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Úvod 

V roce 2018 vstoupila v platnost Dlouhodobá koncepce roz-
voje výzkumné organizace (DKRVO), která navazuje na Kon-
cepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 
pro roky 2016–2022. Hlavní – tedy výzkumná – činnost insti-
tuce je členěna do třinácti výzkumných záměrů, které kom-
plexně naplňují celé spektrum odbornosti našeho výzkum-
ného ústavu. Dále byla hlavní činnost naplňována řešením 
projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum (18 pro-
jektů), Technologické agentury ČR (5 projektů), zapojením 
do mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů ICP 
Forests a řešením mezinárodního projektu INTERREG. Rok 
2018 byl z hlediska projektové činnosti do jisté míry zlomo-
vý, neboť k 31. 12. bylo ukončeno řešení 12 projektů NAZV. 
Tento výpadek se podařilo nahradit úspěchem v grantových 
soutěžích, kde jsme získali sedm nových projektů NAZV a tři 
projekty TAČR s počátkem řešení v roce 2019. 

Oblast další činnosti představovaly zejména expertní čin-
nosti pro vlastníky a správce lesních majetků zadávané zři-
zovatelem – Ministerstvem zemědělství. Vzhledem k probí-
hající kůrovcové kalamitě byla velmi aktuální činnost Lesní 
ochranné služby i Lesnického informačního centra, zvýšený 
zájem o naše služby byl i v dalších oborech, jako je lesní 
školkařství, zakládání, obnova a výchova lesů či myslivost. 
Vzhledem k výraznému semennému roku se podařilo posílit 
zásoby v Národní bance osiva, doplněny byly rovněž vzorky 
vzácných dřevin v národní bance explantátů. 

Oblast smluvního výzkumu je v současné době realizována 
především projekty řešenými pro velké vlastníky a správce 
lesů – Lesy České republiky, s. p., a Krkonošský národní park. 
Je naší ambicí tuto aktivitu dále rozvíjet a zpřístupnit ji i dal-
ším subjektům v oblasti lesního hospodářství. 

Zajištění jednotlivých činností ústavu a řádné naplňová-
ní projektových plánů a smluvních podmínek se odrazilo 
i v příznivé ekonomické situaci instituce – hospodářský vý-
sledek z další a jiné činnosti se oproti roku 2017 zvýšil zhruba 
o 19 %. Z hlediska odborných úspěchů lze zmínit individu-
ální ocenění několika výzkumných pracovníků ústavu, účast 

v autorském kolektivu článku v prestižním časopise Nature 
či zřetelný podíl pracovníků ústavu na novelizaci vyhlášek 
Ministerstva zemědělství č. 80/1996 Sb. či 101/1996 Sb. 

V průběhu roku 2018 došlo ke změně ředitele ústavu. Před-
časně nás opustil kolega doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., 
který zastával tuto funkci od 1. 6. 2012 až do září 2018. Pro 
instituci je to bolestivá ztráta, nicméně jeho odkaz ve vizích 
a plánech rozvoje ústavu je i nadále kontinuálně naplňován. 

V lesnictví zanechal rok 2018 výraznou stopu. Extrémně su-
ché a teplé vegetační období vedlo k dalšímu rozvoji kůrov-
cové kalamity až do rozměrů, které nemají v historii obdoby. 
Zhroucení trhu se dřevem a nedostatek těžebních, asanač-
ních i zpracovatelských kapacit představují výrazný problém 
pro následující období. Velké úsilí bude nutno rovněž věno-
vat zalesňování vzniklých holin a péči o obnovované lesy. 
V roce 2018 byl zaznamenán zvýšený výskyt dalších škůdců, 
jako např. bekyně velkohlavé na dubech či sosnokaza boro-
vého na borovici. Lesníci se budou muset vyrovnávat s ex-
trémním průběhem počasí daleko častěji než v minulosti. 
Současně bude narůstat tlak veřejnosti na naplňování spo-
lečensky významných funkcí lesů – zejména vodohospodář-
ské, ale i dalších. Klimatické změny a jejich dopady na lesy 
představují velkou výzvu pro celou společnost. Náš výzkum-
ný ústav bude co nejvíce přispívat k jejímu řešení. 

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
ředitel
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Základní informace o výzkumném ústavu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 
(dále jen VÚLHM) byl zřízen Ministerstvem zeměděl-
ství ČR dne 23. 6. 2006 vydáním zřizovací listiny č. j. 
22974/2006‐11000. Vznikl 1. 1. 2007; k  tomuto dni byl za-
psán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Identifikační údaje
Název:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

Právní forma:
veřejná výzkumná instituce 

Sídlo:
Strnady 136, 252 02 Jíloviště 
Identifikační číslo:
00020702 

Daňové identifikační číslo:
CZ00020702 

Používaná obecná zkratka názvu:
VÚLHM, v. v. i. 

Zkratka interního styku:
VÚLHM 

Používaný cizojazyčný název ústavu:
Forestry and Game Management Research Institute

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

a) ředitel, 
b) rada instituce, 
c) dozorčí rada.

Ředitel
Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Rozhoduje ve všech 
věcech ústavu, pokud nejsou zákonem svěřeny do působ-
nosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele, zabez-
pečuje řádné vedení účetnictví, předkládá radě instituce 
a dozorčí radě, po ověření účetní závěrky auditorem, návrh 
výroční zprávy, předává zřizovateli účetní závěrku ověře-
nou auditorem a výroční zprávu schválenou radou institu-
ce. Předkládá poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů 
a návrhy projektů výzkumu a vývoje projednané radou in-
stituce. Předkládá radě instituce návrhy, které se týkají roz-
počtu ústavu a jeho změn, návrhy vnitřních předpisů ústa-
vu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího řádu dozorčí 
rady, a jejich změn, návrhy na změny zřizovací listiny; po 
jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli.

V  období 1. 1. 2018 – 20. 9. 2018 byl ředitelem instituce 
doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.

V období od 21. 9. 2018 – 31. 2. 2018 byl pověřený řízením 
instituce dle § 17 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., v platném 
znění, doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
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Rada instituce
Rada instituce dbá na zachovávání účelu, pro který byl ústav 
zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v jeho činnosti a na 
jeho řádné hospodaření, stanovuje směry činnosti ústavu 
v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho 
rozvoje, schvaluje rozpočet a jeho změny a střednědobý vý-
hled jeho financování, schvaluje vnitřní předpisy taxativně 
uvedené v zákoně, schvaluje výroční zprávu, projednává 
návrhy změn zřizovací listiny, dává předchozí souhlas, po-
případě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdě-
lení ústavu, vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož vý-
sledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče 
ředitelem ústavu, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě 
dává souhlas k odvolání ředitele podle ustanovení zákona, 
projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů 
výzkumu a vývoje a projednává návrhy na sjednání smluv 
o zahraniční spolupráci ústavu a smluv o spolupráci s insti-
tucemi České republiky.

Složení rady instituce 
Interní část: 

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
(předseda)
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
(místopředseda)
Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.
Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.

Externí část:
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Ing. Miloš Pařízek
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.

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

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

Složení dozorčí rady 

Složení dozorčí rady VÚLHM (dále DR VÚLHM)
ke dni 31. 12. 2017: 
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
 (předseda) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc
 (místopředseda) MENDELU Brno 
Ing. Jaroslav Kubišta
 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ing. Jan Lojda
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ladislav Jeřábek
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ondřej Sirko
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
 (člen) VÚLHM
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Změny ve složení dozorčí rady VÚLHM 
v průběhu roku 2018: 

Začátkem roku 2018 rezignoval na  členství v DR VÚLHM 
Ing.  Jaromír Vašíček, CSc. V  předsednické roli ho nahradil 
Ing. Jaroslav Kubišta. V měsíci srpnu byl členem DR jmeno-
ván Mgr. Ing. Alan Landa, MBA a v měsíci září byl opakovaně 
jmenován členem DR Ing. Václav Kupčák, CSc.

Složení dozorčí rady VÚLHM k 31. 12. 2018

Ing. Jaroslav Kubišta
 (předseda) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. 
 (místopředseda) MENDELU Brno 

Ing. Ladislav Jeřábek
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Ing. Alan Landa, MBA
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Jan Lojda
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Ondřej Sirko
 (člen) Ministerstvo zemědělství ČR

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
 ( člen) VÚLHM
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Útvary

Lesní ochranná služba
Zabývá se výzkumnou, poradenskou a  monitorovací čin-
ností v ochraně lesa před biotickými škodlivými činiteli. Řeší 
problematiku významu hmyzu a hub v lesích či optimaliza-
ce efektivity obranných opatření např. proti lýkožroutu smr-
kovému, lýkožroutu severskému apod.

Ekologie lesa
Zajišťuje monitoring zdravotního stavu lesa v ČR. Věnuje se 
hodnocení vývoje lesů v imisních oblastech a výzkumu pří-
čin jejich poškození. Zkoumá narušení ekologické stability 
lesů způsobené nevyváženou výživou, antropogenní zátěží 
a změnami klimatu. Provozuje dendrochronologickou labo-
ratoř.

Biologie a šlechtění lesních dřevin
Řeší záchranu genetických zdrojů, zpracovává šlechtitelské 
programy pro jednotlivé dřeviny, studuje jejich geneticky 
podmíněnou proměnlivost ve vztahu ke geografické varia-
bilitě, adaptačním schopnostem na stanoviště a civilizační 
zátěži.

Myslivost
Řeší ochranu lesa před škodami zvěří, harmonizaci složek 
prostředí a  rozvoj biodiverzity lesů, poradenskou činnost 
pro vlastníky či nájemce lesa a honiteb. Zpracovává projek-
ty vzorových metodik úprav prostředí, úprav managementu 
populací zvěře nebo projekty řešící střety mezi zájmy člově-
ka a zvěří. 

Zkušební laboratoř
Specializované pracoviště, jehož posláním je vykonávat 
kvantitativní analýzy složek lesních ekosystémů, tj. přede-
vším vzorků půd a humusů, rostlinných materiálů a vod.

Výzkumná stanice Opočno
Zabývá se lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři 
oboru zakládání a  pěstování lesa. Od  roku 2014 se spolu 
se specialisty ostatních útvarů podílí především na  řešení 
ústavního výzkumného projektu „Stabilizace a rozvoj funkcí 
lesa v měnících se podmínkách prostředí“.

Výzkumná stanice Kunovice
Řeší šlechtění rychlerostoucích dřevin, záchranu genofon-
du dřevin a lesní semenářství. Poradenství zahrnuje genové 
zdroje, skladování, předosevní přípravu, hodnocení kvality 
semen, pěstování rychlerostoucích dřevin. Provozuje Ná-
rodní banku osiva a explantátů lesních dřevin.

Lesnické informační centrum
Nabízí poradenské služby pro vlastníky lesů. Cílem je osvě-
ta a  popularizace lesnické a  myslivecké vědy. Vydává vě-
decký časopis Zprávy lesnického výzkumu a  certifikova-
né metodiky pro praxi. Informační zdroje zajišťuje jediná 
specializovaná lesnická knihovna v  ČR. Provozuje portál 
www.lesaktualne.cz.
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Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství udě-
lila Ing. Františkovi Havránkovi, CSc., uznání za zásluhy 
a významný přínos české myslivosti. Ocenění bylo předáno 
ministrem zemědělství Jiřím Milkem a ředitelem odboru 
Státní správy lesů a myslivosti Martinem Žižkou na zaháje-
ní mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva 
Regina 13. 4. 2018. 

Cenu ředitele správy KRNAP obdržel 24. 4. 2018 doc. Ing. 
Antonín Jurásek, CSc., za dlouhodobý výzkum populací 
autochtonního krkonošského smrku. 

Ocenění pracovníků výzkumného ústavu

V soutěži „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizo-
vaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 
2018“ se na druhém místě umístila Ing. Monika Vejpust-
ková, Ph.D., s výstupem ve formě certifikované metodiky 
„Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylva-
tica L.)“. Cena byla předána ministrem zemědělství Miro-
slavem Tomanem a předsedou České akademie zeměděl-
ských věd Janem Nedělníkem 23. 8. 2018 na výstavě Země 
živitelka. 

Ocenění za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu 
v agrárním sektoru obdrželi Ing. František Šach, CSc. (zla-
tá medaile) a doc. Ing. Petr Zahradník, Ph.D. (bronzová 
medaile). Tato ocenění byla udělena na plenárním zasedání 
ČAZV 6. 3. 2018 v Brně.
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Mezi nejlepší výsledky roku 2018 počítáme několik publika-
cí našich týmů v prestižních zahraničních časopisech i účast 
jednotlivých pracovníků v mezinárodních autorských ko-
lektivech v časopisech Nature a Journal of Biogeography. 
Mezi významné výstupy patří knižní publikace, která pojed-
nává o možnostech využití douglasky tisolisté v podmín-
kách České republiky a přehledně zpracovává poznatky, jež 
jsou tak přímo dostupné lesnické praxi. Celá řada kvalitních 
výstupů ve formě certifikovaných metodik a ověřené tech-
nologie představuje prakticky uplatněné výsledky v oblas-
tech ekologie lesa, biologie a biotechnologií v  lesním hos-
podářství, zakládání a pěstování lesa i ochrany lesa: 

Basset Y., Dahl C., CtvrteCka r., GripenBerG s., lewis O. t., seGar 
s. t., klimes p., BarriOs h., BrOwn J. w., BunYaveJChewin s., Bu-
tCher B., COGnatO a. i., Davies s., kaman O., KnížeK M., miller 
s. e., mOrse G. e., nOvOtnY v., pOnGapattananurak n., pramu-
al p., QuiCke D. l. J., rOBBins r. k., sakChOwOnG w., sChutze 
m., vesterinen e. J., wanG wz, wanG YY, weiBlen G., wriGht 
J. s., 2018: a cross-continental comparison of assembl-
ages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rain 
forests: Faunal composition and rates of attack. Journal 
of Biogeography 45: 1395-1407. 

CuKor J., HavráneK F., linDa r., BuKovJan, K., sCOtt painter m., 
hart v., 2018: First findings of brown hare (Lepus euro-
paeus) reintroduction in relation to seasonal impact. 
PLoS ONe 13: 1-16

DušeK D., nováK J., SloDičáK M., KaCáleK D., 2018: Pěstební 
doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblas-
tech jejich chřadnutí. Certifikovaná metodika. Lesnický 
průvodce 10/2018, 36 s.

leugner J., erBanová e., JuráSeK a., 2018: Pěstování a použití 
sadebního materiálu populací horského smrku v  ob-
lasti vysokých depozic dusíku. Ověřená technologie. 
Smlouva č. CM – 11/2018.

luBoJaCKý J., 2018: Ochrana douglasky tisolisté (Pseudotsu-
ga menziesii Mirb. Franco) proti kůrovcům (Coleopte-
ra: Curculionidae: Scolytinae). Certifikovaná metodika. 
Lesnický průvodce 17/2018, 38 s.

MáCHová P., TrčKová o., CvrčKová H., 2018: Use of nuclear 
microsatellite loci for evaluating genetic diversity of 
selected populations of Picea abies (L.) Karsten in the 
Czech Republic. Forests, 92: 1–15. 

neuDerTová HelleBranDová, K., HaiS, M., šráMeK, v., 2018: 
Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilé-
ho. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 18/2018, 
24 s.

nováK J., KaCáleK D., pODrázský v., ŠimerDa l. a kol., 2018: 
Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství 
ČR. [Applying Douglas-fir in forest management of 
the Czech Republic]. Strnady, Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti v nakladatelství Lesnická práce 
2018. 216 s.

novoTný P., DoSTál J., 2018: Metodika ověřování deklarova-
ného původu klonů v semenných sadech na principu 
molekulárně-genetických analýz. Certifikovaná meto-
dika. Lesnický průvodce, 11/2018, 39 s.

novoTný P., Fulín M., čáP J., DoSTál J., 2018: Lodgepole pine 
(Pinus contorta Douglas ex Loudon) from the perspec-
tive of possible using in conditions of changing Cen-
tral European climate. In: Conçalves, A. (ed.): Conifers. 
London, IntechOpen: 1–24.

novoTný, r., loMSKý, B., šráMeK, v., 2018: Changes in the 
phosphorus and nitrogen status and supply in the 
young spruce stands in the Lužické, the Jizerské and 
the Orlické Mts. in the Czech Republic during the 
2004–2014 period. European Journal of Forest Research 
137: 879-894.

Nejlepší výsledky roku 2018
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METODY HODNOCENÍ SUCHA
V POROSTECH SMRKU ZTEPILÉHO

Mgr. KATEŘINA NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, Ph.D.
RNDr. MARTIN HAIS, Ph.D.

doc. Ing. VÍT ŠRÁMEK, Ph.D.
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Ing. Bc. JAN LUBOJACKÝ, Ph.D.

OCHRANA DOUGLASKY TISOLISTÉ 
(PSEUDOTSUGA MENZIESII MIRB. FRANCO)
PROTI KŮROVCŮM (COLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)
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METODIKY

doc. Ing. PETR ZAHRADNÍK, CSc.

Ing. MARIE ZAHRADNÍKOVÁ
Ing. HUBERT PLAČEK

ASANACE SKLÁDEK
KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ

TECHNOLOGIÍ MERCATA
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METODIKY

Bc. Ing. et Ing. PETR NOVOTNÝ, Ph.D.Ing. Bc. JAROSLAV DOSTÁL

METODIKA OVĚŘOVÁNÍ 
DEKLAROVANÉHO PŮVODU KLONŮ V SEMENNÝCH SADECH
NA PRINCIPU ANALÝZ DNA

PoKorná e., Faltus m., MáCHová P., SeMeráK M., zámečník J. 2018. 
Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu 
šedého (Populus ×canescens Aiton Sm.) v ultra-nízkých 
teplotách. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 
5/2018, 24 s.

van Der linDe, s., suz, l.m., Orme, C.D.l., COx, F., anDreae, h., asi, 
e., atkinsOn, B., Benham, s., CarrOll, C., COOls, n., vOs, B.D., 
DietriCh, h.-p., eiChhOrn, J., Gehrmann, J., GreBenC, t., GweOn, 
h.s., hansen, k., JaCOB, F., kristOFel, F., leCh, p., manninGer, 
m., martin, J., meesenBurG, h., merila, p., niCOlas, m., pav-
lenDa, p., rautiO, p., sChauB, m., sChrOCk, h.-w., seiDlinG, w., 
šráMeK, v., thimOnier, a., thOmsen, i.m., titeux, h., vanGue-
lOva, e., verstraeten, a., vesterDal, l., walDner, p., wiJk, s., 
zhanG, Y., zlinDra, D., BiDartOnDO, m.i., 2018. Environment 
and host as large-scale controls of ectomycorrhizal 
fungi. Nature 558: 243-248. 

ZaHraDníK P., ZaHraDníKová M., plaček h., 2018: Asanace sklá-
dek technologií MERCATA. Certifikovaná metodika. 
Lesnický průvodce 12/2018, 24 s.
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METODIKA PRO BEZPEČNÉ UCHOVÁNÍ 

IN VITRO KULTUR TOPOLU ŠEDÉHO

(POPULUS ×CANESCENS AITON SM.) 
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PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ PRO 

VÝCHOVU SMRKOVÝCH POROSTŮ 

V OBLASTECH JEJICH CHŘADNUTÍ

Ing. DAVID DUŠEK, Ph.D.

Ing. JIŘÍ NOVÁK, Ph.D.

doc. RNDr. MARIAN SLODIČÁK, CSc.

Ing. DUŠAN KACÁLEK, Ph.D.
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V průběhu roku 2018 se VÚLHM prezentoval na těchto vý-
stavách, veletrzích a akcích pro veřejnost:

•	 Veletrh Silva Regina, BVV Brno, 8. – 12. 4. 
•	 Veletrh Věda Výzkum Inovace, BVV Brno, 15. – 17. 5.
•	 Den otevřených dveří, Ministerstvo zemědělství, 19. 5.
•	 Oslavy 950 let města Opočna, 9. 6.
•	 Den pro vědu, edukativní cyklus pro děti ze ZŠ Lipence, 

Strnady, 15., 18., 19. 6.
•	 Agrosalón Země živitelka, Výstaviště České Budějovice, 

23. – 28. 8. 
•	 Noc vědců, Národní zemědělské muzeum, Praha, 5. 10. 
•	 Den lesní techniky, Městské lesy Hradec Králové, 13. 10. 
•	 Týden vědy, Národní zemědělské muzeum, 6. – 11. 11.

Děti poznávaly pestrý život lesů 
a experimentovaly v přírodní laboratoři
Jaké je to být vědcem si alespoň na chvíli vyzkoušeli v červ-
nu žáci 3., 4. a 5. třídy Základní školy Lipence. Postupně na-
vštěvovali sídlo VÚLHM ve Strnadech, kde na ně čekal bo-
hatý program plný vědomostí i zábavy. Poutavé přednášky 
odborníků z Lesní ochranné služby, Útvaru biologie a šlech-
tění lesních dřevin a Útvaru ekologie lesa v nich zažehly zví-
davost a zájem o přírodu a o vědu. Pod mikroskopem děti 
poznávaly nejrůznější druhy lesních škůdců, včetně kůrovců 
– lýkožrouta smrkového a lesklého – a různých druhů dře-
vokazných hub. Venku si zahrály hru, díky které poznávaly 
stromy a zkusily si změřit průměr a výšku stromu. Na ukázce 
letokruhů se dozvěděly, co ovlivňuje růst a vitalitu dřevin. 
Ve speciální přírodní laboratoři, připravené pouze pro ně, 
si vyzkoušely výrobu agaru, který slouží jako živné médi-
um pro kultivaci stromečků. Tak zvané explantáty, které se 
uchovávají v  baňkách ve sterilním prostředí, jsou součástí 
Národní banky explantátů lesních dřevin, která sídlí ve Str-
nadech. Děti se o pěstování a uchovávání takto pěstova-
ných rostlin dozvěděly spoustu zajímavostí. Aby se trochu 

Lesnická věda a veřejnost

uvolnily a vstřebaly nově nabyté vědomosti, zahrály si spo-
lečenské hry a zkusily si mezi stromy chodit bosé se zavá-
zanýma očima podél lana. Na památku si všechny odvážely 
kromě drobných dárečků nové zážitky a některé dokonce 
odjížděly s jasnou představou o své budoucnosti – stanou 
se z nich vědci.

Čínští vědci a lesníci navštívili Strnady
Delegace z čínské State Academy of Forestry Administrati-
on (STAFA) zavítala 10. července při své návštěvě lesnických 
institucí České republiky také do Výzkumného ústavu les-
ního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech. Aka-
demici v  čele s  vicepresidentem STAFA Chen Daodongem 
se zajímali o všechny činnosti, kterými se instituce zabývá. 
Průvodcem jim byl Ing. Josef Frýdl, CSc. z  Útvaru biologie 
a šlechtění lesních dřevin. Společně nahlédli do zkušeb-
ních laboratoří, kde se analýze podrobují vzorky vody, půdy 
nebo jehličí. Navštívili též Národní banku explantátů lesních 
dřevin, kterou ústav provozuje v rámci Národního programu 
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. Seznámi-
li se také s  činností Lesní ochranné služby a dozvěděli se, 
s jakými škůdci a nemocemi se české lesy v současné době 
nejvíce potýkají.

Ve Strnadech jsme vysadili lípu svobody
V roce 2018 jsme si připomněli stoleté výročí založení Re-
publiky Československé. Na mnoha místech naší vlasti pro-
běhly různé připomínkové akce. V jejich rámci se náš ústav 
přihlásil k  celostátní akci STROMY SVOBODY 1918–2018, 
více na https://www.stromysvobody.cz/. Symbolickým ak-
tem vysazení stromu (lípy) svobody si lidé připomněli peri-
petie našich dějin za posledních 100 let, kdy náš národ ně-
kolikrát svobodu ztratil a nesnadno získal. My jsme si stoleté 
události připomněli malým symbolickým aktem, vysazením 
lípy svobody před budovou našeho ústavu ve Strnadech 
v pátek 2. listopadu.

https://www.stromysvobody.cz/
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Předmětem hlavní činnosti instituce dle zřizovací listiny je 
základní a aplikovaný výzkum a vývoj v  oborech lesního 
hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto 
oborům se vázajících, včetně:

•	 účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu 
a vývoje;

•	 monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystémů 
na plošné a intenzivní (ekosystémové) úrovni v rámci 
evropského výzkumného prostoru (ERA), v návaznosti 
na vývoj společné metodologie monitoringu na vý-
zkumné projekty a aktivit Evropské unie;

•	 vědecké, odborné a pedagogické spolupráce;

•	 ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 
praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových 
technologií;

•	 lesnické a myslivecké činnosti.

Hlavní činnost instituce
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Institucionální podpora je poskytována zřizovatelem v sou-
ladu se schválenou Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkum-
né instituce, která definuje jak celkovou výši podpory, tak 
množství a typ výstupů, které budou v rámci jejího naplňo-
vání dosaženy. Institucionální podpora pokrývá celé spekt-
rum výzkumné činnosti výzkumného ústavu. Její naplňování 
je členěno do třinácti výzkumných záměrů, které charakte-
rizují hlavní výzkumné směry instituce ve dvou klíčových 
oblastech Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Minister-
stva zemědělství na léta 2016–2022: Udržitelné zemědělství 
a lesnictví a Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. 

VZ01: Ekologická a produkční stabilita lesních 
porostů v dynamice změn antropogenních 
a přírodních podmínek 

Vít Šrámek

Ekologický výzkum je v tomto výzkumném záměru oriento-
ván na identifikaci a kvantifikaci rizik, která aktuálně ohrožu-
jí zdravotní stav a stabilitu lesních porostů i naplňování je-
jich hospodářských či mimoprodukčních funkcí. Pozornost 
je zde zaměřena na produkční témata, hodnocen je vliv su-
chých period na růst a přírůst dřevin, úroveň výživy dřevin, 
vývoj zdravotního stavu porostů v bývalých imisních oblas-
tech, na stav lesních půd a koloběh živin ve vztahu k součas-
né depoziční zátěži a postupům lesnického managementu 
a na komplexní vyhodnocování meteorologických faktorů 
a jejich dlouhodobých změn se zaměřením na vodní bilanci 
a poškození suchem.

V roce 2018 bylo hodnoceno měření přírůstu dřevin ve 
vztahu k výskytu sucha v letech 2015 a 2018. Rok 2018 byl 
podobně jako rok 2015 extrémně suchý. Srovnání ukázalo, 
že zatímco stres suchem v roce 2015 se výrazně projevil na 
smrku a borovici v nižších polohách (3. LVS), vývoj přírůstů 
smrku v horské poloze (6. LVS) v oblasti západních Čech ani 
přírůstů buku v 5. LVS v oblasti jižních Čech téměř ovlivněn 
nebyl. Naproti tomu v roce 2018 se projevy stresu suchem 

(intenzivní smršťování kmenů) objevily ve všech sledova-
ných porostech. Na stanovištích s nadmořskou výškou do 
450 m n. m. je radiální tloušťkový přírůst buku i smrku vý-
znamně redukován vysokými letními teplotami. Dále byl 
hodnocen zdravotním stav dlouhodobě sledovaných smr-
kových ploch v bývalých imisních oblastech a byly zpraco-
vány podklady pro návrh opatření pro udržení nebo zlep-
šení stavu lesa ve vybraných oblastech ČR (Krušné hory, 
Jizerské hory, Žďárské vrchy).

VZ02: Integrovaná ochrana lesa, nástroj trvale 
udržitelného obhospodařování lesů

Petr Zahradník

V rámci řešení výzkumného záměru byly v roce 2018 vyhod-
noceny přístupy k ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému, 
používané v okolních zemích a na jejich základě bylo při-
stoupeno k novelizaci vyhlášky o ochraně lesa. Ve spolupráci 
s časopisem Lesnická práce a s využitím dat ÚHÚL byla vy-
tvořena kůrovcová mapa, která zobrazuje v detailu aktuální 
situaci s lýkožroutem v ČR (zobrazuje čerstvé holiny a čers-
tvě odumřelé porosty ve smrkových lesích). Byly vyhodno-
covány poměry pohlaví lýkožrouta smrkového, zachycené-
ho do různých typů odchytových zařízení. Bylo sledováno 
prosychání a odumírání borových porostů a byly analyzová-
ny příčiny tohoto jevu. V rámci hledání nových obranných 
opatření při asanaci skládek výřezů napadených lýkožrou-
tem smrkovým byla vyvinuta, odzkoušena a do praxe zave-
dena metoda asanace skládek pomocí technologie MERCA-
TA a bylo zažádáno o její registraci jako užitného vzoru. Bylo 
opakovaně prokázáno, že ležící lapáky nejsou atraktivní pro 
lýkožrouta severského, a to ani při úpravě některých faktorů 
při jejich přípravě. Pozornost byla věnována kvantitativnímu 
a kvalitativnímu složení necílových odchytů v různých ty-
pech odchytových zařízení s ohledem na negativní dopady 
těchto metod na přírodní prostředí. Dále byl sledován vliv 
mykorhizace na zdravotní stav dubových sazenic.

Institucionální podpora
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VZ 03: Šlechtění lesních dřevin s uplatněním 
biotechnologických a molekulárních metod

Pavlína Máchová

V roce 2018 proběhly venkovní práce, příp. zpracování vý-
sledků měření na výzkumných plochách s BO, DB, LP, LPV, JS, 
JSU, SMC, BOP, JDO a DBC, byla stanovena druhová čistota 
porostů DB a DBZ fenotypové třídy B, byla pořízena fotodo-
kumentace domácích i některých pěstovaných druhů lip, 
pomocí mikrosatelitových markerů byla zkoumána genetic-
ká variabilita u populací SM, JD, TPE a KOS, byly napěstovány 
roubovanci pro založení semenného sadu jeřábu oskeruše, 
byly testovány kultivační podmínky se zřetelem na použitý 
druh agaru pro mikropropagaci jeřábu břeku a jeřábu oske-
ruše, byl vypracováván kryoprotokol pro jabloň lesní, bylo 
provedeno fytocenologické snímkování na dlouhodobých 
výzkumných plochách s domácími druhy dubů a lip.

V uznaných porostech DB na LS Hluboká byly zjištěny pod-
statné odchylky v druhovém určení. Škody suchem se na 

výzkumné ploše Drahenice s přirozeným zmlazením JDO 
projevují spíše okrajově v podúrovni a v úhynu nových se-
menáčků. Na TZP s dubem červeným nebyly pozorovány 
žádné známky chřadnutí s ohledem na deficit srážek. Smrk 
černý se jeví v podmínkách ČR jako druh, který, je-li pone-
chán bez oplocení, trpí výrazným poškozením vysokou 
zvěří a byl u něj pozorován i nárůst houbových chorob. Je-
dle obrovská na provenienční ploše IUFRO č. 217 – Strnady 
zatím dobře reaguje na současné klimatické podmínky, ne-
byl zjištěn větší úhyn, poškození kůrovcem ap. Provenien-
ce JDO z vnitrozemí USA mají výrazně nižší přírůst a vyšší 
ztráty. Z různých taxonů jedlí ověřovaných na třech prove-
nienčních plochách byla ve věku 35–44 let doložena velká 
fenotypová heterogenita mezi blízce příbuznými A. alba 
a A. cephalonica. Velký potenciál potvrdila svým mimořád-
ným růstem A. grandis původem z Washingtonu. U proveni-
encí BOP lze celkově bez ohledu na poddruhy či lokality nej-
lépe hodnotit provenience z Oregonu, jako významná byla 
vyhodnocena provenience Chemult z Oregonu (P. c. subsp. 
contorta), která jako jediná dosáhla nadprůměrné produkce 
na všech třech vyhodnocených plochách a má tak potenciál 
univerzálního využití od nížin do hor. Z hlediska výškového 
rozpětí se jeví jako univerzální P. c. subsp. contorta, zatímco 
poddruhům P. c. subsp. latifolia a P. c. subsp. murrayana vyho-
vují spíše střední až horské polohy. Při hodnocení odolnosti 
16 proveniencí jasanu ztepilého a 2 proveniencí jasanu úz-
kolistého k napadení invazní houbou Hymenoscyphus fraxi-
neus na sérii pěti výzkumných ploch ve věku 20 let se proje-
vily jako významné faktory stanoviště, druh a provenience. 
Jako odolnější se ukázal jasan úzkolistý, a to jak uvnitř, tak 
mimo svůj přirozený areál. Odumírání jasanu je méně inten-
zivní ve středních polohách a směrem na východ, kde se již 
více projevuje kontinentální podnebí. Byly optimalizovány 
postupy organogeneze u nových klonů jeřábu břeku a  je-
řábu oskeruše, byl potvrzen vliv používaného ztužujícího 
agens (typ agaru), byly stanoveny velikosti alel SSR lokusů 
u KOS, JS a SM pomocí fragmentační analýzy a byla potvrze-
na vhodnost analýzy SSR pro ověřování deklarované identi-
ty klonů TPE.
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VZ 04: Zajištění zdrojů reprodukčního 
materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich 
využití 

Pavel Kotrla

V oblasti lesního semenářství byla vyhodnocena data kva-
lity osiva z let 1983 až 2015. U klíčivosti plných semen byl 
zjištěn výrazný pokles v průběhu let. U sledovaných para-
metrů osiva modřínu byla zjištěna pozitivní závislost na 
úhrnu srážek v zimním období předcházejícímu kvetení. 
Dále bylo provedeno měření obsahu vody a vodní aktivity 
u oddílů skladovaných v Národní bance osiva a oddílů skla-
dovaných v SZ Týniště nad Orlicí. Hodnoty vodní aktivity 
u  oddílů osiva skladovaných pro Národní banku osiva se 
pohybovaly u borovice lesní v rozmezí 0,35–0,45; tomu od-
povídaly hodnoty obsahu vody 6–7 %. U oddílů osiva smrku 
ztepilého byly naměřeny hodnoty vodní aktivity v rozmezí 
0,33–0,56; tomu odpovídaly hodnoty obsahu vody 5–7 %. 
U oddílů osiva modřínu opadavého byly naměřeny hodnoty 
vodní aktivity 0,29; tomu odpovídaly hodnoty obsahu vody 
6 %. Pokračovala časová řada každoročního hodnocení fruk-
tifikace v semenných sadech javoru klenu Ludvíkov a Řep- 
čonka. Bylo zahájeno sledování mladých semenných sadů 
javoru břeku a oskeruše. V sadu Ludvíkov z celkem 304 je-
dinců plodilo 28,6 %, v sadu Řepčonka plodilo z 210 ramet 
39,1 %. Opakovaně dobře plodí stále stejné ramety. V sadu 
jeřábu oskeruše plodilo z 88 hodnocených jedinců 9 stro-
mů od 6 klonů. V sadu jeřábu břeku Vršava plodilo 23,8 % 
jedinců z 257 hodnocených, v sadu Bučín plodilo 20,2 % 
z 92 hodnocených ramet. Bylo provedeno fenologické sle-
dování vrb v klonovém archivu Kunovice se zaměřením na 
kvetení jednotlivých klonů. Sledováno bylo pohlaví, začátek 
a konec kvetení a postup rašení jednotlivých klonů vrb. Při 
opakovaném sledování fenologie klonů vrb bylo sledováno 
585 klonů vrb, z nichž kvetlo 507 klonů – 246 klonů samčích, 
261 samičích. U klonu S-159 S. medemii byly znovu nalezeny 
květy obou pohlaví.

VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů 
obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny 
prostředí 

Jan Leugner

V roce 2018 pokračovalo průběžné hodnocení různých 
postupů zakládání lesa na nelesní půdě, včetně ovlivnění 
ekologických podmínek nově zakládaných porostů. Byly 
provedeny odběry svrchních vrstev půdy na lokalitě Trut-
nov (typologicky 4S), na místech s historicky rozdílným ma-
nagementem (trvalá zemědělská a lesní půda, lesní půda 
převedena na zemědělskou a zemědělská na lesní). V rámci 
optimalizace postupů hospodaření v lesích se širším vyu-
žitím přípravných dřevin probíhalo kontinuální hodnocení 
mikroklimatických parametrů pro stanovení optimálních 
pěstebních postupů na různých stanovištích. Byly také pro-
vedeny odběry svrchních vrstev půdy na výzkumných plo-
chách s využitím přípravných dřevin pro vyhodnocení jejich 
melioračních účinků. Proběhlo vyhodnocení fyziologických 
parametrů sadebního materiálu v závislosti na způsobu 
pěstování.

Z dosažených výsledků v roce 2018 lze například uvést tyto 
zajímavé poznatky – jedle bělokorá vykazuje v řadovém 
smíšení s lípou, modřínem a jeřábem v podmínkách SLT 4S 
(TVP Bystré II) 16 let po výsadbě velmi dobrý zdravotní stav 
a vitální přírůst. Největší kruhové výčetní základny (G) dosa-
huje jedle ve smíšení s jeřábem (7,1 m2). Naopak největší G 
z uvedených přimíšených dřevin měl modřín (28,5 m2). Dále 
se také potvrdil předpoklad o nevhodnosti řadového přimí-
šení jedle se smrkem. Dynamika růstu smrku na modelovém 
stanovišti je ve srovnání s jedlí o tolik větší, že udržení této 
směsi se ukazuje být neefektivní i při podpoře JD prvními 
výchovnými zásahy. Byly získány ucelené poznatky pro pou-
žití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v les-
nictví. Výsledky hodnocení mikroklimatických parametrů 
v porostech přípravných dřevin ukazují na nutnost diferen-
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ciace pěstebních postupů například z důvodu dostupnosti 
vody. Na stanovištích s dobrou dostupností vody lze prová-
dět podsadby cílovými dřevinami, zatímco na stanovištích 
ohrožených suchem je vhodnější výsadba na maloplošné 
prvky bez přítomnosti přípravných dřevin.

VZ 06: Optimalizace pěstebních postupů 
obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny 
prostředí 

Jiří Novák

V roce 2018 byla řešena problematika upřesnění pěsteb-
ních a ekologických poznatků týkajících se funkcí lesa 
a  jejich podpory aktivními pěstebními opatřeními, jako je 
výchova, biomeliorace a další opatření. V problematice vý-
chovy lesních porostů se výzkum zaměřil na přeměny sou-
časných jehličnatých monokultur na stabilnější smíšené 
porosty a na optimální postupy výchovy porostů hlavních 
hospodářských dřevin a jejich směsí vedoucích ke stano-
vení pěstebního, ekologického a ekonomického optima 
výchovy v závislosti na intenzitě hospodaření, stanovišt-
ních podmínkách a dalších charakteristikách. Byly shrnuty 
znalosti o pěstebních opatřeních v porostech s douglaskou 
tisolistou a borovicí lesní. Získány byly ucelené poznatky 
pro definici nových pěstebních postupů v porostech se za-
stoupením smrku v chlumních oblastech a na stanovištích 
4. a 5. lesního vegetačního stupně s chřadnoucími porosty. 
Na základě provedených šetření byly formulovány praktické 
postupy omezující potenciální šíření kloubnatky smrkové 
v  porostech smrku. Dále byla v roce 2018 zahájena šetře-
ní vlivu používání vyvíjené a ověřované těžební techniky 
a  technologie na koloběh živin v mladých lesních poros-
tech a  pokračovalo získávání poznatků o vlivu pěstebních 
opatření na charakteristiky stability a vývoje lesních porostů 
(ohrožení sněhem, větrem a suchem).

Z dosažených výsledků v roce 2018 lze například uvést, že 
analýzou dlouhých časových řad byl potvrzen pozitivní vliv 
výchovných zásahů na stabilitu smrkových porostů v oblasti 
Orlických hor. Intenzivní výchova započatá při horní porost-
ní výšce šesti metrů je adekvátním opatřením pro snižování 
rizika škod v důsledku působení abiotických činitelů (sníh, 
vítr). Při zakládání směsí DB a DG se ukazuje jako lepší výsad-
ba ve skupinách. To je vhodnější z důvodu budoucí výcho-
vy jednotlivých skupin, které mají různou dynamiku růstu. 
Další možností zakládání této směsi je vylepšování výsadeb 
dubu a zajištění jednotlivých přimíšení douglasky. Dále bylo 
zjištěno, že mladé smrkové porosty v Krušných horách jsou 
zasaženy infekcí kloubnatky jen sporadicky. Na experimen-
tálních plochách zatím nebylo zaznamenáno žádné napa-
dení. Experimentální plochy smrku ztepilého se přitom na-
cházejí v bezprostřední blízkosti silně napadených porostů 
smrku pichlavého.

VZ 07: Management vztahu populací zvěře, 
kulturní krajiny a lidských aktivit 

František Havránek

Nosným výzkumným tématem v roce 2018 byla eradikace 
afrického moru prasat (AMP), který ohrožuje jedno z hlav-
ních odvětví živočišné výroby. V úvodní části řešení byl 
zpracován literární přehled publikací související s  šířením 
AMP v populaci prasete divokého. Dále byla ověřována 
možnost rychlého omezení migrace divokých prasat z první 
zóny (ohniska) nákazy. V oblasti Provodova byla instalovaná 
10 km dlouhá linie zařízení vytvářející cca 200 m širokou, pro 
černou zvěř „nepřívětivou“ zónu. Bylo využito elektronické 
zařízení německé výroby KRo1, v kombinaci s aluminiovými 
roletkami firmy Hagopur. Přechod zajištěné linie divokými 
prasaty nebyl registrován. Další aktivitou v  rámci rizikové 
oblasti byl monitoring výskytu a početnosti divokých pra-
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sat prostřednictvím sítě fotopastí na lesních a přechodných 
stanovištích. Ověřily se možnosti monitoringu výskytu a po-
čtů divokých prasat v porostech řepky a kukuřice prostřed-
nictvím dronů. Metoda se ukázala jako účinná, s možností 
kontroly cca 35 ha denně jedním dronem. Výsledky byly vy-
užity při rozhodovacím procesu o dalším postupu při lovu 
zvěře (nasazení policejních střelců). Pro formulování zásad 
vyhledávání kadáverů divokých prasat, jako zdroje nákazy 
AMP v terénu, byla využita databáze lokalit nálezů kadáverů 
v oblasti výskytu AMP na Zlínsku. Výzkum rizika přenosu 
AMP z kadáverů divokých prasat byl realizován umístěním 
kadáverů střelených kusů. Předběžné výsledky ukázaly, že 
ve vegetační periodě dochází k riziku přímého styku prasat 

s kadávery teoreticky cca po 10 dnech. V mimovegetačním 
období se chování divokých prasat u kadáverů výrazně 
změnilo. Ke kontaktu s nimi docházelo i druhý nebo třetí 
den po vyložení. 

VZ 08: Dynamika vlastností lesních půd 
jako základ trvale udržitelného lesního 
hospodářství 

Radek Novotný

V roce 2018 byly vyhodnoceny údaje o stavu lesních půd 
ve vybraných oblastech (Jizerské hory, Žďárské vrchy) 
se zaměřením jak na aktuální stav půd, tak i na vývoj vlast-
ností půd v čase. I v současné době se v těchto oblastech 
potvrzuje nepříznivý stav lesních půd ve středních a vyš-
ších polohách, kde jsou půdy převážně silně až velmi silně 
kyselé a velmi chudé na bazické prvky. Dále byly hodnoce-
ny půdní vlastnosti a výživa lesních porostů v oblasti Lužic-
kých a Jizerských hor, kde předchozí výsledky naznačovaly 
nepříznivý vývoj v zásobě fosforu a hořčíku, a Orlických hor, 
kde je situace ve výživě fosforem příznivější, ale jedná se 
o oblast s vysokou úrovní depozice dusíku. Průměrná kon-
centrace fosforu dlouhodobě mírně klesá, především ve 
dvouletém jehličí. V Jizerských a v Lužických horách jsou 
koncentrace fosforu navíc dlouhodobě nízké (< 1,2 g/kg), 
případně až velmi nízké (< 1,0 g/kg). Koncentrace dusíku 
kolísají, případně rostou. V posledních letech na části hod-
nocených ploch běžně překračují hodnotu 15 g/kg. Se zvy-
šující se saturací lesních ekosystémů dusíkem pak dochází 
ke vzniku nerovnováhy mezi dusíkem a fosforem, popř. 
mezi dusíkem a dalšími důležitými živinami, což se na stavu 
lesních porostů může projevovat negativně. Dále byl hod-
nocen efekt ponechávání těžebních zbytků v porostech pro 
zlepšení stavu půd a udržení důležitých živin v koloběhu 
lesních porostů.
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VZ 09: Hydrologické a biochemické aspekty 
vodní bilance v malých lesních povodích 

Kateřina Neudertová Hellebrandová

V roce 2018 probíhalo hodnocení vlivu abiotických stre-
sových faktorů na růst smrku na stanovištích mimo jeho 
ekologické optimum, zejména identifikace významných 
stresorů a rizikových stanovišť pro produkci smrku. Dlouho-
dobý stres suchem v letech 2014–2016 ovlivňoval porosty 
ve větším prostorovém měřítku než v letech 2013–2015. 
Oblasti extrémního a výrazného ohrožení smrkových po-
rostů suchem byly ve vegetačním období 2017 menší než 
ve vegetačním období 2016. Byly rovněž posuzovány mož-
nosti identifikace poškození suchem z družicových snímků. 
Dále probíhalo hodnocení dlouhodobých hydrologických 
řad z malých lesních povodí. 

VZ 10: Biodiverzita jako základ zachování 
funkcí lesa v měnících se podmínkách 
prostředí 

Miloš Knížek

Byla zjišťována početnost kukel a kokonů hřebenulí a sos-
nokaze borového a jejich závislost na výskytu hnízd lesních 
mravenců v borových lesích. Pokud se v lesním porostu na-
chází více mravenišť, hustota obou škůdců na této ploše je 
signifikantně nižší. Transkontinentálně byla porovnávána 
fauna kůrovcovitých vyvíjejících se v semenech vybraných 
druhů tropických rostlin. Bylo zjištěno, že druhové složení 
monofágní a oligofágní složky motýlí fauny jedlových po-
rostů se příliš nemění. Velké rozdíly naopak panují v abun-
dančních charakteristikách hlavních druhů (nebyla zjištěna 
přítomnost v minulosti hospodářsky nejdůležitějšího oba-
leče Choristoneura murinana, naopak relativně vysokých 

početností dosahovali obaleči Epinotia nigricana a E. frater-
nana). Byl zjištěn neočekávaně silný výskyt jádrohloda Platy-
pus cylindrus a velmi významně narostla populační hustota 
kůrovce Gnathotrichus materiarius. V dubových a smíšených 
porostech Středního Povltaví a Dyjsko-svrateckého úvalu 
byla monitorována gradace bekyně velkohlavé (Lymantria 
dispar), zejména ve vazbě na preferenci jednotlivých dru-
hů lesních dřevin. Nově zjištěný vývoj tohoto škůdce na 
smrku a borovici představuje potenciálně významné riziko 
pro jehličnaté porosty. Byl publikován první díl komplexní 
publikace o drobných motýlech (Microlepidoptera) Česka 
a navazujícího středoevropského regionu, mezi kterými se 
nachází celá řada významných lesních škůdců. Na základě 
studia vzorků podkorního, dřevokazného a listožravého 
hmyzu bylo popsáno 11 nových druhů červotočů a zjištěno 
nové geografické rozšíření řady zástupců tohoto hmyzu jak 
u nás, tak v Evropě a ve světě. Byla prokázána původnost 
druhu dřevokaza Trypodendron laeve v Evropě.

VZ 11: Záchrana, zachování a reprodukce 
genetických zdrojů rostlin se zaměřením 
na kriticky ohrožené druhy a lesní dřeviny

Pavlína Máchová

V roce 2018 proběhlo venkovní hodnocení vybraných je-
dinců populace tisu v Lužických horách. Dále byla pořízena 
fotodokumentace domácích druhů jeřábů, pomocí mikro-
satelitových markerů byla zkoumána genetická variabilita 
u populací dubu a byly testovány kultivační podmínky in-
dukce organogeneze u dubu. Byly vyvíjeny metody kontroly 
identity reprodukčního materiálu u jeřábu břeku, jeřábu os-
keruše, dále u klonů borovice, břízy pýřité, lípy a olše a byly 
vypracovány metodické postupy pro bezpečné uchovávání 
topolu šedého v ultranízkých teplotách.



Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_jalvarezg
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Na základě již třetího periodického měření výzkumné plochy 
s tisem červeným č. 390 – Rumburk, Líska bylo zjištěno, že na 
živném stanovišti je výškový růst této dřeviny poměrně rych-
lý (většina jedinců dosahuje 13 let od výsadby výšky ca 3 m). 
Dochází zde k vývratům a potvrdila se též v literatuře udá-
vaná časná plodnost na volném prostranství (téměř všich-
ni vysazení jedinci již v daném věku plodí). U studovaných 
dřevin byla potvrzena vhodnost analýzy mikrosatelitových 
lokusů pro ověřování deklarované identity zdrojů repro-
dukčního materiálu, byly identifikovány dostatečně poly-
morfní mikrosatelitové lokusy. Pomocí optimalizovaných 
PCR byly zjištěny hodnoty genetické charakteristiky u po-
pulací dubu. Pro indukci organogeneze u jarních pupenů 
dubů bylo optimalizováno složení média WPM s vyšším ob-
sahem cytokininu BAP.

VZ 12: Záchrana, zachování a reprodukce 
genetických zdrojů rostlin se zaměřením 
na kriticky ohrožené druhy a lesní dřeviny

Jiří Novák

V roce 2018 byla v rámci výzkumného záměru řešena pro-
blematika půdy, vody a biodiverzity související s pěstebními 
opatřeními, tj. zejména obnovou a výchovou lesa a biome-
liorací. Cílem bylo udržení produkční a mimoprodukčních 
funkcí lesa a zajištění stability lesních ekosystémů jak v les-
ním hospodářství, tak i v lesích chráněných území, a to vše 
v kontextu s dalšími prvky krajiny. Pozornost byla věno-
vána i problematice biodiverzity lesních porostů úpravou 
druhové skladby, která zvýší stabilitu lesních ekosystémů 
a současně i odolnost porostů vůči klimatickým a dalším 
extrémům, bude respektovat předpokládané klimatické 
změny a pásmový posun využitelnosti jednotlivých druhů 
dřevin včetně dřevin zdomácnělých a introdukovaných. 
Významnou součástí výzkumu v roce 2018 bylo pokračo-

vání v získávání poznatků pro podporu půdoochranné, 
hydrické a dalších mimoprodukčních funkcí lesa pěstební-
mi opatřeními a výchovou. Výzkum byl zaměřen i na sledo-
vání a hodnocení půdních a hydrologických charakteristik 
porostů na experimentálních plochách a sledování tvorby 
biomasy. Pokračoval i výzkum zaměřený na sociálně rekre-
ační funkce lesa související s druhovou skladbou dřevin 
a  způsoby hospodaření. Byly zahájeny práce na optimali-
zaci uplatnění dřevin na zemědělské půdě (agrolesnictví) 
s  využitím jejich stabilizační funkce a zajištění ochrany 
půdy a vody.

Z dosažených výsledků v roce 2018 lze například uvést, že 
výchovné zásahy v mladých jehličnatých porostech mohou 
ovlivnit roční množství opadu, zvyšují rychlost dekompozi-
ce a pozitivně tak ovlivňují koloběh živin. Čím jsou zásahy 
v mladých porostech intenzivnější, tím déle trvá popisova-
ný efekt. Bylo také zjištěno, že množství opadu se v mla-
dých březových porostech pohybuje kolem 2–3 t/ha roč-
ně, přičemž větve se na celkové hmotnosti opadu podílely 
5–20 %. Dále již z dílčích poznatků výzkumu vyplývá, že po-
užíváním agrolesnických prvků a technologií v zemědělské 
krajině (rozčleňovací pásy dřevin) dochází k několikanásob-
nému snížení vodní eroze.

VZ 13: Trvale udržitelná exploatace populací 
zvěře, jejich ochrana a ochrana životního 
prostředí prostřednictvím bioindikačních 
druhů

František Havránek

Tento výzkumný záměr byl v  roce 2018 řešen pouze pro-
střednictvím projektu Grantové služby Lesů České republi-
ky, s. p., institucionální podpora nebyla čerpána.





27

Projekty NAZV

Pěstební opatření na podporu odolnosti 
lesních porostů vůči vlivům zvýšených 
depozic dusíku 

Vladimír Černohous, 2015–2018, NAZV QJ1520291

Cílem projektu bylo formulovat a doplnit cílená lesopěsteb-
ní hospodářská opatření k omezení dopadů vysoké zátěže 
sloučenin dusíku na lesní ekosystém a plnění jeho produkč-
ní a mimoprodukčních funkcí – především ochrany vod 
a půdy.

V roce 2018 byly doplněny údaje o stavu koncentrace NOx, 
depozice NO3

- a NH4
+ a celkového N z roku 2017 a bylo pro-

vedeno závěrečné zhodnocení jejich trendů v dlouhodo-
bé časové řadě. K problematice koncentrací nitrátového 
a amonného dusíku ve vodě povrchových toků zájmového 
území byly opět odebrány vzorky povrchových vod. V rám-
ci další aktivity byla v roce 2018 opakovaně měřena série 
výzkumných ploch (VP), které jsou rozmístěny v 7. lesním 
vegetačním stupni v oblasti Orlických hor s vysokou depo-
zicí NO3

- a NH4
+. Zvláštní pozornost byla věnována pomalu 

rostoucím semenáčkům a sadebnímu materiálu z různých 
horských zdrojů. Na horských plochách přihnojených prů-
myslovými hnojivy Silvamix a dřevním popelem a na záho-
novém pokusu bylo na podzim 2018 provedeno hodnocení 
růstu jedinců smrku. Dále byla stanovena distribuce nad-
zemní biomasy vzorníků dřevin, byl stanoven průběh růstu 
těchto jedinců a zjištěna akumulace dusíku a dalších živin 
v rámci nadzemní biomasy. Bylo hodnoceno rozložení bio-
masy dřevin a zásoby základních živin podle stanovištních 
podmínek a věku porostu u smrku ztepilého, buku lesního, 
modřínu opadavého a břízy bělokoré. Byl stanoven vliv tě-
žebních zásahů a různé postupy využití nadzemní biomasy 
na snížení zásob dusíku a dalších živin v porostech. V rámci 
další aktivity byly v roce 2018 proměřeny skupiny z přiro-
zené a umělé obnovy smrku a buku, byl hodnocen jejich 
růst a u vybraných jedinců byl stanoven jejich věk. U jedin-
ců z umělé obnovy bylo nutné zohlednit i jejich předchozí 

vývoj ve školce a druh sadebního materiálu (krytokořenný 
a prostokořenný sadební materiál).

Záchrana a reprodukce cenné populace 
topolu šedého

Václav Buriánek, 2015–2018, NAZV QJ1520297

Základním cílem projektu bylo najít efektivní způsob re-
produkce topolu šedého a zahájit obnovu unikátní lokální 
populace, která se nachází na Lesní správě LČR Znojmo se-
verně od Dyjákovic. Tato populace je tvořena jedinci vyšších 
věkových tříd a přirozená obnova porostů probíhá jen velmi 
omezeně.

V roce 2018 bylo provedeno souhrnné zhodnocení genetic-
kých charakteristik u porostů topolu šedého, rodičovských 
stromů a generativních potomstev. Byla zpracována data 
z fragmentačních analýz s využitím jaderných mikrosateli-
tových markerů (SSR markery) do přehledné formy sdělení 
zaměřené na nové poznatky o genetické variabilitě poros-
tů. Bylo pokračováno v hodnocení růstu potomstev topolu 
šedého ve výsadbách na rozdílných stanovištích. Byl po-
rovnáván růst topolu šedého z hlediska stanoviště, sponu 
a pěstební péče. Současně probíhalo množení topolu šedé-
ho pro zakládání výsadeb v oblasti odumírání jasanů. Byly 
vypěstovány sazenice topolu šedého jak generativní, tak 
i vegetativní cestou – jednak metodou in vitro a jednak říz-
kováním. Byly testovány a ověřeny metodické postupy re-
produkce, které umožňují dopěstovat během jednoho roku 
výsadby schopné sazenice z výsevu semen, z in vitro kultury 
i řízkováním. Dále byly realizovány přípravné práce k zalo-
žení směsi klonů topolu šedého. Byly vypěstovány výsadby 
schopné pravokořenné sazenice vybraných uznaných klonů 
získané autovegetativním množením. Jedná se o 7 samčích 
a 4 samičí genotypy, celkem 82 sazenic, které jsou ve školce 
připraveny k jarní výsadbě v roce 2019. Na závěr byla vypra-
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cována metodika využití topolu šedého jako náhrady jasanu 
a olše v obnově zejména lužních lesů. Metodika se zabývá 
všemi praktickými aspekty zavedení topolu šedého do dru-
hové skladby lesa a do lesního hospodářství v 1. – 2.  LVS, 
a  to od získávání osiva a sadebního materiálu potřebných 
parametrů po výchovu založených porostů. Uvedeny jsou 
také mimoprodukční benefity, jejichž význam dalece pře-
sahuje samotnou produkční funkci lesa, jak naznačuje stále 
narůstající rozsah kalamitních situací v lese. Metodika repre-
zentuje modelové řešení aktuálního problému v lesním hos-
podářství, které je založeno na aplikaci dosavadních zna-
lostí o pěstování topolů zcela novým způsobem a na úzké 
spolupráci lesnického výzkumu s lesním provozem a orgány 
státní správy.

Uplatnění douglasky tisolisté v lesním 
hospodářství ČR

Jiří Novák, 2015–2018, NAZV QJ1520299

Cílem projektu bylo stanovit možnosti a postupy uplatnění 
douglasky tisolisté (DG) jako zdomácnělé dřeviny v lesním 
hospodářství ČR. 

V roce 2018 byla definována doporučení vhodných oblastí 
a konkrétních proveniencí pro lesnictví v ČR. Z analýzy bio-
masy douglaskových porostů vyplývá, že vzhledem k velké-
mu poutání živin v biomase porostů je nutné doporučit pěs-
tování douglasky ve směsích s méně náročnými dřevinami 
a  využívání těžebních postupů a technologií ponechávají-
cích jehličí a klest na místě. Při řešení problematiky ochrany 
lesa bylo zjištěno, že množství potenciálních škůdců dou-
glasky z řad hmyzu i houbových patogenů je značné, a to 
jak v oblasti původní domoviny, tak také v místech její int-
rodukce. Na základě řešení projektu byly navrženy i některé 
metody ochrany porostů před působením významných bio-
tických škodlivých činitelů (klikoroh, sypavky atd.). V rámci 
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semenářské problematiky byly dokončeny analýzy obsahu 
vody a vodní aktivity osiva douglasky. Dosavadní poznatky 
z pěstební části projektu potvrzují jednoznačně doporuče-
ní pěstovat douglasku ve směsích. Doporučení v  ověřené 
technologii a certifikované metodice jsou diferencována 
podle použití postupů přirozené, umělé nebo kombinova-
né obnovy. Pozornost je věnována rovněž využití douglasky 
na bývalých zemědělských půdách i při obnově kalamitních 
holin a odpovídajícím výchovným opatřením. Pokračovaly 
také aktivity zaměřené na vliv douglasky na půdy a lesní 
společenstva. Bylo zjištěno, že douglaska velmi významně 
zvyšuje mineralizační potenciál opadu, který je základem 
tvorby půdního humusu. V provedených analýzách kvality 
dřeva se opětovně prokázalo, obdobně jako v předchozích 
letech, že smrk nedosahuje v hodnocených kvalitativních 
charakteristikách parametrů dřeva douglasky. Výsledky ak-
tivit projektu byly průběžně publikovány v aplikovaných 
(ověřená technologie, certifikované metodiky) i  publikač-
ních (vědecké články, kapitoly v knize, příspěvky na seminá-
řích) výstupech.

Využití vegetativních variant rezistentního 
krušnohorského smrku při obnově lesa v 
Krušných horách

Josef Frýdl, 2015–2018, NAZV QJ1520300

Projekt byl zaměřen na řešení problematiky související se 
záchranou a reprodukcí unikátních autochtonních gene-
tických zdrojů smrku ztepilého krušnohorského původu, 
které nejdéle odolávaly destruktivnímu vlivu imisí, a které 
se podařilo zachovat v podmínkách ex situ na lokalitách ve 
středních Čechách.

V předjarním období roku 2018 byly v klonových směsích 
na lokalitě Cukrák provedeny další odběry řízků a roubů. 
Byla tak vytvářena rezerva pro případná vylepšování již za-

ložených výsadeb v podmínkách in situ a ex situ. Byla reali-
zována doplňující terénní šetření navazujících na předcho-
zí vyhledávání vhodných lokalit pro založení ověřovacích 
ploch in situ s řízkovanci krušnohorského smrku, matečnice 
in situ, semenného sadu ex situ a matečnice ex situ. Násled-
ně na vybraných lokalitách proběhly podzimní výsadby – na 
plochách in situ s využitím řízkovanců a na plochách ex situ 
a v obou matečnicích s využitím roubovanců klonů krušno-
horského smrku. Výsadby byly registrovány ÚHÚL jako zdroj 
reprodukčního materiálu. V roce 2018 byly též vyhodnoceny 
výsledky analýz DNA. Ty byly rovněž porovnány s některý-
mi dalšími významnými populacemi smrku z  ČR a získané 
výsledky byly řešitelským týmem publikovány. V roce 2018 
vyšly 2 články typu Jsc, 1 certifikovaná metodika a 2 výstupy 
typu O.
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Modelový postup molekulárně genetické 
charakterizace genové základny jako podklad 
pro účely rozhodování státní správy v oblasti 
zachování a reprodukce genetických zdrojů

Pavlína Máchová, 2015–2018, NAZV QJ1530294

Cílem navrhovaného projektu bylo vyvinutí obecného po-
stupu umožňujícího zhodnotit genetickou diverzitu popu-
lací zájmových dřevin, které mají být zahrnuty do komplexu 
genových základen v rámci jejich vyhlašování.

V roce 2018 byly dokončeny analýzy všech odebraných 
vzorků. V průběhu řešení bylo zanalyzováno a vyhodno-
ceno 627 jedinců smrku ztepilého z modelové genové zá-
kladny. Získané výsledky provedených analýz ukazují na 
podobnost centrálních částí (jader) zkoumané genové zá-
kladny s periferiemi a zmlazením, ostatní zkoumané poros-
ty nacházející se mimo genovou základnu měly genetickou 
strukturu odlišnou. V roce 2018 byl dále proveden odběr 
35 vzorků smrku ztepilého z hospodářského porostu, vzor-
ky byly následně zanalyzovány. Byly statisticky zhodnoce-
ny získané údaje z  provedených měření a fenotypového 
hodnocení dospělých jedinců z vybraných porostů genové 
základny. Ze tří částí genové základny dosahují nejlepších 
hodnot smrky na lokalitě Trčkov. Nejcennější porosty se 
nacházejí v jádrech všech tří částí genové základny. S ná-
růstem vzdálenosti od jader klesá až na výjimky jak produk-
ce, tak kvalita stromů. Svou roli pro hodnocení růstových 
i fenotypových rozdílů však nepochybně hrají i přírodní 
podmínky. Značná vzdálenost méně kvalitních stromů od 
plošně rozlehlých jader zajišťuje ochranu před sprášením 
jejich pylem. Byly zpracovány publikace s využitím výsled-
ků molekulárních analýz typu Jsc a certifikovaná metodika.

Zvyšování adaptability borového hospodářství 
v podmínkách České republiky

Jiří Souček, 2015–2018, NAZV QJ1520037, 
hlavní koordinátor: ČZU v Praze

Cílem projektu bylo definovat a analyzovat postupy přírodě 
blízkého borového hospodářství včetně komplexní kalkula-
ce ekonomické efektivnosti těchto alternativních způsobů 
pěstování a dopadů na kvalitu dřeva, a tím ověřit jejich re-
levantnost.

Aktivity prováděné v roce 2018 se soustředily na hodnocení 
porostních směsí borovice s břízou a borovice s dubem (PLO 
Polabí). Porostní zásoba smíšených porostů borovice s bří-
zou byla srovnatelná se zásobou borových porostů (rozdíly 
do 6 %), obě dřeviny vykazují dobrý zdravotní stav. Sledo-
vání mladých borovic odrůstajících pod clonou přípravného 
porostu břízy potvrdilo odlišné fyziologické charakteristiky 
jehličí ve srovnání s borovicemi rostoucími na volné ploše. 
Ve smíšených porostech borovice se smrkem v podúrovni 
došlo 3 roky po odstranění smrku k zvýšení tloušťkového 
přírůstu borovice, příměs smrku se projevila i na vodím re-
žimu svrchní vrstvy půdy. Návrh postupů úpravy druhové 
skladby a porostní struktury v borových porostech nazna-
čuje možné postupy transformace lesa.
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Využití přirozené environmentální rezistence 
ke zvýšení stability lesních porostů 
plnohodnotně plnících 
mimoprodukční funkce lesa

Jan Liška, 2015–2018, NAZV QJ1520197, 
hlavní koordinátor: ČZU v Praze

Cílem projektu bylo vytvořit na lokálních úrovních systém 
lesohospodářských doporučení, která při respektování sou-
časných způsobů hospodaření významným způsobem zvýší 
stabilitu hospodářských lesů a umožní tak nepřetržité plně-
ní mimoprodukčních funkcí lesa.

V roce 2018 pokračoval podle schválené metodiky sběr 
vzorků bezobratlých živočichů ve smrkových porostech 
na pokusné lokalitě Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem 
(Čechy). Sběr byl prováděn pomocí 20 ks samočinných ná-
razových pastí, umístěných v prostorově a věkově diferen-
covaných typech porostu. Odběry ulovených bezobratlých 
probíhaly v pravidelných intervalech po celou vegetační 
sezónu. Celkem bylo odchyceno 26 678 ks, které byly de-
terminovány do řádů, řád brouci (Coleoptera) byl roztříděn 
do čeledí (celkem 4 939 ks) a sběry předány specialistům 
k druhové identifikaci. Výsledky byly společně s analyzo-
vanými odchyty z  dalších pokusných lokalit využity pro 
zpracování závěrečné zprávy projektu a příslušné plánova-
né výstupy projektu (mimo jiné mapového souboru „Opti-
mální zastoupení smrku ztepilého s ohledem na maximální 
biodiverzitu lesa“).

Aktuální a strategické možnosti 
trvale udržitelného poskytování funkcí lesa 
a služeb polyfunkčního lesního hospodářství 
veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, 
politického a právního v České republice

Vladimír Černohous, 2015–2018, NAZV QJ1530032, 
hlavní koordinátor: ČZU v Praze

V rámci rozsáhlého projektu se pracovníci Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti podíleli převážně 
na řešení dílčího cíle C001 „Oceňování společenské soci-
álně-ekonomické významnosti funkcí lesa a jeho aplikace 
v  ČR“ a cíle C005 „Efektivnost technologií v polyfunkčním 
LH s ohledem na náklady technologií a jejich dopad na kva-
litu životního prostředí, funkcí lesa a služeb LH.“

V rámci řešení projektu, ověřování metodiky, výsledků a do-
stupnosti vstupních dat pro oceňování ekosystémových 
služeb lesa byla certifikovaná metodika (vytvořená a certi-
fikovaná MZe v r. 2017) aplikována na tři vybrané oblastní 
plány rozvoje lesů (OPRL), a to pro přírodní lesní oblast PLO 
03 Karlovarská vrchovina, PLO 08 Křivoklátsko a Český kras, 
a PLO 25 Orlické hory. Pro řešení dané části byl nově zpraco-
ván výpočetní program – aplikace „Sefos“. V rámci závěreč-
ného roku řešení projektu byly zpracovány vědecké publi-
kace (Jsc) zaměřené na postupy oceňování půdoochranné 
funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při pře-
vodu lesních pozemků na pozemky nelesní a na postupy 
oceňování protierozní funkce lesa při používání zejména 
mechanizovaných technologií obnovy.
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Prevence a snižování škod působených zvěří 
a na zvěři při zemědělském hospodaření 
pomocí legislativních opatření a nových 
technických řešení

František Havránek, 2015–2018, NAZV QJ1530348, 
hlavní koordinátor: VÚZT

Cílem projektu bylo analyzovat a ověřit účinnost stávají-
cích opatření (postupů, techniky a technologií) a navrhnout 
nová opatření a technická řešení pro předcházení a minima-
lizaci škod působených zvěří a na zvěři na základě účinnosti, 
funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivnosti. Dalším 
cílem bylo poskytnout metodickou podporu a podklady 
pro uplatňování stávajících a přípravu nových legislativních 
požadavků a poskytnout informace o správných postupech 
a praxi zemědělské a myslivecké veřejnosti včetně přísluš-
ných pracovníků státní správy.

V roce 2018 pokračovalo ověřování kombinovaných a ino-
vovaných zařízení sloužících k plašení zvěře před senosečí, 
testován byl plašič KR01 německé výroby, který kombinuje 

akustické a optické signály s dlouhým časovým odstupem 
tak, aby nedošlo k návyku zvěře. Dále byl testován akustic-
ko-optický plašič vyvinutý pracovištěm VULHM (užitný vzor). 
Proběhlo ověření možnosti využití dronu Parrot Bebob Pro 
Thermal, který nabízí pro vyhledávání zvěře možnost použi-
tí optické kamery (14 Mpx) a termokamery (Flir ONE). Dále 
probíhala telemetrie mláďat srnčí zvěře, která byla před se-
nosečí vynesena do bezpečného prostoru v blízkém okolí 
rizikové lokality a telemetrický monitoring stanovištních ná-
roků a přežívání zaječí zvěře. Výsledky byly prezentovány na 
dvou seminářích a publikovány v časopisech Jimp. 

Diferencované pěstební postupy pro 
chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního 
vegetačního stupně

David Dušek, 2016–2018, NAZV QJ 1620415

Cílem projektu bylo na základě experimentálních výsledků 
stanovit optimální strategii výchovy a obnovy mladých smr-
kových porostů 4. a 5. LVS v oblastech postižených chronic-
kým chřadnutím a odumíráním smrkových porostů.

V roce 2018 pokračovalo sledování dendrometrických para-
metrů a zdravotního stavu stromů na 14 experimentálních 
plochách LHC Huzová a 18 plochách LHC Vítkov. Na základě 
této aktivity byl vytvořen vědecký článek „Vliv výchovných 
zásahů na vývoj mladých chřadnoucích smrkových poros-
tů“ (Jsc). Byla připravena certifikovaná metodika „Pěstební 
doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech je-
jich chřadnutí“ (Nmet). V souladu s plánem bylo také dokon-
čeno vyhodnocení růstu smrku v zájmové oblasti. Probíhalo 
měření a vyhodnocení experimentu s hnojením smrkového 
porostu, které neprokázalo zvýšení vitality smrku po přihno-
jení. Na základě aktivity byl vytvořen vědecký článek „Tloušť-
kový přírůst smrku a buku ve stejnorodých a smíšených po-
rostech“ (Jsc), byl vypracován odborný posudek „Posouzení 
stavu půd v LHC Huzová, Lesy města Olomouce, a. s.“.

Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_isselee
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Metody hodnocení sucha v lesních porostech

Kateřina Neudertová Hellebrandová, 2016–2018,
NAZV QJ 1630441

Cílem projektu bylo definovat efektivní metody hodnocení 
půdního sucha v lesních porostech, využitelné pro státní 
správu jak pro zjišťování rizik, tak pro posuzování oprávně-
nosti vyplácení dotací na kalamitu suchem v lesích.

Bylo ukončeno několikaleté měření intercepce na plochách 
s měřením porostních srážek a půdní vlhkosti v povodích 
Pekelského potoka (přítok Želivky u vodní nádrže Kára-
ný; Středočeská pahorkatina) a Červíku (přítok Ostravice 
u vodní nádrže Šance; Moravskoslezské Beskydy). Výsled-
ky byly následně zpracovány do publikace. V rámci řešení 

projektu došlo k modifikaci agrometeorologického modelu 
AVISO pro standardizované smrkové porosty. Takto uprave-
ný model byl validován na základě dat měřených v terénu 
a  byla vytvořena metodika pro hodnocení dopadů sucha 
ve smrkových porostech. Na základě časových řad spektrál-
ních vegetačních indexů satelitních snímků byl vytvořen 
model vitality lesních porostů a prověřen vliv spektrálních 
vegetačních indexů na změny lesních porostů v důsledku 
klimatického sucha. Každoročně byly v rámci projektu zpra-
covávány mapy ohrožení smrkových porostů suchem, které 
sloužily státní správě mj. i jako jeden z podkladů pro uzná-
vání náhrad za kalamitní škody suchem v lesních porostech. 
Dále byla zpracována certifikovaná metodika pro hodnoce-
ní sucha v porostech smrku ztepilého a bylo vydáno několik 
publikací v odborných časopisech. 

Mapy aktuální vláhové bilance smrkového porostu ve vegetačních obdobích 2012–2015
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Tvorba nových systémů biotechnologických 
opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity 
zemědělských plodin a lesních dřevin

Eva Pokorná, 2016–2018, NAZV QJ1630301, 
hlavní koordinátor: VÚRV, v. v. i.

Cílem projektu bylo vyřešit komplexně problematiku bez-
pečného uchování vegetativně množených rostlin v ultra-
nízkých teplotách a vyvinout nové efektivní biotechnolo-
gické metody pro kryoprezervaci významných vegetativně 
množených plodin a lesních dřevin v ČR.

V roce 2018 byla pozornost věnována testování metody 
kryoprezervace aplikované u topolu šedého (Populus ×can-
escens Aiton Sm.) pro vybraný ohrožený druh jabloně lesní 
(Malus sylvestris Mill.). Různé genotypy jabloně lesní byly 
otestovány při krátkodobém působení chladu (6 °C / 4 týd-
ny) a dlouhodobém působení chladu (6 °C / 8 týdnů) spo-
lečně bez a s působením 0,7 M roztoku sacharózy v délce 
1 týden před vitrifikací. V průběhu vitrifikace byly vzrostné 
vrcholy jabloně lesní inkubovány v  80% PVS3 roztoku po 
dobu 90, 120, 150, 180 a 210 min. Vyhodnocení životnos-
ti rostlinných segmentů bylo provedeno 2. a 8. týden po 
vitrifikaci. Celkově se vyšší životnost projevila u varianty 
neošetřené sacharózou (97,5 %) ve srovnání s regenera-
cí segmentů, k nimž byla aplikována sacharóza (91,78 %). 
Po 8 týdnech od vitrifikace došlo ve srovnání s hodnocením 
u 2týdenních segmentů ke snížení schopnosti regenerace 
rostlin na 63,4 % (segmenty ošetřené sacharózou) a 48,9 % 
(segmenty neošetřené sacharózou).

Naše data naznačují, že aplikace sacharózy nezvyšuje re-
generaci rostlinných segmentů jabloně lesní, které byly 
krátkodobě vystavené podmínkám chladu. Životnost rost-
linných segmentů jabloně lesní otužované 8 týdnů při tep-
lotě 6 °C byla po 2 týdnech vyhodnocení vyšší u  varianty 
s aplikací sacharózy (70,23 %) než u varianty, kde sacharóza 

přidána nebyla (65,57 %). Na základě našich předběžných 
výsledků je dlouhodobé působení chladu s aplikací sacha-
rózy optimální, neboť dochází k vyšší regeneraci segmentů 
jabloně lesní v in vitro podmínkách pro metodu vitrifikace. 
Ve formě certifikované metodiky byly zpracovány metodic-
ké postupy pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu 
šedého v ultra-nízkých teplotách.

Zakládání a výchova směsí přípravných 
a cílových dřevin plnících produkční 
a mimoprodukční funkce lesa v oblasti 
velkoplošně hynoucích smrkových porostů

Jan Leugner, 2018–2022, NAZV QK1810126

Cílem projektu je stanovit efektivní postupy pro obnovou 
porostů s dominancí smrku v oblastech jeho intenzivního 
velkoplošného hynutí s využitím přípravných i cílových 
dřevin tak, aby následné porosty byly dostatečně diferen-
cované, měly vysokou míru stability a dokázaly tak plnit pro-
dukční i mimoprodukční funkce v měnících se podmínkách 
prostředí.

V prvním roce řešení projektu byly práce soustředěny pře-
devším na zakládání nových výzkumných ploch na roz-
sáhlých kalamitních holinách s využitím různých způsobů 
obnovy lesa a také na vyhledávání mladých porostů s vyš-
ším zastoupením přípravných dřevin pro realizaci další fáze 
pěstebních postupů. Pro hodnocení ekonomické efektiv-
nosti byly v prvním roce především zjišťovány vstupní para-
metry nákladů na obnovu lesa.
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Navržení metodických postupů pro zavedení 
systému kontroly deklarovaného původu 
reprodukčního materiálu vybraných lesnicky 
významných druhů dřevin použitého 
pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA 
v podmínkách ČR

Pavlína Máchová, 2018–2022, NAZV QK18101229

Cílem projektu je vypracovat objektivní metodické postupy 
ověřování deklarovaného původu reprodukčního mate-
riálu vybraných lesních dřevin s využitím DNA analýz vy- 
užitelných jednak pro kontrolní systémy státu a jednak pro 
zvýšení spotřebitelské ochrany vlastníků lesa a producentů 
sazenic.

V projektu jsou pro podmínky ČR ověřovány možnosti 
sledování identity reprodukčního materiálu od sběru se-
menného materiálu až po dopěstování sadebního materi-
álu pomocí DNA analýz (SSR případně i jiné typy markerů). 
V  prvním roce řešení byl zajištěn experimentální materiál 
pro smrk ztepilý (celkem 10 oddílů osiva z 9. PLO) a buk lesní 
– z podzimní sběrové sezóny 3 oddíly z 3. PLO (osivo bude 
využito v roce 2019). Pro laboratorní zpracování bylo přija-
to 1800 vzorků smrku ztepilého, vzorky byly lyofilizovány 
a částečně homogenizovány tekutým dusíkem. U části takto 
připravených vzorků již byly provedeny izolace DNA. Byly 
optimalizovány postupy laboratorních DNA analýz, proběh-
la optimalizace PCR reakcí pro 24 polymorfních SSR marke-
rů, které byly seskupeny do 4 multiplexů. DNA analýzy byly 
dále optimalizovány i pro další zájmovou dřevinu, v tomto 
roce byla pozornost zaměřena na jedli bělokorou. Bylo pro-
vedeno fenotypové hodnocení 60 jedinců jedle bělokoré, 
z nichž byl proveden odběr rostlinného materiálu pro DNA 
analýzy, byly optimalizovány postupy laboratorních DNA 
analýz, proběhla optimalizace PCR reakcí pro 17 polymorf-
ních SSR markerů, které byly seskupeny do 3 multiplexů. 

Návrh alternativní druhové skladby dřevin 
pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou 
stabilitou v důsledku fyziologického sucha

Helena Cvrčková, 2018–2022, NAZV QK18101258

Cílem projektu je návrh variant druhové skladby dřevin pro 
zalesňování holin po kalamitním odumírání jasanu a smrku 
na Moravě se zaměřením na zmírnění propadu produkce 
dřeva a vysoký meliorační efekt. V  rámci projektu budou 
vyhodnoceny dlouhodobé výzkumné plochy buku lesního, 
jedle bělokoré, šlechtěných topolů, topolu bílého, černého 
a osiky. Pro charakterizaci genových zdrojů domácích topo-
lů budou využity molekulární metody. Rovněž bude prove-
dena sekvenační analýza cílených úseků genů smrku ztepi-
lého zapojených do odezvy na stres suchem s vytipováním 
využitelných markerů.

V roce 2018 bylo řešeno 5 aktivit. V rámci první aktivity bylo 
změřeno 10 výzkumných ploch testování klonů z českého 
novošlechtění typu Populus ×euroamericana, dále proběhlo 
hodnocení hybridních a nehybridních klonů topolu bílého 
a testy potomstev hybridní osiky z mezidruhového křížení 
Populus tremula × P. tremuloides. Hybridní osika byla hodno-
cena také jako klony získané reprodukcí metodou in vitro. 
U druhé aktivity zaměřené na studium genetické struktury 
u vybraných jedinců topolů bílého a černého probíhaly te-
rénní průzkumy a inventarizace, u vybraných fenotypově 
kvalitních jedinců byly zahájeny DNA analýzy. Při plnění 
třetí aktivity byly na sérii tří provenienčních ploch s bu-
kem lesním hodnoceny kvantitativní a kvalitativní charak-
teristiky proveniencí. Pro účely plnění čtvrté aktivity řešící 
studia genetické proměnlivosti u cílených sekvencí smrku 
ztepilého pomocí specifických DNA markerů byl proveden 
experiment s nádobovým pokusem s využitím geneticky 
identických řízkovanců smrku ztepilého a byly získány vzor-
ky RNA pro sekvenační analýzu. V  rámci páté aktivity bylo 
založeno 5 demonstračních objektů s různými variantami 
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směsí dřevin (dub, lípa, buk, jedle, topol osika) pro sledování 
efektu použití přípravné dřeviny pro urychlení obnovy hlav-
ními hospodářskými dřevinami. Na 2 plochách s probíhají-
cí přirozenou obnovou bude ověřována alternativa využití 
přirozené obnovy jako základu vytvoření hospodářského 
lesa. Demonstrační objekt č. 8 byl založen pro porovnávání 
růstu klonů ze sekcí Aigeiros a Tacamahaca, ´I-476´ (Populus 
×euroamericana) a ´Androscoggin´ (Populus maximowiczii × 
P. trichocarpa).

Vliv dřevinné skladby a struktury lesních 
porostů na mikroklima a hydrologické poměry 
v krajině 

Vít Šrámek, 2018–2022, NAZV QK1810415

Cílem projektu je zpracovat modelové kvantifikace para-
metrů vodní bilance v lesních porostech v závislosti na sta-
novišti, druhové skladbě a způsobu obhospodařování lesů 
pro dešťové i sněhové srážky s využitím dlouhodobých řad 
sledování i aktuálních měření.

Rok 2018 byl prvním rokem řešení projektu. Probíhalo ze-
jména zakládání a dovybavení měřících objektů a získávání 
datových podkladů. Realizováno bylo celkem pět aktivit. 
Byla založena tři malá povodí na Školním lesním podniku 
Masarykův les s různou druhovou skladbou dřevin. Dále 
byly založeny nové plochy pro kvantifikaci vodní bilance 
– dvě na povodí Pekelského potoka, dvě na povodí Červí-
ku, tři  na povodí Útěchov a dvě mimo sledovaná povodí. 
Probíhalo shromažďování údajů o historii lesnického ma-
nagementu na dlouhodobých povodích a plochách. Bylo 
testováno použití bezpilotního prostředku pro termické 
snímkování experimentálních ploch s možností následného 
stanovení plošné transpirace lesních porostů a byl stanoven 
optimální postup pro získání relevantních dat. Probíhala 
i rešerše literárních zdrojů.

Postupy pro minimalizaci škod způsobených 
větrem a sněhem na lesních porostech 
v návaznosti na klimatickou změnu

Jiří Novák, 2018–2022, NAZV QK1810443

Cílem projektu je připravit podklady pro podporu bezpeč-
né produkce lesů z hlediska minimalizace potenciálních 
rizik plynoucích z nepříznivého vlivu abiotických činitelů 
(vítr, sníh) v kontextu klimatické změny.

V prvním roce řešení byla provedena aktualizace databází 
dlouhodobých experimentů VÚLHM se zaměřením na hod-
nocení vlivu pěstebních opatření na působení abiotických 
škodlivých činitelů ve smrkových porostech včetně doplně-
ní aktuálních měření. Dále byl realizován výběr ploch pro 
provozní testování pěstebních opatření na modelovém 
území spolupracujícího podniku. Část výsledků byla již pub-
likována formou článku ve vědeckém časopise a formou re-
ferátu s příspěvkem ve sborníku z mezinárodní konference. 
Cíle a aktivity projektu byly také prezentovány na meziná-
rodním workshopu. V průběhu roku 2018 byly shromáždě-
ny podklady pro řešení projektu. Na úrovni kancelářského 
zpracování bylo započato s přípravou dat a výpočetních al-
goritmů pro vytvoření mechanismu, který bude použit pro 
sestavení charakteristik stability stromů a porostů. Cílem je 
vytvoření informační databáze jednotlivých charakteristik 
statické a mechanické stability stromů v kombinaci s para-
metry globálního ohrožení stromů a porostů, které budou 
sloužit k  vytvoření komplexního indexu stability stromů 
a komplexního indexu stability lesních porostů.



38 38

Lesnické hospodaření v oblastech postižených 
dlouhodobým suchem

Petr Zahradník, 2018–2020, NAZV QK1820091

Cílem projektu je vypracovat postupy obnovy a výchovy 
porostů ohrožených suchem včetně využití tolerantních 
populací, vyhodnotit dopady sucha v kontextu přemnožení 
biotických škodlivých činitelů, optimalizovat obranná opat-
ření proti podkornímu hmyzu a hlodavcům a vyhodnotit 
relevantní dlouhodobé provenienční plochy.

V prvním roce řešení byly především zakládány pokus-
né plochy a zahájen sběr dat. Byly změřeny kvantitativní 
a kvalitativní dendrometrické parametry všech stromů ros-
toucích na výzkumných plochách Javorník, Červená Voda 
a Karlovice, Mnichov. V oblasti Drahanské vrchoviny a Níz-
kého Jeseníku byly založeny plochy s výsadbou buku lesní-
ho, pro výzkum vlivu hlodavců na obnovu lesa. Na severní 
Moravě byla založena série šesti nových experimentálních 
ploch s výchovou smrku ve směsi s dalšími dřevinami. Byly 
odebrány půdní sondy a instalovány opadoměry. Byla pro-
vedena periodická dendrometrická měření a  sledování 
zdravotního stavu na deseti experimentálních ve východ-
ních Čechách. Na trojici nově založených experimentálních 
ploch v okrese Rychnov nad Kněžnou byly instalovány pří-
stroje pro sledování vodního a radiačního režimu ve smrko-
vém porostu v závislosti na způsobu výchovy. Byl hodno-
cen vliv vodního stresu sadebního materiálu na ujímavost 
a následný růst po výsadbě. Sazenice byly vystavovány zá-
měrnému vysychání po dobu 0, 2, 4 a 6 hodin. Na dvou lo-
kalitách v bývalém smrkovém porostu se silným infekčním 
tlakem václavky byly na jaře 2018 vysazeny sazenice smr-

ku ztepilého, jedle bělokoré a buku lesního. Část sazenic 
byla ošetřena mykorizním přípravkem, část mykorhizním 
přípravkem v kombinaci s hnojivem a zbývající neošetře-
né sazenice sloužily jako kontrola. Proběhlo měření výšky 
sazenic, tloušťky kořenového krčku a hodnocení mortality. 
V oblasti severní Moravy byly založeny a podrobně zamě-
řeny tři výškové transekty (celkem 14  ploch) v dospělých 
smrkových porostech ve 3.-6. LVS v nadmořských výškách 
od 388 do 806 m n. m. Ze všech živých smrků na ploše byly 
odebrány vývrty a u všech stromů byl hodnocen zdravotní 
stav korun. Byla zpracována databáze časových řad indexů 
Wetness a NDMI pro oblast severní Moravy z družicových 
snímků systému LANDSAT pro období 2000–2018. Z data-
báze LOS byly shromážděny údaje o těžbách způsobených 
suchem, kůrovci a václavkou, údaje byly lokalizovány do 
map dle okresů.
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Projekty TAČR

Postupy lesnického hospodaření v lesích 
vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance 
živin, sekvestrace uhlíku a udržení 
organické hmoty v lesních půdách

Vít Šrámek, 2017–2020, TAČR TH02030659

Cílem projektu je zjistit klíčové parametry bilance živin, 
uhlíku a organické hmoty v lesních půdách v podmínkách 
hospodářství vyšších poloh (pátý a šestý lesní vegetační stu-
peň) v lesích s významnou produkční funkcí, zmapovat stav 
půd a reálných možností využití těžebních zbytků, které ne-
ohrozí půdní vlastnosti, a doporučit praktická opatření pro 
lesnický management. 

V roce 2018 byl ukončen průzkum vlastností lesních půd 
a výživy lesních porostů (vyhodnocení chemických analýz) 
na majetku Kinský Žďár, a. s., v oblasti Žďárských vrchů. Pro-
bíhaly odběry a analýzy půdní vody na výzkumných plo-
chách s odlišnými metodami nakládání s těžebními zbyt-
ky. Byly zahájeny práce na kvantifikace odnosu biomasy 
(C a hlavních živin) při obvyklé úrovni prořezávek a probírek 
v lesních porostech. Rovněž byly zahájeny práce na vyhod-
nocení přínosu přihnojování lesních porostů na bilanci živin 
v ekosystému.
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Hnojiva pro lesní hospodářství

Radek Novotný, 2017–2020, TAČR TH02030785

Cílem projektu je vyrobit a otestovat hnojiva použitel-
ná v  lesním hospodářství – optimalizovat jejich skladbu, 
vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití 
v lesnictví. Hnojiva by měla být využitelná jak v porostech 
na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak 
především v lesním školkařství při pěstování prostokořen-
ného sadebního materiálu na minerální půdě.

V roce 2018 proběhlo hodnocení pokusných ploch ve vy-
braných lesních školkách, byly provedeny odběry a analý-
zy půdních vzorků a vzorků asimilačního aparátu sazenic. 
V  lesních porostech proběhlo v květnu přihnojení vybra-
ných výsadeb a průběžně probíhal odběr půdní vody pro 
srovnání množství živin na hnojené a kontrolní ploše. Byla 
zpracována rešerše literárních zdrojů s tématem hnojení sa-
zenic lesních dřevin. Byl připraven návrh složení hnojiv pro 
lesní školky a pro přihnojení výsadeb v lesních porostech.

Vývoj metodicko-technických postupů 
minimalizace dopadů lesního hospodářství na 
kvalitu podzemních vod 
v důsledku nadbytečné migrace 
reaktivních forem dusíku a fosforu

Jan Leugner, 2017–2020, TAČR TH02030823

Cílem řešení je naplnit dvě tematické domény objektivní-
mi informacemi a funkčními technickými postupy. V prvé 
řadě zmapovat a exaktně vyjádřit změnu odstranění dřevní 
hmoty lesa na dynamiku průsaku reaktivních forem dusíku/
fosforu. Následně vyvinout metodické doporučení posou-
zení dopadů na podzemní vody a vyvinout nejvhodnější 
postup obnovy lesa z hlediska minimalizace nežádoucích 
migračních dopadů sloučenin dusíku na kvalitu podzem-
ních vod.
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Rok 2018 byl obdobím analýzy změn migračních parametrů 
dusíku a fosforu v důsledku odtěžení dřevní hmoty a vývoj 
technologického opatření záchytu. V rámci celého roku pro-
bíhala práce na jednotlivých dílčích cílech projektu – pokra-
čoval hydrogeologický monitoring, byla zahájeny příprava 
obnovy lesa, probíhala analýza změn v migraci prvků v dů-
sledku absence stromů (migrační model 2), proběhl vývoj 
biotechnologického řešení záchytu amonných iontů – test 
v umělých pěstebních podmínkách, akční plán efektivnější 
obnovy lesa po odtěžení, pokračuje experimentální produk-
ce biotechnologického preparátu.

Optimalizace morfologické kvality 
sadebního materiálu pro obnovu lesa

Jarmila Nárovcová, 2017–2019, TAČR TH02030253, 
hlavní koordinátor: Lesoškolky, s. r. o.

Navrhovaný výzkum si klade za cíl získat nové exaktní po-
znatky využitelné lesnickou praxí při posuzování morfolo-
gické kvality (zejména při rozlišování tvarových vad nad-
zemních a kořenových částí) u sadebního materiálu lesních 
dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování.

V průběhu roku 2018 řešení naplňovalo tyto aktivity: (1) Kri-
tické šetření aktuální morfologické kvality sadebního ma-
teriálu lesních dřevin (SLMD) ve znacích tvar nadzemních 
částí a kořenů – detailní analýza školkařské produkce. 
(2) Matematicko-statistická analýza dat biometrických mě-
ření vzorníků SMLD. (3) Zakládání srovnávacích a kontrol-
ních výsadeb SMLD s vybranými tvarovými deformacemi 
na plochách školkařského střediska Řečany nad Labem (LE-
SOŠKOLKY s.r.o.) a Velkoškolky Kladíkov v Moravském Písku 
(Kloboucká lesní s.r.o.). (4) Hodnocení vývoje tvarových de-
formací v odrůstajících kulturách. (5) Kritický rozbor stávají-
cích požadavků, rozpracování revizí a návrhů nových kritérií 
tvaru nadzemních částí a kořenů.

Genetická charakterizace populací dubů 
s omezenou možností přirozené obnovy 
a efektivní reprodukce místních genotypů 
metodou organogeneze pro podporu 
udržení těchto druhů v jejich přirozených 
společenstvech

Eva Pokorná, Martina Komárková, 2018–2019, 
TAČR TJ01000385

Cílem projektu je podpora zachování populací dubů z lo-
kalit, na nichž mají značně ztížené podmínky k reprodukci. 
Projekt zahrnuje: 1) provedení terénního šetření a výběru je-
dinců podle fenotypových vlastností v dané lokalitě, 2) sběr 
dormantních pupenů ohrožených populací dubů, 3) zhod-
nocení genetické variability pomocí molekulárních markerů 
4) vegetativní množení mikropropagační metodou se sna-
hou o dopěstování výsadby schopných sazenic.

V  roce 2018 byly vybrány vhodné lokality, na nichž bylo 
vybráno a popsáno 60 donorových jedinců. Na  jaře a na 
podzim 2018 byl uskutečněn odběr dormantních pupenů 
u  vybraných porostů pro mikropropagaci. Indukce orga-
nogeneze u dormantních pupenů byla navozena pomocí 
média WPM s vyšším obsahem cytokininu BAP, schopnost 
počáteční proliferace se ukázala být spíše klonově spe-
cifická. Ke konci roku 2018 započalo testování komerčně 
dostupných agarů, jejichž kvalita se ukázala jako důležitý 
faktor pro úspěšnou multiplikaci a růst výhonů explantátů 
dubů. Byly provedeny i odběry mladých listů pro analýzy 
DNA. Byly provedeny izolace DNA a fragmentační analýzy 
pomocí 11 SSR markerů. Analýzy a vyhodnocení byly pro-
vedeny u všech 60 odebraných vzorků.
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Monitoring zdravotního stavu lesa

Národní koordinační centrum monitoringu 
zdravotního stavu lesů v rámci programu 
ICP Forests

Vít Šrámek, 2018–2022, O–12/2018

Program ICP Forests byl ustanoven v roce 1986 v rámci 
Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hra-
nice států (CLRTAP), sjednané při Evropské hospodářské ko-
misi Organizace spojených národů (EHK OSN) 13. listopadu 
1979. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od svého 
vzniku dne 1. ledna 1993, kdy převzala závazky Českoslo-
venska, pro něž Úmluva vstoupila v platnost dne 22. března 
1984 (5/1985 Sb. m. s.). Zajištění monitoringu zdravotního 
stavu lesů v systému ICP Forests dále vyplývá např. z rezolu-
ce S1 Ministerské konference o ochraně lesů ve Štrasburku 
(1990) či z Národního lesnického programu přijatého Usne-
sením vlády ČR 1221/2008.

Naplňování programu monitoringu probíhá ve třech blo-
cích. Úroveň I – monitoring v pravidelné síti ploch zahrnuje 
šetření zdravotního stavu a slouží jako základní úroveň pro 
hodnocení vitality a zdravotního stavu lesů v České repub-
lice i v Evropě. V roce 2018 bylo hodnoceno 306 ploch. Vý-
sledky ukazují zhoršení zdravotního stavu lesů v souvislosti 
s výrazným suchem ve vegetačním období a s šířením bio-
tických škůdců. 

Od roku 1994 je provozována také Úroveň II – intenzivní mo-
nitoring lesních ekosystémů, který v České republice v sou-
časné době zahrnuje kontinuální měření na šesti plochách. 
Úroveň II zajišťuje informace o procesech v lesních ekosys-
témech a kromě hodnocení zdravotního stavu dřevin shro-
mažďuje informace o celé řadě faktorů, které ho ovlivňují, 
jako jsou meteorologické veličiny, vstup atmosférických de-
pozic, chemismus půdního roztoku či výživa dřevin. V roce 
2018 proběhlo podrobné hodnocení zdravotního stavu na 
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10 plochách. Podrobné měření parametrů prostředí je reali-
zováno na šesti plochách.  

Obě předchozí úrovně spadají pod společnou koordinaci 
– zajištění funkce národního koordinačního centra (NFC) 
programu. Tato část zahrnuje zejména komunikaci s řídí-
cím centrem programu (PCC) v Eberswalde, zajištění účasti 

zástupců České republiky na zasedání vrcholného řídícího 
orgánu programu (Task Force), zastoupení odborníků na 
jednání expertních panelů (EP), které připravují metodiky 
a koordinují odbornou náplň v jednotlivých zemích progra-
mu a v neposlední řadě shromáždění, validaci a předání dat 
do mezinárodní databáze programu. 
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Mezinárodní projekty

Opatření green infrastructure z víceúčelového 
využití odpadních kalů (greenIKK) 
prostřednictvím přeshraniční spolupráce

Radek Novotný, 2017–2019, INTERREG BY-CZ 70

Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren 
odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového 
využití v cílovém regionu. 

V roce 2018 probíhalo hodnocení dat získaných v průběhu 
roku 2017 dotazníkovým šetřením v obcích a v čistírnách 
odpadních vod v projektovém území, hodnoceny byly také 
různé aspekty možných způsobů zpracování kalů (sušení, 
spalování, zpětné získávání živin, použití k výrobě kompo-
stů apod.). Proběhlo vyhodnocení analýzy půdních a rostlin-
ných vzorků z vybraných revírů LS Přimda a proběhly odbě-
ry vzorků půdy a asimilačního aparátu dřevin na německé 
straně Českého lesa (Oberpfalzer Wald).

“GREEN IKK”
(EU-PROJEKT 70)

GREEN INFRASTRUCTURE
MAßNAHMEN AUS

KLÄRSCHLAMM-KASKADENNUTZUNG
(GREEN IKK)

MITTELS GRENZÜBERSCHREITENDER
INTERREGIONALER ZUSAMMENARBEIT

Opatření green infrastructure
z víceúčelového využití odpadních kalů

(green IKK)
prostřednictvím přeshraniční
interregionální spolupráce

LAUFZEIT
Doba řešení

01. Januar 2017 – 31. Dezember 2019
1. ledna 2017 – 31. prosince 2019

PROJEKTGEBIET
Projektové území

Landkreis Tirschenreuth (Stiftland)
Tschechien (Region Eger)
Okres Tirchenreuth
Česko (Chebsko)

Gefördert durch die Europäische Union
Podpořeno Evropskou unií KONTAKT:

Johannes Prechtl, Dipl.-Pol.
Projektmanager „green IKK“
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  +49 (0 ) 9635 / 9242378
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Další a jiná činnost

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

Další činnost

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

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

•	 Testování, měření, analýzy a kontroly.

•	 Zpracování dat, služby databank, správa sítí.

•	 Výroba hnojiv.

•	 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 
akcí.

•	 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a  ob-
dobných akcí.

•	 Reklamní činnost a marketing.

•	 Vydavatelské a nakladatelské služby.

•	 Grafické a kresličské práce.

•	 Soudně znalecká činnost v  oborech čistota ovzduší, 
doprava, chemie, lesní hospodářství, ochrana přírody, 
patenty, vynálezy, vodní hospodářství a  zemědělství 
– poškozování lesních porostů imisemi, technologie 
a mechanizace dopravy dříví, výstavba a údržby lesních 
cest, aplikace pesticidů v ochraně lesa, hnojení lesních 
porostů umělými hnojivy, genetika, šlechtění a  intro-
dukce dřevin, fytocenóza dřevin, obnova, ošetřování 
a výchova porostů, semenářství, ochrana dřevin a dřev-
ní hmoty proti biotickým a abiotickým činitelům včet-
ně aplikace pesticidů, technologie a mechanizace prací 
ve školkách, při obnově porostů, těžbě a soustřeďování 
dříví a ve výstavbě a údržbě cest, chov zvěře, ochrana 
a péče o zvěř, lov zvěře a škody zvěří, poškozování po-
rostů imisemi, projektování automatizovaných systémů 
řízení, poškozování lesních porostů imisemi, ochrana 
lesních dřevin proti biotickým a  abiotickým činitelům 
včetně aplikace pesticidů, narušení fytocenózy lesních 
dřevin, chov a péče o lovnou zvěř, technologie a mecha-
nizace prací v lesních školkách, v obnově lesních poros-
tů, v dopravě dříví a ve výstavbě a údržbě lesních cest, 
škody způsobené lesnickou činností na  zdrojích vody, 
chov lovné zvěře, její ochrana, péče o lov.

Jiná činnost

je prováděna v oblasti přírodních a biologických věd, lesní-
ho hospodářství a myslivosti, financována je z neveřejných 
zdrojů.
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Další činnost

Lesní ochranná služba

Miloš Knížek, 2018–2021, O – 1/2018

Na základě specifikací činností smlouvy o dílo s MZe byly 
v  roce 2018 uskutečněny následující práce: v  rámci pora-
denské činnosti bylo zpracováno celkem 393 případů, ze 
kterých představovalo 60 případů terénní šetření a labora-
torně bylo řešeno celkem 333 případů. Byla zpracována sta-
noviska pro 72 vzorků půd a rostlinného materiálu v rámci 
zjišťování stavu půd a poškození a chřadnutí lesních poros-
tů. Bylo uspořádáno celkem 49 seminářů, instruktáží či ško-
lení, zejména s problematikou ochrany lesa před podkor-
ním hmyzem, houbovými patogeny a použití chemických 
prostředků v ochraně lesa. Pracovníci LOS se aktivně účast-
nili několika dalších seminářů, i mezinárodních, např. „Aktu-
álne problémy v ochrane lesa“ na Slovensku, setkání exper-
tů na ochranu lesa ve Vídni, trojstranné setkání pracovníků 
LOS na Slovensku (vzájemná prezentace výzkumu, činnosti 
v  rámci plnění úkolů LOS a diskuze problematiky ochrany 
lesa v jednotlivých zemích – Česko, Polsko a Slovensko), jed-
nání EFI k situaci v Bialověžském lese a další. Dne 19. dubna 
2018 byl uspořádán v  Kongresovém a vzdělávacím centru 
Floret v Průhonicích celostátní seminář Lesní ochranné služ-
by s mezinárodní účastí (byli pozváni experti z Polska a Slo-
venska, 177 registrovaných účastníků). Odborný program 
byl věnován tématu „Kůrovcová kalamita a možnosti řešení“. 

Byly provedeny práce a terénní šetření v rámci vyhodnoco-
vání početnosti jednotlivých biotických škodlivých činitelů 
(kontrola vývoje lýkožrouta smrkového a dalších kůrovců na 
smrku, borovici a případně i dalších dřevinách, a to zejmé-
na na jižní Moravě a ve východních a jižních Čechách, kon-
trola výskytu bekyně velkohlavé, mnišky, pilatek na smrku, 
píďalky podzimní, sosnokaza borového). Zpráva o  výskytu 
lesních škodlivých činitelů, přehled za rok 2017 s výhledem 
na rok 2018, byla vydána tradiční formou Supplementa ča-
sopisu Zpravodaj ochrany lesa. Tento přehled byl rovněž 
prezentován na četných seminářích i mezinárodních setká-

ních a v odborných časopisech (např. LP, Zpravodaj SVOL). 
Obdobně byly prezentovány další výstupy publikované 
v rámci LOS, např. letáky k aktuálním otázkám ochrany lesa 
(sucho, podkorní hmyz, houbová onemocnění). Byly nově 
vydány tři letáky – metodické pokyny na ochranu lesa. 
Údaje za ochranu lesa byly rovněž poskytnuty pro Zprávu 
o stavu lesa a lesního hospodářství ČR a statistické ročen-
ky. V odborném tisku bylo publikováno celkem 34 příspěv-
ků k aktuálním tématům ochrany lesa. Na základě žádostí 
o  poskytnutí dotací držitelů pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, které byly postiženy kalamitou, bylo vydáno 62 
stanovisek. Byl vydán Seznam povolených přípravků a dal-
ších prostředků na ochranu lesa 2018. Pro potřeby melio-
račních zásahů a vyhodnocení jejich účinků bylo odebrá-
no a analyzováno 166 vzorků půd z 52 odběrových míst, 
52  vzorků jehličí z  26  odběrových míst, 48 vzorků půdní 
vody a depozic.

Zajištění expertní a poradenské činnosti 
v oboru lesního semenářství a školkařství, 
zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, 
zalesňování, biotechnologií a využívání 
introdukovaných a rychlerostoucích dřevin

Jan Leugner, Pavlína Máchová, Pavel Kotrla, Petr Novotný, 
2018–2023, O–28/2017

V oblasti lesního semenářství bylo zpracováno 1 000 vzorků 
a provedeno 2 263 zkoušek kvality semen 21 druhů lesních 
dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil 
smrk ztepilý (50 %), borovice lesní (26 %), duby (7 %), jedle 
bělokorá (6 %), douglaska tisolistá (5 %), třešeň ptačí (4 %) 
buk lesní (3 %). Dále byl hodnocen zdravotní stav lesního 
osiva (monitoring výskytu škodlivých činitelů). Zdravotní 
rozbory (80 případů) byly provedeny u skladovaných vzor-



52

ků douglasky tisolisté, dále pak buku lesního, lípy malolisté 
a dubu letního. Dále byl průběžně prováděn sběr, zpracová-
ní a archivace údajů o kvalitě SeMLD (databáze SEMKON).

Bylo provedeno 42 rozborů kvality sadebního materiálu 
lesních dřevin v akreditované zkušební laboratoři „Školkař-
ská kontrola“, 5 komplexních testů biologické nezávadnosti 
pěstebních obalů pro pěstování krytokořenného sadebního 
materiálu, 20 případů expertní a poradenská činnost men-
šího rozsahu pro vlastníky lesa a držitele licencí při obnově, 
zalesňování a výchově lesa. Dále byla zajištěna funkčnost 
45  demonstračních objektů pro expertní a poradenskou 
činnost při obnově a výchově lesa, sběr dat z demonstrač-
ních objektů, zpracovávání dat a jejich archivace. V poradní 
činnosti v rámci odborných seminářů a terénního poraden-
ství byla provedena v celkovém rozsahu 1 423 hodin.

V  oblasti biotechnologií byly v roce 2018 zpracovány 
a  předneseny příspěvky týkající se využití biotechnologií 
pro odbornou veřejnost. Na základě požadavků vlastníků 
lesů byly připraveny analýzy DNA pro ověřování genetické 
skladby a původu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 
šetření bylo provedeno např. v semenných sadech LP, BO, 
dále v  porostech KOS. Do databáze referenčních vzorků 
byly zařazeny výsledky molekulárních analýz u 109 jedinců 
DB, 90 jedinců BK, 90 jedinců SM, 90 jedinců MD, 40 jedin-
ců BO, 44 jedinců BRK a 37 jedinců KL. Na základě poža-
davků vlastníků lesa bylo optimalizováno složení živných 
médií pro indukci a následnou multiplikaci vybraných klo-
nů třešně ptačí, jeřábu břeku, lípy srdčité, jilmu vazu, dubu 
letního a jeřábu oskeruše. V rámci činnosti bylo prováděno 
dlouhodobé sledování a hodnocení růstu klonů a prove-
niencí na testovacích plochách hospodářsky významných, 
příp. i  vtroušených lesních dřevin pro demonstraci růstu 
a  vývoje výpěstků in vitro. Na 30 ověřovacích výsadbách 

domácích druhů lesních dřevin bylo provedeno hodnocení 
za účelem získání informací o  geneticky podmíněné pro-
měnlivosti.

V oblasti rychlerostoucích dřevin byly zpracovány 2 vědecké 
články, 1 certifikovaná metodika, 2 kapitoly do knih a před-
neseny 2 příspěvky na seminářích, týkající se problematiky 
introdukovaných dřevin (exotické druhy rodu Abies, Pinus 
contorta), do vyhlášky č. 298/2018 Sb. byl promítnut 1 výsle-
dek legislativní povahy. Proběhly práce na zajištění odborné 
údržby a výchovy vybraných ploch a na dalších byla realizo-
vána venkovní měření. Na základě požadavků vlastníků lesa 
byly provedeny revize, příp. odběr vzorků a hodnocení růstu 
introdukovaných dřevin na několika objektech.

Ve VS Kunovice byla odborně a technicky zabezpečena 
údržba 1050 klonů cenných sbírek rychlerostoucích dřevin 
v  podmínkách ex situ. Udržovací šlechtění v těchto klono-
vých archivech je zaměřeno na zachování genetické variabi-
lity a kontinuity reprodukce klonů včetně stálé péče o dobrý 
zdravotní stav. V rámci doplňování cenných sbírek topolů 
a vrb bylo v průběhu roku provedeno vyhledání, odběr rost-
linného materiálu a jeho reprodukce pro zařazení do klono-
vých archivů v rozsahu 15 nových klonů (10 klonů topolu 
černého v oblasti Poodří, dale 2 klony topolu bílého a 6 klo-
nů vrb). Poradenství v oblasti rychlerostoucích dřevin bylo 
zaměřeno na problematiku výsadby a pěstování topolu čer-
ného a šedého v lesních porostech, dále pak topolů uzna-
ných pro pěstování na dřevní hmotu, reprodukce, výsadby 
a pěstování včelařských vrb. Zvýšený zájem byl rovněž o in-
formace týkající se problematiky pěstování sadebního ma-
teriálu osiky z osiva. Na jaře proběhlo pravidelné zasedání 
„Topolářské komise ČR“ (spolku pro rychlerostoucí dřeviny), 
v srpnu jsme byli spoluorganizátory celostátního semináře 
„Vrba – dřevina roku“.
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Kontrola kvality leteckého vápnění lesů

Vít Šrámek, 2017–2018, O–10/2017

VÚLHM se pravidelně podílí na kontrole účinnosti letecké-
ho vápnění lesů. V roce 2018 byly kontrolovány zásahy na 
následujících lokalitách v Krušných horách – Kraslice, Hor-
ní Blatná, Jáchymov, Kovářská, Vejprty, Kryštofovy Hamry, 
Hora sv. Kateřiny, Blatno, Jirkov, Litvínov, Cínovec. V rámci 
kontroly bylo odebráno 45 vzorků vápence, u nichž bylo 
kontrolováno chemické složení (obsah účinných látek – 
Ca a Mg a rizikových prvků – As, Cd, Cr, Hg a Pb) a zrnitostní 
složení. V oblastech, kde vápnění probíhá v blízkosti vodá-
renských zdrojů, byly předmětem kontroly rovněž obsahy 
Ni, Sb a Se. Dále je kontrolováno, zda aplikovaná dávka 
odpovídá smlouvě a zda nedochází k úletu vápence mimo 
stanovené lokality. V roce 2018 nebyla zjištěna žádná po-
chybení ze strany dodavatelů.

Expertní a poradenská činnost v oboru 
ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace 
složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních 
ekosystémů, jakož i osvěta a informační 
kampaň pro vlastníky a nájemce lesa 
držitele a uživatele honiteb

František Havránek, 2018–2020, O–2/2018

Cílem činnosti je dle požadavků majitelů a nájemců lesů, 
popř. honiteb vypracovávat odborné posudky stavu ge-
nofondu a kvality populací, zdravotního stavu (patomor-
fologie, parazitologie, zatíženost prostředí cizorodými lát-
kami), vyhodnocení mysliveckého managementu v rámci 
populací nebo honiteb, navržení úprav prostředí z hlediska 
potravní nabídky, a tím i způsoby potlačení zatížení lesních 
porostů okusem, loupáním či zpomalením přirozené obno-
vy lesa a  způsoby omezení vzniku škod na  zemědělských 
pozemcích.

V roce 2018 bylo realizováno 109 informačních aktivit od vý-
voje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné 
kapacity prostředí a současný stav populací zvěře, monito-
ringu zahraničních a tuzemských aktivit, po přípravu a zajiš-
ťování kampaní, seminářů, atd. Pro zabezpečení diagnostiky 
a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na 
stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav zvěře 
bylo realizováno 12 projektů. Ve třech případech byl iden-
tifikován a výběrově řešen projekt stavu ochrany lesa v ob-
lasti. Pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce 
obor a bažantnic v lesích zvláštního určení bylo zpracováno 
5 projektů. Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří 
na zemědělských pozemcích souvisejících s lesními porosty 
a v oblasti expandujících druhů, jejichž sezonní stávaniště 
jsou v lese, a především činnosti v souvislosti s eradikací 
AMP, byla realizována ve více než 30 případech. Pro objed-
navatele byly zpracovány víceleté, proveditelné plány lovu 
a management honiteb (10 případů).
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Expertní a poradenská služba 
spojená s přenosem výsledků lesnického 
a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 
2017–2021 

Jan Řezáč, 2017–2021, O – 12/2017

Ústav prostřednictvím Lesnického informačního centra 
(LIC) realizuje veřejnou zakázku, v jejímž rámci poskytu-
je průběžný odborný poradenský servis a zajišťuje šíření 
a dostupnost výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu 
vlastníkům lesů a subjektům hospodařícím v lesích. LIC se 
organizačně podílí na zajištění odborných akcí, školení a te-

matických seminářů. Spravuje oborovou knihovnu, zpraco-
vává domácí a zahraniční lesnickou a mysliveckou literaturu, 
vydává vědecké a informační publikace. V oblasti komuni-
kace s veřejností popularizuje a propaguje lesnický a mysli-
vecký výzkum a celé lesní hospodářství a myslivost.

Knihovna VÚLHM, v. v. i., s pracovišti ve Strnadech a v Opoč-
ně, obhospodařuje a průběžně aktualizuje knižní fond číta-
jící necelých 70 tis. domácích i zahraničních publikací a plní 
standardní knihovnické činnosti (akvizice, katalogizace, 
půjčování knih a časopisů, meziknihovní výpůjční služba, 
mezinárodní výměna publikací, dokumentace a archivace 
publikací, zpráv atd.). Mezi hlavní úkoly vědecké knihovny 
VÚLHM patří rozšiřování a uchování bohatého knižního i ča-
sopiseckého fondu dalším generacím a poskytování kom-
plexních knihovnicko-informačních služeb veřejnosti.

V roce 2018 bylo zpracováno a uloženo do on-line katalo-
gu knihovny 1165 výpisků článků z odborných lesnických 
a mysliveckých časopisů vydávaných v České a Slovenské 
republice; bylo vyřízeno celkem 444 dotazů k nalezení rele-
vantních zdrojů z oboru lesního hospodářství a myslivosti, 
zpracováno 12 rešerší odborných témat zadaných vlastníky 
lesů. 

Při shromažďování lesnické a myslivecké literatury z České 
republiky i ze zahraničí, založení, vedení a rozšiřování od-
borné lesnické a myslivecké knihovny, správě a průběžné 
aktualizace databází vyhledávacího on-line systému bylo do 
fondu knihovny získáno a zkatalogizováno 136 odborných 
publikací, 340 titulů (854 ks) odborných časopisů s lesnic-
kou a mysliveckou tématikou. Knihovnický systém Clavius 
obsahuje 1342 nových záznamů (seriály, knihy, brožury). 
Do elektronického Souborného katalogu České republiky 
(Caslin), který spravuje Národní knihovna ČR, bylo ulože-
no 86  nových záznamů. Zkatalogizováno a uloženo bylo 
29  cestovních a závěrečných zpráv. Osobně, telefonickou 
nebo e-mailovou komunikací bylo v  roce 2018 vyřízeno 
867 výpůjček českých i cizojazyčných knih, brožur a odbor-
ných lesnických a mysliveckých časopisů. V rámci mezikni-
hovní výpůjční služby bylo vyřízeno a odesláno 59 výpůjček.
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Odborným knihovnám a odborné lesnické veřejnosti bylo 
v roce 2018 zasláno v rámci výměnné spolupráce po České 
republice celkem 240 publikací vydaných výzkumným ústa-
vem, do zahraničí bylo odesláno 60 publikací.

Útvar LIC také zajišťuje přístupy k elektronickým informač-
ním zdrojům vědeckých informací. Pracovníci ústavu mají 
plnohodnotný přístup k  databázím SCOPUS, SPRINGER, 
CAB Abstracts, ProQuest a Web of Science. Časopis Zprávy 
lesnického výzkumu je excerpován v  databázích SCOPUS 
a EBSCO, sledován je v databázi Web of Science (ESCI).

Další činností pracovníků LIC je práce s databází RIV – Regis-
trem informací o výsledcích dosažených při řešení aktivit ve 
výzkumu, vývoji a inovacích.

Součástí činnosti LIC je vydávání odborných publikací, včet-
ně jejich redakčního zpracování. Mezi základní publikace 
patří recenzovaný vědecký časopis Zprávy lesnického vý-
zkumu, vycházející 4x ročně, Lesnický průvodce – Certifiko-
vané metodiky, kterých bylo vydáno 19, Zpravodaj Ochrany 
lesa (2x). Vlastním nákladem byla vydána kniha Vladimíra 
Krečmera „Bioklimatolog a jeho životní pouť lesnickým vý-
zkumem“. Pro Českomoravskou mysliveckou jednotu byla 
v  rámci jejich Dětské encyklopedie myslivosti autorsky 
a graficky zpracována publikace Naše listnáče. Celkem bylo 
v roce 2018 graficky a redakčně zpracováno 30 odborných 
publikací.

V  průběhu roku 2018 pracovníci LIC prezentovali lesnický 
a myslivecký výzkum na těchto výstavách, veletrzích a ak-
cích pro veřejnost
•	 Veletrh Silva Regina, BVV Brno, 8. – 12. 4. 
•	 Veletrh Věda Výzkum Inovace, BVV Brno, 15. – 17. 5.
•	 Den otevřených dveří, Ministerstvo zemědělství, 19. 5.
•	 Oslavy 950 let města Opočna, 9. 6.
•	 Den pro vědu, edukativní cyklus pro děti ze ZŠ Lipence, 

Strnady, 15., 18., 19. 6.
•	 Agrosalón Země živitelka, Výstaviště České Budějovice, 

23. – 28. 8. 
•	 Noc vědců, Národní zemědělské muzeum, Praha, 5. 10. 

•	 Den lesní techniky, Městské lesy Hradec Králové, 13. 10. 
•	 Týden vědy, Národní zemědělské muzeum, 6. – 11. 11.

V průběhu roku 2018 se pracovníci LIC podíleli na organi-
začním zajištění dvou seminářů:
•	 Představení lesnických a mysliveckých výzkumných pro-

jektů zahájených v roce 2018, Strnady, 9. 5.
•	 Aktuální problémy LH ČR pohledem VÚLHM, Deštné 

v Orlických horách, 16. – 17. 10.

V  roce 2018 jsme si připomněli stoleté výročí založení Re-
publiky Československé. Na mnoha místech naší vlasti pro-
běhly různé připomínkové akce. V jejich rámci se náš ústav 
přihlásil k  celostátní akci STROMY SVOBODY 1918–2018. 
Symbolickým aktem vysazení stromu (lípy) svobody si lidé 
připomněli peripetie našich dějin za posledních 100 let, kdy 
náš národ několikrát svobodu ztratil a nesnadno získal. My 
jsme si stoleté události připomněli malým symbolickým ak-
tem, vysazením lípy svobody před budovou našeho ústavu 
ve Strnadech a v Opočně.

V rámci stoletého výročí pracovníci LIC rovněž připravili pře-
hled „Století lesnického výzkumu ve vědeckých publikacích 
VÚLHM“.

V roce 2018 bylo zpracováno a rozesláno 60 tiskových zpráv 
a informací z aktuálního dění v lesnické a myslivecké vědě 
a výzkumu. TZ jsou zveřejňovány na www.vulhm.cz a na fa-
cebooku VÚLHM (odtud články přebírají MZe, Lesy ČR, Jen 
to dobré, Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, Lesnicko-dře-
vařský vzdělávací institut, Knihovna Antonína Švehly – ÚZEI 
a dávají je na své profily). TZ jsou pravidelně zasílány médiím: 
www.agris.cz, www.ecomonitor.cz, www.ekolist.cz, www.
enviweb.cz, www.lesaktualne.cz, www.silvarium.cz, www.
aktualne.cz, Lesnická práce, Mladá fronta Dnes, Pražský de-
ník, Česká informační agentura, Česká tisková kancelář.

Ústav prostřednictvím LIC provozuje webový informační 
portál „Les aktuálně“ sloužící k popularizaci výsledků lesnic-
ké a myslivecké vědy a výzkumu. Zde bylo během roku 2018 
publikováno 302 příspěvků. 

http://www.vulhm.cz
http://www.agris.cz
http://www.ecomonitor.cz
http://www.ekolist.cz
http://www.enviweb.cz
http://www.enviweb.cz
http://www.lesaktualne.cz
http://www.silvarium.cz
http://www.aktualne.cz
http://www.aktualne.cz
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Národní banka osiva a explantátů lesních 
dřevin

Pavel Kotrla, Pavlína Máchová, 2014–2018

Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin byla zří-
zena v rámci Národního programu ochrany a reprodukce 
genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“) 
vyhlášeného Ministerstvem zemědělství podle ustanovení 
§ 2f odstavce 2 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s repro-
dukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se o trvalé účelové zařízení dlouhodobě 
uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin ve specific-
kých podmínkách s cílem zachovat tyto genetické zdroje 
ex situ v co nejširší genetické variabilitě pro jejich budoucí 
reprodukci. 

Ve sběrové sezóně 2017/2018 byl po předchozí přípravě 
a vyhodnocení sesbíraných referenčních vzorků v předja-
ří 2018 realizován sběr osiva z 6 vytipovaných lesních po-
rostů – bylo získáno 6 oddílů osiva šišek smrku ztepilého, 
z nichž všechny po vyluštění, zpracování a vyhodnocení 
kvality splňovaly podmínky pro uložení do banky osiva. Rok 
2018 (sběrová sezóna 2018/2019) se ukázal jako semenný 
rok se všeobecnou úrodou prakticky všech dřevin, ovšem 
extrémní průběh počasí (dlouhodobě extrémně vysoké 
teploty s podlimitním úhrnem srážek) byl negativním fakto-
rem jak pro plodnost některých dřevin, tak pravděpodobně 
i pro kvalitu vlastního osiva. V průběhu 2. pololetí 2018 byla 
připravována sběrová sezóna v zaměření na dřeviny smrk 
ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý (snaha o využití 
semenného roku) – jednalo se o komunikaci s vlastníky lesa, 
zjištění plodnosti zájmových porostů a koncem roku zaháje-
ní sběrů referenčních vzorků. 

V bance explantátů jsou explantáty lesních dřevin ucho-
vávány v režimu stanoveném vyhláškou č.  132/2014 Sb., 
o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin. Explan-
táty jsou udržovány ve formě tří oddílů (základní vzorek, ak-

tivní vzorek a bezpečnostní duplikát) v minimální velikosti 
stanovené vyhláškou. Ke všem oddílům je vedena příslušná 
dokumentace. 

Informace o jednotlivých oddílech uložených v bance osiva 
i v bance explantátů jsou zaznamenány v datovém systému 
ERMA2 provozovaném Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů na webové adrese http://eagri.cz/public/app/uhul/
ERMA2.

V průběhu roku 2018 se pracovníci obou bank podíleli na 
přípravě nového Národního programu pro období 2019–
2028 (účast na jednáních, zpracování potřebných podkladů 
a připomínkování textů).

Zajištění dlouhodobého sledování malých 
lesních povodí – hydrologický režim 
lesních ekosystémů

Vít Šrámek, 2017–2018, O–13/2017

V povodích Červíku a Malé Ráztoky v Moravskoslezských 
Beskydech a povodí Pekelského potoka – Želivka na Čes-
komoravské vrchovině probíhá dlouhodobé sledování 
hydrologického režimu. V roce 2018 byla řada měření jed-
notlivých složek vodní bilance v malých lesních povodích 
Moravskoslezských Beskyd rozšířena již na 65 let (od hydro-
logického roku 1954), na Želivce (od hydrologického roku 
1976) pak na 43 let. Byly zajištěny technické a organizační 
podmínky pro pokračování měření všech prvků vodní bilan-
ce a základních klimatických dat, spočívající zejména v udr-
žování nepřetržité funkčnosti a přesnosti měrných zařízení, 
přístrojů a čidel (pravidelné výměny a dobíjení baterií, nata-
hování a údržba hodinových strojků, výměna registračních 
pásek a  záznamových papírů, kalibrace přístrojů, kontrola 
parametrů a stahování uložených dat z registračních jedno-
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tek digitálního měření apod.). Pravidelně prováděno čištění 
průtočného profilu měrných žlabů včetně plovákových ko-
mor limnigrafů. Dle potřeby byla prováděna údržba a opra-
vy přístrojů i dalšího vybavení na výzkumných plochách 
(výměny a opravy dřevěných věží totalizátorů, opravy a ná-
těr limnigrafických budek, obnovování ochranných nátěrů 
srážkoměrů, ombrografů, meteorologických budek včetně 
podstavců apod.). Byly publikovány výsledky za uplynulé 
období.

Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě 
na potravní řetězec

Kateřina Neudertová Hellebrandová, 2018, O–14/2018

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl 
v  roce 2018 zaměřen na zjišťování obsahu vybraných těž-
kých kovů (TK) v jedlých houbách a lesních plodech a na 
stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), 
organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bi-
fenylů (PCB). V průběhu letních a podzimních měsíců 2018 
bylo sebráno 23 vzorků jedlých hub, reprezentujících 3 dru-
hy nejčastěji sbíraných hřibů – hřib smrkový (Boletus edulis), 
hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron) a hřib hnědý 
(Xerocomus badius) v 18 lesních oblastech (LO) a 5 vzorků 
lesních plodů, konkrétně borůvky černé (Vaccinium myr-
tillus) v 5 lesních oblastech. Ve všech vzorcích byly analyzo-
vány TK (Cd, Cu, Hg), PAU, PCB a OCP.
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Jiná činnost

Ekologické limity a produkční efekty pěstování 
smrku ztepilého v nižších polohách – 
analýza rizik a produkčních možností 
populací chlumního smrku

Vít Šrámek, 2016–2018, GS LČR O–50/2015

Cílem projektu bylo zmapovat zbytky populací chlumního 
ekotypu smrku na vybraných lesních správách, posoudit 
jejich perspektivy z hlediska zdravotního stavu a produkce 
ve srovnání s  alochtonními jedinci smrku. Řešení projektu 
bylo zahájeno v lednu 2016 a ukončeno v březnu roku 2018. 
V prvním roce řešení probíhaly činnosti ve všech jednotli-
vých částech a byl zpracován realizační výstup č. 1 „Přehled 
výskytu významných populací chlumního ekotypu smrku 
ztepilého“.  V dalším řešení byly v souladu s výsledky kon-
trolního dne zmapovány populace chlumního smrku na 
dalších lesních správách, probíhaly odběry a měření vývrtů 
v porostech chlumního smrku, bylo opakováno a rozšířeno 
šetření ochrany lesa a především byly v terénu vyhledávány, 
zaměřovány a označovány potenciálně vhodné rodičovské 
stromy chlumního ekotypu smrku pro sběr osiva. Výsledkem 
řešení byly další realizační výstupy: RV2 „Produkce porostů 
smrku ztepilého ve 3. LVS“, RV 3 „Zdravotní stav a ohrožení 
porostů smrku ztepilého v 1. – 3. LVS biotickými a abiotic-
kými škodlivými činiteli. Současný stav a prognóza vývoje“, 
RV 4 „Vyhodnocení existujícího potenciálu stávajících zdro-
jů reprodukčního materiálu vhodných ekotypů chlumního 
smrku. Návrhy možných řešení zajištění potřebných zdrojů 
reprodukčního materiálu do budoucna“ a RV 5 „Založené 
série pěstebních pokusů“.

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého 
managementu na prostředí na příkladu 
fragmentované krajiny v oblasti Plaské 
pahorkatiny

František Havránek, 2017–2019, GS LČR O–4/2017

Řešení projektu je směrováno na modelování vlivu zvěře 
a mysliveckého managementu na prostředí s použitím no-
vých nebo nadstandardních metodik na příkladu modelo-
vé oblasti. Výsledkem bude návrh trvale udržitelného my-
sliveckého managementu v zájmovém území, vycházející 
z analýzy podmínek prostředí relevantních k potřebám zvě-
ře na základě inventarizace vlivu zvěře na ekosystém.

V rámci řešení projektu smluvního výzkumu v roce 2018 
byly prioritně shromažďovány údaje o stavu populací zvěře 
a zatížení prostředí aktivitami spárkaté zvěře. Pro stanovení 
denzity populací, jelena siky a srnčí zvěře byla ověřena mož-
nost sčítání pomocí leteckého průzkumu, multispektrálním 
snímkováním a videozáznamů v termovizním spektru. Dů-
raz byl kladen na maximální kvalitu záznamu, rozlišení a cit-
livosti termovizní kamery. Ukázalo se, že možnost detailní 
vizualizace a detekování zvěře i v zalesněném prostoru je 
možná, ovšem bez možnosti druhového rozlišení. Ve druhé 
fázi byla připravena a ověřena metodika pozemního sčítání 
zvěře na transektech, pomocí termovize. Uvedená metodi-
ka poskytuje velmi kvalitní výsledky, umožňující definování 
denzity zvěře jak na otevřených plochách, tak v lesních po-
rostech. Proběhla verifikace délky rozpadu trusu spárkaté 
zvěře, využívané při stanovení denzity zvěře na stanovištích 
metodou pobytových znaků. Hodnocení loupání a ohryzu 
bylo realizováno na specifikovaných kontrolních plochách 
posouzením šíření hnilob v kmenech pokácených stromů. 
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Vliv faktorů prostředí na napadení smrku 
ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh 
praktických postupů omezujících její šíření

František Lorenc, 2016–2019, GS LČR O–9/2016, 
Hlavní koordinátor: ČZU v Praze

Cílem projektu je zjištění aktuálního rozsahu škod kloubnat-
kou smrkovou na smrku ztepilém, zhodnocení distribuce 
patogenu v zájmovém území Krušných hor, determinace 
faktorů prostředí (stanovištní, klimatické, geomorfologické 
a další) ovlivňující rozvoj choroby, prozkoumání biologie 
houby, zjištění rozdílů ve fyziologii smrku napadených a ne-
napadených, návrh pěstebních postupů omezujících rozvoj 
a šíření kloubnatky smrkové.

V roce 2018 bylo provedeno další hodnocení míry napade-
ní kloubnatkou smrkovou a sledování jejich fyziologických 
parametrů. Proběhlo měření výšky a výčetní tloušťky na vý-
zkumných plochách. V roce 2018 bylo zaznamenáno výraz-
ně nižší napadení kloubnatkou smrkovou oproti předcho-
zímu období. Dokonce i u smrků v přechozích letech silně 
napadaných byly často pozorovány zcela zdravé pupeny. 
Dále byla provedena první biometrická šetření na osmi ex-
perimentálních plochách s výchovou smrku ztepilého, další 
měření na šesti plochách experimentální série Fláje III a za-
ložena dvojice experimentálních ploch na lokalitě Vitiška. 
Výsledky z biometrických šetření ukazují na dobrou reakci 
smrku na výchovné zásahy z hlediska tloušťkového přírůstu 
a naznačují příznivý vývoj i z pohledu vývoje štíhlostního 
kvocientu a budoucí stability porostů. Na žádné z těchto 
ploch doposud neobjevil případ infekce kloubnatky na smr-
ku ztepilém.

Založení výzkumných ploch s introdukovanými 
dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v 
oblasti pahorkatin severní Moravy postižené 
chřadnutím smrku

Pavel Kotrla, 2017–2021, GS LČR O–2/2017

Cílem projektu je založení trvalých zkusných ploch (podle 
standardních požadavků na založení provenienčních poku-
sů) v sortimentu dřevin a proveniencí, odsouhlasených při 
zahájení projektu se zadavatelem a jejich vyhodnocení po 
2 vegetačních sezónách po výsadbě. V roce 2018 probíhal 
výsev a pěstování sadebního materiálu zájmových dřevin ve 
VS Kunovice.
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Stav půd a úroveň výživy porostů horských 
území lesních správ Jablonec nad Nisou 
a Frýdlant v Čechách – vývoj, aktuální stav 
a možná opatření pro zlepšení stavu

Radek Novotný, 2017–2019, GS LČR O–1/2017

Cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu půd a úrov-
ně výživy lesních porostů v zájmové oblasti na základě exis-
tujících časových řad půdních dat s využitím výsledků před-
chozích studií, projektů, plošných šetření a dalších aktivit, 
které v zájmovém území prováděl především VÚLHM, ÚHÚL 
a ÚKZÚZ, zahrnuta jsou také data z projektů ČZU.

V roce 2018 byly hodnoceny výsledky chemické analýzy 
vzorků odebraných v roce 2017, doplňkově byly vzorková-
ny původní bukové porosty a geostatistickými metodami 
byly hodnoceny půdní vlastnosti (aktuální stav z výsledků 
let 2015-2018) a vývoj půdních vlastností (od roku 1999) 
v zájmové oblasti. V  závěru roku byl zadavateli předložen 
návrh realizačního výstupu projektu. 

SMRK – služba ve výzkumu a vývoji „Uchování 
geneticky cenných populace smrku ztepilého 
v Krkonoších“

Jan Leugner, 2017–2022, KRNAP O–21/2017

V roce 2018 byly dokončeny práce na stabilizaci matečnic 
první generace, které jsou základem pro výběr geneticky 
nejcennějších části populace smrku ztepilého v Krkonoších. 
Dále bylo dokončeno fenotypické posouzení jedinců a pro-
vedení výběru jedinců k výřezu.
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Nalezení provozní metody na ověřování 
životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – 
aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny 
(buk, a dub)

Jan Leugner, 2017–2020, GS LČR O–17/2017

V první fázi projektu bude výsledkem technické řešení jed-
notlivých metod měření aktuálního fyziologického stavu sa-
debního materiálu. Následně bude možné vypracovat po-
stup pro kvalifikované hodnocení výsledků několika metod 
zjišťování fyziologických parametrů, a tím provést vyhodno-
cení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu 
listnatých dřevin (DB, BK).

Pokusy realizované v roce 2018 ukázaly, že prostokořenné 
sazenice buku lesního velmi dobře snášely různé způsoby 
uchovávání přes zimu – skladování při teplotách těsně nad 
bodem mrazu i pod ním, nebo založení na venkovních zá-
honech. Poměrně dobré výsledky ukázalo i čtyřtýdenní jarní 
založení ve stínu. Vystavení sazenic záměrnému vysychání 
zhoršilo jejich fyziologickou kvalitu i ujímavost a růst po vý-
sadbě. Významné ztráty způsobilo i nevhodné přezimová-
ní krytokořenných sazenic na pěstebních rámech nebo na 
zemi bez zateplení, kdy teploty uvnitř obalů na přelomu 
února a března klesaly opakovaně po mnoho hodin pod 
-10 °C.

Semenářská kontrola – semenářství

Lena Bezděčková, 2018

V roce 2018 bylo ve zkušební akreditované laboratoři „Se-
menářská kontrola“ zpracováno 181 vzorků zkoušek kvality 
semen 37 druhů dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků 
semen tvořil buk lesní (28 %), jedle bělokorá (14 %), borovi-
ce lesní (7 %), duby letní, zimní a červený (6 %), jeřáb ptačí 
(6 %).
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Založení výzkumné plochy s introdukovanými 
dřevinami v oblasti LS Vítkov – 
druhů potenciálně využitelných pro oblasti 
chřadnutí smrku

Pavel Kotrla, 2018–2021, GS LČR O–15/2018

Cílem projektu je založení trvalé zkusné plochy (podle stan-
dardních požadavků na založení provenienčních pokusů) 
na LS Vítkov, vytipované lokalitě revíru Odry, v sortimentu 
dřevin a proveniencí v souladu se zadáním zadavatele, jejich 
vyhodnocení po 2 vegetačních sezónách po výsadbě, stabi-
lizace ploch v terénu. V roce 2018 probíhal výsev a pěstování 
sadebního materiálu zájmových dřevin ve VS Kunovice.

Ekonomika a pěstování březových porostů 
jako alternativa obnovy chřadnoucích 
smrkových porostů v České republice

Jan Leugner, 2018–2020, GS LČR, 
Hlavní koordinátor: ČZU v Praze

Výsledky řešení projektu bude možné okamžitě využít 
v provozní praxi podniku Lesy ČR, s. p. Vzhledem k aktuál-
nosti a věcné povaze tématu bude možné výsledky řešení 
projektu využít také u soukromých a obecních lesních ma-
jetků v celé ČR, včetně tzv. malolesů.

V rámci řešení projektu, které bylo zahájeno v  listopadu 
2018, byla zpracována literární rešerše a byly připraveny 
podklady pro realizaci pěstebních zásahů na stávajících vý-
zkumných plochách. Problematika cíleného pěstování břízy 
je v našich podmínkách relativně nová, proto je žádoucí vy-
užít co nejširší spektrum porostů s dominancí břízy.
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Technická podpora a rozvoj projektu 
KŮROVCOVÉ INFO

Petr Zahradník, 2017–2019, GS LČR O–19/2017

V roce 2018 bylo dokončeno sledování pokrytí lesních po-
rostů signálem různých poskytovatelů IOT. Bylo dokončeno 
odzkoušení přenosu dat prostřednictvím GMS modemů. 
Byla dokončena kompletace a úprava dataloggerů, přičemž 
v každém kraji byly na odběrových místech umístěny 2 da-
taloggery. Následně byla testována funkčnost dataloggerů 
a  automatický přenos dat a jejich zpracování. Objevila se 
řada problémů, které byly postupně v průběhu roku odstra-
ňovány. Z těchto důvodů nebylo možné v roce 2018 propo-
jit výši odchytů s teplotami na daných lokalitách, protože 
sebraná data jsou značně diskontinuální. Na základě zkuše-
ností z roku 2018 se podařilo problémy s nasazením datalo-
ggerů, přenosu dat a jejich zpracování vyřešit a v roce 2019 
by měly být již plně nasazeny a využity.

Ověření změny obsahu živin v sazenicích po 
výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými 
hnojivy včetně zachycení růstové reakce 
do 2 let po výsadbě

Jarmila Nárovcová, 2018–2020, GS LČR O–3/2018

Cílem projektu je verifikovat, kvantifikovat a interpretovat 
změny obsahu živin v sazenicích buku lesního po výsad-
bě v důsledku přihnojení speciálními pomalu rozpustnými 
hnojivy ze skupiny výrobků SILVAMIX® včetně popisu růsto-
vé reakce dané dřeviny na přihnojení do 2 let po výsadbě.

Pro ověření a naplnění cílů projektu byl v jarním období 
roku 2018 ve spolupráci s LČR – Lesní správou Litvínov zalo-

žen lokální výzkumný objekt Kalek. V jarním období proběh-
la výsadba cca 7 500 ks sazenic buku lesního, následně bylo 
provedeno individuální přihnojení pomalu rozpustnými 
hnojivy (SILVAMIX®MG60, SILVAMIX®C60). V průběhu první 
vegetační sezony byly detailně sledovány chemické vlast-
ností půd a rostlin, dále pak morfologické charakteristiky 
sadebního materiálu i odrůstajících kultur.

Expertní a poradenská činnost – 
abiotické a antropogenní faktory

Radek Novotný, 2018

Tato činnost zahrnuje expertní a poradenskou činnost, kte-
rou nelze vykonávat v rámci Lesní ochranné služby. Činnost 
je zaměřena mj. na případy negativního ovlivnění jednotli-
vých dřevin, porostů dřevin, půdy, zdrojů vody apod., způ-
sobené abiotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, voda, teplo-
ta apod.) a antropogenními vlivy (imise, depozice, havárie 
a úniky látek v průmyslu, zemědělství apod.). Jedná se o lo-
kality, které leží mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Do této aktivity patří také vypracování znaleckých posudků 
pro soudní řízení, a to ve výše uvedených oblastech. V roce 
2018 zahrnovala tato aktivita případy poškození dřevin che-
mickými přípravky (jednalo se především o úmyslné poško-
zování dřevin), kouřem z lokálního topeniště nebo poškoze-
ní způsobené neodborným pěstováním dřevin (nevhodný 
substrát pro pěstování dřevin). Dále v rámci této činnosti 
probíhaly analýzy vzorků pro Lesy ČR, s. p., v případech, kdy 
se jednalo o průzkumy většího rozsahu, které nespadají do 
běžné praxe Lesní ochranné služby. V roce 2018 byly v kau-
zách vlivu lidské činnosti na les vypracovány dva znalecké 
posudky pro potřeby ČIŽP.
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Expertní činnost v oboru pěstování lesa

Antonín Jurásek, 2018

V rámci tohoto výkonu byly průběžně realizovány menší 
zakázky expertní a poradenské činnosti v oboru pěstování 
lesa. Jednalo se o řešení konkrétní problémů a požadavků 
vlastníků lesa a dalších soukromých i veřejných subjektů, 
které nelze zahrnout do expertní činnosti dotované pro 
VÚLHM z prostředků MZe. Konkrétně se např. jednalo o po-
suzování zdravotního stavu dřevin, zpracování odborných 
podkladů pro naučnou stezku nebo analýzy pokryvnosti 
vegetace.

Klonové archivy

Jolana Kyseláková, 2018

V roce 2018 byl ve VS Kunovice prodáván reprodukční ma-
teriál topolů, vrb, jeřábu oskeruše. Nejvýznamnější zájem 
byl o sadební materiál topolu osiky (na kalamitní plochy), 
topolu černého (sazenice i řízky). V případě topolů je obec-
ně zájem o zakládání výsadeb domácích druhů topolů pro 
obnovu lesa (řízky, sazenice prostokořenné i obalované). 
Reprodukční materiál uznaných klonů vrby bílé do lesních 
porostů v řízcích byl v tomto roce omezený, přetrvává zájem 
o druhy vrb pro včelí pastvu (řízky i sazenice prostokořenné 
a obalované), trvale menší zájem byl o řízky a pruty vrb ko-
šíkářských.

„Šlechtitelské zázemí“ VS Opočno

Antonín Jurásek, 2018

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

Jan Řezáč, 2018

Lesnické informační centrum zpracovává a připravuje do 
tisku na zakázku publikace pro jiné výzkumné a vzděláva-
cí instituce. V některých případech je ústav i vydavatelem 
těchto brožur v edici Lesnický průvodce. V roce 2018 byly 
pro externí partnery zpracovány čtyři publikace.

Činnost VÚLHM v rámci radiačního 
monitorovacího systému

Kateřina Neudertová Hellebrandová, 2018

Předmětem smlouvy je sběr vzorků jedlých hub a lesních 
plodů pro radioanalýzy. Vzorky z jednotlivých lesních oblas-
tí jsou po sběru usušeny a připraveny k provedení labora-
torních analýz aktivity cesia 137. Vlastní stanovení provádí 
laboratoř Státního veterinárního ústavu Praha. Výsledky roz-

borů jsou zpracovávány v rámci radiačního monitorovacího 
systému spolu s dalšími komoditami ve Státním ústavu pro 
jadernou bezpečnost. 

Testování a ověřování biologické účinnosti 
přípravků na ochranu rostlin pro lesní 
hospodářství

Marie Zahradníková, 2018

V roce 2018 byly vyhodnoceny testy biologické účinnos-
ti 2  repelentů proti letnímu okusu zvěří – Aversol Bitrex 
a Stopkus Bitrex (výrobce TORA Spytihněv). Na podzim byly 
na stejných lokalitách zahájeny pokusy se stejnými repelen-
ty proti zimnímu okusu (VLS Hořice, LS Obecnice, VLS Lipník 
nad Bečvou, LS Potštát a LČR LS Klášterec nad Ohří). Testová-
na byla biologická účinnost repelentu proti poškození stro-
mů bobrem Bobr-out (výrobce), a to u LČR LS Strážnice, LČR 
LZ Židlochovice a v zámeckém parku Lednice). 
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Akreditovaná zkušební laboratoř 
„Semenářská kontrola“ 

Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné sta-
nici Kunovice. Jedná se o akreditovanou zkušební laboratoř 
č. 1175 „Semenářská kontrola“, která provádí zkoušky kva-
lity semenného materiálu lesních dřevin podle technické 
normy ČSN 48 1211. Laboratoř zajišťuje aktivity v souladu 
s požadavky zákona č. 149/2003 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) na základě pověření Ministerstva zemědělství 
č.j. 81860/2013-MZE-16212 ze dne 16. 12. 2013.

V roce 2018 bylo zpracováno 1 181 vzorků semen 37 druhů 
dřevin, největší podíl zpracovaných vzorků tvořil smrk ztepi-
lý (42,3 %), jedle bělokorá (7,2 %), duby letní, zimní a červe-
ný (6,9 %), buk lesní (6,8 %), douglaska tisolistá (4,2 %), tře-
šeň ptačí (3,4 %), borovice lesní (3,3 %). Protokoly s výsledky 
zkoušek jsou založeny ve VS Kunovice, údaje jsou načítány 
do databáze SEMKON.

Akreditovaná zkušební laboratoř 
„Školkařská kontrola“ 

Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) 
je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologic-
ké a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin 
(SMLD), uváděného do oběhu. Provádí především kontrolu 
kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) v rámci 
poradenské a expertní činnosti.

V roce 2018 bylo v laboratoři provedeno hodnocení 42 vzor-
ků SMLD. Dále byly provedeny zkoušky kvality výpěstků 
u 5 testovaných pěstebních obalů pro SMLD. Zkoušky v la-
boratoři jsou dále využívány také při přímé poradenské čin-
nosti (např. při vyhodnocování ztrát při umělé obnově lesa 
a zalesňování). V roce 2018 proběhla v laboratoři úspěšně 
reakreditace a Českým institutem pro akreditaci bylo vydá-
no osvědčení na dalších 5 let.

Stanice GEP – laboratoř testování biologické 
účinnosti přípravků na ochranu rostlin

Laboratoř GEP VÚLHM je pracovištěm, kde je možné testo-
vat biologickou účinnost přípravků na ochranu rostlin pro 
použití v lesním hospodářství v České republice.

V roce 2018 byly vyhodnoceny dva pokusy s repelenty proti 
zimnímu okusu a dva pokusy s repelenty proti letnímu oku-
su zvěří. Dále byly zahájeny testy s repelentem proti okusu 
dřevin bobrem evropským.

Dendrochronologická laboratoř

Dendrochronologická laboratoř se specializuje především 
na dendroekologická témata. Aktuálně řešené projekty jsou 
zaměřené na problematiku odumírání smrkových poros-
tů a hledání vhodné alternativní dřevinné skladby. Pomocí 
dendrochronologických metod je zkoumán vztah přírůstů 
ke klimatickým faktorům, v centru pozornosti stojí růsto-
vá reakce dřevin na opakující se periody sucha. Informace 
o  vývoji radiálních tloušťkových přírůstů se získává buď 
z  kmenových kotoučů, nebo vývrtů. Pro vlastní měření ší-
řek letokruhů jsou v laboratoři k dispozici dva měřící stoly: 
TimeTable TT 59-M-100/5 a Kutschenreiter. Pro vyhodno-
cení letokruhových řad se používá specializovaný software 
(PAST 4.0, DAS) a statistické programy (Statistica, NCSS, QC 
Expert). 

V roce 2018 bylo v laboratoři zpracováno a změřeno cel-
kem 878 vývrtů smrku z oblasti severní Moravy. Jednalo se 
o vzorky odebrané v rámci projektu NAZV QK1820091 „Les-
nické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým 
suchem“. 

Zkušební, akreditované a referenční laboratoře 
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Zkušební laboratoře

Útvar zkušebních laboratoří je servisním pracovištěm za-
jišťujícím pro ostatní výzkumné útvary, zejména útvar eko-
logie lesa, interní služby ve formě provádění laboratorních 
rozborů složek lesních ekosystémů, především vzorků mine-
rálních půd a humusů, rostlinných materiálů a vod. Činnost 
laboratoře je zaměřena na provádění kvantitativních analýz 
vzorků lesních půd (minerálních půd a humusů), rostlinné-
ho materiálu a vod tvořících dohromady celek lesního eko-
systému. Díky přístrojovému zázemí je možné v laboratoři 
analyzovat i další materiály jako např. popílky nebo chemic-
ké látky. Ve všech typech matric laboratoř stanovuje obsahy 
základních živin jako je dusík, fosfor (ve formě aniontů či cel-
kových obsahů) a draslík, hořčík, vápník ve formě kationtů.

Dále stanovujeme ať už v přístupné formě, či celkovém ob-
sahu např. železo, mangan, zinek, sodík, hliník, v některých 
rostlinných a půdních vzorcích též těžké kovy jako kadmi-
um, olovo, chrom apod. K tomu jsou využívány jednoduché 
analytické metody jako gravimetrie a elektrochemie, ale 
i složitější instrumentální techniky (spektroskopie, spek-
trofotometrie nebo chromatografie). Kvalita laboratorních 
rozborů je kromě interních nástrojů řízení kvality pravidelně 
ověřována účastí v tzv. zkoušeních způsobilostí jak na české, 
tak mezinárodní úrovni. V rámci kooperativního programu 
ICP-Forests se laboratoř pravidelně zúčastňuje mezinárod-
ních porovnávacích testů, v letošním roce byly takto prově-
řeny analýzy všech typů matric, tzn. půd, vod a rostlinného 
materiálu. Na české úrovni byla laboratoř úspěšná ve zkou-
šení způsobilosti pořádaném firmou CSlab. Tyto výsledky 
každoročně potvrzují, že kvalita laboratorních zkoušek je 
vysoká a hlavně dlouhodobě stabilní.

V roce 2018 bylo v laboratoři analyzováno celkem 
2 224 vzorků, z toho 590 vzorků vod, 619 vzorků rostlinného 
materiálu a 1 015 půdních vzorků.
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Lesnická věda na křižovatce
Jen málo problémů v poslední době jitří diskusi mezi les-
níky, přírodovědci, ochránci přírody i širokou veřejností tak 
jako lýkožrout smrkový, kůrovcová kalamita a budoucí po-
doba středoevropských lesů ve spojení se prohlubujícími 
se změnami klimatu. Objevují se dokonce pokusy řešit spor 
o soužití člověka s kůrovcem a celou přírodou hlasováním 
a emocionálním nátlakem typu „klimatického žalu“ a „vzdě- 
lávání nemá smysl, protože žádná budoucnost nebude“ 
nebo „bojovat s kůrovcem je zbytečné, je přirozenou sou-
částí ekosystému“. 

Lze se odvolávat na různé vědní obory a seskupovat růz-
né druhy vědeckých informací tak, aby podporovaly urči-
tý obraz světa, a přitom to s vědou nemá nic společného. 
Věda o přírodě není jednotná a často již nemá ani jednotný 
základ. Různé skupiny odborníků si mohou kdykoliv sesta-
vovat různé typy otázek a hlasovat o nich při hledání řešení 
problému, ale výsledky těchto hlasování nelze předkládat 
jako obecně závazné a pravdivé. Takový trend ukazuje spíše 
na vzrůstající nedůvěru k vědě jako takové.

Lesnická věda v současnosti čelí novým výzvám: od nových 
myšlenkových přístupů, např. teorie chaosu, disturbancí, 
přes bezbřehý informační veletok, jenž se valí internetem, 
komunikaci s veřejností rozštěpenou do sociálních bublin, 
až po každodenní existenční starosti.

Vědecké myšlení se nestalo jediným určujícím přístupem 
člověka ke světu, ale zůstalo uzavřeno v úzkém okruhu za-
svěcenců (vědců), kteří si je téměř asketicky osvojují dlouhá 
desetiletí. Stále hlubší vědecké poznávání přírodních pro-
cesů rozevírá nůžky mezi vědou a možnostmi uplatnění je-
jích poznatků v praktickém životě. Laik má dnes dosti často  
k vědě emocionální vztah povahou se blížící náboženství. 

Věda mu zjevuje pravdu, dává ta správná řešení, věda spasí 
svět. Rozlišení mezi hypotézou a teorií je však pro něj vel-
ký problém. Tady se otevírá takřka neomezený prostor pro 
různé manipulátory a šarlatány, kteří umně míchají všelija-
ké informační koktejly a nabízejí je v lákavém obalu obyčej-
nému člověku, který nemá možnost si je ověřit, netuší, co 
je kritické myšlení a verifikace, a tak mu zbývá jediná volba 
– věřit či nevěřit. 

Při aplikaci vědy do praxe jsme většinou nuceni pracovat 
s nižší rozlišovací schopností (s nižší přesností), a tím dochá-
zí k jakési nutné „degradaci“ vědy do méně vznešených pro-
vozních systémů. Přesto je využití výsledků vědních oborů 
o přírodě a lesích vzhledem ke své odborné náročnosti 
a potřebě laboratorního vybavení pro lesní hospodáře vel-
mi obtížné. Vědecký výzkum se celosvětově progresivně 
rozvíjí a vypracovává odborně vysoce náročné metody fy-
zikální, biochemické, fyziologické, genetické, ekologické, 
které dovádějí praktickou aplikaci do realizační podoby.

Pro názornost lze uvést, že např. v  rámci výzkumu boje 
s bekyní velkohlavou v USA bylo zjištěno, že dispozici dře-
vin k přemnožení tohoto škůdce signalizuje obsah škrobu 
v jejich kořenech. V Německu byl zase u kůrovců vytvořen 
pojem „práh úspěšného zdolání nalétnutých stromů“, kte-
rý lze vyjádřit poměrem přírůstu váhy nebo tloušťky běle 
k  ploše jehličí. Je pošetilé čekat odpověď na otázku, jak 
tyto diagnostické metody může využít lesnická praxe, lesní 
hospodáři či vlastníci lesů. K jejich realizaci je totiž potře-
ba vysoce specializovaného vědeckého pracoviště a týmy 
vědců.

Ing. Jan Řezáč
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