upraveného 
toku pak vychází tém  p t milión  korun. Uvedená problematická 
situace je však zp sobena pouze tím, že údaje jsou vyhodnocovány jen 
na základ  sledovaného indikátoru délky upraveného toku, což je ne-
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dostate né. Obecným problémem, spole ným pro všechna podopat e-
ní s nízkým po tem žádostí, je práv  skute nost, že jedna „extrémní“ 
žádost m že zcela zm nit statistiku a oto it o ekávané trendy.

Up esn ní v typech podporovaných inností p ináší pohled na 
jednotlivé žádosti, kde podle názvu i áste ného popisu je možno 
provést seskupení (viz tabulka 10). 

P estože výstavba (a oprava) reten ních nádrží jsou bezesporu 
významnými protipovod ovými opat eními, je problematické jako 
indikátor používat délku upraveného toku v kilometrech (p estože jde 
nap . o pr to nou byst inu); vhodn jší by zde bylo používat objem 
reten ního prostoru, podobn  jako v podopat ení 1.3.2. Z uvedené 
tabulky je nejvíce vypovídajícím údajem pr m rná podpora úpravy 
toku ve výši cca 7 mil. K /km.

Podopat ení 1.3.2
Základní charakteristika: u tohoto podopat ení bylo podáno cel-

kem 64 žádostí (z toho 19 v roce 2004), administrace byla ukon ena
u 15 z nich (z toho 7 v roce 2004), tj. administrací prošlo úsp šn  49 
žádostí (z toho 12 v roce 2004). 

Podopat ení je po v cné stránce rozd leno do ty  skupin:
a)  výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sít
b)  výstavba, rekonstrukce resp. modernizace za ízení upravující vod-

ní režim
c)  podpora inností vedoucích k usm r ování návšt vnosti lesa
d)  po ízení stroj  a za ízení na údržbu a opravy lesních cest, p šin

a stezek, na údržbu a išt ní vodních ploch, vodote í a meliora ní
sít , a po ízení ekologických technologií užívaných v lesnictví
Sledované v cné indikátory: u skupiny a) jsou sledovány dva 

indikátory výstupu – vždy se jedná o délku v kilometrech nov  vybu-
dovaných resp. rekonstruovaných i modernizovaných lesních cest. 
U skupiny b) je sledováno šest indikátor  výstupu, a to objem v m3

u výstavby a rekonstrukce reten ních nádrží, plocha v ha u vybudova-
ných rekonstruovaných i modernizovaných meliorací a délka vysta-
v ných, rekonstruovaných i modernizovaných za ízení upravujících 

vodní tok v kilometrech. U skupiny c) je sledován jeden indikátor 
výsledku a to délka vybudovaných i rekonstruovaných turistických 
stezek v kilometrech. U skupiny d) je sledováno sedm indikátor  vý-
stupu – vždy se jedná o po et po ízených jednotlivých typ  stroj .

Po et žádostí podle výše uvedených kritérií je v tabulce 11.
Krom  podpory turistiky došlo meziro n  k nár stu po tu žádostí 

a to zejména u rekonstrukcí lesních cest a po izování stroj . Protože 
v obou sledovaných letech nebyla podána ani jedna žádost na pod-
poru usm r ování návšt vnosti lesa, je zde jen pro dokreslení vývoje 
uveden také údaj z roku 2006 (k 30. 4.), kdy byly podány celkem dv
žádosti, jedna v regionu Jihovýchod na posílení rekrea ní funkce 
s výstavbou 5 km turistických cest a jedna v regionu Severozápad na 
vybudování nau né stezky o délce 6 km.

U budování lesních cest se v obou letech jednalo vždy o rekon-
strukci i modernizaci cestní sít , žádná žádost se netýkala nov
budovaných cest.

Situace u podpory úpravy vodního režimu je zpracována v tabul-
ce 12. Podpo eny byly 3 žádosti na výstavbu nových reten ních nádr-
ží, ostatní žádosti se týkaly rekonstrukcí i modernizací (2 reten ních
nádrží, 2 meliorací).

Situace u podpory po ízení stroj  a za ízení je v tabulce 13.
U n kterých žádostí se jednalo o spole nou žádost pro n kolik

typ  stroj . V roce 2004 to byl 2x traktor s ostatními stroji, 1x t žeb-
ní stroj spolu s vyvážecí soupravou a 1x kombinace t í typ  (traktor 
spolu s vyvážecí soupravou a ostatním typem stroje). V roce 2005 
to byl 2x traktor s ostatními stroji a 2x t žební stroj spolu s vyvážecí 
soupravou. Hodnoty sledovaných indikátor  jsou uvedeny v tabulce 
14 (u stroj  se jedná o po et kus ).

U oprav lesních cest a meliorací došlo k výrazn jšímu meziro -
nímu navýšení, p esto je délka a plocha takto realizovaných opat ení
vzhledem k hustot  lesní cestní sít  malá. Podobn  objem vybudova-
ných reten ních nádrží má, z protipovod ového hlediska, jen lokální 
význam. U stroj  a za ízení nebyla podána žádost na podporu nákupu 
motorových pil a nákladních automobil , u všech ostatních sledova-

Tab. 9.
Pr m rná podpora na protipovod ová opat ení v K /km
Average subsidy for fl ood control measures in CZK/km

Podpora na upravené toky [K ]/
Subsidy for chanelled streams [CZK]

Délka toku/
Stream length [km]

Pr m rná podpora [K /km]/
Average subsidy [CZK/km]

53 369 706 29,476 1 810 616

52 403 734 10,526 4 978 504

Tab. 10.
Hodnota indikátoru a pr m rná podpora u protipovod ových opat ení
Value of indicator and average subsidy for fl ood control measures

Podpora/Subsidy km K K /km

Reten ní nádrže: oprava i výstavba/Retention pools: repair or construction 3,30 1 108 346 336 372

Tok: oprava i prevence/Stream: repair or construction 7,23 51 295 388 7 093 817

Obnova meliora ní sít /Repair of amelioration net 18,95 965 972 50 975

Souhrn/Totally 29,48 53 369 706 1 810 616

Tab. 11.
Po ty žádostí u podopat ení 1.3.2
Number of requests for submeasure 1.3.2

Rok/
Year

Lesní cesty/
Forest roads (a)

Úprava vodního režimu/
Regulation of water regime (b)

Návšt vnost/
Visits (c)

Stroje/
Machines (d)

2004 3 3 0 6

2005 12 4 0 21
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ných typ  stroj  (s výjimkou nespecifi kovaného typu „ostatní stroje“) 
došlo k meziro nímu nár stu po tu podpo ených stroj ; nej ast ji se 
jednalo o traktor.

Pr m rná podpora a náklady:
skupina a) rekonstruované a modernizované lesní cesty
Z p ehledu je z ejmé, že rostly náklady na 1 km opravených 

lesních cest, a to tém  na dvojnásobek. Tento indikátor nemá však 
p íliš velkou vypovídací schopnost, nebo  nem že žádným zp sobem
zohlednit stav cesty p ed rekonstrukcí. Pr m rná výše podpory se zde 
pohybovala tém  na hranici limitu 50 % (viz tab. 15).

skupina b) rekonstruované a modernizované za ízení na úpravu 
vodního režimu

U nov  budovaných reten ních nádrží se náklady na 1 m3 zadržené 
vody meziro n  p íliš neliší, což v tomto p ípad  poukazuje na vhod-
n  zvolený indikátor. Naopak u oprav a modernizací reten ních nádrží 
jsou pr m rné náklady na m3 výrazn  rozdílné, což je dáno (podobn
jako u rekonstrukce cest) mj. r zným stavem nádrží p ed opravou. 
Hodnocení realizovaných meliorací pomocí plochy není p íliš vhod-
né, nebo  (jak ukazují nap . i pr m rné náklady na hektar) v plošných 
jednotkách není žádná informace o kvalit i hustot  meliora ní sít .

Tab. 12.
Po ty žádostí na úpravy vodního režimu
Water regulations – number of requests

Rok/
Year

Reten ní nádrže/Retention pools Meliorace/Amelioration
Za ízení upravující vodní režim/

Devices for water regime regulation

vystav né/
built

rekonstrov. 
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

vystav né/
built

rekonstruov. 
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

vystav né/
built

rekonstruov. 
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

2004 1 1 0 1 0 0

2005 2 1 0 1 0 0

Tab. 13.
Po ty žádostí na po ízení stroj  a za ízení
Machines – number of requests

Rok/
Year

Traktor/
Tractor

Nákladní
auto/Lorry

Motorová
pila/

Powersaw

T žební stroj/
Logging
machine

Vyvážecí souprava/
Crane-equipped

unit

Odvozní souprava/
Timber-transport 

unit

Ostatní stroje/
Other

machines

2004 4 0 0 1 3 0 3

2005 9 0 0 2 6 3 5

Tab. 14.
Hodnoty jednotlivých indikátor  pro opat ení 1.3.2
Value of indicators for submeasure 1.3.2

Rok/
Year

Délka lesních cest/Length of forest 
roads [km]

Objem reten ních nádrží/
Volume of retention pools [m3]

Plocha meliorací/Amelioration plot 
[ha]

vystav né/
built

rekonstruov. 
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

vystav né/
built

rekonstruované
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

vystav né/
built

rekonstruov. 
a modernizované/
reconstructed and 

modernized

2004 6,419 20 826 3 083 0,1

2005 24,694 3 931 11 550 2,0

Rok/
Year

Traktor/
Tractor

T žební stroj/
Logging machine

Vyvážecí souprava/
Crane-equipped unit

Odvozní souprava/
Timber- transport unit

Ostatní stroje/
Other machines

2004 6 1 3 6

2005 9 2 6 3 6

Pro rekonstrukce navíc platí totéž co u cest a nádrží (viz tab. 16).
skupina d) po ízení stroj  a za ízení
Tabulka 17 podává pouze statistický p ehled o pr m rných ná-

kladech na stroj (ty se meziro n  p íliš nem nily), ovšem z v cného
hlediska nemá žádný praktický dopad, protože, jak bylo uvedeno 
výše, byla v mnoha p ípadech podána žádost sou asn  na nákup více 
(i r zných typ ) stroj . Ovšem z fi nan ních tabulek ani z dostupné 
databáze není možno zjistit náklady (výši podpory) na konkrétní stroj, 
proto v následujících údajích jsou shrnuty pouze ty žádosti, kde byl 
podpo en nákup jednozna ného stroje (tzn., že žádost byla podána na 
nákup pouze jednoho konkrétního stroje) (viz tab. 18).

Ani indikátor po et po ízených stroj  nevypovídá nic o kvalit
nakoupeného stroje, k tomu by bylo nutné evidovat nejr zn jší tech-
nicko-ekonomické parametry. Nap íklad ceny podpo ených traktor
se pohybovaly v rozmezí od 0,4 po 1,4 mil. K . Také místním šet e-
ním byla potvrzena skute nost, že nej ast ji jsou po izovány ty trak-
tory, které jsou stav ny na nižší výkony, s „horší“ poloprofesionální 
nadstavbou, tedy i fi nan n  mén  náro né. Jde o mechanizaci víceú-
elovou, která bude potenciáln  použita na pracích i mimo obor lesní-

ho hospodá ství, v tšinou do p estaveb zahradního a službového cha-
rakteru.
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Tab. 15.
Pr m rná výše podpory u lesních cest
Forest roads – average subsidy

Rok/
Year

Délka lesních 
cest/Length of 
forest roads 

[km]

Výše podpory 
[K ]/

Subsidy height 
[CZK]

Celkové náklady 
[K ]/

Total costs 
[CZK]

Pr m rná výše 
podpory/

Average subsidy 
height [%]

Výše podpory 
K /km/

Subsidy height 
[CZK/km]

Celkové náklady 
K /km/

Total costs 
[CZK/km]

2004 6,419 2 196 452 4 392 904 50 342 180 684 360

2005 24,694 16 988 291 35 247 827 47,83 687 952 1 427 384

Souhrn/
Totally

31,113 19 184 743 39 640 731
48,27

616 615 1 274 089

Tab. 16.
Pr m rná výše podpory u za ízení na úpravu vodního režimu
Water relations control - average subsidy

Nové nádrže/
New pools

Rok/
Year

Objem/
Volume 

[m3]

Výše podpory 
[K ]/

Subsidy
height [CZK]

Celkové
náklady [K ]/
Total costs 

[CZK]

Pr m rná výše 
podpory/

Average subsidy 
height [%]

Výše podpory 
K /m3/

Subsidy height 
CZK/m3]

Celkové
náklady K /m3/

Total costs 
CZK/m3

2004 20 826 3 736 339 7 472 678 50 179 359

2005 3 931 556 985 1 179 433 47,5 142 300

Souhrn/
Totally

24 757 4 293 324 8 652 111 48,33 173 349

Opravené
nádrže/

Repaired
pools

Rok/
Year

Objem/
Volume 

[m3]

Výše podpory/
Subsidy
height

Celkové
náklady/

Total costs

Pr m rná výše 
podpory/

Average subsidy 
height [%]

Výše podpory 
K /m3/

Subsidy height 
CZK/m3

Celkové
náklady K /m3/

Total costs
CZK/m3

2004 3 083 1 789 808 3 579 616 50 581 1 161

2005 11 550 2 040 000 4 080 000 50 177 353

Souhrn/
Totally

14 633 3 829 808 7 659 616 50 262 523

Opravené
meliorace/
Repaired

amelioration

Rok/
Year

Plocha/
Plot

Výše podpory/
Subsidy
height

Celkové
náklady/

Total costs

Pr m rná výše 
podpory/Average 

subsidy height 
[%]

Výše podpory 
K /ha/

Subsidy height 
[CZK/ha]

Celkové
náklady K /ha/

Total costs 
[CZK/ha]

2004 0,1 336 446 672 892 50 3 364 460 6 728 920

2005 2,0 77 102 220 291 35 38 551 110 146

Souhrn/
Totally

2,1 413 548 893 183 42,5 196 928 425 325

Tab. 17.
Pr m rná výše podpory na po ízení stroj  – souhrnný p ehled
Machines - average subsidy (general view)

Rok/
Year

Výše podpory 
[K ]/

Subsidy height 
[CZK]

Pr m rná výše 
podpory [%]/

Average subsidy 
height [CZK]

Celkové náklady 
[K ]/

Total costs [CZK]

Po et stroj /
Number of 
machines

Výše podpory 
K /stroj/

Subsidy height 
CZK/machine

Celkové náklady 
K /stroj/

Total costs CZK/
machine

2004 17 368 943 42,33 42 167 645 16 1 085 559 2 635 478

2005 32 539 086 43,52 75 600 019 26 1 251 503 2 907 693

Souhrn/
Totally

49 908 029 43,26 117 767 664 42 1 188 286 2 803 992
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Tab. 18.
Pr m rná výše podpory na po ízení konkrétních typ  stroj
Machines - average subsidy (particular view)

Typ stroje/
Machine

Po et/
Number

Výše podpory 
[K ]/

Subsidy
height [CZK]

Celkové
náklady [K ]/
Total costs 

[CZK]

Pr m rná výše 
podpory/

Average subsidy 
height [%]

Výše podpory 
K /stroj/

Subsidy height 
CZK/machine

Celkové náklady 
K /stroj/

Total costs
CZK/machine

traktor/tractor 8 5 876 612 13 845 732 43,00 734 577 1 730 717

vyvážecí souprava/
crane-equipped unit

5 6 213 433 14 457 910 44,60 1 242 687 2 891 582

odvozní souprava/
timber-transport unit

3 6 759 356 16 341 227 41,67 2 253 119 5 447 076

ostatní stroje/
other machines

3 2 033 500 4 565 000 43,33 677 833 1 521 667

Tab. 19.
Hodnoty indikátor  pro podopat ení 1.3.4
Indicators for submeasure 1.3.4

Rok/
Year

Po et žádostí/
Number of requests

Plocha zalesn né p dy/
Afforested land [ha]

Plocha s pé í do zajišt ní/Plot with 
care until its establishment [ha]

2004 1 1,49 1,49

2005 9 34,54 34,54

Tab. 20.
Pr m rná výše podpory na hektar zalesn né p dy (v etn  následné pé e)
Average subsidy/ha

Rok/
Year

Podpora [K ]/
Subsidy [CZK]

Zalesn ná p da a následná pé e/
Afforested land and following care [ha]

Podpora/
Subsidy/ha

2004 231 583 1,4948 154 926

2005 5 040 803 34,5396 145 943

Celkem/
Totally

5 272 386 36,0344 146 315

Podopat ení 1.3.4
Základní charakteristika: u tohoto podopat ení bylo podáno cel-

kem 12 žádostí (z toho 2 v roce 2004), administrace byla ukon ena
u 2 z nich (z toho 1 v roce 2004), tj. administrací prošlo úsp šn  10 žá-
dostí (z toho 1 v roce 2004). Podopat ení je po v cné stránce ešeno jed-
ním investi ním zám rem: zalesn ní zem d lsky nevyužívaných zem -
d lských p d a pé e o mladé lesní kultury do zajišt ní lesního porostu.
Sledované v cné indikátory: u tohoto podopat ení jsou sledovány dva 
indikátory výsledku – jde o Zv tšení plochy les  v hektarech (hodno-
ceno jako Plocha zalesn né p dy) a Údržbu vysazených mladých les-
ních porost  v hektarech (hodnoceno jako Plocha s pé í do zajišt ní).
Žádosti na zalesn ní i podporu následné pé e jsou podávány sou asn
na jedné žádosti a provád ny na shodné ploše.

V tabulce 19 jsou zobrazeny údaje o plochách, na kterých bylo 
provedeno zalesn ní a plánována následná pé e.

Z po tu žádostí je patrný výrazný meziro ní nár st jak žádostí, 
tak tomu odpovídajících ploch. Z t chto uvedených d vod  a dále 
proto, že z evidovaných údaj  není možno rozlišit náklady (podporu) 
na zalesn ní a následnou pé i zvláš , je dále používán pouze jeden 
souhrnný indikátor Zalesn ná p da a následná pé e v hektarech. Za-
jišt ní porostu je zákonnou povinností, proto by i nadále bylo vhodné 
evidovat pouze jeden souhrnný indikátor.

Pr m rná podpora
Pr m rné náklady (a podpora) se v jednotlivých letech pohybova-

ly ve výši od 146 tis. do 155 tis. K  na hektar (viz tab. 20). Jsou to hod-

noty logické, nebo  odpovídají sou tu sazby na zalesn ní (92 tis., resp. 
74 tis. K /ha) a zajišt ní (5 x 12 = 60 tis. K /ha) a uznaným dalším ná-
klad m. „Sazbová“ podpora se musí pohybovat v rozmezí od 134 do 
152 tis. K /ha. ím vyšší tato podpora je, tím v tší podíl byl zalesn n
listnatými d evinami. Dalšími faktory, které ovliv ují výslednou pod-
poru na hektar, jsou náklady na technický a fi nan ní odborný posudek 
a náklady na ú etnictví. Kombinace t chto dvou faktor  (výše sazby 
na hektar a náklady související s projektem zalesn ní) neumož uje
jednozna n  tvrdit, že tam, kde je výsledná celková podpora na jeden 
hektar v tší než na jiném míst , bylo k zalesn ní použito v tšího po-
dílu listnatých d evin. To by bylo možno tvrdit pouze tehdy, byly-li by 
výše ostatních (ne sazbových) náklad  u všech žádostí obdobné.

Diskuse

Pro zp esn ní vyhodnocení v cné analýzy byly vybrány další do-
pl kové otázky, jejichž odpov di shrnují dosažené výsledky.
- Do jaké míry p isp la podpora k rychlosti odstran ní škod na 

produk ních a mimoproduk ních funkcích lesa? Tam, kde byly 
uvedené projekty realizovány, p isp ly ke snížení environmentál-
ních škod a snížení ekonomické ztráty vlastníka lesa zp sobené
kalamitou a urychlily odstran ní následk  kalamity. Nicmén
ú innost podopat ení byla omezena do jisté míry tím, že dosa-
vadní pravidla a systém administrace nezohled oval beze zbytku 
dostate n  pružn  problém kalamit zejména z asového hlediska. 
Dané opat ení pak nebylo potenciálními žadateli pln  využito.

Jarský: Výsledky v cného pokroku realizace opat ení 1.3. lesní hospodá ství opera ního programu Rozvoj venkova
a multifunk ní zem d lství
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- Do jaké míry p isp la podpora ke zlepšení environmentálních 
funkcí v lesním prost edí? Bez uvedené podpory by nebyla zna ná
ást investi ních zám r  v bec realizována. Tam, kde byly pro-

vedeny, p isp ly výrazn  ke zlepšení vodohospodá ských funkcí 
v lesním prost edí snížením eroze p dy, nátrží svah , sesuv , bez-
pe n jšímu a mén  škodlivému odvodu povod ových vod, a dále 
výrazn  p isp ly ke snížení ekologických a produk ních škod jak 
dopravou, tak návšt vností lesa.

- Do jaké míry zvýšila podpora ekonomickou efektivnost a ekolo-
gickou úrove  stroj  a technologií? Tam, kde byla realizována, 
p isp la podstatn  ke zvýšení ekonomické efektivnosti a zejména 
ke snížení environmentálních zát ží lesního prost edí v p ísluš-
ných výrobních operacích. Nicmén , ú innost opat ení byla do 
ur ité míry omezena podmínkou, že takovéto stroje a technolo-
gie, po ízené s podporou ve ejných zdroj , nemohly být použity 
v rámci služeb pro další subjekty mimo žadatele. Tím se význam-
n  snížil okruh žadatel  oproti potenciálu.

- Do jaké míry p isp la podpora ke zvýšení ekonomické efek-
tivnosti obhospoda ování krajiny a zlepšení mimoproduk ních
funkcí krajiny? Bez uvedené podpory by dané projekty nebyly 
ve velké v tšin  p ípad  realizovány. Podpora p isp la podstatn
ke zvýšení sociáln -ekonomické efektivnosti obhospoda ování
krajiny a ke zlepšení environmentálních funkcí krajiny, zejména 
p doochranných, vodohospodá ských, p írodoochranných, vázání 
uhlíku a dalších funkcích. Uvedené se pln  projeví v p íštích de-
setiletích na p íslušných lokalitách.

Záv r

Nejblíže stanovenému cíli 200 podpo ených žádostí mohou být 
Investice do les , zhruba v polovin  vyt eného cíle (100 žádostí) se 
nachází podopat ení 1.3.1. Oproti o ekávání jist  z stane nenapln n

cíl zalesnit 220 hektar  zem d lské p dy a zcela jist  nebude podpo-
ena žádná žádost na podporu sdružování. P esto lze konstatovat, že 

po v cné stránce došlo k pokroku p edevším v podopat ení 1.3.1, kde 
doposud rekonstrukce porost  byla realizována na více než 70 hekta-
rech a byla provedena protierozní a protipovod ová opat ení na 30 km 
toku, a v opat ení 1.3.2, kde bylo rekonstruováno 31 km lesních cest, 
vybudovány i rekonstruovány reten ní nádrže o objemu 40 tis. m3

a podpo en nákup 42 stroj  a za ízení.
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Result of the subject analysis Measure 1.3. Forestry from the Rural Development

and Multifunctional Agriculture Operational Programme

Summary

Forestry is one of the sectors where subsidies from public funds play an important role. Subvention from European Agricultural Guid-
ance and Guarantee Fund (EAGGF), which is executed by Operational Programme for Rural Development and Multifunctional Agriculture
(OPRDMA), has become important source of fi nancial resources after the integration of the Czech Republic to European Union. Subsidies to 
forestry, by means of this operational programme, could be in monitored period aimed to four submeasures: 1.3.1 Regeneration of forest poten-
tial damaged by natural disasters and fi re and introduction of adequate protective measures, 1.3.2 Investment into forests, 1.3.3 Forest owners 
association and 1.3.4 Afforestation of abandoned agricultural land. Operative goals, which should be thanks to subsidy attained, are specifi ed in 
respective documents, which enable to draw fi nancial resources for the mentioned measures. Accomplishment of individual aims is checked by 
relevant monitoring indicators that are for the subsidies in forestry specifi ed in supplements of Rules for applicants for support from Operational 
Programme for Rural Development and Multifunctional Agriculture, Measure 1.3. Forestry.

This work deals with medium-term evaluation of subject analysis progress in realisation of the measure 1.3. Forestry. From methodical point 
of view the Interim evaluation (evaluation performed in the middle of the period) should inspect extent of attained effi ciency, based on data about 
indicators collected during monitoring period. It should also evaluate quality and relevancy of those indicators. Degree of attained effi ciency is 
evaluated by proportional expression of achievement of the goal. Within the progress analysis of realisation of the measure 1.3. OPRDMA, the 
background materials from the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and materials from MSSF Central database have been processed.

The basic question that has been in the framework of the analysis solved was: What are the assumed outputs, results and contributions of the 
projects, which were subsidized. Evaluated indicators came from years 2004 and 2005. Details are given in table 2. From 22 evaluated indicators 
no actions were realised in seven of them in monitored period. Till now reconstructions of damaged forest stands, fl ood control, soil protection 
from erosion, reconstructions of forest roads and purchase of tractors and forwarders are the most utilised investments (evaluated according 
to the indicators). Other actions did not meet expectations. Submeasure 1.3.3 was not realized in monitored period at all. For more details see 
tables 3 and 4. Data prove that no submeasure will probably fulfi l the appointed aim, unless the amount of applications and demanded money 
increases in 2006. The submeasure Investments into forests is the closest to the appointed aim – 200 approved applications, submeasure 1.3.1 is 
approximately in the middle of the appointed aim (100 applications). Compared to expectation the aim of afforested 220 ha will not be realized 
and any application for the forest owners association support will not be subsidized. 

Nevertheless it can be concluded that some progress was attained in submeasure 1.3.1 and 1.3.2. The reconstruction of more than 70 ha of 
forest stands was performed and fl ood control measure was done along 30 km of a stream. In submeasure 1.3.2 thirty one km of forest roads were 
repaired, 40 th. m3 of fl ood pools were constructed or reconstructed and the purchase of 42 machines was supported.

Recenzováno
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Úvod

Jedním z prioritních úkol  státní lesnické politiky a celé lesnické 
ve ejnosti je realizace trvale udržitelného obhospoda ování les . Dis-
kuse o principu p írod  blízkých zp sob  obhospoda ování nabývá na 
intenzit  a problematikou se více i mén  zabývají všechny zaintere-
sované strany. Uskute ování tohoto cíle je komplikováno kontinuál-
n  pokra ujícím vyhrocováním dvou protich dn  p sobících proces
– na jedné stran  klesající ekonomickou efektivností lesní výroby a na 
druhé stran  rostoucím tlakem na poskytování environmentálních slu-
žeb ze strany odv tví lesního hospodá ství. Toto dilema je markantní 
zejména v p ípad  obhospoda ování marginálních a submarginálních 
lesních porost  a majetk . Dosahování ziskovosti pat í bezpochyby 
(vedle dokon ení restitu ního procesu a stabilizace zdravotního stavu 
les ) ke kardinálním problém m odv tví. Detailní posouzení sku-
te ného stavu dosud komplikovaly potíže p i získávání pot ebných
vstupních dat (zejména hodnotových). Malá pozornost byla v nována
i dalšímu vývoji ekonomických vstup  a výstup  odv tví a prognóze 
ekonomické situace odv tví lesního hospodá ství. Nalezení i hledání 
ur itého ekologicko-ekonomického optima hospoda ení pat í proto 
i z tohoto hlediska mezi prioritní problémy odv tví lesního hospo-
dá ství. Pravd podobn  dozrála doba pro to, aby se využily všechny 
dosavadní zkušenosti, dosud prezentované a rozt íšt né na r zných
úrovních a založil se program, který by komplexn  a systémov  vy-
hodnotil jednotlivé názory, návrhy a ideje a zpracoval pokud možno 
ucelený soubor technologických a ekonomických parametr  principu 
trvalosti, tj.
– opat ení a postup  a ochrany lesních ekosystém ,
– vyhodnocení a návrhu na využití diferencovaných a optimálních 

t žebních, dopravních a obnovních technologií, spl ujících krité-
ria trvalého hospoda ení,

– vyhodnocení ekonomických dopad  transformace sou asného
modelu hospoda ení na model p írod  blízkého obhospoda ování
les .

Optimální hospodá ská opat ení by se m la týkat zejména:
– posouzení rentability p stování lesních d evin
– volby cílového hospodá ství
– volby po tu sazenic
– výb ru meliora ních a zpev ujících d evin
– výb ru hospodá ského zp sobu
– volby doby obmýtní
– volby po tu a výše probírkových zásah
– volby p irozené i um lé obnovy
– efektivnosti hnojení lesních porost
– efektivnosti odvodn ní lesních porost
– efektivnosti šlecht ní lesních d evin
– poškození lesních porost

Karel Pulkrab, Katedra ekonomiky a ízení lesního hospodá ství, FLE ZU Praha

KOMPARACE EFEKTIVNOSTI HOLOSE NÉHO A PODROSTNÍHO HOSPODÁ SKÉHO ZP SOBU

Comparison of clear-cutting and shelterwood systems

Abstract

Within the scope of solving the experimental plan MSM 414100006 “Multipurpose forestry in limit socio-economic and natural conditions”
the effectiveness comparison of the clear cutting and the shelterwood systems were also analysed. Two variants of comparison were evaluated – 
single growth, economically well-balanced forest unit, operating models and transitions from the clear cutting way to the shelterwood system.

Klí ová slova: efektivnost, hospodá ský zp sob, trvale udržitelné lesní hospodá ství, intenzity hospoda ení, hrubý zisk lesní výroby
Key words: effi ciency, silvicultural system, sustainable forest management, evaluation, management intensiveness, forest production gross 
profi t

V rámci ešení výzkumného zám ru Ministerstva školství, mláde-
že a t lovýchovy . MSM 414100006 „Víceú elové lesní hospodá -
ství v limitních sociáln -ekonomických a p írodních podmínkách“ 
byla provedena i analýza ekonomické efektivnosti holose ného a pod-
rostního hospodá ského zp sobu.

Metodika a výsledky

Všechny výpo ty byly provedeny v maximáln  možném detailu 
a v sou asné dob  dosažitelné p esnosti. Navzdory této skute nosti je 
nutno konstatovat, že tyto kalkulace p edstavují pouze první, orienta -
ní variantu hodnocení efektivnosti obhospoda ování lesa. Toto tvrzení 
platí zejména pro hodnocení podrostního zp sobu hospoda ení a to 
hlavn  z t chto d vod :
– P i podrostním hospoda ení je nutno dále zohlednit zvýšené nákla-

dy, zp sobené v tším po tem t žebních zásah  (4 - 5) ve srovnání 
s jedním zásahem p i realizaci holé se e. Zvýšení postihne hlavn
náklady na t žbu a p ibližování d íví a v sou asné dob  neexistuje 
objektivní podklad pro jejich stanovení.

– Dalším problémem p i hodnocení podrostního hospoda ení je vý-
po et zpen žení (tržeb) d íví. Samoz ejm  se dá o ekávat, že s po-
stupným uvol ováním (s provád ním jednotlivých se í) se bude 
m nit jak p ír st, tak sortimentní skladba ponechané zásoby.

– Nedo ešeným problémem také z stává stanovení doby zajišt né
kultury nového porostu.
Komparace hodnocení efektivnosti holose ného a podrostního hos-

podá ského zp sobu byla provedena variantn . Za možnou variantu 
hodnocení rentability podrostního hospodá ského zp sobu lze poklá-
dat postup, navržený M. SLOUPEM1, který odstra uje nedostatky, pokud 
jde o výpo et vývoje p ír stu a sortimentní skladby ponechané zásoby 
(s postupným provád ním jednotlivých se í).

P íklad postupu kalkulace základních vstup  pro hodnocení holo-
se ného a podrostního hospodá ství je patrný z tabulek 1 a 2. Celkem 
bylo vyhodnoceno 15 vybraných variant u hlavních hospodá ských
d evin, doporu ená doba obmýtní a doba obnovní.

Analýzou bylo zjišt no, že výše zásoby je citlivá pouze na bo-
nitním stupni, závislost na d evin , dob  obmýtní a dob  obnovní 
je nepatrná. Podstatné je zjišt ní, že celková t žba je p i podrostním 
hospodá ství vyšší (v závislosti na BS se pohybuje od +11 % u BS +1 
do +21 % u BS –9).

V první variant  jsme se v novali porovnání efektu holose ného
a podrostního hospodá ství již fungujícího modelu podrostního zp -
sobu. Odlišné výsledky ovšem obdržíme, pokud analyzujeme p echod
od holose e na podrostní zp sob.

Výsledky jsou patrné z p íkladu, uvedeném v tabulce 3. Z kalku-
lace je z ejmé, že (v uvedeném p íklad ) nejvýhodn jší je sou asný
80letý porost smýtit a pak se tržba ve výši 1 248,6 tis. K  b hem

Pulkrab: Komparace efektivnosti holose ného a podrostního hospodá ského zp sobu

1 Studie zpracovaná v rámci citované literatury
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20 let (do doby obmýtní základní, zde uvažované) zvýší na ástku
2 255,0 tis. K . Druhou v po adí nejvýhodn jší, se jeví t žba pod-
rostní, rozložená na období 40 let (pro dobu obmýtní 100 let). Jako 
nejhorší varianta vychází holose  ve v ku 100 let, kdy tržby iní
1 500,4 tis. K .

Záv r
Z provedených analýz plyne jeden kardinální záv r: již zavedený 

i fungující podrostní hospodá ský zp sob je pravd podobn  ekono-
micky rentabiln jší než holose ný zp sob. Efekt se zvyšuje s klesající 
kvalitou stanovišt  a není závislý na dob  obmýtí a dob  obnovní. 
Naopak p echod od holose e k podrostnímu hospodá skému zp sobu
nese menší efekt než holose  provedená v ekonomicky optimální dob
obmýtní.

V budoucnu bude nutno také detailn  analyzovat zvýšené t žeb-
ní náklady, spojené s realizací podrostního hospodá ského zp sobu.
Velmi d ležitým momentem bude i problém predikce vývoje porost
a vývoj úplných vlastních náklad  v lesním hospodá ství.

Záv rem je možno konstatovat, že t mito nazna enými sm ry by 
se m ly ubírat další úvahy, vyjas ující rentabilitu p írod  blízkého 
obhospoda ování les  v naší republice.
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Tab. 1.
Výpo et st ední výšky porost , st ední tlouš ky porost , pr m rné hmotnatosti a zásoby hroubí pro podrostní a holose ný zp sob
hospoda ení
Calculation of mean stand height, mean stand diameter, mean weight and volume o.b. for clear-cut and shelterwood systems

D evina/Tree species: SMRK/SPRUCE
 2. BS/2nd site index
 doba obmýtní/rotation: 100 let/years
 doba obnovní/regeneration: 40 let/years (80 – 120 let/years)

V k/
Age

St ední
výška/
Mean

height (m)

St ední
tlouš ka/

Mid-diameter
(cm)

Po et
strom /
Number
of trees

Zásoba
hroubí b.k./
Derbholz

supply (m3)

Pr m rná
hmotnatost/
Mean weight

(m3)

Zakmen ní/
Stand

density

Poznámka/
Note

80 29,2 31,2 649 661 1,02 100 p evzato z RTT

551 562 85 p evzato ze Zprávy MZe R, 1999

22,5 28 166 112 0,67 se  p ípravná (20% zásoby)

30,7 32,8 385 450 1,17
p evzato z RTT (stav po zásahu, 
pro v k 85 let)

90 32,9 35,8 385 570 1,48
p evzato z RTT (stav po 10 letech, 
pro v k 95 let)

28 34 142 171 1,20 se  semenná (30% zásoby)

33,8 37,3 243 399 1,64
p evzato z RTT (stav po zásahu, 
pro v k 100 let)

100 35,4 40,1 243 479 1,97
p evzato z RTT (stav po 10 letech, 
pro v k 110 let)

32,5 38 94 160 1,70 se  uvol ovací (30% zásoby)

36,1 41,4 149 319 2,14
p evzato z RTT (stav po zásahu, 
pro v k 115 let)

110 37,2 43,9 149 365 2,45
p evzato z RTT (stav po 10 letech, 
pro v k 125 let)

34,5 42,0 51 110 2,16 se  uvol ovací (30% zásoby)

37,6 45,1 98 255 2,60
p evzato z RTT (stav po zásahu, 
pro v k 130 let)

120 38,5 49 98 306 3,12 domýcení

80-
120

31 37 551 859 1,56 celková t žba podrostní

100

33,8
20

31

37,3
28

35

423
128

551

696
77

773

1,64
0,60

1,40

t žba pase ná (hlavní porost)
t žba pase ná (podružný porost)
t žba pase ná celkem (pro v k
100 let)

2 86 0,16 diference

111 111 %

Vysv tlivky/Notes: BS = bonitní stupe /site index

 RTT = r stové a taxa ní tabulky/growth and mensurational tables

Pulkrab: Komparace efektivnosti holose ného a podrostního hospodá ského zp sobu
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Tab. 2.
Výpo et st ední výšky porost , st ední tlouš ky porost , pr m rné hmotnatosti a zásoby hroubí pro podrostní a holose ný zp sob
hospoda ení
Calculation of mean stand height, mean stand diameter, mean weight and volume o.b. for clear-cut and shelterwood systems

D evina/Tree species: SMRK/SPRUCE
9. BS/9th site index
doba obmýtní/rotation: 100 let/years
doba obnovní/regeneration: 40 let/years (80 – 120 let/years)

V k/
Age

St ední
výška/
Mean

height (m)

St ední
tlouš ka/

Mid-diame-
ter (cm)

Po et
strom /
Number
of trees

Zásoba
hroubí b.k./
Derbholz

supply (m3)

Pr m rná
hmotnatost/

Mean
weight (m3)

Zakme-
n ní/
Stand

density

Poznámka/
Note

80 16,8 20,5 1119 289 0,26 100 p evzato z RTT

951 246 85 p evzato ze Zprávy MZe R, 1999

13,5 18 294 49 0,17 se  p ípravná (20% zásoby)

17,8 21,7 657 197 0,30
p evzato z RTT (stav po zásahu, pro v k
85 let)

90 19,2 23,9 657 256 0,39
p evzato z RTT (stav po 10 letech, pro 
v k 95 let)

16,5 22 250 77 0,31 se  semenná (30 % zásoby)

19,8 25 407 179 0,44
p evzato z RTT (stav po zásahu, pro v k
100 let)

100 20,9 27,2 407 224
0,55 p evzato z RTT (stav po 10 letech, pro 

v k 110 let)

18 26 145 67 0,46 se  uvol ovací (30% zásoby)

21,4 28,3 262 157 0,60
p evzato z RTT (stav po zásahu, pro v k
115 let)

110 22,1 30,3 262 183 0,70
p evzato z RTT (stav po 10 letech, pro 
v k 125 let)

20 28 94 55 0,59 se  uvol ovací (30 % zásoby)

22,5 31,3 168 128 0,76
p evzato z RTT (stav po zásahu, pro v k
130 let)

120 23 33 168 183 0,92 domýcení 
80-
120

20 24 951 431 0,45 celková t žba podrostní

100
19,8

18,5

25

23

715
236
951

317
34

351

0,44
0,14
0,37

t žba pase ná (hlavní porost)
t žba pase ná (podružný porost)
t žba pase ná celkem (pro v k 100 let)

1 80 0,28 diference

122 121 %

Pulkrab: Komparace efektivnosti holose ného a podrostního hospodá ského zp sobu
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Tab. 3.
Porovnání pr m rného hodnotového mýtního p ír stu (PMPH) holose ného a podrostního hospodá ského zp sobu se zahrnutím 
faktoru asu
Comparison of mean value harvest increment (PMPH) in clear-cutting and shelterwood systems with incorporating the time factor

Pro d evinu smrk, 2 BS, dobu obmýtní 100 let, dobu obnovní 40 let (80 – 120 let), pro potenciální produkci/
For spruce. 2nd site index, rotation 100 years, regeneration 40 years (80 – 120 years) for potential production
Platí pro jednotlivý porost i etapu p echodu od lesa v kových t íd na podrostní zp sob/
Valid for a particular stand or transition period from forest of age classes to shelterwood system

1)   Podrostní hospodá ský zp sob/Shelterwood management

Celkem/
Totally

V k porostu (roky)/Stand age (years) 80 90 110 120

T žba d íví/Logging (m3) 112 171 110 306 859

St . tlouš ka/Mid-diameter (cm)     28,0     34,0     42,0     49,0

Ø zpen žení/Cash (K /m3) 1803,0 1890,0 1972,0 2003,0

Tržby celkem (tis. K )/Receipts in total (thous. CZK)   201,9   323,2   216,9   612,9 1665,3

Diskontní faktor/Discount factor (3%) 1,8061 1,3439 0,7441 0,5537

Prolongované a diskontované tržby k v ku 100 let/
Prolongated and discount receipts to age of 100 years

  364,6   434,3   161,4   339,4 1610,1

2)   Holose ný hospodá ský zp sob/Clearcutting management

a) V k porostu 100 let/Stand age 100 years, t žba d íví celkem/logging in total 773 m3,
 st . tlouš ka/mid-diameter 35 cm, Ø zpen žení/cash 1 941,- K /m3.
      Tržby za d íví celkem iní 1 500,4 tis. K /ha. /Receipts for wood are in total 1,500.4 thous. CZK/ha.

b) V k porostu 80 let/Stand age 80 years, t žba d íví/logging 661 m3,
 st . tlouš ka/mid-diameter 31,2 cm, Ø zpen žení/cash 1 889,- K /m3.
 Tržby za d íví iní celkem 1 248,6 tis. K /ha, a prolongované pro v k 100 let iní 2 255,- tis. K ./
 Receipts for wood are in total 1,248.6 thous. CZK/ha, and prolonged for age of 100 years 2,255.- thous. CZK.

Pulkrab: Komparace efektivnosti holose ného a podrostního hospodá ského zp sobu

Recenzováno

Comparison of clear-cutting and shelterwood systems

Summary

The comparison of the effi ciency valuations of the clear-cutting and shelterwood systems was accomplished using the variation method.
A possible variation method of the valuation of the shelterwood system profi tability was suggested by M. Sloup; it eliminates shortcomings of 
the calculation of the increment development and timber assortment of the left volume (while taking the gradual logging into account).

An example of the calculation of input data needed for the valuation of the clear-cutting and shelterwood systems can be found in tables 
1 and 2. On the whole, 15 selected variations of the main commercial tree species were valued, considering the recommended rotation and 
regeneration.

The analysis shows that the volume is sensitive only to the site index, while the relation to the tree species, rotation and regeneration is 
negligible. On the other hand, the analysis put forward the fact that the overall logging is larger when applying the shelterwood system (it varies 
between +11% with the site index +1, and +21%, the site index being -9).

The fi rst variation compares the effi ciency of clear-cutting and shelterwood systems of an already existing model of shelterwood system. The 
results are different, though, in case we analyse a transition from the clear-cutting system to the shelterwood one.

The results are apparent in table 3. The calculation of the presented example shows that it is the most profi table to log an 80-year old 
forest stand and subsequently the revenue of 1,248.6 thousand CZK rises, in the span of 20 years (to the primary rotation), to 2,255.0 thousand 
CZK. The second-best is the shelterwood system spread out to the span of 40 years (with the rotation of 100 years). The worst seems to be the 
clear-cutting system at the age of 100 years where the revenue is 1,500.4 thousand CZK.

The presented analyses lead to the crucial conclusion: an already existing shelterwood system is perhaps more economically effi cient and 
profi table than the clear-cutting system. The effect becomes more apparent as the site quality decreases, and does not depend on the rotation and 
regeneration. On the contrary, a transition from the clear-cutting to the shelterwood system brings a worse effect than the clear-cutting performed 
in the optimal rotation.

In the future, a detailed analysis of increased logging costs of the shelterwood system will have to be performed. Prognoses of the forest 
stands development and total fl at costs in the forestry present another important issue.

To conclude, these might be the issues of consequent analyses and debates aimed at profi tability of the environment-friendly forestry in this 
country.
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Úvod

P edkládaná práce vychází po stránce teoreticko-metodické ze-
jména z projektu ešeného v rámci Národní agentury pro zem d lský
výzkum (NAZV) . QF3233 „Vyjád ení spole enské efektivnosti 
existence a využívání funkcí lesa v pen žní form  v eské republice“ 
(ŠIŠÁK et al. 2005). Po stránce praktické aplikace pak práce uvádí 
metodiku a výsledky výzkumného projektu „Analýza efektivnosti po-
lyfunk ního lesního hospodá ství na území lesního závodu Židlocho-
vice“. Uvedený výzkumný úkol byl ešen pro Lesy eské republiky,
s. p., v letech 2004 - 2006 (ŠIŠÁK et al. 2006). Konkrétní metodický 
p ístup a výsledky byly schváleny na oponentních jednáních p ísluš-
ných projekt . Výstupy z prací uvedených výše byly upraveny a adap-
továny na konkrétní pom ry lesního závodu Židlochovice.

ešený úkol vznikl jako odpov  na pot ebu ešení problém  spo-
jených se snižováním ekonomické efektivnosti lesního hospodá ství.
Ekonomická efektivnost je snižována v d sledku požadavk  na ome-
zení hospoda ení v lesích za ú elem intenzifi kace mimoproduk ních
funkcí lesa požadovaných ze strany orgán  ve ejné správy a zájmo-
vých organizací. Uvedené požadavky mají stále rostoucí trend. P itom
tato intenzifi kace se d je velmi asto na úkor tržní produk ní funkce 
lesa zajiš ující práv  nezbytnou ekonomickou efektivnost polyfunk -
ního lesního hospodá ství, jeho rentabilitu, ve spole nosti budované 
na principech tržního hospodá ství. Významná sv tová jednání a ma-
teriály však uvád jí jako podmínku trvale udržitelného lesního hospo-
dá ství sou asnou a na stejné úrovni požadovanou trvalou udržitelnost 
nejen ekologickou, ale rovn ž trvalou udržitelnost ekonomickou a tr-
valou udržitelnost sociální (ŠIŠÁK, ŠACH, KUP ÁK 2003). 

Z d vod  pln ní daných spole enských požadavk  dochází 
k omezování hospoda ení v lesích a ke konstrukcím r zných limit
pro hospoda ení v lesích. Ty mají za následek na jedné stran  stále se 
zvyšující vícenáklady a mimo ádné náklady, které nesouvisí s trvale 
udržitelným zp sobem realizovanou vlastní tržní produk ní funkcí 
lesa. Na druhé stran  zap í i ují ztráty tržeb ze snížené produkce, i
odsunutí tržeb na dobu pozd jší, z ehož plynou fi nan ní ztráty. Sni-
žuje se tak ekonomická efektivnost tržní produkce d eva, která nemá 
nic spole ného s nehospodárností p i produkci d eva ani s používáním 
neefektivních technologií i nedostate ným postupem inovací v sek-
toru lesního hospodá ství. Tuto um le zp sobenou tržní nerovnováhu 
a fi nan ní újmu je nutno identifi kovat a napravovat. 

Na druhé stran  dochází však k zajiš ování požadované míry spo-
le enských funkcí lesa a k dalšímu posilování jejich sociáln -ekono-
mické významnosti a tedy hodnoty pro spole nost na daném území.

Metodika

V rámci konkrétních podmínek území LZ Židlochovice byly do 
sou asné doby identifi kovány a v úvahu pro kalkulaci p icházejí ná-
sledující druhy újmy a škody z omezení hospoda ení v lesích:
1. Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – porostní 

skupiny a jejich ásti
2. Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m (od-

n tí produk ní funkce) – porostní skupiny a jejich ásti
3. Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí produk ní funkce 

lesa)
4. Zvýšené režijní (administrativní) náklady
5. Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady

Metodika kalkulací (matematicko-ekonomické modely) jednotli-
vých p íslušných p ípad  újmy a škody, ke kterým dochází na území 
LZ Židlochovice, je uvedena v následujících ástech a vychází z pu-
blikovaných prací ŠIŠÁKA (2004, 2006). Sb r vstupních dat pro dané 
p ípady je pom rn  náro ný.

Metodické postupy zjiš ování výše ekonomických ztrát z intenzi-
fi kace polyfunk ního lesního hospodá ství byly aplikovány na území 
lesního závodu (LZ) Židlochovice, který je jedním z p ti lesních 
závod  p ímo ízených L R, s. p. Lesní závod Židlochovice zaujímá 
území dvou lesních p stebních oblastí, a to 35 – Jihomoravské úvaly 
a 33 – P edh í eskomoravské vyso iny. Vým ra lesní p dy dosa-
huje 22,5 tis. ha na katastrálním území o rozloze 173 tis. ha. Sestává 
z lesního hospodá ského celku (LHC) Židlochovice a LHC Moravský 
Krumlov. Pr m rná lesnatost území v intenzivn  obd lávané zem -
d lské krajin  je necelých 15 %. 

Území LZ je významné st edoevropským lužním lesem zejména 
podél tok ek Jihlavy, Dyje, Svratky a Moravy na ploše cca 10 tis. ha 
(40 % z celkové vým ry LZ Židlochovice a 30 % z vým ry lužních 
les  na území R). V sousedství luh  na vátých píscích je 3 tis. ha bo-
rových les , ale je zde významn jší zastoupení dubu ceru a akátu. Dal-
ším význa ným typem lesa je listnatý pa ezinový les s p evahou dubu 
letního a zimního (v tšinou nepravé kmenoviny) na vým e 8 tis. ha 
v pahorkatinách v okolí Mikulova, na Divácku a Moravskokrumlov-
sku. Dalším vyhran ným typem je 1 tis. ha v trolam  (HRIB 2002).

Velmi významné je intenzivní myslivecké hospoda ení. V sou as-
né dob  LZ Židlochovice obhospoda uje 11 bažantnic a 5 obor s chovy 
zv e jelení, da í, mufl oní a zv e erné. Výše uvedené znamená, že 
lesní hospodá ství na území LZ Židlochovice je výrazn  polyfunk ní,
zajiš ující významné spole enské funkce v dané krajin .

Lud k Šišák – Roman Sloup, Katedra ekonomiky a ízení lesního hospodá ství, FLE ZU Praha

SOCIÁLN -EKONOMICKÉ DOPADY SPOLE ENSKÝCH POŽADAVK  NA POLYFUNK NÍ LESNÍ 
HOSPODÁ STVÍ – P ÍKLAD LESNÍHO ZÁVODU ŽIDLOCHOVICE

Socio-economic impacts of requirements of the society on multifunctional forest management – case of the 

Forest Enterprise Židlochovice

Abstract

A forest provides not only a wood-product function but also other functions for society. Economic effectiveness is reduced by reason of 
demand on the restrictions of forest management towards the intensity of non-market forest functions required from the public administration
bodies and other organizations concerned. The restrictions cause mounting additional costs and extra expenses which both do not concern with 
the sustainable development way of the forest market function (timber production). In terms of particular conditions within the region of a Forest 
Enterprise Židlochovice several kinds of losses and damages from the restrictions of forest management have been up to now identifi ed and 
taken into consideration for the calculation. The annual long-term average economic loss within the region of a Forest Enterprise Židlochovice 
(calculated from the restrictions of forest management and in consequence of requirements of society or its parts on the intensifi cation of forest 
functions and forestry services) reaches 2,901 thousand CZK considering costs and 3,130 thousand CZK at the level of cost price.

Klí ová slova: produk ní funkce lesa, netržní funkce lesa, ekonomické újmy a škody, eská republika
Key words: forest production function, non-market forest functions, economic losses and damages, Czech Republic

Šišák, Sloup: Sociáln -ekonomické dopady spole enských požadavk  na polyfunk ní lesní hospodá ství –
p íklad lesního závodu Židlochovice
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Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – porostní 

skupiny a jejich ásti

Daná ekonomická újma a škoda je na území LZ Židlochovice 
jednou z nej ast jších újem a škod. Následn  jsou uvedeny n které
základní charakteristiky pro hospodá ské soubory (HS), kde k této 
ztrát  dochází.

K uvedené ztrát  dochází na celkové vým e 127,77 ha v poros-
tech v:
– HS 3225 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis

o státní ochran  – národní p írodní rezervace + I. zóna CHKO, 
obmýtí je prodlouženo na 150 let

– HS 4187 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis
o státní ochran  – p írodní rezervace + I. zóna CHKO, obmýtí je 
prodlouženo na 150 let

– HS 4225 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis
o státní ochran  – národní p írodní památky, obmýtí je prodlouže-
no na 150 let

Ztráta je kalkulována podle výrazu

ZP = [(Hlp
ub

– c) – (Hlp
up

– c)/1,02(up - ub) ] x Z,

kde: ZP - ztráta p íjmu, Hlp
ub

 – hodnota lesního porostu ve v ku
b žného obmýtí (ub) pro lesy hospodá ské podle LHP, p íp. HS (hod-
nota mýtní výt že), c – náklady na zajišt ný mladý lesní porost, Hlp

up

– hodnota lesního porostu ve v ku prodlouženého obmýtí (up), up 
- v k prodlouženého obmýtí), z – zakmen ní ve v ku ub, (diskonta ní
faktor podle lesní úrokové míry v pom rech R p i stálých cenách = 
2 %).

Hodnoty „Hlp” pro p íslušný v k a hodnoty „c” (pro zajišt ný
mladý lesní porost, v k 5 let) se zjistí podle vyhlášky . 55/1999 Sb., 
(p íp. 2. verze: Náklady na zajišt ný mladý lesní porost podle vyhláš-
ky . 540/2002 Sb. v platném zn ní).

Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m

(odn tí produk ní funkce) – porostní skupiny a jejich ásti

Na území LZ se jedná o t i národní p írodní rezervace (NPR): 
NPR Ranšpurk, NPR Cahnov a NPR Soutok (výb r porost  z LHP 
2000 – 2009). V nich vzniká ztráta z vynuceného ponechání spon-
tánním proces m (odn tí produk ní funkce), protože zde nelze t žit
d evo a prodávat produkci ze zákona.

Hodnoty újmy se mohou lišit podle p edpokládaného budoucího 
zastoupení d evin v obnov , proto byly vstupní hodnoty a výpo ty
provedeny pro dv  varianty, (A) pro variantu se stávajícím zastoupe-
ním d evin a (B) pro variantu s optimální d evinnou skladbou v obno-
v . Celkem se jedná o 36,42 ha vým ry. 

Ztráta je kalkulována podle výraz :

a) pro porost: ZPpor = (Hlpa – c) x Z,
b) pro pozemek: ZPpoz = r/0,02,

kde: Hlpa – hodnota lesního porostu podle vyhlášky . 55/1999 Sb. 
ve v ku a, c - náklady na zajišt ný mladý lesní porost podle hodnoty 
Hlpa pro v k 5 let (p íp. 2. verze: Náklady na zajišt ný mladý lesní 
porost podle vyhlášky . 540/2002 Sb. v platném zn ní), r – p íslušná
renta pro daný SLT podle vyhlášky . 55/1999 Sb., z - zakmen ní

Hodnoty dot ených lesních porost  jsou kalkulovány podle pro-
gramu SKOL pro výpo et škod na lesních porostech v souladu s vy-
hláškou MZe . 55/1999 Sb.

Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí d evoproduk ní

funkce lesa)

Porostní skupiny s vyvolaným sníženým zakmen ním se na úze-
mí LZ vyskytují zejména ze dvou d vod , a to z d vodu rekrea ních
úprav a z d vodu intenzifi kované myslivosti v bažantnicích a obo-
rách.

Kalkuluje se jak ztráta pro pozemek na základ  renty diferen-
cované podle SLT, tak pro porost ze snížení kvality, pokud se jedná 
o snížení zakmen ní trvalého charakteru. 

a) Ztráta pro pozemek se kalkuluje: 

ZPpoz_r = r x (Z
1
 – Z

2
),

kde: ZPpoz_r – ro ní ztráta, r – p íslušná renta pro daný SLT na redu-
kované ploše nevyužívané k produkci, podle vyhlášky . 55/1999 Sb.,
Z

1
 – p vodní zakmen ní, Z

2
 – snížené zakmen ní.

b) Pro porost (snížení kvality): 

ZPpor_r = PMP x (1-Ks) x Z
2
, Ks = Zps/Zpb,

kde: ZPpor_r – ro ní ztráta, PMP – pr m rný mýtní p ír st hodno-
tový podle soubor  lesních typ , Ks – koefi cient ztráty na zpen žení
d íví, kalkulovaný jako pom r Zps – zpen žení skute né a Zpb – zpe-
n žení b žné, na území LZ Židlochovice na úrovni 10 %. 

Tento výše uvedený p ístup je použit pro kalkulaci ztráty ze 
zhoršení kvality, tj. snížení zpen žení d íví, v d sledku dlouhodob
sníženého zakmen ní porost .

Snížené zakmen ní porost  v Lednicko-Valtickém areálu

V Lednicko-Valtickém areálu byly realizovány krajiná ské úpravy, 
které by nemohly být provedeny v lese hospodá ském. Z toho d vodu
byla provedena zm na kategorie lesa. Na území Lednicko-Valtického 
areálu se nacházejí krajinné prvky – drobné historické stavby a vodní 
plochy. Na základ  studie krajiná sko estetických prvk  byly provede-
ny úpravy spo ívající ve vytvo ení pr hled , odstran ní ásti skupin 
d evin, bylo sníženo zakmen ní, pomístn  odstran ny nep vodní d e-
viny, ponechány solitérní stromy a provedeny výsadby nových d evin.
Jedná se o úpravu hospodá ského lesa na park „p írodního charakte-
ru“. Pro jednotlivé porostní skupiny bylo nové zakmen ní stanoveno 
individuáln  na základ  údaj  LZ Židlochovice.

Celkem se úprava dotýká porostních skupin v souhrnné vým e
104,25 ha, avšak ke sníženému zakmen ní a tvorb  pr hled  reáln
došlo na ploše 61,26 ha. Ekonomické újmy byly kalkulovány pro po-
zemek na základ  renty a pro porost na základ  pr m rného zpen žení
d íví, odhadu sníženého zpen žení, PMP a vým ry 61,26 ha ploch po-
rostních skupin se sníženým zakmen ním.

 Snížené zakmen ní porost  v bažantnicích a oborách

Jde o ur itý zvláštní p ípad, kdy nejsou n které plochy využívány 
pro tržní produkci d íví (tj. d evoproduk ní funkci lesa) ne z d vodu
mimoproduk ních funkcí, ale naopak pro produk ní funkci, pro trž-
ní produkci a služby chovu zv e a myslivosti. Jedná se v podstat
o zám nu, substituci, jednoho trvale obnovitelného zp sobu tržního 
využívání daného území jiným trvale obnovitelným zp sobem tržního 
využívání (produk ní funkcí). 

Jde jednak o porosty ponechané nebo tvo ené za ú elem skou-
sávání zv í a o hlavy nahán k (HS 9847), a o porosty se sníženým 
zakmen ním – tzv. oborn  pastevní les (HS 9845). V p ípad  pone-
chaných porost  a ploch v bažantnicích a oborách na skousávání zv í
z d vodu zvýšení úživnosti, a hlav nahán k (HS 9847), byla celková 
vým ra takových porost  bez tržní produkce d íví stanovena podle 
údaj  LHP a informací LZ Židlochovice na 749,73 ha. Ekonomické 
újmy byly kalkulovány pro pozemek a to na základ  renty podle vý-
m ry soubor  lesních typ  (SLT). 

Pokud jde o snížené zakmen ní v tzv. oborn  pastevním lese, bylo 
zakmen ní sníženo o 0,3 na vým e 320,15 ha. Ekonomické újmy 
byly kalkulovány pro pozemek na základ  renty a pro porost na zá-
klad  pr m rného zpen žení d íví, odhadu sníženého zpen žení, PMP 
a vým ry 320,15 ha ploch porostních skupin, v nichž je zakmen ní
sníženo.

Zvýšené režijní (administrativní) náklady

Lesy na území LZ Židlochovice jsou výrazn  polyfunk ního
charakteru. Pracovníci LZ Židlochovice zajiš ují podle požadavk
spole nosti a p íslušných vládních i nevládních spole enských sub-
jekt adu r zných spole enských funkcí lesa. Z toho d vodu jsou 

Šišák, Sloup: Sociáln -ekonomické dopady spole enských požadavk  na polyfunk ní lesní hospodá ství –
p íklad lesního závodu Židlochovice
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pracovníci a ekonomika LZ výrazn  zat žováni akcemi a innostmi
spojenými se zajiš ováním a intenzifi kací všech významných spole-
enských funkcí lesa. Jde zejména o r zná organiza n -technická jed-

nání a administrativu spojenou s p ípravou dokument  a komunikací 
s r znými subjekty zvlášt  v rámci p írodoochranných a kulturn -na-
u ných funkcí lesa, prohlídky a exkurze. 

V rámci LZ byly identifi kovány innosti spojené s jednáními a or-
ganiza n -technickými pracemi p i zajiš ování a zkvalit ování (in-
tenzifi kaci) zejména p írodoochranných funkcí lesa (nejvíce v rámci 
zvlášt  chrán ných území, nov  území NATURA 2000, ale i v lesích 
hospodá ských) a dalších kulturn -nau ných funkcí lesa (exkurze 
a komunikace se školami a v deckovýzkumnými institucemi), a rov-
n ž rekrea ních funkcí lesa (úpravy prost edí). Na LZ Židlochovice 
se tímto zabývá v r zné mí e pr m rného podílu fondu pracovní doby 
(FPD) n kolik pracovník  jak na úst edí LZ, tak ve venkovním provo-
zu. Podíl na FPD byl kalkulován jako pr m r z období 2003 – 2005. 

Uvedené zvýšené režijní administrativní náklady by m ly zahrno-
vat nejen vlastní mzdové náklady v etn  odvod  na zdravotní a sociál-
ní pojišt ní, ale rovn ž další náklady režijní povahy spojené s uve-
denými innostmi. Jde v podstat  o náklady na dané pracovní místo. 
Jedná se p itom zejména jak o technicko-hospodá ské pracovníky 
úst edí LZ Židlochovice (pak jsou náklady na pracovní místo charak-
terizovány p edevším správní režií), tak venkovního provozu (náklady 
na pracovní místo jsou charakterizovány zejména výrobní režií).

Z údaj  poskytnutých LZ Židlochovice vyplývá, že podíl mzdo-
vých náklad  na správní režii dosahuje úrovn  45 %. To znamená, že 
každá koruna mzdových náklad  pracovník  úst edí p edstavuje 2,22 
K  vlastních náklad  na pracovníky úst edí LZ. Dále, podíl mzdových 
náklad  na výrobní režii dosahuje 76 %, to znamená, že každá koruna 
mzdových náklad  venkovních THP p edstavuje 1,32 K  vlastních ná-
klad  pracovník  polesí LZ. Uvedené hodnoty jsou použity pro kalku-
lace zvýšených režijních náklad  ve výsledkové ásti. P itom pokud 
by byly dané náklady vynaloženy v rámci tržní výrobní innosti, pak 
by musely generovat i p íslušnou míru zisku, o kterou však p i uve-
deném využití prost edk  LZ p ichází. Tuto ziskovou míru je možno 
kalkulovat na minimální pr m rné úrovni 10 %. To znamená, že toto 
lze považovat rovn ž za náklad LZ ve prosp ch aktivit uspokojujících 
spole enské zájmy, zájmy ve ejné. Pak by m la být kalkulována hod-
nota takových náklad  na úrovni výrobní ceny, tj. vlastní náklady by 
m ly být upraveny koefi cientem 1,1.

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady

Vzhledem k tomu, že LZ Židlochovice se nachází v ekonomicky, 
ekologicky a sociáln  siln  exponovaném území s výrazn  polyfunk -
ním posláním, podílí se výrazn  na akcích a innostech spojených se 
zajiš ováním a intenzifi kací významných spole enských funkcí lesa. 
Jedná se zvlášt  o p ípravu a realizaci projekt  p írodoochranného
charakteru, revitaliza ních opat ení, opat ení Programu 2000 L R,
s. p., v poslední dob  NATURA 2000 a dalších. V projektech jsou 
zohled ovány pouze p ímé náklady. M ly by však být kalkulovány 
úplné vlastní náklady a p ípadn  náklady na úrovni výrobní ceny.

LZ Židlochovice je velmi aktivní v ú asti na významných a ná-
kladných revitaliza ních akcích a projektech, které byly významnou 
m rou realizovány zejména v 90. letech. Jako informa ní a orienta ní
p ehled o aktivitách z minulého období lze uvést podle HRIBA (2006 
– rukopis), že pokud jde o revitaliza ní akce na LZ Židlochovice 
v letech 1990 – 1999, pak na po átku 90. let bylo zapo ato s revita-
liza ními akcemi, jejichž cílem byla zm na vodního režimu (jenž byl 
negativn  ovlivn n zejména vodohospodá skými úpravami ek Mora-
vy a Dyje v 70. a 80. letech) a rozvoj nových biotop  jako p íležitosti
pro zvýšení biodiverzity.

Do podrobn jšího šet ení za LZ Židlochovice byly zahrnuty ak-
tivity z posledních let, tj. pokud jde o revitalizace, pak program pé e
o krajinu, rok 2005, a Program 2000 za roky 2002 – 2004. D vodem
byla zejména dostupnost podrobn jších informací a dat. Avšak ani 
v t chto p ípadech se nejedná o vynucené vícenáklady a mimo ádné
náklady vn jšími okolnostmi. 

Revitalizace – Program pé e o krajinu rok 2005

V podzimních m sících roku 2005 m l LZ Židlochovice v zá-
m ru provést revitaliza ní opat ení spo ívající v obnovení zazem-
n ného í ního ramene, lužní t n  a vytvo ení nového mok adu na 
území LHC Židlochovice. Na území LHC Moravský Krumlov bylo 
naplánováno prohloubení t í drobných vodních ploch a vytvo ení
dvou nových. Cílem bylo zlepšení stavu životního prost edí, biolo-
gické rozmanitosti p edevším obojživelník . Projekt byl provád n
ve spolupráci s ZO SOP Brn nsko. Realizace projekt  si vyžádalo 
vynaložení fi nan ních prost edk  ve výši 545 405 K  bez DPH,
339 570 K fi nan ních prost edk  bylo uvoln no ze zdroj  MŽP 
v rámci Programu pé e o krajinu a 205 835 K  bylo uhrazeno ze zdro-
j  L R, s. p., LZ Židlochovice. 

Dosud vykazované vícenáklady a mimo ádné náklady na reali-
zaci projekt  p írodoochranného charakteru, zvlášt  revitaliza ních
opat ení a opat ení programu L R, s. p., NATURA 2000 a další jsou 
uvád ny na úrovni p ímých náklad  (PN). Nejsou zahrnuty ani režijní 
náklady, ani p im ená míra zisková k vlastním náklad m. Nejsou 
zohled ovány ani další náklady povahy režií na celý proces p ípravy
a zpracování projekt . Pokud bychom však m li kalkulovat veškeré 
prost edky, které LZ vkládá do daných inností ve prosp ch ve ejných
zájm , pak bychom m li vykazovat p inejmenším vlastní náklady 
(VN), p ípadn  hodnotu na úrovni výrobní ceny (VC). Totiž, kdyby 
místo vlastních náklad  na dané innosti využil LZ stejné zdroje 
v rámci obvyklé tržní výrobní innosti a vyráb l výrobky nebo posky-
toval služby jiným tržním subjekt m, pak by mu daný objem vlastních 
náklad  generoval i ur itou míru zisku, o kterou p i uvedeném využití 
prost edk  LZ p išel. Tedy i to je náklad LZ a L R, s. p., ve prosp ch
aktivit uspokojujících spole enské zájmy. 

Z údaj  poskytnutých LZ za rok 2005 vyplývá, že objem režií 
(režie správní a výrobní) inil 24 % objemu PN. Tedy úrove  VN 
byla rámcov  odvozena z PN koefi cientem 1,24. Pokud bychom kal-
kulovali hodnotu výrobní ceny (VC), lze uvažovat s orienta ní mírou 
ziskovou rámcov  v dlouhodobém pr m ru na úrovni alespo  10 % 
VN. Pak by bylo možno hodnotu VC odvodit z hodnoty PN koefi -
cientem 1,36. 

Program 2000

Cílem tohoto programu je podpora zejména fi nancování takových 
opat ení z vlastních prost edk  podniku L R, s. p., které se týkají 
podpory ve ejného zájmu v lesích, jež tento podnik spravuje. P ehled
inností a náklad  v jednotlivých letech 2002 - 2004, které byly fi -

nan n  a ú etn  uzav eny, je následující:

innosti Rok Náklady

Program 2000 – fi nancováno z vlast-
ních prost edk  podniku – pé e o bio-
diverzitu, estetické úpravy krajiny, 
drobné objekty k odpo inku ve ejnosti,
potla ování invazních rostlin, infor-
ma ní systém pro ve ejnost

2002
2003
2004

729 340 K
726 975 K

1 013 118 K

Ro ní pr m r:  823 144 K .

Krom  prezentovaných PN však LZ Židlochovice hradí reáln  i 
p íslušné režijní náklady, a kdyby náklady použil na podnikatelské 
aktivity, pak by mohl kalkulovat i s ur itou mírou ziskovou k VN. 
P epo et na VN a VC za rámcových podmínek uvedených výše je 
uveden ve výsledkové ásti.

Vyjád ení sociáln -ekonomických dopad  spo-
le enských požadavk  na polyfunk ní lesní 
hospodá ství na území LZ Židlochovice

Na území LZ Židlochovice bylo v rámci ešení výzkumného 
projektu identifi kováno p t následujících druh  ekonomické újmy 
a škody z omezení hospoda ení v lesích: 

Šišák, Sloup: Sociáln -ekonomické dopady spole enských požadavk  na polyfunk ní lesní hospodá ství –
p íklad lesního závodu Židlochovice
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Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – Porostní 
skupiny a jejich ásti
Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m (od-
n tí produk ní funkce) – Porostní skupiny a jejich ásti
Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí produk ní funkce 
lesa)
Zvýšené režijní (administrativní) náklady
Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady
Klasickými podstatnými ekonomickými újmami zap í in nými

požadavky spole nosti i jejích ástí na omezení hospoda ení v lesích 
jsou v p ípad  LZ Židlochovice zejména ztráta p íjm  z vynuceného 
prodloužení doby obmýtí, ztráta p íjm  z vynuceného ponechání 
spontánním proces m, zvýšené režijní (administrativní) náklady 
a áste n  ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (pro Lednicko-Val-
tický areál).
1. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby 

obmýtí v porostních skupinách na vým e 127,77 ha dosahuje 
hodnoty 439 tis. K .

2. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  z ponechání porost  spontánním 
proces m na vým e 36,42 ha dosahuje pro ztrátu z pozemk  té-
m  29 tis. K  a pro ztrátu z porost  dalších 103 tis. K , tj. celkem 
132 tis. K .

3. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní v p ípad
úpravy lesa hospodá ského na park p írodního charakteru v Led-
nicko-Valtickém areálu ve prosp ch zdravotn -hygienických
(rekrea ních) funkcí lesa na vým e 61,26 ha iní p es 4 tis. K
z pozemk  a 30 tis. K  z porost , tj. celkem 34 tis. K .

4. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost
v bažantnicích a oborách dosahuje:

- v p ípad  porost  a ploch na skousávání zv í a hlav nahán k na 
vým e 749,73 ha pro pozemek: 497 tis K ,

- v p ípad  sníženého zakmen ní v oborn -pastevním lese na vý-
m e 320,15 ha pro pozemek 60 tis. K  a pro porost 120 tis K , tj. 
celkem 180 tis. K .

5. Pr m rná ro ní ztráta ze zvýšených režijních (administrativních) 
náklad  dosahuje 2 296 tis. K , na úrovni výrobní ceny pak 2 525 
tis. K .

6. Pr m rné ro ní specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady jsou 
spíše než újmami náklady na realizované služby pro spole nost
ve spojitosti se spole enskými funkcemi lesa. Jedná se o náklady 
na:

- revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K  v p í-
mých nákladech, ale 255 tis. K  vlastních náklad  a 280 tis. K  na 
úrovni výrobní ceny (blíže viz následující text), 

- Program 2000 v letech 2002 - 2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. 
K  p ímých náklad , ale 1 021 tis. K  vlastních náklad  a 1 119 
tis. K  na úrovni výrobní ceny.
Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že celkov  dosahuje dlou-

hodobá pr m rná ro ní ekonomická újma na území LZ Židlochovice 
z omezení hospoda ení v lesích a v d sledku požadavk  spole nosti i
jejích ástí na intenzifi kaci funkcí lesa a služeb lesního hospodá ství
úrovn  2 901 tis. K  p i zapo ítání vlastních náklad  a 3 130 tis. K
na úrovni výrobní ceny. Na této hodnot  se podílí ztráta z vynuceného 
prodloužení doby obmýtí (položka 1.), ponechání porost  spontánním 
proces m (položka 2.), snížené zakmen ní ve prosp ch rekrea ní
funkce lesa (položka 3.) a zvýšené režijní, administrativní, náklady 
(položka 5.), které mají zásadní význam. 

Ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost  v bažant-
nicích a oborách (položka 4.) na úrovni 677 tis. K  je v podstat
d sledkem vlastního rozhodnutí správce lesa o zp sobu produk ního
využití daného území a substituce ásti tržní d evoproduk ní funkce 
za intenzifi kovanou tržní produk ní funkci chovu zv e a myslivosti. 
V daném p ípad  jde o posouzení produk ní ekonomické efektivnosti 
a výhodnosti uvedené substituce. Nejedná se o ztráty z omezení hos-
poda ení z d vod  intenzifi kace mimoproduk ních funkcí lesa a spo-
le enských požadavk .

Lze íci, že funkce chovu zv e a myslivosti má i výrazný mi-
moproduk ní význam – rekrea ní, kulturn -historický, apod. Avšak 
výrazný mimoproduk ní význam má i funkce d evoproduk ní. Ob
funkce lze ze spole enského hlediska realizovat trvale udržitelným 
zp sobem a považovat je za p ínos ve všech t ech aspektech trvale 
udržitelného hospoda ení, tj. ekologického, ekonomického a sociální-
ho ve srovnání s jinými zp soby využití p írodních zdroj  a krajiny.

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady (položka 6.), které 
byly identifi kovány na území LZ Židlochovice, jsou v daném p ípad
spíše než újmami, náklady na realizované mimoproduk ní služby pro 
spole nost z vlastního rozhodnutí L R, s. p., a LZ Židlochovice. Jde 
o náklady na revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K
v p ímých nákladech, p íp. 255 tis. K  ve vlastních nákladech a 280 
tis. K  na úrovni výrobní ceny. Dále se jedná o Program 2000 v le-
tech 2002 - 2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. K  p ímých náklad ,
ale 1 021 tis. K  vlastních náklad  a 1 119 tis. K  na úrovni výrobní 
ceny.

Tyto specifi cké náklady na služby pro spole nost by m ly být kal-
kulovány a rozhodn  zve ej ovány, aby bylo známo kolik fi nan ních
prost edk  je vynakládáno na intenzifi kaci daných spole enských
funkcí lesa a krajiny podnikem L R a LZ Židlochovice na daném 
území. Protože se však jedná spíše o služby pro spole nost, m ly
by být v této kategorii také vedeny, ne tedy v kategorii pojednávající 
o ekonomických újmách a škodách plynoucích z požadavk  spole -
nosti na omezení hospoda ení v lesích za ú elem intenzifi kace netrž-
ních spole enských funkcí lesa. 

Záv ry

V ekonomicky, ekologicky a sociáln  siln  exponovaném území 
s výrazn  polyfunk ním posláním je LZ Židlochovice zna n  zat -
žován akcemi a innostmi, které nesouvisí s tržní produkcí. Jedná se 
o zajiš ování a intenzifi kaci všech významných netržních, mimopro-
duk ních, spole enských funkcí lesa. Jde zvlášt  o p ípravu a reali-
zaci projekt  p írodoochranného charakteru, revitaliza ních opat ení,
opat ení Programu 2000 L R, s. p., NATURA 2000 a dalších meziná-
rodních, národních i regionálních aktivit. D sledkem je rovn ž ome-
zování lesního hospodá ství, které sebou p ináší citelné vícenáklady 
a mimo ádné náklady, ale rovn ž újmy na tržbách.

Celkov  dosahuje dlouhodobá pr m rná ro ní ekonomická újma 
na území LZ Židlochovice z omezení hospoda ení v lesích a v d -
sledku požadavk  spole nosti nebo jejích ástí na intenzifi kaci funkcí 
lesa a služeb lesního hospodá ství úrovn  2 901 tis. K  p i zapo ítání
vlastních náklad  a 3 130 tis. K  na úrovni výrobní ceny. Na této hod-
not  se podílí ztráta z vynuceného prodloužení doby obmýtí (439 tis. 
K ), ponechání porost  spontánním proces m (132 tis. K ), snížené 
zakmen ní ve prosp ch rekrea ní funkce lesa (34 tis. K ) a zvýšené 
režijní, administrativní, náklady (2 296 tis. K  p i zapo ítání vlastních 
náklad , p íp. 2 525 tis. K  na úrovni výrobní ceny), které mají zásad-
ní význam.

Ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost  v bažantni-
cích a oborách na úrovni 677 tis. K  je v podstat  d sledkem vlastní-
ho rozhodnutí správce lesa o zp sobu produk ního využití daného 
území a substituce ásti tržní d evoproduk ní funkce za intenzifi kova-
nou tržní produk ní funkci chovu zv e a myslivosti. Nejedná se tedy 
o ztráty z omezení hospoda ení z d vod  intenzifi kace mimoproduk -
ních funkcí lesa a spole enských požadavk .

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady, které byly identi-
fi kovány na území LZ Židlochovice, nejsou v podstat  újmami, ale 
spíše náklady na realizované mimoproduk ní služby pro spole nost
z vlastního rozhodnutí L R, s. p., a LZ Židlochovice. Jde o náklady 
na revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K  v p ímých
nákladech, p íp. 255 tis. K  ve vlastních nákladech a 280 tis. K  na 
úrovni výrobní ceny. Dále se jedná o Program 2000 v letech 2002 - 
2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. K  p ímých náklad , ale 1 021 tis. 
K  vlastních náklad  a 1 119 tis. K  na úrovni výrobní ceny.
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Uvedené ekonomické újmy plynoucí z omezování tržního, pro-
duk ního, obhospoda ování lesa ve prosp ch netržního obhospoda o-
vání lesa, ale i náklady na intenzifi kaci, tj. zvelebení netržních, mimo-
produk ních funkcí lesa a služeb lesního hospodá ství pro ve ejnost
by m ly být v budoucnu každoro n  systematicky, standardizovaným 
zp sobem kalkulovány a rozhodn  zve ej ovány, prezentovány ve-
ejnosti, aby bylo známo kolik fi nan ních prost edk  je vynakládáno 

na intenzifi kaci daných spole enských funkcí lesa a krajiny L R,
s. p., a LZ Židlochovice na daném území. Za tím ú elem by bylo t eba
vypracovat metodiku, p íp. i zjednodušenou, která by mohla být po 
dalším ov ení na n kterých organiza ních jednotkách L R, s. p., 
uplatn na v praxi.

Poznámka:

P ísp vek vznikl s podporou grantu NAZV . QF 3233 „Vyjád ení
spole enské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v pen žní
form  v eské republice“ a s podporou Grantové služby L R, s. p., 
projektu „Analýza efektivnosti polyfunk ního lesního hospodá ství na 
území lesního závodu Židlochovice“.

Literatura

BLUM, A.: Social and collaborative forestry. In: Burley, F.: Encyclo-
pedia of Forest Science. Amsterodasm, Elsevier Academic Press 
2004, s. 1121-1131

HRIB, M.: Exkurze zam stnanc  Šumavského národního parku na LZ 
Židlochovice. Rukopis. 2002, 13 s.

ŠIŠÁK, L.: Problémy omezení hospoda ení v lesích v d sledku po-
žadavk  spole nosti na intenzifi kované pln ní mimoproduk -
ních funkcí lesa. Zprávy lesnického výzkumu, 49, 2004, . 1-4,
s. 43-45. 

ŠIŠÁK, L.: Teze metodického návodu ešení náhrad škod na funkcích 
lesa. In: Uplatn ní národního lesnického programu v praxi s ohle-
dem na mimoproduk ní funkce lesa. Sborník referát  ze seminá e
8. 2. 2005. eská lesnická spole nost. Lesnická práce, 2005,
s. 10-18. 

ŠIŠÁK, L.: Metodický návrh kalkulace ekonomické újmy a kompen-
zace z omezení hospoda ení v lesích. Lesnická práce, 85, 2006, 
. 2, s. 8-10.

ŠIŠÁK, L., PULKRAB, K., BLU OVSKÝ, Z., SLOUP, R., STÝBLO, J., STEHLÍK, F.,
KAŠPAROVÁ, I., VENTRUBOVÁ, K.: Analýza efektivnosti polyfunk -
ního lesního hospodá ství na území lesního závodu Židlochovice. 
Záv re ná zpráva. Výzkumný projekt Grantové služby L R. Hra-
dec Králové, Lesy eské republiky, s. p., 2006, 133 s.

ŠIŠÁK, L., ŠACH, F., KUP ÁK, V.: Vyjád ení spole enské efektivnosti 
existence a využívání funkcí lesa v pen žní form  v eské repub-
lice. Periodická zpráva. Projekt NAZV . QF 3233. Praha, FLE 

ZU 2003. 77 s.
ŠIŠÁK, L., ŠACH, F., KUP ÁK, V., ŠVIHLA, V., PULKRAB, K., ERNOHOUS, V.:

Vyjád ení spole enské efektivnosti existence a využívání funkcí 
lesa v pen žní form  v eské republice. Projekt NAZV . QF 
3233. Periodická zpráva. Praha, FLE ZU 2005. 128 s.

Šišák, Sloup: Sociáln -ekonomické dopady spole enských požadavk  na polyfunk ní lesní hospodá ství –
p íklad lesního závodu Židlochovice

Socio-economic impacts of requirements of the society on multifunctional forest management

– case of the Forest Enterprise Židlochovice

Summary

When observing social requirements, restrictions of forest management and constructions of several limits for management in forests come 
to mind. These reasons cause mounting additional costs and extra expenses that have nothing to do with sustainable development way of the for-
est market function (timber production). They eventually compose an incomes loss from reduced production or a postponement of incomes for 
later date what causes a fi nancial loss. However at the other side the required rate of social functions of forests has been ensured as well as other 
strengthening of its socio-economic signifi cance and consequently a value for the society on the particular area.

Methodology of calculations (mathematical-economic models) of respective cases of losses and damages within the region of a Forest En-
terprise Židlochovice of the Forests of Czech Republic, state enterprise, results from published works by ŠIŠÁK (2004, 2006).

The annual long-term average economic loss within the region of a Forest Enterprise Židlochovice (calculated from the restrictions of forest 
management and in consequence of requirements of society or its parts on the intensifi cation of forest functions and forestry services) reaches 
2,901 thousand CZK considering costs and 3,130 thousand CZK at the level of cost price. This value involves the loss from prolongation of 
rotation period (439 thousand CZK), keeping of forest stands to spontaneous processes (132 thousand CZK), reduced crop density in favour 
of recreation function of forest (34 thousand CZK) and increased production and administrative costs (2,296 thousand CZK considering costs, 
eventually 2,525 thousand CZK at the level of cost price) which have a fundamental signifi cance.

The annual loss of incomes from the reduced forest stands density in pheasantries and game reserves at the level of 677 thousand CZK is 
essentially a result of forest manager’s own decision to prefer the intensifi ed market product function of game keeping and hunting to utilisation 
of timber product way of particular region and to substitute market timber product function. Then it is not related to the loss from the restrictions 
of forest management on the bases of intensifi cation of non-market forest functions and social requirements. 

Specifi c costs and extra expenses identifi ed within the area of the Forest Enterprise Židlochovice are basically not economic losses but rather 
costs on performed non-market services for society based on decision of the State Enterprise Forests of the Czech Republic and Forest Enterprise 
Židlochovice. It is related to costs on revitalization measures in 2005 in amount of almost 206 thousand CZK in direct costs, eventually 255 
thousand CZK in total costs and 280 thousand CZK at level of cost price. Further, it is related to the “Programme 2000” in 2002 – 2004 in average 
annual amount of 823 thousand CZK of direct costs but 1,021 thousand CZK of total costs and 1,119 thousand CZK at level of cost price.

Above-mentioned economic losses resulting from the restriction of market and timber production in favour of non-market forest manage-
ment but although costs on the intensifi cation of non-market forest services for the public should be in future calculated systematically and in 
a standard way annually and published to let public know how much fi nancial means goes to the intensifi cation of particular social functions 
of forest and landscape run by the Forest Enterprise Židlochovice and by the State Enterprise Forests of the Czech Republic. For this purpose 
respective methodology should be elaborated, eventually simplifi ed, and put into practice after verifi cations in the frame of organizational units 
of the State Enterprise Forests of the Czech Republic.

Recenzenti: Doc. Ing. V. Kup ák, CSc.
     Ing. Michal Hrib



POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ P ÍSP VK  DO ZPRÁV LESNICKÉHO VÝZKUMU

Zprávy lesnického výzkumu jsou recenzovaným v deckým asopisem, ve kterém jsou uve ej ovány výsledky 
výzkumu vztahující se k lesním ekosystém m a napl ování funkcí lesa. P inášejí informace pro lesnickou v du a praxi, 
p i emž prezentují výsledky jak z Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti, v. v. i., tak z jiných institucí. 
Nápl asopisu tvo í v decké lánky a dopl kov  odborná sd lení. P íležitostn  jsou za azovány p ísp vky z lesnické 
historie a recenze. Stálou rubrikou je p íloha Lesnické aktuality, která uvádí stru né výtahy ze zahrani ní literatury, 
ob asnou rubrikou Bulletin TEI. asopis je vydáván v eském nebo slovenském jazyce s anglickým doprovodem 
(abstrakt, klí ová slova, souhrn, popisky tabulek, graf , obrázk  a fotografi í). Vychází 4x ro n  v 500 výtiscích a je excer-
pován do ady zahrani ních bibliografi í, databází (mimo jiné CABI) a referátových asopis .

asopis je ízen edi ní radou, která spolupracuje s odborníky z mnoha pracoviš , odkud získává specializované 
recenzenty. Edi ní rada zasedá jednou do roka a schvaluje dodané návrhy p ísp vk  do jednotlivých ísel následujícího
ro níku (edi ní plán). P edložené p ísp vky jsou po redak ní úprav  zasílány dv ma recenzent m. Na základ  recenz-
ních posudk  je lánek bu  bez dalších úprav p ijat nebo postoupen autorovi k úpravám. Lh ta pro zpracování posud-
k  je maximáln  3 ned le a pro dodate né autorské úpravy 10 dn , maximáln  však 2 týdny. P ísp vky zaslané b hem
roku mimo edi ní plán jsou schvalovány pr b žn , následn  rozesílány recenzent m a po p ípadných autorských 
úpravách za azovány do nejbližších ísel. Autorovi se doporu uje uvést 3 potenciální recenzenty svého lánku v etn
jejich adresy, telefonu, faxu a e-mailu. 

Požadavky na rukopis p ísp vku
P edkládaný p ísp vek musí odpovídat výše uvedenému zam ení asopisu. Obvyklá stavba v deckého p ísp vku

by m la zahrnovat úvod s nástinem problematiky, metodiku, výsledky, diskusi a záv r. Autor lánek doplní stru ným
anglickým abstraktem, klí ovými slovy v eštin  a angli tin  a anglickým maximáln  jednostránkovým souhrnem 
obsahujícím stru ný popis metodiky, výsledk  a záv r  práce. Text lánku musí být p ipraven v editoru MS Word 
(okraje 2,5 cm, doporu ené písmo Times New Roman 12, ádkování dvojité). Textový soubor se na disketu, resp. 
na CD ukládá bez d lení slov a bez zarovnání do blok . Stránky musí být o íslovány a rovn ž ádky musí být pr b žn
íslovány. Rukopis je žádoucí upravit podle normy SN 01 6910 O správné úprav  písemností. Rukopis musí 

být dodán ve dvojím vyhotovení, a to na disket  nebo CD a v jedné vytišt né kopii. Kontrolní výtisk musí být 
na volných listech formátu A4 s textem po jedné stran . Tabulky, grafy a obrázky musí mít krom  dvojjazy ného názvu 
i vnit ní popisky v obou jazycích. Rozsah práce by nem l p esáhnout 30 stran v požadované úprav  v etn  tabulek, 
obrázk  atd.

Obrázky, grafy, fotografi e, tabulky
Tyto materiály je t eba dodávat nezabudované do textu a vytišt né na samostatných listech. Materiály musí být záro-

ve  poskytnuty v elektronické podob , a to v samostatných souborech. U obrázk  a fotografi í se doporu ují formáty GIF, 
JPG, TIF, EPS s dostate ným rozlišením (alespo  600 dpi, nejmén  300 dpi p i reprodukci 1 : 1). Jestliže jsou grafy 
vytvo eny v programu EXCEL, je pot eba je dodat uložené v tomto programu (nesta í grafy importované do programu 
WORD). Tabulky musí být psány stejným typem písma jako text rukopisu. Odkazy na obrázky, grafy, fotografi e 
a tabulky je t eba v textu rukopisu vyzna it. Popisky k t mto materiál m musí být na zvláštním list  a pr b žn
íslované.

Literatura
Seznam citované literatury se uvádí na konci lánku a musí obsahovat všechny práce citované v rukopisu (viz vzor). 

Citace se v seznamu adí abecedn  p evážn  podle autor  (eventuáln  podle korporace, nap . ÚHÚL, nebo podle prvního
slova z názvu dokumentu). V p ípad  více citací jednoho autora se záznamy adí vzestupn  podle roku vydání. Práce 
autora vydané v témže roce se rozliší malými písmeny. Citace dokument  se doporu uje uvád t v plném zn ní 
(bez zkratek).

Ukázky citací literatury
1. Citace knihy

Smolák, J., Musil, S., 1985: Ochrana rostlin. Praha: Státní zem d lské nakladatelství, : 338 s.
2. Citace lánku v periodiku

Zavadil, Z., 1991: Zakládání semenných plantáží ve Švédsku. Zprávy lesnického výzkumu, 17, : 3-9
3. Citace p ísp vku ve sborníku

Petr, J., 1970: Problémy ochrany a bezpe nosti práce. In: Ochrana, bezpe nost a hygiena p i práci v lesním hospodá ství. 
eské Bud jovice: D m techniky, : 67-95

Ukázky odkaz  na citovanou literaturu v textu rukopisu
a) V literatu e se uvádí (Brabec 1978), že .....
b) Brabec (1978) uvádí, že .....
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