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a myslivosti, v.v. i.

Vii2eni piiznivci lesnick6ho v!'zkumu,

pii ohl6dnuti za rokem 2020 nelze nemit smi5en6
pocity. Rok, kdy se k plnd rozeb6hnut6 ktirovcov6
kalamitd, jeZ dramaticky zasdhla lesnictvi, piidala
pandemie COVID-19, si dlouho uchovdme v pam6ti.
Podasi v prvni dSsti vegetadniho obdobi bylo
pomdrn6 piizniv6 - po tepl6m dubnu chladnf a
de3tiv'i kvdten i derven zbrzdily prvni rojeni krirovcti
a i v niiSich polohdch byl ukonden vlivoj pouze dvou
generaci. Pies tento piizniv,i v,ivoj dosdhla ilrovefi
nahodil'ich tdZeb nov6ho rekordu a je ziejm6, Ze jejiv'i5e nebyla limitovdna potiebou asanace, ale
dostupnostitdZebnich kapacit, Kromd pokradujici kalamity ve smrkovrich porostech zaznamenala Lesni
ochrannd sluiba rovndZ postupujfcigradaci k0rovcfr na borovici, kde bylyv roce 2020 kalamitnit6Zby
o tietinu vy55i nei v roce 2019.
Pandemie COVID-19 naitdsti nezasdhla instituci piiliS v'iraznd. Diky vdas piijat'i m zdkladnim opatfenim
omezujicim pracovni kontakty i diky odpov6dn6mu chovdni zam6stnancfi se podaiilo piedejft Siieni

viru na pracoviSti. I pies urdit6 komplikace sv,ijezdy do ter6nu se podaiilo naplnit vz6sadd viechny
pldnovan6 v,izkumnd rikoly i uzavien6 smlouvy v oblasti dal5i a jin6 dinnosti, za coi si vdichni
zam6stnanci zaslouii md upiimn6 poddkovdni, Vliraznyi dopad mdla epidemie na mezin6rodni aktivity
instituce. V bieznu 2020 jsme piipravovali jedniini expertnich panel0 programu ICP Forests v Kutn6
hoie a v dubnu jsme pod zdltitou ministra zemdd6lstviv Jihlavd organizovali mezindrodni konferenci
k d0sledk0m kfirovcov6 kalamity Forests' Future. Obd tyto akce musely b'ft na poslednichvili zruSeny,
stejnd jako iada pldnovan,ich v'ijezdri naiich pracovnikri na konference a stdie do zahranidi.
Zmifiovaljsem ,,smi5en6" pocity, je tedy tieba zminit i to, co se v uplynul6m roce povedlo. Oceiuji dalSi
ndr0st publikadnich v'istupri - zejm6na v oblasti impaktovan,ich publikaci - v respektovan'ich
meziniirodnich periodikdch, jejichi piehled ve vfrodni zpr6v6 najdete, Jsme instituci aplikovan6ho
vrf'zkumu, a proto si velmi cenim i naii pr6ce pro vlastniky a sprdvce lesnich majetkri i pro stdtnispr5vu,
coi se obvykle do bodov'ich tabulek pro hodnoceni v'isledkfi vfzkumu nevejde. V roce 2020 jsme
piispdli do rozpracovdni konkr6tnich krokfr Koncepce stdtnilesnick6 politiky, vfznamn6 byly napi. tak6
podklady, kter6 jsme spoledn6 s ob6ma lesnick'imi fakultami zpracovali jako podklad pro aktualizaci
vyhldSky 139/2004 Sb. Tieiniikou na dortu pak bylo ocendni tii zamEstnancfi cenou ministra
zemddElstvi - jednou vsoutdZi o nejlepSi v'isledek vfzkumu a experimentSlniho v'ivoje a dvakr6t
v oblasti ceny pro mlad6 vddeck6 pracovniky. V roce 2O2I, kdy oslavime v'irodi 100 let od zaloieni
dstavu, je tedy na co navazovat.
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2.

Identifikační údaje

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., byl zřízen Ministerstvem zemědělství ČR dne
23. 6. 2006 vydáním zřizovací listiny čj. 22974/2006‐11000. Vznikl 1. 1. 2007; k tomuto dni byl zapsán
do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Název:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Sídlo:
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

00020702
CZ00020702

Používaná obecná zkratka názvu:
Zkratka interního styku:
Používaný cizojazyčný název ústavu:
Zkratka cizojazyčného názvu:

3.

VÚLHM, v. v. i.
VÚLHM
Forestry and Game Management Research Institute
FGMRI

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.

3.1

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Rozhoduje ve všech věcech ústavu, pokud nejsou zákonem
svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele, zabezpečuje řádné vedení
účetnictví, předkládá radě instituce a dozorčí radě, po ověření účetní závěrky auditorem, návrh výroční
zprávy, předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou
instituce. Předkládá poskytovatelům návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje
projednané radou instituce. Předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu ústavu a jeho
změn, návrhy vnitřních předpisů ústavu vymezené zákonem, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady,
a jejich změn, návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává
zřizovateli.
V období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 byl ředitelem instituce doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

3.2

Rada instituce

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

3.2.1 Složení rady instituce
Složení rady instituce VÚLHM k 31. 12. 2019
Interní část: 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. (místopředsedkyně), Mgr. Kateřina
Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Vít
Šrámek, Ph.D.
Externí část: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Ing. Miloš Pařízek, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Ladislav
Šimerda, Ph.D.

Změny ve složení rady instituce VÚLHM v průběhu roku 2020:
V roce 2020 nedošlo k žádným změnám ve složení rady instituce.

Složení rady instituce VÚLHM k 31. 12. 2020
Interní část: 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. (místopředsedkyně), Mgr. Kateřina
Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Vít Šrámek,
Ph.D.
Externí část: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Ing. Miloš Pařízek, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Ladislav
Šimerda, Ph.D.

3.2.1 Jednání rady instituce v roce 2020
Rada instituce zasedala v průběhu roku 2020 na 5 řádných zasedáních:
23. 1. 2020
27. 2. 2020
4. 6. 2020
25. 9. 2020
17. 12. 2020
Z důvodu pandemie COVID‐19 byla zasedání Rady instituce v září a prosinci 2020 uskutečněna online
formou pomocí aplikace ZOOM.
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První řádné zasedání dne 23. 1. 2020:
a) Radě instituce byla předložena Periodická zpráva o využití institucionální podpory na DKRVO MZE‐
RO0118 za rok 2019 (včetně požadovaných příloh). Proběhlo představení jednotlivých VZ, posudku
oponenta, diskuse a vyjádření zpravodaje.
b) RI vzala na vědomí předloženou „Periodickou zprávu DKRVO“ za rok 2019 včetně přehledu výstupů
výzkumu (publikací), oponentského posudku a dalších příloh.
c) RI konstatovala, že řešení výzkumných záměrů proběhlo v souladu s časovým a věcným
harmonogramem řešení dlouhodobého koncepčního výzkumu specifikovaného v přílohách I, II a
III Rozhodnutí č. RO0118 o poskytnutí institucionální podpory organizace.
d) RI konstatovala, že byly v plném rozsahu zodpovězeny všechny dotazy a připomínky oponenta a
členů RI.
e) RI konstatovala, že čerpání institucionální podpory na DKRVO v roce 2019 bylo účelné, hospodárné
a RI souhlasila s ekonomickým vypořádáním.
f) RI doporučila poskytovateli institucionální podpory přijmout předloženou periodickou zprávu
o čerpání institucionální podpory pro VÚLHM, v. v. i. v rámci řešení DKRVO za rok 2019.
g) RI doporučila další publikování a medializaci dosažených výsledků.
Druhé řádné zasedání dne 27. 2. 2020:
a) Předseda RI seznámil členy RI s dokumentem Zpráva o činnosti RI VÚLHM, v. v. i. za rok 2020.
RI dokument schválila a uložila předsedovi jeho předání zřizovateli.
b) RI byla seznámena s návrhem plánu investic a plánu oprav na rok 2020. RI schválila Plán investic a
plán oprav na rok 2020, ve verzi ze dne 14. 2. 2020.
c) RI projednala a schválila Návrh rozpočtu na rok 2020 ve verzi ze dne 19. 2. 2020.
d) RI projednala návrhy projektů do TAČR, Program KAPPA.
e) Ředitel informoval RI o přípravě interního semináře spojeného s vyhodnocením evaluace
zaměstnanců.

Třetí řádné zasedání dne 4. 6. 2020:
a)
b)
c)
d)
e)

RI projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2019.
RI projednala a schválila roční účetní závěrku a přílohu RUZ za rok 2019.
RI projednala a schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.
RI projednala a schválila Investiční požadavky – rok 2020 – aktualizace I., ve verzi ze dne 20. 5. 2020.
Ředitel seznámil členy s výsledky evaluace pracovníků za roky 2015‐2019 a informoval RI
o termínech samotného hodnocení pracovníků, které proběhne na jednotlivých útvarech. Výsledky
budou následně prezentovány na interním semináři.
f) RI schválila předložené Memorandum o spolupráci při výzkumu na plochách Monitoringu
zdravotního stavu lesů ICP Forests v České republice mezi VÚLHM, Botanickým ústavem AV ČR a
ČZU.
g) RI projednala návrhy projektů připravovaných pro veřejnou soutěž Programu ZEMĚ.
h) Ředitel a předseda RI informovali o připravovaných akcích k výročí založení instituce (100 let) a
výzkumné stanice v Opočně (70 let) v roce 2021.
i) Ing. Kotrla informoval RI o účasti v pracovní skupině k aktualizaci vyhlášky 139/2004 Sb.
j) Ředitel na podnět Ing. Knížka podrobněji informoval RI o harmonogramu evaluace zaměstnanců
(projednání přímo se členy jednotlivých útvarů – celková informace a výstupy na interním
semináři).
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Čtvrté řádné zasedání dne 25. 9. 2020:
a) Ředitel sdělil RI stručnou informaci o odloženém celkovém vyhodnocení evaluace zaměstnanců,
které mělo proběhnout na interním semináři (odložen z důvodu pandemie COVID‐19).
b) RI projednala a schválila Rozpočet 2020 – aktualizace I., ve verzi ze dne 1. 9. 2020.
c) RI projednala a schválila Investiční požadavky – rok 2020 – aktualizace II., ve verzi ze dne 15. 9.
2020, a to včetně doplnění o nákup frankovacího stroje.
d) Projednání návrhů projektů členy RI pro soutěž TAČR (Program Prostředí pro život) a soutěž GS LČR
proběhlo prostřednictvím elektronické pošty (per rollam) před podáním návrhů do soutěží.
e) RI vzala na vědomí návrh ředitele na úpravy „Etického kodexu výzkumu“ (jmenování předsedy a
členů Etické komise, atd.). RI dále souhlasí s návrhem ředitele doplnit do kodexu ustanovení, že
pokud zaměstnanec instituce vstupuje do projektů grantových agentur za jinou organizaci, musí
o této skutečnosti předem VÚLHM informovat.
Páté řádné zasedání dne 17. 12. 2020:
a) RI projednala návrhy úprav „Etického kodexu výzkumu“ a doporučila řediteli je zahrnout do
aktualizace tohoto předpisu.
b) RI projednala a schválila Návrh rozpočtu na rok 2021, ve verzi předběžný.
c) RI projednala a schválila dokument Plán investic 2021, ve verzi předběžný.
d) RI projednala návrhy projektů připravovaných do soutěží GS LČR, SFŽP – Norské fondy (výzva
Rondane) a COST (Open Call collection OC‐2020‐1).
e) RI projednala návrh na členy Etické komise, přednesený ředitelem.
f) Ředitel na podnět Ing. Knížka podrobněji informoval o hodnocení publikací v kategorii Q1, Q2 (dle
zařazení ve WoS).

3.3

Dozorčí rada

Dozorčí rada v souladu se zákonem vykonává dohled nad činností a hospodařením ústavu; vykonává
dohled nad nakládáním s majetkem ústavu a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům,
stanoveným zákonem.
Navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, připravuje návrhy jednacího řádu Dozorčí rady a jeho změn a
předkládá je ke schválení zřizovateli. Vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny ústavu, k návrhu na
sloučení, splynutí nebo rozdělení, k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření, k návrhům
výzkumných záměrů ústavu, k jeho další nebo jiné činnosti a k dalším záležitostem, které jí předloží
ředitel nebo zřizovatel, k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce.
Vyjadřuje svá stanoviska k činnosti ústavu a zveřejňuje je ve výroční zprávě. Předkládá řediteli, radě
instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti.
Nejméně jednou ročně předkládá zřizovateli a řediteli zprávu o své činnosti.
3.3.1

Složení dozorčí rady

Složení dozorčí rady VÚLHM k 31. 12. 2019
Ing. Jaroslav Kubišta – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – místopředseda – MENDELU Brno
JUDr. Ladislav Futtera – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jan Lojda – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
7

Výroční zpráva 2020

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ondřej Sirko – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – člen – VÚLHM
Změny ve složení dozorčí rady VÚLHM v průběhu roku 2020:
V průběhu roku 2020 rezignoval na funkci místopředsedy DR doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., novým
členem rady a místopředsedou byl ke dni 7. 9. 2020 jmenován Ing. Václav Lidický. V průběhu roku bylo
o další funkční období prodlouženo členství doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc. a Ing. Ondřeje Sirka.

Složení dozorčí rady VÚLHM k 31. 12. 2020
Ing. Jaroslav Kubišta – předseda – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ing. Václav Lidický – místopředseda – Ministerstvo zemědělství ČR
JUDr. Ladislav Futtera – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jan Lojda – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Ondřej Sirko – člen – Ministerstvo zemědělství ČR
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – člen – VÚLHM

3.3.2

Jednání dozorčí rady v roce 2020

Dozorčí rada zasedala v průběhu roku 2020 na 4 řádných zasedáních:
6. 3. 2020
22. 5. 2020
18. 9. 2020
11. 12. 2020
Dále se v roce 2020 uskutečnila 3 hlasování per rollam:
24. 1. 2020
10. 2. 2020
31. 7. 2020
První řádné zasedání dne 6. 3. 2020:
a) DR vzala na vědomí informaci o rozhodnutí soudu ve sporu mezi VÚLHM a Českomoravským
cementem o vlastnictví pozemků v k. ú. Radotín.
b) DR doporučila prodat pozemek v k. ú. Všenory pod kůlnou manželům Vlasákovým přímým
prodejem a ostatní část prodat veřejnou soutěží.
c) DR vzala na vědomí soupis zbytného nemovitého majetku vč. návrhu řešení.
d) DR vzala na vědomí informace ve věci převodu/prodeje pozemku pod altánem Gloriet
v k. ú. Všenorech.
e) DR potvrdila neplatnost hlasování per rollam 1/2020 a potvrdila výsledky hlasování 2/2020 a
odsouhlasila zápisy z hlasování per rollam 1/2020 a 2/2020.
f) DR schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti,
v. v. i. za rok 2019 č. j. 41/000228/VULHM/2020 po zapracování formálních připomínek.
8
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g) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření instituce k 31. 12. 2019.
h) DR byla seznámena s Investičními požadavky – rok 2020 ve verzi ze dne 14. 2. 2020, projednala je
a vzala na vědomí.
i) DR byla seznámena s Rozpočtem na rok 2020 ve verzi ze dne 19. 2. 2020, projednala jej a
doporučila.
j) DR souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy N‐2/2020.
k) DR byla seznámena s programem jednání RI 2/2020 ze dne 27. 2. 2020.

Druhé řádné zasedání dne 22. 5. 2020:
a) DR vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i., za rok 2019 a doporučila ji RI schválit.
b) DR vyjádřila souhlas s předloženou roční účetní závěrkou Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., za rok 2019 a doporučila ji RI schválit.
c) DR schválila DANĚ  AUDIT s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky 504, IČ: 29195900, se
sídlem: Drůbeží trh 89/1, 664 91 Ivančice, jako auditorskou společnost pro účetní období a audit
roční účetní závěrky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za rok 2020.
d) DR prověřila jednotlivé ukazatele hodnocení činnosti ředitele za rok 2019 a konstatovala, že nebyla
požadovaná kritéria splněna zcela, doporučila zřizovateli přiznání odměny řediteli ve výši
odpovídající 70 %.
e) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření instituce k 31. 3. 2020.
f) DR obdržela informace o výsledku veřejné soutěže na prodej pozemků v k. ú. Černošice. DR
doporučila zaslat vlastníkům sousedních pozemků, kteří neoprávněně užívají pozemky instituce,
nájemní smlouvy s tím, že pokud z jejich strany nebude smlouva uzavřena, bude instituce trvat na
odstranění staveb. Současně znovu nabídnout možnost odkoupení za cenu obvyklou. Do případné
nájemní smlouvy čl. 7 doplnit možnost výpovědi bez udání důvodu ze strany pronajímatele bez
jakýchkoliv sankcí pro instituci s výpovědní dobou 6 měsíců a upravit ve smlouvě příslušné odkazy.
Dále doporučuje s přihlédnutím ke zpracovanému znaleckému posudku stanovit nájemní cenu
25 Kč/m2/měsíc. DR požaduje zasílání informací o průběhu řešení situace.
g) DR byla seznámena s Investičními požadavky – rok 2020 – AKTUALIZACE I, ve verzi ze dne
20. 5. 2020, projednala je a vzala na vědomí.
h) DR vzala na vědomí informace o prodeji pozemku pod altánem Gloriet v k. ú. Všenory.

Třetí řádné zasedání dne 18. 9. 2020:
a)
b)
c)
d)

DR potvrdila výsledky hlasování 3/2020 a odsouhlasila zápis z hlasování per rollam 3/2020.
DR schválila Jednací řád DR.
DR vzala na vědomí výsledky hospodaření instituce k 30. 6. 2020.
DR byla seznámena s Rozpočtem na rok 2020 ve verzi ze dne 1. 9. 2020, projednala jej a doporučila
ho.
e) DR prověřila podmínky prodeje pozemku parc. č. 877/5 v k. ú. Všenory a schválila, tj. vydala
předchozí písemný souhlas s uzavřením Kupní smlouvy mezi smluvními stranami: Výzkumným
ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., manželi Václavem a Alenou Vlasákovými,
ul. K. Mašity 318, Všenory.
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f)

DR vzala na vědomí informace o dalším vývoji případu pozemků v k. ú. Černošice. DR doporučila
instituci požádat stavební úřad, aby dále neprodlužoval řízení o odstranění stavby manželů
Gromových.
g) DR byla seznámena s Investičními požadavky – rok 2020 – AKTUALIZACE II, ve verzi ze dne
15. 9. 2020, projednala je a vzala na vědomí.

Čtvrté řádné zasedání dne 11. 12. 2020:
a) DR byla seznámena s Návrhem rozpočtu na rok 2021 ve verzi PŘEDBĚŽNÝ ze dne 26. 11. 2020,
projednala jej a doporučila ho.
b) DR byla seznámena s Plánem investic – ve verzi PŘEDBĚŽNÝ na rok 2021 ze dne 24. 11. 2020,
projednala jej a doporučuje jej.
c) DR vzala na vědomí výsledky hospodaření instituce k 30. 9. 2020.
d) DR projednala kritéria hodnocení činnosti ředitele na rok 2021 navržená zřizovatelem, zapracovala
připomínky a požádala předsedu o odeslání dokumentu zřizovateli.
e) DR byla seznámena s vývojem v soudním řízení s Českomoravským cementem, a. s. DR doporučila
podat dovolání na první část rozsudku a zažalovat ČMC o ušlý nájem včetně příslušenství.
f) DR byla seznámena s vývojem v případu v obci Černošice. DR souhlasila s návrhem instituce a
doporučila zažalovat manž. Zhoufovi o odstranění stavby z pozemku 1615/3, včetně podání
předžalobní výzvy a řádného doložení všech potřebných dokumentů. DR také doporučila zažalovat
ušlý nájem.
g) DR vzala na vědomí informace a kroky podniknuté institucí ve druhém případu (manž. Gromovi)
v obci Černošice. Požádala o průběžné podávání informací.
h) DR schválila DANĚ  AUDIT s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky 504, IČ: 29195900, se
sídlem: Drůbeží trh 89/1, 664 91 Ivančice, jako auditorskou společnost pro účetní období a audit
roční účetní závěrky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za rok 2021 a
doporučila na rok 2022 změnu auditorské společnosti. DR požádala instituci, aby na 2. jednání 2021
předložila podklady k výběru případné nové auditorské společnosti (průzkum trhu), vč. referencí.

Hlasování per rollam 1/2020 dne 24. 1. 2020:
Hlasování per rollam č. 1/2020 se uskutečnilo ve věci:
Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytování další činnosti soudního exekutora na prodej
nemovitosti v obci Trnová.
Protože s hlasováním nevyjádřili souhlas všichni členové DR, bylo hlasování neplatné.

Hlasování per rollam 2/2020 dne 10. 2. 2020:
Hlasování per rollam č. 2/2020 se uskutečnilo ve věci:
Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytování další činnosti soudního exekutora na prodej
nemovitosti v obci Trnová.
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DR schválila, tj. vydala předchozí písemný souhlas v souladu s ustanovením § 19, odst. 1, písm. b)
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením
Smlouvy o poskytování další činnosti soudního exekutora.

Hlasování per rollam 3/2020 dne 31. 7. 2020:
Hlasování per rollam č. 3/2020 se uskutečnilo ve věci:
Žádost o souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1005 v k. ú. Všenory (pod
stavbou Gloriet).
DR schválila, tj. vydala předchozí písemný souhlas v souladu s ustanovením § 19, odst. 1, písm. b)
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením
Kupní smlouvy mezi smluvními stranami: Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti,
v. v. i. a Obcí Všenory, U Silnice 151, 252 31 Všenory, zastoupenou starostkou Bc. Lenkou Nejedlíkovou.

4.

Změny zřizovací listiny

V roce 2020 nedošlo ke změně zřizovací listiny.

11

Výroční zpráva 2020

5.

Hlavní činnost instituce

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 výzkumné 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.

5.1

Institucionální podpora

Institucionální podpora je poskytována zřizovatelem v souladu se schválenou Dlouhodobou koncepcí
rozvoje výzkumné instituce, která definuje jak celkovou výši podpory, tak množství a typ výstupů, které
budou v rámci jejího naplňování dosaženy. Institucionální podpora pokrývá celé spektrum výzkumné
činnosti výzkumného ústavu. Její naplňování je členěno do třinácti výzkumných záměrů, které
charakterizují hlavní výzkumné směry instituce ve dvou klíčových oblastech Koncepce výzkumu, vývoje
a inovací Ministerstva 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
(R. Novotný)
Ekologický výzkum je v tomto výzkumném záměru zaměřen na identifikaci a kvantifikaci rizik, která
aktuálně ohrožují zdravotní stav a stabilitu lesních porostů i naplňování jejich hospodářských či
neprodukčních funkcí. Hodnocen je vliv suchých period na růst a přírůst dřevin, úroveň výživy dřevin,
vývoj zdravotního stavu porostů v bývalých imisních oblastech apod. Dalším významným okruhem
témat je stav lesních půd a koloběh živin ve vztahu k současné depoziční zátěži a postupům lesnického
managementu, včetně komplexního vyhodnocování meteorologických faktorů a jejich dlouhodobých
změn se zaměřením na vodní bilanci a poškození suchem.
V roce 2020 bylo provedeno hodnocení produkčního potenciálu březových porostů, produkčního a
zdravotního stavu borových a dubových porostů. A to jednak z pohledu jejich většího využití jako
možné alternativy k odumírajícím smrkovým porostům, a jednak ve vztahu k dlouhodobé periodě
sucha trvající již od roku 2014. Pokračoval kontinuální monitoring radiálního přírůstu na vybraných
lokalitách a v rámci tohoto měření pokračovalo zapojení do evropské aktivity „European drought 2018
assessed through dendrometers“.
Proběhlo vyhodnocení výsledků analýzy asimilačního aparátu dřevin z lokalit s projevy nedostatku
živin. Pro problematické oblasti byl zpracován návrh opatření pro stabilizaci, popř. zlepšení stavu.
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Proběhlo hodnocení defoliace korun a měření výškového přírůstu stromů v transektu ploch založených
v horských smrčinách (Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory). Na tomto
transektu ploch byly odebrány vzorky jehličí pro hodnocení výživy. Pro území Orlických hor bylo
provedeno a publikováno podrobné hodnocení za období 2002‐2018.

VZ02: Integrovaná ochrana lesa, nástroj trvale udržitelného obhospodařování lesů
(P. Zahradník)
Cílem výzkumného záměru je dosažení nových informací pro efektivní nasazení monitoračních a
obranných metod proti hmyzím a houbovým patogenům.
V oblasti ochrany lesa byla v roce 2020 věnována pozornost průběhu rojení kůrovců a průběžně byl
tento stav vyhodnocován. První rojení bylo v důsledku průběhu počasí opožděno a bylo relativně málo
intenzivní. Druhé rojení splývalo do jisté míry s dokončením prvního rojení a bylo mnohem
intenzivnější. Ke třetímu rojení nedošlo.
Byl monitorován i průběh kůrovcové kalamity, a to nejen ve smrkových, ale také v borových porostech.
Značná pozornost byla věnována spektru a šíření hmyzích škůdců a houbových patogenů, a to
především ve smrkových porostech v oblasti Nízkého Jeseníku. U lýkožrouta smrkového bylo
v mladších porostech (do 40 let) zjištěno, že tento kůrovec nemusí být jediným mortalitním faktorem,
na mortalitě se podílí i václavka. Na základě provedených rozborů bylo zjištěno, že poměr pohlaví
zachycených lýkožroutů smrkových v jednotlivých typech obranných opatřeních se neliší.
U houbových patogenů byla zaměřena pozornost především na kloubnatku smrkovou v Krušných
horách. Bylo zjištěno, že intenzita napadení byla v roce 2020 srovnatelná s roky 2018 a 2019. Byly
sledovány i další houbové patogeny. V rámci nově ověřovaných metod přímé ochrany proti lýkožroutu
smrkovému byla věnována pozornost především asanačním metodám (Technologie MERCATA, stojící
otrávené lapáky). Sledován byl rozdíl teplot uvnitř skládky a vliv trhlin v plachtě na účinnost této
metody. Zahájeny byly testy rezistence lýkožroutů na syntetické pyrethroidy.

VZ 03: Šlechtění lesních dřevin s uplatněním biotechnologických a molekulárních metod
(P. Máchová)
V roce 2020 proběhly venkovní práce a zpracování výsledků měření na výzkumných plochách s jedlí
obrovskou, smrkem ztepilým, borovicí lesní, modřínem opadavým a s cizokrajnými smrky. Byly
založeny taxační zkusné plochy s dubem červeným a s douglaskou tisolistou, bylo sledováno přirozené
zmlazení smrku omoriky a byla stanovena druhová čistota porostů dubů fenotypové třídy B.
U rostlinného materiálu topolu šedého získaného z fytoremediačního experimentu byly s využitím
vybraných genů provedeny qRT‐PCR analýzy. Pomocí mikrosatelitových markerů byla zkoumána
genetická variabilita u populací smrku ztepilého, jedle bělokoré, borovice lesní, buku lesního,
douglasky tisolisté, topolu černého a topolu bílého. Dále byla ověřována klonová identita
u reprodukčního materiálu modřínu opadavého, topolu černého a břízy bělokoré. Byly provedeny
práce na zpracování metodických postupů izolace RNA u smrku ztepilého. Byly testovány kultivační
podmínky pro mikropropagaci u klonů jilmů, lípy srdčité a dubů a optimalizován postup organogeneze
u klonů břízy bělokoré. Bylo provedeno fytocenologické snímkování na dlouhodobých výzkumných
plochách s jedlí bělokorou.
U šetřených porostů dubu zimního na LS Luhačovice nebyly zjištěny podstatné odchylky v druhovém
určení, porosty splňují požadavky evropské legislativy. U proveniencí douglasky tisolisté ve věku 62 let
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byla zjištěna velká proměnlivost v růstu, fenotypu a odolnosti ke klimatu, jako nejproduktivnější
provenience na odlišných stanovištích se jeví provenience 275 Wind River (Washigton). Douglaska
tisolistá až na výjimky odolává aktuálním klimatickým poměrům i v oblastech, kde dochází
k hromadnému odumírání ostatních jehličnanů a nevykazuje ani snížený roční přírůst. Byl zpracován
souhrn nejnovějších poznatků o jedli obrovské. Na základě provedeného šetření na výzkumné ploše
s potomstvy výběrových stromů sudetského ekotypu modřínu opadavého ve věku 51 let byla
potvrzena nadprůměrná hodnota potomstva výběrového stromu č. 52‐4‐11. U fytoremediačního
experimentu s topolem šedým bylo na základě provedené qPCR analýzy zjištěno rozdílné chování
zvolených genů v reakci na aplikaci kadmia. U topolu černého (kultivar P797) z provedeného
experimentu zaměřeného na simulaci stresu suchem proběhla izolace RNA a s vybranými geny byly
provedeny qRT‐PCR analýzy s cílem identifikovat geny související s odezvou na stres suchem. Hladiny
exprese některých sledovaných genů se významně měnily a je možné vybrat konkrétní kandidátní geny,
které spolehlivě charakterizují fyziologický stav rostlin v souvislosti s působením podmínek sucha. Byly
optimalizovány postupy organogeneze u nových klonů jilmů, lípy srdčité a dubů, byly stanoveny
konkrétní podmínky indukce a multiplikace u klonů břízy bělokoré. Byly stanoveny velikosti alel SSR
lokusů u smrku, jedle, borovice, buku a douglasky pomocí fragmentační analýzy a byla potvrzena
vhodnost analýzy mikrosatelitových markerů pro ověřování deklarované identity klonů modřínu
opadavého.

VZ 04: Zajištění zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a optimalizace jejich využití
(P. Kotrla)
Cílem řešení výzkumného záměru je rozšířit poznatky a informace týkající se reprodukčního materiálu
lesních dřevin jako základního předpokladu zajištění základních funkcí lesa a zvýšení biodiversity
lesních ekosystémů.
V oblasti lesního semenářství byla průběžně vyhodnocována data kvality osiva z aktuální podzimní
úrody 2020 (čerstvé osivo). S ohledem na kůrovcovou kalamitu a potřeby zajištění reprodukčního
materiálu bylo hodnocení zaměřeno na listnaté dřeviny, konkrétně osiva buku lesního a dubu letního
a zimního. Zjištěné hodnoty jsou dílčí, budou doplněny o další data z probíhajících rozborů.
Dále bylo provedeno opakované měření obsahu vody a vodní aktivity u oddílů skladovaných v Národní
bance osiva u SM, BO a MD. Hodnoty vodní aktivity se oproti roku minulému mírně zvýšily. U oddílů
borovice lesní se pohybovaly v rozmezí 0,37 ‐ 0,44; u smrku ztepilého byly naměřeny hodnoty vodní
aktivity v rozmezí 0,37 ‐ 0,5 a u oddílů osiva modřínu opadavého byly naměřeny hodnoty vodní aktivity
v rozmezí 0,30 ‐ 0,32.
Pokračovala časová řada hodnocení fruktifikace v semenných sadech jeřábu břeku Vršava a Bučín a
jeřábu oskeruše v sadu Diváky. V případě semenných sadů jeřábu břeku se poprvé projevila výraznější
plodnost, především pak u sadu Bučín ‐ ze 107 hodnocených ramet 94 jedinců, to je 88 %, výrazně
převládala bohatá plodnost. Dále bylo zahájeno terénní šetření – vyhledávání populací a jedinců jeřábu
břeku a jeřábu oskeruše v lesních porostech jižní Moravy.
Bylo provedeno zpracování výsledků fenologického sledování zaměřeného na hodnocení ranosti a
vydatnosti kvetení vybraných (převážně včelařských) druhů vrb. U sledovaných druhů vrb byly vybrány
klony obou pohlaví s největším přínosem pro včelí pastvu (skupiny klonů podle časnosti kvetení).
V návaznosti na dřívější sledování fruktifikace semenných sadů javoru klenu byla založena výzkumná
plocha – potomstva ze semenných sadů Ludvíkov a Řepčonka (plocha na LS LČR Vítkov). Bylo vysazeno
po 12 potomstvech z každého semenného sadu (celkem 24 potomstev) + 2 kontrolní provenience ve 3
opakováních.
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VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí
(J. Leugner)
V roce 2020 pokračovalo průběžné hodnocení různých postupů zakládání lesa na nelesní půdě, včetně
ovlivnění ekologických podmínek nově zakládaných porostů. Na vybraných plochách bylo provedeno
opakované měření porostního stavu, struktury a textury ve smíšených porostech na PLO Podkrkonoší.
Proběhlo vyhodnocení fyziologických parametrů sadebního materiálu v závislosti na způsobu pěstování
u listnatých dřevin.
Z dosažených výsledků v roce 2020 lze například uvést tyto zajímavé poznatky: V mladých listnatých
porostech (bříza, buk, dub) byly srovnávány obsahy prvků v listech z koruny a opadech v průběhu
vegetační sezóny (6 ‐ 10 měsíců). Obsahy živin u jednotlivých dřevin se lišily, trend hodnot v průběhu
vegetační sezóny byl obdobný. U dusíku, draslíku a fosforu byly nižší koncentrace v opadech než
v živých listech v koruně, rostlina je schopna tyto prvky redistribuovat do záložních pletiv. Obsah
vápníku v opadaných listech byl vyšší než v listech živých (o 20 ‐ 35 % podle dřevin), obsah hořčíku byl
srovnatelný v živých i opadaných listech. V mladém březovém porostu se každoročně opadem listů do
koloběhu živin vrací na 1 ha 45 kg N, 2 kg P, 13 kg K, 32 kg Ca a 7 kg Mg. Jednoleté prostokořenné i
krytokořenné semenáčky břízy bělokoré měly příznivé morfologické i fyziologické parametry.
Prostokořenné semenáčky byly vyšší a měly silnější kořenové krčky, krytokořenné semenáčky měly
významně vyšší podíl jemných kořenů v kořenovém systému. Oba typy měly příznivý poměr K/N.
Prostokořenné i krytokořenné semenáčky měly 100% ujímavost, po výsadbě měly prostokořenné břízy
významně větší výškové a tloušťkové přírůsty, a to jak absolutní, tak relativní vztažené k hodnotám při
výsadbě.

VZ 06: Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí
(J. Novák)
V roce 2020 pokračovalo v rámci výzkumného záměru řešení problematiky upřesnění pěstebních a
ekologických poznatků týkajících se funkcí lesa a jejich podpory aktivními pěstebními opatřeními jako
je výchova, biomeliorace a další opatření. V problematice výchovy lesních porostů je výzkum zaměřen
na přeměny současných jehličnatých monokultur na stabilnější smíšené porosty a na optimální postupy
výchovy porostů hlavních hospodářských dřevin a jejich směsí vedoucích ke stanovení pěstebního,
ekologického a ekonomického optima výchovy v závislosti na intenzitě hospodaření, stanovištních
podmínkách a dalších charakteristikách. Byla realizována biometrická měření (výčetní tloušťka, výška,
mortalita, olistění) podle harmonogramu na dlouhodobě sledovaných výzkumných plochách s roční a
pětiletou periodicitou v porostech s experimentální výchovou smrku, borovice, douglasky, jedle, dubu,
buku, břízy a ve směsích dřevin včetně průběžného vyhodnocování výsledků.
Na základě dosavadních experimentálních výsledků bylo konstatováno, že první výchovné zásahy
(ve stádiu mlazin, případně nárostů) jsou velmi důležitým pěstebním opatřením nejen v nesmíšených
porostech, ale jsou zásadní pro zachování směsí. Zanedbání výchovy může mít i ve smíšených
porostech nepříznivé následky. Uvolněním nadějných jedinců jedle ve směsi s bukem se již v prvním
roce projevilo výraznou a statisticky průkaznou akcelerací tloušťkového přírůstu.
Zdravotní stav smrkových i borových porostů byl i v letošním roce negativně ovlivněn suchými
epizodami z minulých let, které se projevily sníženým přírůstem i zhoršením zdravotního stavu a
zvýšením mortality smrku i borovice. Zdravotní stav smrku ve směsích s ostatními dřevinami byl
srovnatelný se stavem smrku v monokulturách. Pokračoval trend pozitivního ovlivnění statické stability
smrku (a částečně i borovice) při aplikaci včasných výchovných zásahů již ve stádiu mlazin (resp.
nárostů).
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Intenzívní výchovný zásah v přípravném porostu břízy redukující hustotu na cca 1 100 cílových stromů
na ha bez ponechání podružného porostu ještě třetí rok po provedení vedl k navýšení podkorunových
srážek ve vegetační době o 10 % oproti variantě s ponechaným podružným porostem. Příznivý průběh
srážek a teplot tohoto roku podpořil ujímavost přirozené obnovy borovice na všech testovaných
variantách zakmenění porostu (03, 05, 07). Počty semenáčků druhým rokem po zásahu klesaly
s poklesem zakmenění mateřského porostu. Příprava půdy počty průkazně zvýšila, rozdíl mezi
přípravou pomocí frézy a frézy s následnou orbou již nebyl tak velký.

VZ 07: Management vztahu populací zvěře, kulturní krajiny a lidských aktivit
(F. Havránek)
Výsledky řešení byly rozděleny na několik dílčích aktivit. První dílčí část, která byla orientovaná na vliv
stanovištních charakteristik na přežívání populací tetřevovitých, byla řešena v oblasti Králického
sněžníku (Jeseníky). Aktivita byla zaměřena na přípravy mapových podkladů a následnou úpravu
biotopu zaměřenou na otevření lesního porostu (vznik tokanišť, podpora bylinného patra) v místech,
která zarůstají smrkovými porosty. V roce 2020 bylo zároveň provedeno hodnocení vlivu spárkaté zvěře
na lesní ekosystémy. Negativní dopady byly hodnoceny v kmenovinách borovice lesní a jedle bělokoré
formou sortimentace stromů dříve poškozených loupáním zvěře. V uplynulém období bylo zároveň
navázáno na monitoring poškození přirozené obnovy lesních dřevin, jež bylo založeno v roce 2019. Na
těchto stanovištích bylo také provedeno fytocenologické hodnocení (Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory).

VZ 08: Dynamika vlastností lesních půd jako základ trvale udržitelného lesního hospodářství
(R. Novotný)
V tomto výzkumném záměru jsou aktivity zaměřeny na kvantifikaci faktorů a rizik, které ovlivňují stav
lesních půd a koloběh živin ve vztahu k současné depoziční zátěži a postupům lesnického
managementu.
V roce 2020 proběhl odběr půdních vzorků z transektu ploch v Jizerských horách, kde také proběhla
rekonstrukce sítě ploch a jejich stabilizace v terénu. Pokračovalo hodnocení trendů chemismu lesních
půd a výživy dřevin, především u výsledků získaných z dlouhodobě sledovaných ploch v horských
oblastech. Bohužel se potvrzuje nepříznivý stav lesních půd ve středních a vyšších polohách, kde jsou
půdy převážně silně až velmi silně kyselé a velmi chudé na bazické prvky. Z tohoto pohledu je třeba
klást důraz na ponechávání těžebních zbytků v porostech a jejich účinné využití pro následnou generaci
lesa (drcení, štěpkování).
V průběhu roku 2020 byla budována databáze půdních analýz.

VZ 09: Hydrologické a biochemické aspekty vodní bilance v malých lesních povodích
(K. Neudertová Hellebrandová)
Výzkumný záměr zahrnuje dlouhodobé aktivity zaměřené na hodnocení hydrické funkce lesních
porostů s ohledem na možnosti ovlivnění kvality a kvantity vody odtékající z lesních porostů do vodních
zdrojů a na vodní bilanci lesních porostů zejména s ohledem na ohrožení lesních porostů (produkce,
zdravotního stavu a stability) suchem v souvislosti s projevy globální změny klimatu. Zahrnuje
vyhodnocování parametrů vodní bilance na třech dlouhodobě sledovaných malých lesních povodích,
dále měření na trvalých monitoračních plochách a ambulantní aktivity prováděné v ekosystémech
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s projevy chřadnutí a zvýšené mortality vlivem sucha. Cílem je doporučení postupů lesního
hospodářství, které jednak podporují udržení kvality a kvantity vody odtékající z lesních ekosystémů,
jednak přispívají k adaptaci lesních porostů na rozkolísané parametry meteorologických podmínek
v souvislosti s globální změnou klimatu.
V roce 2020 byly vytvořeny mapy poškození lesních porostů suchem. Oblasti extrémního ohrožení
smrkových porostů suchem ve vegetačním období 2019 byly oproti roku 2018 významně menší. V roce
2018 šlo o 80 % území ČR, v roce 2019 o 29 %. Dlouhodobý stres suchem ovlivňoval porosty na území
ČR v přibližně stejném prostorovém měřítku jako v roce 2018.
Bylo zahájeno měření půdního vodního potenciálu na plochách s probíhajícím zalesňováním pro
hodnocení parametrů vodní bilance v závislosti na druhové a věkové skladbě lesních porostů.
Dále probíhalo hodnocení dlouhodobého sledování hydrologických charakteristik malých lesních
povodí a bylo zahájeno hodnocení parametrů vodní bilance v závislosti na druhové a věkové skladbě
lesních porostů.

VZ 10: Biodiverzita jako základ zachování funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí
(M. Knížek)
Výzkumný záměr se zabývá kvalitativním a kvantitativním zkoumáním druhového spektra škodlivých
organizmů, hmyzích škůdců a houbových patogenů, jejich rozšíření a škodlivosti. Studuje bionomii
jednotlivých druhů, u taxonů nových pro naše území také probíhá zkoumání základních poznatků
o druhu.
Ve smrkových porostech byl zjišťován vliv ponechávání dřevní hmoty na početnost vybraných taxonů
půdních bezobratlých. Vyšší podíl ponechávání dřevní hmoty se pozitivně odráží na abundanci půdní
mezo a makrofauny. Studie o přežívání hnízd lesních mravenců v závislosti na jejich poškození
datlovitými ptáky prokázala, že poškozování hnízd nemusí vést k jejich zániku a ochrana před ptáky
tedy není vždy nezbytná. Byl vyhodnocen výskyt gradací bejlomorky borové v závislosti na klimatických
faktorech prostředí. Začátek gradací je spjat s vyšší teplotou a radiací v březnu a vyšší teplotou v květnu
předchozího roku, synergické působení obou faktorů může usnadňovat nárůst populace bejlomorek.
Studium lesnicky významných druhů listožravého hmyzu v borových oblastech potvrdilo latentní výši
výskytu. Prokázaná trvající latence mnišky představuje velmi překvapivý výsledek, vzhledem
k pokročilé fázi tzv. mezigradačního období a charakteru chodu počasí (obojí by mělo rozvoj mnišky
stimulovat). Byl prokázán pokračující trend narůstání a rozšiřování výskytu podkorních a dřevních
škůdců, a to i dosud málo významných (Sirex noctilio, Ips sexdentatus, Orthotomicus longicollis,
Gnathotrichus materiarius). Bylo dokončeno zpracování druhého dílu knižní publikace o drobných
motýlech (Microlepidoptera) střední Evropy (vyhotovení více jak 300 tabulí fotografických příloh,
vyobrazujících kolem 1 500 taxonů druhové úrovně na příkladu více jak 3 000 determinovaných a
lokalizovaných jedinců). Bylo popsáno celkem 35 nových druhů brouků, zjištěny nové druhy brouků
pro území Česka a získány nové poznatky o geografickém rozšíření brouků v Evropě a ve světě. Byl
vyhodnocen výskyt kůrovcovitých v semifosilních vzorcích vzhledem k jejich možnému historickému
přemnožení od období Holocénu.
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VZ 11: Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů rostlin se zaměřením na kriticky
ohrožené druhy a lesní dřeviny
(P. Máchová)
V roce 2020 proběhlo periodické hodnocení inventarizovaných výskytů a posilovacích výsadeb tisu
červeného v CHKO Lužické hory, bylo provedeno fytocenologické snímkování a specifikace
geologických a půdních poměrů lokalit tisu červeného v CHKO Lužické hory, byla pořízena
fotodokumentace charakteristik vybraných dílčích populací a jedinců smrku, jedle, borovice, modřínu,
dubu letního, dubu zimního, buku a třešně ptačí, pomocí mikrosatelitových markerů byla zkoumána
genetická variabilita u vybraných populací tisu červeného a borovice kleče, probíhalo testování složení
živných médií a vliv koncentrace fytohormonů na multiplikaci u klonů jeřábu, byly vyvíjeny metody
kontroly identity reprodukčního materiálu u tisu červeného a smrku ztepilého, pro optimalizaci
procesu kryokonzervace bylo provedeno zhodnocení fyziologického stavu in vitro rostlin topolu šedého
v průběhu aklimatizace explantátů z hlediska zapojení vybraných genů v metabolismu rostlin a obsahu
rostlinných fytohormonů.
Poznatky získané studiem tisu červeného v Lužických horách budou využity zejména při dalších fázích
prováděného monitoringu a výzkumu. Byla zjištěna pozitivní reakce tisu červeného na management
lokalit. Pro multiplikaci explantátových kultur jeřábu břeku se osvědčilo MS médium s upraveným
složením, jedná se o přidání calcium panthotenátu a zvýšených dávek kyseliny nikotinové, pyridoxinu
HCl a myo‐inositolu. U studovaných dřevin byla potvrzena vhodnost analýzy mikrosatelitových lokusů
pro ověřování deklarované identity zdrojů reprodukčního materiálu, byly identifikovány dostatečně
polymorfní mikrosatelitové lokusy. Z výsledků fragmentačních analýz populací tisu červeného byly
zjištěny významné rozdíly v četnosti zastoupených alel a ve výskytu unikátních alel u většiny
sledovaných lokusů.

VZ 12: Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví
(J. Novák)
V roce 2020 pokračovalo v rámci výzkumného záměru řešení problematiky půdy, vody a biodiverzity
související s pěstebními opatřeními, tj. zejména obnovou a výchovou lesa a biomeliorací. Cílem je najít
doporučení pro udržení produkční a mimoprodukčních funkcí lesa a zajištění stability lesních
ekosystémů jak v lesním hospodářství, tak i v lesích chráněných území, a to vše v kontextu s dalšími
prvky krajiny. Součástí výzkumu bylo pokračování v získávání poznatků pro podporu půdoochranné,
hydrické a dalších mimoprodukčních funkcí lesa pěstebními opatřeními a výchovou porostů dřevin.
Z dosažených výsledků v roce 2020 lze například uvést, že stupeň rozvolnění přípravných březových
porostů přímo ovlivňuje škody mrazem na podsazovaných cílových dřevinách. Hydrická funkce lesa
byla hodnocena pomocí měření zaklesnutí podzemní vody na dvou podložích – rule a svoru. Výzkum
potvrdil, že vodní zásoby v geologických strukturách nejsou dosud plně obnoveny a že v méně
propustném svoru bude tato obnova dlouhodobější.
Z průběžných šetření prováděných na ekologickém stacionáru ve 3. LVS vyplynulo, že efektivita využití
slunečního záření smrky pěstovanými v monokultuře se ukazuje být závislá na teplotě vzduchu.
Globální oteplování může tedy vést ke snížení této efektivity a sekvestrace uhlíku ve smrkových
porostech nižších poloh. V dalších aktivitách bylo zjištěno, že redukce smrkové podúrovně v dospělém
borovém porostu vedla ke zvýšení přírůstu ponechaných borovic. Holá seč provedená v podmínkách
HS 13 více než zpětinásobila množství prosakující srážkové vody (mm) zachycené lyzimetrickými
sondami v hloubce 70 cm.
18

Výroční zpráva 2020

Sledování opadu v mladých listnatých porostech (buk, dub, bříza, věk 10 ‐ 30 let) potvrdilo kolísání
množství opadu v rozpětí 2 ‐ 3,5 tun.ha‐1.rok‐1. Množství opadu se lišilo podle dřevin, věku a dané
růstové fáze porostu. Součástí řešení VZ je i problematika agrolesnictví. Sledování mikroklimatu v rámci
agrolesnického systému luk s pásy keřo‐stromovité zeleně v SV‐JZ směru potvrdilo vliv pásu zeleně na
gradient teplot a vlhkost půdy. V blízkém okolí pásu byly ve vegetační době pozorovány nižší teplotní
amplitudy vzduchu i půdy, současně však také nižší průměrné i minimální vlhkosti půdy.
V další aktivitě byl posuzován vliv uvažované změny druhové skladby na výši odtoků z povodí. V zimním
období by při změně stávající (většinou jehličnaté) na cílovou (většinou listnatou) druhovou skladbu a
současné věkové struktuře porostů na všech analyzovaných povodích severozápadní Moravy došlo ke
snížení sumy celkových zimních odtoků. Letní odtoky by byly při dosažení cílové druhové skladby na
většině povodí vyšší, s výjimkou části povodí Morava. Hlavní příčinou tohoto záporného rozdílu je
výrazně vyšší zastoupení listnatých dřevin v současné druhové skladbě v porovnání s cílovou ve střední
části tohoto povodí.

VZ 13: Trvale udržitelná exploatace populací zvěře, jejich ochrana a ochrana životního prostředí
prostřednictvím bioindikačních druhů
(F. Havránek)
V uplynulém období bylo realizováno pilotní ověření monitoringu juvenilních jedinců zajíce polního
pomocí VHF telemetrie. Zároveň byla ověřena možnost monitoringu nedospělých jedinců zaječí zvěře
pomocí GPS telemetrie. Mortalita mláďat zaječí zvěře byla zároveň ověřována pomocí vytvořených
atrap z kůže dospělých zajíců. V měsících dubnu a květnu byly provedeny terénní práce monitoringu
atrap pomocí fotopastí. V další části roku bylo provedeno vyhodnocení získaných dat. Realizovaný
výzkum poodhalil potenciální predátory juvenilních jedinců zaječí zvěře v otevřené zemědělské krajině.
Na základě těchto výsledků bude možné lépe designovat pokusy zaměřené na telemetrii sledovaných
jedinců pomocí VHF a GPS technologie.

5.2

Projekty NAZV

Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem
(P. Zahradník, 2018 – 2020, NAZV QK1820091)
Cílem projektu bylo vypracovat postupy obnovy a výchovy porostů ohrožených suchem včetně využití
tolerantních populací, vyhodnotit dopady sucha v kontextu přemnožení biotických škodlivých činitelů,
optimalizovat obranná opatření proti podkornímu hmyzu a hlodavcům a vyhodnotit relevantní
dlouhodobé provenienční plochy.
V rámci řešení byly zjištěny rozdíly mezi sledovanými proveniencemi smrku, přičemž růstem dominují
provenience z Vysočiny, Jeseníků a Beskyd. Byla zjištěna závislost míry poškozování kultur hlodavci
(hraboš polní a norník rudý) ve vegetační sezóně na kvalitě potravní nabídky (obsah dusíku v biomase)
a na počasí (sucho), přičemž tyto dva faktory se navzájem ovlivňují. Z hodnocení vlivu výchovných
zásahů vyplynul jejich pozitivní vliv na tloušťkový přírůst. Nebyla prokázána závislost mezi provedeným
výchovným zásahem a mortalitou jedinců na sledovaných plochách. U prvních výchovných zásahů bylo
zjištěno výrazné snížení množství opadu a s ním spojené zásoby živin. Zásahy vedly k mírnému zvýšení
půdní vláhy. Z komplexního vyhodnocení růstové dynamiky smrku vyplývá, že nejohroženější suchem
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jsou porosty do 500 m n. m. bez ohledu na stanoviště. V nižších nadmořských výškách se kumulují
negativní vlivy vysokých teplot a nízkých srážek. Výjimkou jsou chladné a vlhké údolní polohy s
autochtonním chlumním smrkem. Rizikové jsou i porosty do 700 m n. m. a i některé horské porosty,
trpící nedostatkem srážek. Aplikace mykorrhizního přípravku společně s hnojivem mají pozitivní vliv na
růstové charakteristiky, avšak vliv na následné napadení václavkou nebyl zatím prokázán. Může se však
projevit až u starších jedinců. Nebyl zjištěn vztah mezi napadením smrků václavkou a následným
napadením lýkožroutem smrkovým. To mohlo být ovlivněno nízkým počtem změřených vzorků.

Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce
lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů
(J. Leugner, 2018 – 2022, NAZV QK1810126)
Hlavním 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 diferencované, měly vysokou míru stability a dokázaly tak plnit
produkční i mimoprodukční funkce v měnících se podmínkách prostředí. Dílčími cíli bude ověření
metod zakládání porostů přípravných dřevin a vnášení cílových dřevin v rámci dvoufázové obnovy
v rapidně odumírajících porostech, zakládání porostních směsí včetně využití přípravných dřevin a
optimalizace výchovných zásahů v těchto porostech vedoucí ke zvýšení jejich stability, včetně
hodnocení ekonomické efektivity postupů. Cílem postupů bude také udržení dílčího podílu smrku
ztepilého v těchto porostech.
Rozsáhlá terénní šetření na trvalých výzkumných plochách v roce 2020 ukázala efektivní možnosti
obnovy kalamitních holin. Na nových výzkumných plochách byl zjištěn dobrý potenciál přirozené
obnovy nejen přípravných dřevin s pionýrskou strategii růstu. Hodnocení ekonomické efektivnosti
ukázala na možnosti úspory nákladů při využití alternativních způsobů obnovy kalamitních holin (využití
přípravných dřevin, kombinovaná rozfázovaná obnova). Hodnocení mikroklimatických podmínek
v přípravných porostech ukázalo dobrou schopnost těchto porostů tlumit klimatické extrémy. Výsledky
dosažené při řešení v roce 2020 jsou podkladem pro publikační výstupy projektu a byly také podkladem
pro návrh úpravy právních předpisů. V následujícím období budou využity pro další výstupy. Přispějí
tak k naplnění cíle projektu, konkrétně k přípravě podkladů pro využívání směsí přípravných a cílových
dřevin při obnově kalamitních holin. Výsledky jsou veřejně dostupné, a tak je lze uplatnit i
v navazujících aktivitách VaV, expertní a poradenské činnosti.

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
(P. Máchová, 2018 – 2022, NAZV QK1810129)
Cílem projektu je vypracovat objektivní metodické postupy ověřování deklarovaného původu
reprodukčního materiálu vybraných lesních dřevin s využitím DNA analýz využitelných jednak pro
kontrolní systémy státu a jednak pro zvýšení spotřebitelské ochrany vlastníků lesa a producentů
sazenic. Vypracovaný systém bude fungovat na základě porovnávání genetických kompozic oddílů
sadebního materiálu uváděného do oběhu a odebraných referenčních vzorků. Nastavení objektivního
způsobu kontroly deklarovaného původu je i součástí plnění povinností ČR jako členské země EU
vytvářet kontrolní systémy se zachováním pravdivé identity v celém průběhu nakládání s lesním
reprodukčním materiálem. Současný kontrolní systém státu je postaven pouze na kontrole správnosti
vedení evidencí.
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Umělá obnova zůstává v rámci České republiky převažujícím způsobem obnovy lesa. Jednou ze
zásadních podmínek úspěšné umělé obnovy lesa je použití sadebního materiálu geneticky a
provenienčně vhodného původu. V souvislosti se vstupem ČR do EU byla do národní legislativy
transponována Směrnice Rady 1999/105/ES zákonem č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Členské státy EU mají zajistit, aby reprodukční materiál byl v celém průběhu produkce jasně
identifikovatelný prostřednictvím systému kontrol. V projektu jsou pro podmínky ČR ověřovány
možnosti sledování identity reprodukčního materiálu od sběru semenného materiálu až po
dopěstování sadebního materiálu pomocí DNA analýz. V třetím roce řešení projektu byl zajištěn
experimentální materiál pro následné analýzy pro smrk ztepilý (školkované sazenice 10 oddílů), buk
lesní (7 oddílů) a borovici lesní (10 oddílů). Pro laboratorní zpracování bylo přijato 743 vzorků buku
lesního, 600 vzorků borovice lesní a byla u nich provedena izolace DNA, u smrku ztepilého byla
provedena izolace a DNA analýzy u 840 vzorků. Byly zpracovávány metodické postupy izolace DNA
z embryí smrku ztepilého, embrya byla vypreparována z naklíčených semen a postup izolace byl
modifikován vzhledem k velmi malému množství výchozího materiálu. Vzhledem k omezeným
dodávkám chemikálií od výrobce (firma Qiagen), který převedl své kapacity na výrobu testovacích kitů
pro detekci RNA (Covid) bylo potřeba hledat alternativní řešení pro zajištění laboratorní činnosti při
izolaci DNA, proběhlo tedy i testování nových metodických postupů a komerčních kitů. V roce 2020
bylo dále provedeno statistické zhodnocení genetických dat získaných z provedených fragmentačních
analýz u vzorků smrku ztepilého. Na základě výsledků bylo pro potřeby nastavení kontrolního systému
vybráno 7 optimálně polymorfních markerů s dostatečnou vypovídací hodnotou. Pro tyto markery byly
provedeny za účelem snížení provozních nákladů optimalizace analýz a podle velikosti sledovaných alel
byly vytvořeny dva nové multiplexy. U analyzovaných souborů vzorků proběhlo ohodnocení
genetických vzdáleností, které bylo graficky zpracováno pomocí analýzy hlavních koordinát (PCoA), na
základě získaných dat bylo možné rozlišit jednotlivé sledované soubory. U vzorků buku lesního a
borovice lesní probíhaly optimalizace analýz DNA, a to pomocí 14 mikrosatelitových markerů a byly
provedeny fragmentační analýzy u části vzorků. Bylo provedeno fenotypové zhodnocení 58 jedinců tisu
červeného z lokality Krompach (Rumburk, Líska). Byly zpracovány 2 výstupy typu O, jeden Jsc a jeden
Nmet.

Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou
v důsledku fyziologického sucha
(H. Cvrčková, 2018 – 2022, NAZV QK18101258)
Jedním z cílů 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. K ověření variant se zakládají demonstrační objekty na lesním majetku spoluřešitele
určené ke sledování vývoje kultur a následných porostů včetně varianty s podporou přirozeného
zmlazení. Dalším cílem je vyhodnotit dlouhodobé výzkumné plochy buku lesního, jedle bělokoré,
šlechtěných topolů, topolu bílého, černého a osiky. Využití molekulárních metod je zaměřeno na
charakterizaci nových genových zdrojů domácích topolů a na sekvenační analýzu cílených úseků genů
smrku ztepilého zapojených do odezvy na stres suchem a vytipování využitelných markerů.
V roce 2020 bylo řešeno 5 aktivit. V rámci první aktivity probíhalo hodnocení růstu šlechtěných topolů
a topolu osiky na dlouhodobých výzkumných plochách na Moravě. U potomstev hybridní osiky na
3 plochách bylo provedeno zhodnocení a porovnání růstových charakteristik a produkce dřevní hmoty.
Obdobné zhodnocení růstových charakteristik bylo dále provedeno u topolu bílého a jeho kříženců a
u šlechtěných topolů sekce Aigeiros (klony Populus ×euroamericana, P. deltoides, P. nigra). Získané
výsledky u potomstvech hybridní osiky ukázaly dosažení nejvyššího výnosu potomstva z křížení
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P. tremula Graupa × P. tremuloides, z hodnocení topolu bílého a jeho kříženců dosáhly nejvyšších
hodnot klony P. x canescens, v současné době probíhá jednání o založení nových zdrojů reprodukčního
materiálu všech nejvýkonnějších registrovaných klonů P. ×euroamericana. U druhé aktivity zaměřené
na studium genetické struktury u vybraných jedinců topolů bílého a černého pokračovaly terénní
průzkumy a inventarizace na lokalitách Moravy i Čech a u vybraných fenotypově kvalitních jedinců byly
provedeny DNA analýzy mikrosatelitových lokusů pro určení neidentických genotypů. Plnění třetí
aktivity měření provenienčních ploch s jedlí bělokorou série 1973‐77 probíhalo na sérii dvou
provenienčních ploch, byly obnoveny stabilizace a hodnoceny kvantitativní a kvalitativní
charakteristiky proveniencí. V rámci plnění čtvrté aktivity byly podle plánu zpracovány a analyzovány
další odběry z nádobového pokusu u topolu černého kultivaru P643. V reakci na stres suchem byla
sledována odezva u několika genů souvisejících s primárním metabolismem rostliny. Bylo zjištěno, že
dochází k významné regulaci relativní exprese sledovaných genů působením sucha. Pro sledování
reakce na sucho byly stanoveny i celkové hladiny endogenních fytohormonů, kdy došlo k výraznému
nárůstu abscisové a salicylové kyseliny. Dále probíhalo u sazenic smrku ztepilého modelové odzkoušení
přepisu vyizolované RNA na komplementární DNA (cDNA) a testování exprese genů zapojených
k toleranci ke stresovým podmínkám vyvolaných suchem. U několika genů byla zjištěna míra exprese
u stresovaných rostlin vyšší oproti kontrolám. Záměrem páté aktivity je sledování efektu použití
přípravné dřeviny pro urychlení obnovy hlavními hospodářskými dřevinami v demonstračních
objektech založených na kalamitní holině. Jako přípravné dřeviny byly vybrány topol osika a topol
šlechtěný, které mohou plnit současně funkci meliorační i produkční. V roce 2020 probíhalo především
jarní vylepšování výsadeb s jedlí a bukem, průběžné hodnocení stavu 10 demonstračních objektů,
stanovení potřebných pěstebních zásahů, měření výšky sazenic v 2letých výsadbách. V roce 2020 byl
publikován 1 výsledek typu Nmet, 1 výsledek typu Jsc a 1 výsledek typu Jimp.

Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
(V. Šrámek, 2018 – 2022, NAZV QK1810415)
Cílem projektu je zpracovat modelové kvantifikace parametrů vodní bilance v lesních porostech
v závislosti na stanovišti, druhové skladbě a způsobu obhospodařování lesů pro dešťové i sněhové
srážky s využitím dlouhodobých řad sledování i aktuálních měření.
V roce 2020 pokračovalo měření parametrů vodní bilance v malých lesních povodích a na
srážkoodtokových plochách. Vegetační období bylo ve srovnání s roky 2018 a 2019 poměrně srážkově
příznivé, což se projevilo na lepší dostupnosti půdní vláhy. Ve smrkových porostech ovšem docházelo
k prosychání svrchních vrstev půdy. Opakovaně se projevila vyšší vlhkost půdy na lokalitách, kde došlo
k odtěžení stromů kvůli jejich napadení kůrovcem. Na dlouhodobě sledovaných plochách se smrkem a
douglaskou platí od roku 2013 trend postupného snižování vlhkosti půdy ve vegetačním i
mimovegetačním období. Na plochách Chobot II výsledky ukazují, že v porostu borovice s podrostem
smrku je sice vyšší intercepce srážek, nicméně i vyšší zásak vody do půdy, než na ploše bez podrostu.
Je to způsobeno nižším záchytem vody přízemní vegetací. Hodnocení sněhové pokrývky v zimním
období 2019/2020 neukázalo výraznější rozdíly v trvání sněhové pokrývky a v zásobě vody ve
smrkových a bukových porostech – sněhová pokrývka však byla celkově podnormální.
Na mikropovodích v rámci Školního lesního podniku Křtiny byly za rok 2019 komplexně vyhodnoceny
složky vodní bilance lesních ekosystémů. V rámci projektu byly rovněž testovány nové metody přímého
i nepřímého měření transpirace dřevin. Možnost hodnocení „plošné“ transpirace pomocí snímání
teplotního pole prostřednictvím bezpilotního prostředku se ukázala jako nerealizovatelná. Na druhou
stranu se jako slibné jeví odvození transpirace z průběhu globální radiace v korunové vrstvě porostů.
Tato metoda bude dále testována a rozvíjena.
22

Výroční zpráva 2020

Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na
klimatickou změnu
(J. Novák, 2018 – 2022, NAZV QK1810443)
Řešení projektu přispěje k podpoře stability lesních porostů s ohledem na hlavní typy obhospodařování
lesů. Cílem je připravit podklady pro podporu bezpečné produkce lesů z hlediska minimalizace
potenciálních rizik plynoucích z nepříznivého vlivu abiotických činitelů (vítr, sníh) v kontextu klimatické
změny. Získané výsledky bude možno aplikovat na úrovni koncepční, při podpoře státní lesnické
politiky prostřednictvím oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a detailní, ve vtahu ke konkrétním lesním
majetkům. Podklady, které poskytne řešení projektu, naleznou uplatnění při realizaci vládou
schváleného Národního akčního plánu (NAP) adaptace na změnu klimatu a klíčových akcí Národního
lesnického programu (NLP).
V roce 2020 v souladu s plánovanými aktivitami pokračoval terénní sběr dat na dlouhodobých
experimentech VÚLHM s výchovou smrkových a borových porostů a na sériích založených na majetku
dalšího účastníka BOO. Proběhlo průběžné hodnocení dat. Dále byly zpracovány výsledky
dlouhodobých experimentů IUFRO zaměřené na podporu parametrů produkce a stability smrkových
porostů. Pokračovala analýza podkladových dat o živelných abiotických škodlivých činitelích pro
kvantifikaci intenzity jejich působení. Bylo vytvořeno pracovní prostředí pro databáze měřených a
zpracovávaných dat. V průběhu řešení byly realizovány výstupy formou vědeckého článku a dvou
odborných článků a dále formou podkladů pro státní správu (Hkonc) využívaných při procesu
aktualizace OPRL.

Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice
(V. Šrámek, 2019 – 2021, NAZV QK1920163)
Cílem projektu je využít veškerá recentní data (posledních 20 let) z půdních průzkumů lesních půd
k vytvoření jednotné komplexní databáze, která bude následně doplněna o environmentální a
geografické parametry, jež bude možné využít pro modelování. Část dat bude využita pro tvorbu
modelů, část pro jejich verifikaci. Výsledky projektu budou určeny pro využití v praxi, pro státní správu
i pro odbornou veřejnost. Jedním z výstupů má být i metodika systematického průzkumu lesních půd.
Agregovaná databáze půdních analýz byla v roce 2020 doplněna jednak o plochy z druhého cyklu
Národní inventarizace lesů, jednak o 42 půdních sond odebraných na plochách ICP Forests a na dalších
výzkumných objektech VÚLHM. Tím se výrazně zvýšila reprezentativnost dat, zejména pro hlubší půdní
vrstvy 30 – 80 cm. Databáze prošla náročnou kontrolou dat, pro kterou byly definovány nové algoritmy
kontroly vztahů půdních veličin. Kontrolní postupy byly následně publikovány formou samostatné
certifikované metodiky. V roce 2020 byly rovněž dokončeny paralelní analýzy vzorků půd v různých
typech výluhů, bylo provedeno vyhodnocení takto získaných hodnot a výsledky byly publikovány.
Zároveň byly zahájeny úvodní statistické analýzy pro modelování koncentrací a zásob uhlíku v lesních
půdách.

Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro
prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR
(F. Havránek, 2019 – 2021, NAZV QK1920184, hlavní řešitel: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)
Cílem řešení projektu je návrh komplexních opatření, která omezí případné šíření afrického moru
prasat (AMP) na území České republiky, potažmo střední Evropy. Řešení bylo v uplynulém roce
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realizováno v souladu s harmonogramem projektu. Na základě terénních pokusů byly ověřeny
možnosti lokalizace kadáverů divokých prasat pomocí loveckých psů za použití moderních technologií,
jako jsou GPS navigace či videokamery.
Výzkumný tým dále pokračoval ve zpracování rozsáhlých databází záznamů zvěře u kadáverů divokých
prasat. Vyhodnocení bylo zaměřeno také na další druhy, které mohou potenciálně přenést virus AMP
na krátké vzdálenosti od zdroje nákazy (kadáveru). V navazujícím období bude zpracována statistická
analýza získaných výsledků a publikace závěrů.
Dále byla provedena analýza habitatových preferencí lokalit úhynu divočáků. Analýza poskytla zásadní
informace pro zefektivnění vyhledávání kadáverů. Významné parametry byly identifikovány pomocí
logistické regrese a lineární regrese v R software. Dataset obsahoval 503 záznamů. V lese bylo nalezeno
71 % kadáverů (z nich 91 % v mladých porostech do 40 let). Významnými faktory jsou též ekotony a
vodní zdroje. Byly identifikovány rozdíly mezi lokalizací kadáverů prasat pozitivních na AMP a ostatních
kadáverů. Výzkumný tým dále pokračoval v popularizaci zjištěných výsledků formou oborných časopisů
a tiskových zpráv.

Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných
zemědělských plodin a uchování lesních dřevin
(E. Pokorná, 2019 – 2023, NAZV QK1910277, hlavní řešitel: Chmelařský institut s. r. o.)
Cílem projektu je ověření možnosti použít metodu kryoprezervace pro uchování explantátů
novošlechtění bramboru, samčích rostlin chmele a pylu obou plodin pro jejich využití při šlechtění. Dále
budou na modelu topolu vybrány geny související s otužováním vůči kryoprezervaci, které umožní
skríning materiálu z hlediska vhodnosti pro jeho uchování metodou kryoprezervace. Brambor i chmel
jsou vegetativně množené plodiny. Tvorba nových genotypů je založena na křížení vhodných donorů,
to však v případě těchto plodin naráží na určité limity související s dostupností pylu v potřebnou dobu,
v potřebném množství a kvalitě. Uchování pylu bramboru pomocí metody kryoprezervace by umožnilo
dlouhodobé uchování pylu bez ztráty jeho kvality a klíčivosti a jeho dostupnost v přesně požadovaném
termínu. Metoda kryoprezervace může být užitečným nástrojem pro uchování šlechtitelského
materiálu (ve formě uchovaných explantátů), který má potenciál využití pro další křížení. Metoda
kryoprezervace může uchovat životnost a klíčivost chmele po velmi dlouhou dobu v řádech několika
let. Zároveň může být tato metoda využita i pro uchování samčích rostlin do doby než je ověřena jejich
užitná hodnota pro rozhodnutí o smyslu jejich dalšího uchovávání. I když je topol šedý rostlina velmi
vzdálená zkoumaným zemědělským plodinám, spojuje je schopnost otužení pro zvýšení odolnosti
kryoprezervací. Brambor lze otužit osmoticky, chmel podobně jako topol šedý jak osmoticky, tak nízkou
teplotou nebo jejich kombinací. Protože lze explantáty topolu šedého velmi dobře multiplikovat a
dobře reagují i na otužování, představuje topol šedý dobrý model, který lze využít pro výzkum genové
exprese kryoprezervace u dalších druhů.
V roce 2020 byl zhodnocen vliv různých předkultivačních podmínek u in vitro rostlin topolu šedého
(Populus ×canescens Aiton Sm.) klonu TP111 na základě stanovení endogenních hladin rostlinných
fytohormonů ze skupiny auxinů (IAA), cytokininů (CK), kyseliny abcisové (ABA), kyseliny jasmonové (JA)
a salycilové (SA) pomocí HP‐LC/MS a souběžně byla sledována i odezva genů zapojených v metabolismu
rostlin pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR). Stanovením relativní exprese genů
pomocí analýzy qPCR byly zjištěny významné rozdíly metabolických procesů mezi explantáty topolu
šedého. Předkultivační podmínky významně ovlivňují fyziologický stav i procesy in vitro rostlin topolu
šedého. Jednoznačný vliv na hladinu relativní exprese sledovaných genů mělo působení nízké teploty.
V kombinaci s aplikací sacharózy (0,7M), která se používá jako účinný osmoprotektant před vitrifikací,
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se již větší rozdíly mezi otuženými explantáty neprojevily. Ze stanovení hladin fytohormonů bylo
zjištěno dominující zastoupení auxinů, tedy IAA a jejích derivátů.

Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa
(J. Leugner, 2019 – 2021, NAZV QK1920328)
Cílem projektu je výzkumně ověřit a optimalizovat nové pojetí pěstování lesa v oblastech s rychlým
velkoplošným hynutím lesa s efektivním využitím alternativní druhové skladby dřevin při obnově tak,
aby byly předloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy a současně byla dlouhodobě zajištěna
bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa včetně reflektování možných
klimatických změn. Navrhované postupy by měly v prvé řadě zajistit obnovu stabilních porostů a také
umožnit rozložení období obnovy kalamitních ploch do delšího časového horizontu, aby výsledkem
byly také věkově diferencované porosty.
Výsledky dosažené při řešení byly podkladem pro publikační výstupy projektu. V rámci řešení projektu
v roce 2020 již byly předloženy a přijaty podklady pro úpravu legislativních (i nelegislativních) předpisů
v oblasti obnovy a pěstování lesa (plánované původně až na rok 2021). Konkrétně se jednalo o podklady
pro návrh na legislativní změny (novely vyhlášky 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti
o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí
lesa), která bude reagovat na aktuální potřeby obnovy lesa v rámci lesního hospodářství ČR včetně
optimalizace řešení obnovy na kalamitních holinách. Mimo návrhů úpravy a doplnění textu vyhlášky
byly předloženy i změny Přílohy vyhlášky 139/2004 Sb., stanovující minimální hektarové počty
sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa. Navržené změny umožní mimo jiné významnější
uplatnění přípravných dřevin na kalamitních holinách. Návrh pro výše uvedené změny legislativy byl
převzat do připomínkového a schvalovacího procesu bez úprav podstaty návrhu (nezahrnující
legislativně‐technické úpravy). Výsledky projektu byly využity také pro zpracování pěstebních opatření
do Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Etapa III, který zpracovává Ústav pro hospodářskou
úpravu lesa ve spolupráci s VÚLHM (výsledek typu Hneleg).
Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem
(M. Knížek, 2019 – 2021, NAZV QK1920406)
Po klimaticky extrémním roce 2015 došlo v celé řadě oblastí Česka k náhlému zhoršení zdravotního
stavu borovice lesní (Pinus sylvestris). Dramatickou dynamiku do celého procesu následně vnesla rychlá
aktivizace sekundárních biotických škodlivých činitelů, kteří formou tzv. mortalitního stresoru působí
regionálně podmíněné odumírání poškozených porostů. Cílem projektu je blíže popsat příčiny a průběh
vzniku kalamitního odumírání borových porostů, jeho prostorovou a časovou distribuci, spektrum
aktivizovaných škodlivých organizmů a možnosti ochranných a obranných opatření proti nim.
Ve druhém roce řešení projektu bylo pokračováno v aktivitách zahájených v předchozím roce. Řešitelé
se zaměřili zejména na testování možností odchytu vybraných druhů podkorního a dřevokazného
hmyzu pomocí feromonových lapačů, vyhodnocení významnosti a početnosti jednotlivých druhů
analýzou napadených stromů. Byly ověřeny a získány nové poznatky o bionomii těchto druhů. Potvrdila
se významnost lýkožrouta vrcholkového (Ips acuminatus), regionálně se však uplatňují i další druhy
(např. lýkožrout borový Ips sexdentatus, pilořitka Sirex noctilio). Terénními šetřeními byl opětovně
posouzen význam listožravého hmyzu, houbových patogenů a parazitických rostlin (jmelí), a to ve
vztahu k působenému poškození v borových porostech. Bylo pokračováno v hodnocení vlivu
managementu borových porostů na výskyt klikoroha borového (Hylobius abietis) a organizmů
25

Výroční zpráva 2020

využitelných v bioboji. Všechny dosavadní výsledky jsou vyhodnocovány, v založených pokusech a
sledování se bude pokračovat i v dalším roce řešení projektu. Část výsledků byla již publikována, nebo
připravena k závěrečným plánovaným výstupům.
Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách
(J. Lubojacký, 2019 – 2021, NAZV QK1920433, hlavní řešitel: Česká zemědělská univerzita)
Řešení projektu je zaměřeno na optimalizaci metodických postupů u obranných opatřenı ́ v gradačnı ́m
územı ́ lýkožroutů vázaných na smrk, která nemusı ́ mı ́t adekvátnı ́ efektivitu, na kalibraci aktuálně
aplikovaných obranných postupů a jejich skutečného dopadu na populaci lýkožroutů při využitı ́
kalamitnı ́ho základu ke stanovenı ́ počtu obranných opatřenı ́, na vymezení stupně shody
u nejpoužı ́vanějšı ́ch obranných opatřenı ́ (feromonové lapače, stromové lapáky) ve všech modifikacı ́ch,
zpracování metodického pokynu ke kontrole lýkožrouta severského s ohledem na nové poznatky jeho
ekologie a etologie, konkurenčnı ́ch vztahů v synuzii fauny smrku, na zohlednění nových kontrolnı ́ch a
obranných postupů a na vypracování chybějı ́cı ́ho metodického pokynu k efektivnı ́ kontrole a obraně
lesa před lýkožroutem modřínovým.
Provedena byla plánovaná celoročnı ́ terénnı ́ šetřenı ́ ve dvou lokalitách s diferencovaným kalamitním
základem lýkožrouta Ips duplicatus formou stojı ́cı ́ch otrávených lapáků. Dále se jednalo o robustnı ́
terénnı ́ šetřenı ́ k monitoringu lýkožrouta Ips cembrae na lokalitách s diferencovaným kalamitním
základem, k čemuž byla použita odchytová zařízení, jako jsou lapáky, feromonové lapače, navnaděné i
nenavnaděné trojnožky. Analýzou kůrovcových stromů byla zpřesněna etologie I. cembrae v osidlovánı ́
stromu. Determinovány byly doprovodné druhy kůrovců ve fauně kmenové části modřı ́nů.
Uskutečněna byla i dı ́lčı ́ analýza necı ́lové složky zachycené na otrávených trojnožkách a feromonových
lapačı ́ch. Pokračovalo studium vlivu populačnı ́ hustoty na efektivitu a využitı ́ obranných opatřenı ́ proti
kůrovcům na smrku prostřednictvím analýzy položených stromových lapáků a stromů z nahodilých
kůrovcových těžeb ve vybraných územích s diferencovaným kalamitním základem lýkožrouta Ips
typographus. Průběžně byly připravovány plánované výstupy v podobě vědeckých publikací a
certifikovaných metodik.

Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR
(J. Novák, 2019 – 2023, NAZV QK1910292)
Cílem projektu je optimalizovat roli jedle bělokoré (JD), základní domácí, nicméně přehlížené dřeviny
v lesním hospodářství ČR z hlediska produkce a stability porostů v kontextu klimatické změny. Výzkum
bude orientován na provenienční proměnlivost produkce, vitality a zdravotního stavu (odolnosti) na
dlouhodobých experimentálních plochách. Zhodnoceny budou rizikové faktory ‐ abiotické poškození,
trvalá udržitelnost výživy a meliorační funkce a biotičtí škůdci (hmyz, houby). Budou navrženy možnosti
a způsoby ochrany a obrany proti nim. Budou hledány možnosti pro zvýšení vzcházivosti semen JD a
pro optimalizaci pěstebních postupů obnovy a výchovy porostů JD a jejich směsí. Pozornost bude
věnována i kvalitě dřeva JD. Výsledky budou předány formou publikací a také formou aplikovaných
výstupů.
V roce 2020 probíhalo řešení projektu v celkem 7 aktivitách pokrývajících široké spektrum lesnických
disciplín. Studium struktury, radiálního růstu a biodiverzity ve smíšených porostech jedlových bučin
ukázalo, že jedle je velmi plastická dřevina, která po odeznění stresových faktorů velmi dobře
regeneruje, a to mnohdy lépe než smrk ztepilý. Podobně bylo zjištěno, že xylém jedle bělokoré
vystavené odstranění kůry jelení zvěří je v mladém věku rozhodně méně náchylný k houbové kolonizaci
a rozkladu dřeva než smrk ztepilý, a to i při větším obvodovém poškození. V další části projektu byly
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provedeny analýzy vlastností dřeva, které ukázaly, že dřevo jedle bělokoré je ve většině vlastností
srovnatelné se dřevem smrku.
Z hodnocení provenienčních ploch s jedlí bělokorou je zřejmý dobrý zdravotní stav ve srovnání
s aktuální situací v jehličnatých porostech v ČR. Podle plánu projektu byly v roce 2020 také odebrány a
primárně hodnoceny vzorky pro letokruhové a izotopové analýzy a dále vzorky biomasy a půd pro
chemické analýzy. V rámci problematiky ochrany lesa byly sledovány možnosti použití feromonových
odparníků ve feromonových lapačích pro sledování letové aktivity lýkožroutů rodu Pityokteines. Bylo
konstatováno, že primární oslabení (např. sucho) snižuje obranný potenciál JD před napadením
podkorním hmyzem a výsledkem je prudký nárůst početnosti kůrovců.
Součástí aktivit v roce 2020 bylo provedení laboratorní zkoušky kvality (klíčivost, absolutní hmotnost,
stanovení obsahu vody) a zkoušky vzcházivosti u semen jedle bělokoré. Přestože semena vzcházela
v substrátu obohaceném hydrogelem pomaleji, v celkové vzcházivosti se vyrovnala kontrolním
výsevům do čistého substrátu. V aktivitách zaměřených na pěstební problematiku proběhlo v roce
2020 měření biometrických a dalších charakteristik na experimentech s umělou a přirozenou obnovou
a s výchovou na modelovém území dalšího účastníka a také v dalších regionech se zastoupením jedle
v lesních porostech. Zároveň byla experimentální základna rozšířena o další (nově založené) pokusy.
Proběhlo i primární hodnocení naměřených dat.

5.3

Projekty TAČR

Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin,
sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách
(V. Šrámek, 2017 – 2020, TAČR TH02030659)
Cílem projektu bylo zjistit klíčové parametry bilance živin, uhlíku a organické hmoty v lesních půdách
v podmínkách hospodářství vyšších poloh (pátý a šestý lesní vegetační stupeň) v lesích s významnou
produkční funkcí, zmapovat stav půd a reálných možností využití těžebních zbytků, které neohrozí
půdní vlastnosti, a doporučit praktická opatření pro lesnický management.
Rok 2020 byl závěrečným rokem řešení projektu. Byly ukončeny analýzy biomasy vzorníků smrku a
výpočet zásob uhlíku a hlavních živin v biomase. Dále proběhla aktualizace modelů výchovných zásahů
a tím stanovení odběru živin z lesních porostů při různých postupech managementu. Pro odběr živin
z ekosystému jsou rozhodující mýtní těžby, výchovné těžby představují odběr do 20 % z celkové
biomasy. Při celkovém využití biomasy včetně větví a jehličí je z ekosystému odneseno dvakrát více
dusíku a fosforu a nejméně o třetinu více bazických prvků než při klasickém využití pouze kmenů.
Je patrné, že odběr těžebních zbytků může být rozhodující pro ekosystémovou zásobu dusíku, fosforu
či draslíku. U vápníku a hořčíku je podíl v nehroubí nižší, ale stále významný – představuje třetinu až
čtvrtinu celkové zásoby živiny. Vzhledem ke stavu lesních půd a zjištěné úrovni výživy porostů tak může
odběr biomasy nehroubí představovat velké riziko pro výživu následujících generací lesa, zejména
v případě fosforu, vápníku a hořčíku. Na plochách s ponecháním klestu či štěpky byly dokumentovány
vyšší koncentrace nitrátů, dusičnanů i iontů bazických prvků v půdní vodě. Hlavním výstupem projektu
je certifikovaná metodika „Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech
s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin.“
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Hnojiva pro lesní hospodářství
(R. Novotný, 2017 – 2020, TAČR TH02030785)
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a otestovat hnojiva použitelná v lesním hospodářství –
optimalizovat jejich skladbu, vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití v lesnictví, jak
v porostech na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak především v lesním školkařství
při pěstování prostokořenného sadebního materiálu na minerální půdě.
Rok 2020 byl posledním rokem řešení projektu. Proběhlo závěrečné hodnocení experimentálních
výsadeb v lesních školkách i v lesních porostech. Byla provedena syntéza získaných poznatků a úspěšný
vývoj a testování nových hnojiv nyní rozšiřuje nabídku produktů použitelných v lesnickém provozu. Pro
vlastníky lesa jsou k dispozici metodiky pro lesnickou praxi, zpracované a certifikované v průběhu roku
2020. Zároveň byly na Úřad průmyslového vlastnictví podány přihlášky dvou užitných vzorů na nově
vyvinutá hnojiva.

Vývoj metodicko‐technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu
podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu
(J. Leugner, 2017 – 2020, TAČR TH02030823)
Cílem řešení je naplnit dvě tematické domény objektivními 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 posouzení
dopadů na podzemní vody a vyvinout nejvhodnější postup obnovy lesa z hlediska minimalizace
nežádoucích migračních dopadů sloučenin dusíku na kvalitu podzemních vod.
Rok 2020 byl čtvrtým a závěrečným rokem řešení projektu, jehož cílem byl vývoj metodicko‐
technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku
nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu. V roce 2020 bylo pokračováno v odběrech a
analýzách, byly rozšířeny laboratorní experimenty a založeny provozní realizace, kontinuálně probíhal
podrobný monitoring všech složek lesních ekosystémů. V projektu byl rok 2020 definován jako období
dopadové analýzy technologického opatření. V rámci celého roku probíhaly práce na jednotlivých
dílčích cílech projektu – byla vyhodnocována zpětná vazba opatření hodnocením obnovy lesa,
pokračoval hydrogeologický průzkum, probíhalo vyhodnocování a zdokonalování monitoringu, byla
vyhodnocována data, formulována technologie a metodika s přihlédnutím k migračnímu modelu.

Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné
skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub
(R. Novotný, 2019 – 2021, TAČR TJ02000128, hlavní řešitel: Mendelova univerzita v Brně)
Cílem projektu je kvantifikovat obsahy těžkých kovů (Cd, Cu, Pb a Zn) v půdě a houbách vybraných
lesních porostů, stanovit vliv porostů hlavních hospodářských dřevin (Picea abies a Fagus sylvatica) na
migraci těžkých kovů v půdním profilu, stanovit úroveň zdravotního rizika představovaného konzumací
jedlých hub nasbíraných ve sledované oblasti, vytvořit návrh pro úpravu lesnického hospodaření
s cílem snížení zdravotních rizik představovaných těžkými kovy v lesním prostředí.
V roce 2020 byly analyzovány a hodnoceny výsledky analýzy půdních vzorků odebraných v roce 2019.
Proběhly doplňkové odběry půd pro zahuštění sítě bodů potřebných pro tvorbu prostorových modelů
vlastností lesních půd v zájmovém území. Byly sbírány vzorky jedlých hřibovitých hub pro zjištění
úrovně kontaminace a pro možnost hodnotit vztahy mezi obsahem prvků v půdě a v houbách. Výsledky
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odběrů z roku 2019 byly zpracovány ve formě souboru map zobrazujících vertikální mobilitu vybraných
rizikových prvků a první výsledky byly připraveny ke zveřejnění v odborném časopise.
Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství
(J. Nárovcová, 2019 – 2022, TAČR TH04030217)
Účelem projektu je vytvoření metodiky pro udržitelnou péči o půdy a výživu lesních dřevin (včetně
sadebního materiálu v lesních školkách) s pomocí nových typů hnojiv na bázi zeolitů z produkce
chemického podniku Lovochemie a. s. Cílem projektu je vyrobit a otestovat hnojiva použitelná v lesním
hospodářství, optimalizovat jejich skladbu, vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití
v lesnictví, jak v porostech na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak v lesním
školkařství především při pěstování prostokořenného sadebního materiálu na minerální půdě.
V roce 2020 byly plněny aktivity projektu ve struktuře návrhu projektu. Byly připraveny pokusné šarže
hnojiv (pro pěstovánı ́ v lesnı ́ch školkách i hnojenı ́ při obnově lesa), byla provedena technologická
zkouška výroby hnojiva se zeolitem, provedeno bylo laboratornı ́ hodnocenı ́ a vliv komponentů na
granulaci hnojiv. V poloprovozních podmínkách byla aplikována hnojiva se zeolity v lesních školkách i
při obnově lesních porostů. V průběhu vegetačního období probíhalo měření odtokových vod
lyzimetry, stanoveno bylo chemické složení odtokových vod. Sledovány a vyhodnoceny byly soubory
dopěstované produkce sadebního materiálu lesních dřevin. Zjištěná data byla sumarizována.
Charakterizace vybraných druhů topolů a jejich odolnosti vůči suchu pomocí sekvenování nové
generace
(E. Pokorná, M. Komárková, 2019 – 2021, TAČR TJ02000217)
Cílem projektu je vyhledání genotypů různých druhů topolů odolných, případně méně citlivých ke
stresu suchem. Postup: 1) terénní šetření a výběr jedinců na základě posouzení jejich fenotypových
vlastností na rizikových lokalitách, 2) testování odolnosti vypěstovaných řízkovanců z vyselektovaných
jedinců řízeným nádobovým experimentem, 3) zhodnocení genetické variability pokusného materiálu
pomocí molekulárních markerů detekujících polymorfní úseky mikrosatelitových lokusů DNA, 4)
sekvenování transkriptomů k suchu rezistentních a senzitivních genotypů topolů pomocí analýz
diferenciální genové exprese, 5) finalizace metodického postupu identifikace odolných jedinců, 6)
ověření vypracované metodiky na náhodném vzorku topolů. Provedení všech kroků se předpokládá
v rámci doby řešení projektu.
V roce 2020 byly splněny všechny čtyři plánované aktivity sestávajı ́cı ́ se z nádobového pokusu
s vybranými řı ́zkovanci třı ́ různých druhů topolů. Pokus byl proveden s klony citlivými vůči suchu a
s klony tolerantnı ́mi vůči suchu. Následoval odběr vzorků (0. a 3. – 6. den pokusu), izolace RNA a
přı ́prava na sekvenaci RNA zakončenou bioinformatickou analýzou. Současně byly v rámci projektu
identifikovány markery (geny) spojené se stresem vůči suchu a pomocı ́ kvantitativnı ́ polymerázové
řetězové reakce (qPCR) byly provedeny analýzy exprese těchto vybraných genů.

Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa
(J. Nárovcová, 2019 – 2022, TAČR TH04030346, hlavní řešitel: Lesoškolky, s. r. o.)
Účelem projektu je vytvoření metodiky pro udržitelné hospodaření na půdách lesních školek a pro
výběr (optimalizaci) systémů hnojení při pěstování prostokořenného sadebního materiálu lesních
dřevin. Metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci ukazatelů půdní úrodnosti a také na
hnojařských experimentech. Práce bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně
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testování půd a systémů výživy. Výstupem šetření budou podrobná doporučení pro pěstování plodin
zeleného hnojení, pro základní hnojení půd a pro operativní přihnojování produkce lesních dřevin.
Hlavním přínosem bude odborná kniha s termínem dosažení 10/2022. Projekt navazuje na řešení úkolu
TA04021467 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (z období let 2014‐
2017).
Aktivity projektu probíhaly v roce 2020 dle harmonogramu projektu. Byla doplněna a sumarizována
produkce ze záhonů lesních školek pro buk lesní a dub zimní a letní, dále pak pro smrk ztepilý a borovici
lesní. Dále byly napěstovány sledy dvanácti vybraných účelových kultur zeleného hnojení a byla
vyhodnocena produkce organické hmoty i dílčích živin. Systémy zařazení zeleného hnojení se
poloprovozně zaměřily na opakované sledy ovsa jarního a hrachu setého v první rotaci, ovsa v rotaci
druhé a hořčice seté v rotaci třetí. Na podnikové úrovni byly zavedeny technologické karty školkařských
polí.

Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě
prasetem divokým
(J. Nárovcová, 2019 – 2022, TAČR TH04030444, hlavní řešitel: Mendelova univerzita v Brně)
Účelem projektu je vytvoření metodiky pro omezení škod působených divokými prasaty na listnatých
výsadbách v lesích. Tato metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci škod a experimentech, bude
zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně zkoušek používaných rašelinových
pěstebních substrátů. Výstupem šetření bude podrobná analýza faktorů, které riziko vzniku škod snižují
či zvyšují, a návody na praktická opatření. Dílčí výsledky budou uživatelům zpřístupňovány průběžně
formou článků v odborném tisku a na internetu.
Ve druhém roce řešení projektu byla opakovaně provedena rozsáhlá inventarizace stávajících škod a
byly zmapovány aktuální významné lokality poškození výsadeb prasetem divokým. Testován byl vliv
složení pěstebních substrátů na škody. V jarním i podzimním období byly prováděny experimentální
výsadby a vyhodnocovala se účinnost navržených repelentních přípravků. Potvrdilo se zjištěnı ́, že
distribuce poškození prasetem divokým je nerovnoměrná a nenı ́ závislá na druhu dřeviny ani složení
substrátu. Výskyt poškození vysazených krytokořenných semenáčků lesních dřevin závisel na
početnosti populace divokých prasat na experimentálních lokalitách. Zı ́skaná data jsou zpracovávána.
Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického
Sněžníku
(F. Havránek, 2019 – 2022, TAČR TH04030524)
Cílem projektu je formulování metodiky reintrodukce tetřívka obecného v lokalitách jeho dřívějšího
přirozeného výskytu. V rámci projektu bude označeno celkem 40 jedinců tetřívka obecného, u nichž
bude sledována mortalita a rozptyl domovských okrsků od místa vypuštění v závislosti na ročním
období a způsobu vypouštění. Realizačními výstupy budou metodiky vypouštění tetřívků a úprav
prostředí a užitný vzor krmiva pro tetřívky před vypouštěním do volnosti.
V roce 2020 byl řešen jeden z významných problémů tj. predační tlak. Byla zpracována literární rešerše
a v terénu byla na imitacích hnízd ověřena síla predačního tlaku. Ta byla monitorována fotopastmi.
Byla zjištěna predace 58 % hnízd. Přežívání adultních jedinců z intenzívního chovu ve volnosti bylo
ověřováno na třinácti jedincích, vybavených vysílačkami. Ověřování managementových opatření
prostředí spočívalo v rozvolnění mlazin, které proběhlo na dvou lokalitách, prostřednictvím vytvoření
dvou bufferových zón o výměře 1,68 a 0,78 ha. Na rok 2020 byl naplánován jeden výstup projektu ‐
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užitný vzor „Směs semen pro krmení tetřevovitých ve fázi přípravy na pobyt ve volnosti“. Směs se
vyznačuje tím, že je sestavena výhradně z přírodních složek, a zcela nově byly využity i sušené plody
(jeřabina, vřes, atd.).
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České
republiky
(M. Vejpustková, 2020 – 2023, TAČR SS01010574, hlavní řešitel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
Cílem předkládaného projektu je kvantifikovat dopady sucha na růst a stabilitu hlavních, lesnicky
významných druhů dřevin v klimatickém gradientu České republiky prostřednictvím systematické sítě
automatických dendrometrů a mikroklimatických čidel. Cílem bude identifikovat limitní klimatické
podmínky, ve kterých jsou jednotlivé druhy dřevin v současnosti stresovány a ve kterých tak, při
předpokládaném vývoji klimatu, nebudou schopny dlouhodobě odrůstat. Cílem bude rovněž využít
získané výsledky pro formulaci praktických doporučení pro využití jednotlivých druhů v lesním
hospodářství s ohledem na jejich odolnost a produkci v podmínkách sucha. Dále bude cílem poskytnout
obecná doporučení pro zvýšení odolnosti lesů vůči klimatické změně prostřednictvím změny druhové
skladby.
Cílem projektu pro rok 2020 bylo založení monitorovací sítě dopadů klimatu na lesní porosty po celé
České republice s využitím automatických dendrometrů. Celkem se podařilo založit 101 trvalých ploch
této monitorovací sítě. Síť zahrnuje čtyři hlavnı ́ lesní dřeviny České republiky v gradientu klimatických
podmínek, takže umožní kvantifikaci vlivu klimatu na růst a vodní deficit stromů těchto druhů v dalších
letech, což je hlavním cílem projektu. Kromě toho jsou v menším množství opakování monitorovány i
další, méně časté druhy dřevin. Dle plánu byla rovněž sbírána základní podkladová data pro výzkumné
plochy. Kromě terénních prací byl započat vývoj metodiky efektivního zpracováni dat z dendrometrů,
jež v dalších letech řešení projektu umožní rychle a spolehlivě vyhodnotit stav stromu v závislosti na
teplotách vzduchu, půdy a půdní vlhkosti (kontinuálně měřené proměnné na všech plochách vytvořené
sítě).

Zachování genetických zdrojů rezistentních variant krušnohorského smrku ztepilého v kontextu
realizace opatření ke zmírnění dopadů sucha a probíhajících změn prostředí
(J. Frýdl, 2020 – 2024, TAČR SS01020076)
Cílem řešení projektu je navázat na předchozí výzkumné aktivity v Krušných horách zaměřené na
zachování a reprodukci rezistentních variant krušnohorského ekotypu smrku ztepilého, včetně využití
analýz DNA. V projektu budou hodnoceny vegetativní výsadby rezistentních variant smrku ztepilého in
situ na vybraných lokalitách Krušných hor založených VÚLHM, v. v. i. v rámci projektu NAZV QJ1520300
(2015–2018) na území pod správou ML Chomutov, Lesy Města Jirkova, Lesy Jáchymov, ML Klášterec a
ex situ na lokalitách dalšího účastníka projektu (PEXÍDR, s.r.o.), spolu s rejuvenilizací a rekonstrukcí
klonového archivu krušnohorského smrku na LS LČR Klášterec.
V roce 2020 byly uskutečněny všechny aktivity plánované na prvnı ́ rok řešenı ́ projektu. Byla provedena
kontrola současného stavu vegetativnı ́ch výsadeb založených v předchozı ́m období ́ v podmínkách in
situ na lokalitách lesních hospodářských celků (LHC) obhospodařovaných organizacemi městských lesů
(ML) Chomutov, Klášterec nad Ohří, Lesy Města Jirkova, Lesy Jáchymov a ex situ na lokalitách dalšího
účastníka (PEXÍDR, s. r. o.). V souladu s plánem na prvnı ́ rok řešenı ́ byl ověřen stav klonového archivu
krušnohorského smrku na lokalitě Vernéřov a byl zde proveden odběr vzorků pro analýzy DNA, jejichž
výsledky budou v dalším období využity v rámci výběru klonů pro plánovanou obnovu a rekonstrukci
tohoto objektu. V roce 2020 probíhaly, v součinnosti se zástupcem správce tohoto klonového archivu
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(LS LČR Klášterec) a se zástupcem pěstitele potřebného vegetativního sadebního materiálu (další
účastník PEXÍDR, s. r. o.) rovněž přípravné aktivity související s přípravou rekonstrukce tohoto
klonového archivu (upřesňování potřebné rozlohy uvedeného obnovovaného objektu, vyhledávání
vhodné disponibilní lokality a upřesňování stanovištních podmínek pro tuto novou výsadbu, volba
vhodného sponu výsadby, kalkulace potřebného rozsahu pěstovaného vegetativního sadebního
materiálu apod.). Na pracovišti dalšího účastníka projektu (PEXÍDR, s. r. o.) probíhalo v roce 2020
průběžně pěstování vegetativního sadebního materiálu určeného podle metodického plánu projektu
k vylepšování vegetativnı ́ch výsadeb in situ a ex situ na lokalitách výše uvedených lesních
hospodářských celků (LHC). V souladu s metodickým plánem projektu byly na pracovišti dalšího
účastníka realizovány i úvodní fáze pěstování sekundárních řízkovanců (odběr řízků z matečnice ex situ
a řízkování). V roce 2020 byl zpracován výstup typu O.

Výzkum a ochrana genetické diverzity cenných zbytkových populací smrku ztepilého v souvislosti s
adaptací na zvýšenou extremitu klimatu
(M. Fulín, 2020 – 2024, TAČR SS01020260)
Cílem projektu je nastavit a modelově aplikovat technologii vegetativní reprodukce geneticky
různorodých jedinců cenných zbytkových populací smrku chlumního ekotypu (Národní park Podyjí,
Národní park České Švýcarsko, Orlík n. Vlt., Kácov) a smrků přeživších sucho a kůrovcovou kalamitu
(Kácov, Klokočná, Arcibiskupství pražské). Na všech lokalitách budou u vybraných a komparačních
jedinců pomocí analýz DNA stanoveny jejich genetické charakteristiky. Z pěti oblastí budou podle
zjištěné diverzity vybrány nejvhodnější donory roubů k vypěstování sazenic pro založení klonových
archivů k získávání reprodukčního materiálu pro repatriaci na vhodná stanoviště. Na lokalitě
Arcibiskupství pražského bude u části rezistentních smrků stanovena míra exprese vybraných genů
pomocí analýz RNA.
V první etapě projektu bylo zahájeno vyhledávání vhodných jedinců smrku ztepilého chlumního
ekotypu a smrků přeživších sucho a kůrovcovou kalamitu na zájmových lokalitách (Národní park Podyjí,
Národní park České Švýcarsko, majetku Arcibiskupství pražského a společnosti Orlík, s. r. o.). Výběr byl
proveden podle kvalitativních charakteristik pro uznání reprodukčního materiálu lesních dřevin a
specifických znaků pro rozpoznání smrku ztepilého chlumního ekotypu a smrku odolávající suchu a
kůrovcovým kalamitám. Vybrané stromy byly označeny a proveden odběr jejich rostlinného materiálu.
Odebrané vzorky byly předány do laboratoře na zpracování a podrobení analýz DNA. Vyhodnocení
analýz probíhá a postupně budou dokončeny pro další fázi projektu. Byly provedeny postupné kroky
k zahájení uznávacího řízení vybraných jedinců.
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5.3

Monitoring zdravotního stavu lesa

Národní koordinační centrum monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests
(M. Vejpustková, 2018 – 2022, O – 12/2018)
Program ICP Forests byl ustanoven v roce 1986 v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší
přesahujícím hranice států (CLRTAP) sjednané při Evropské hospodářské komisi Organizace spojených
národů (EHK OSN) 13. listopadu 1979. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od svého vzniku dne
1. ledna 1993, kdy převzala závazky Československa, 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 rezoluce S1 Ministerské konference o ochraně lesů ve Štrasburku (1990) či
z Národního lesnického programu přijatého Usnesením vlády ČR 1221/2008.
Naplňování programu monitoringu probíhá ve třech blocích. 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 republice i v Evropě. V roce 2020 bylo v ČR hodnoceno 306 ploch.
Přestože příznivější průběh klimatu během vegetačního období měl nepochybně vliv na posílení
celkové vitality lesních porostů, lokálně bylo zaznamenáno pokračování zvýšené mortality lesních
dřevin. K té docházelo v důsledku působení výrazného sucha v předcházejících letech a v nemalé míře
i v důsledku pokračujícího kalamitního šíření podkorního hmyzu nejen u smrku, ale i borovice. V roce
2020 bylo ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Botanickým ústavem AV ČR zavedeno na
vybraných plochách Úrovně I kontinuální sledování tloušťkového růstu doplněné o měření parametrů
mikroklimatu.
Od roku 1994 je provozována Úroveň II – intenzivní monitoring lesních ekosystémů, v jehož rámci na
omezeném počtu ploch probíhá podrobné sledování stavu lesních porostů a faktorů prostředí, které
lesní ekosystémy ovlivňují, s cílem identifikovat příčinné souvislosti mezi environmentálními změnami
a stavem lesa. Síť intenzivního monitoringu nyní tvoří 15 ploch. Na všech těchto plochách se pravidelně
hodnotí zdravotní stav, probíhá periodické měření dendrometrických charakteristik a hodnocení
přízemní vegetace. Na šesti plochách je navíc realizováno kontinuální sledování tloušťkového růstu,
hodnocení fenologických fází a výživy dřevin. Dále jsou zde podrobně sledovány parametry prostředí,
mezi které patří meteorologické veličiny, vstup atmosférických depozic a chemismus půdního roztoku.
Obě předchozí úrovně spadají pod společnou koordinaci – zajištění funkce národního koordinačního
centra (NFC) programu. Tato část zahrnuje zejména komunikaci s řídícím 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 programu a v neposlední řadě
shromáždění, validaci a předání dat do mezinárodní databáze programu. V roce 2020 národní
koordinační centrum zajišťovalo mimo běžné agendy i organizaci jednání expertních panelů ICP Forests
v Kutné hoře. Kvůli pandemii COVID 19 však muselo být setkání nakonec zrušeno a zajištěno pouze on‐
line formou.
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5.4

Mezinárodní projekty

Green Infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm‐Kaskadennutzung (green IKK) mittels
grenzüberschreitender interregionaler Zusammenarbeit / Opatření green infrastructure
z víceúčelového využití odpadních kalů (greenIKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce
(R. Novotný, 2017 – 2020, INTERREG BY‐CZ 70)
Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jejich
víceúčelového využití v cílovém regionu.
Projekt byl ukončen v březnu 2020. Ve stanoveném termínu byla zpracována a předána závěrečná
zpráva projektu. V únoru 2020 byl v sídle CHKO Český les zorganizován seminář pro vlastníky lesa
z projektového území. Na něm byly představeny dosažené výsledky ve vztahu k lesnímu hospodářství.
Projektový tým se naposledy sešel až v letních měsících (kvůli omezení v souvislosti s epidemií nemoci
Covid‐19) v Německu. Zástupcům obcí z projektového území byly představeny získané výsledky, včetně
návrhu možných řešení pro nakládání s odpadními kaly. Část aktivit zahájených v průběhu řešení
projektu probíhala i po ukončení projektu a bude pokračovat i v dalších letech. Týká se to především
založeného pokusu s přihnojením sazenic smrku a buku v lesních porostech LS Přimda.

Stabilization and development of black grouse (Tetrao tetrix) population in the Czech Republic based
on the Norwegian knowledge / Stabilizace a vývoj populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v České
republice na základě zkušeností z Norska
(R. Linda, 2020, SFŽP, Norské fondy – bilaterální výzva Trolltunga)
Hlavním cílem této iniciativy bylo syntetizovat a poskytnout přehled hlavních příčin úbytku populací
tetřívka obecného v České republice za účelem zjištění potenciálu nově vytvořených stanovišť v lesních
porostech vzniklých kvůli probíhající kůrovcové kalamitě pro tetřívka obecného. Druhým cílem
projektu je seznámení českého výzkumného týmu s biologií, managementem a monitorováním
populace tetřívka v Norsku. Projekt se také zaměřil na navázání spolupráce mezi VÚLHM a NINA.
Cíle projektu byly naplněny zejména pomocí vzájemných výzkumných návštěv pracovníků VÚLHM
v Norsku a pracovníků NINA v České republice. Během návštěvy pracovníků VÚLHM v Norsku proběhla
jednání, workshopy a přednášky s tematikou monitoringu a ochrany populací tetřívka v Norsku, během
návštěvy výzkumného týmu NINA v České republice přednášky s tematikou současné situace populací
tetřívka obecného v České republice. Součástí obou návštěv byly taktéž terénní exkurze. Pracovníci
VÚLHM se během návštěvy v Norsku zúčastnili terénních exkurzí za účelem demonstrace typických
biotopů pro tetřívka, zejména v národním parku Skarvan‐Roltdalen. Pracovníci NINA v České republice
navštívili chovatelskou stanici tetřívka u Mimoně, Krušné hory – oblast se zbytkovou populací tetřívka
a Jeseníky – oblast, ze které tetřívek již vymizel. Během návštěvy Krušných hor a Jeseníků proběhlo
taktéž setkání a diskuse s místními odborníky. Výsledky projektu byly publikovány ve formě dvou
článků v odborné literatuře (časopis Svět Myslivosti) a krátkého článku v norském odborném časopise.
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6.

Další a jiná činnost instituce

6.1

Další činnost

Lesní ochranná služba
(M. Knížek, 2018 – 2021, O – 1/2018)
Na základě specifikací činností smlouvy o dílo s MZe byly v roce 2020 uskutečněny následující práce:
V rámci poradenské činnosti bylo zpracováno celkem 427 případů, ze kterých představovalo 71 případů
terénní šetření a laboratorně bylo řešeno celkem 463 případů. Byla zpracována stanoviska pro 141
vzorků půd a rostlinného materiálu v rámci zjišťování stavu půd a poškození a chřadnutí lesních
porostů. Pro potřeby melioračních zásahů a vyhodnocení jejich účinků bylo odebráno a analyzováno
114 vzorků půd z 37 odběrových míst, 38 vzorků jehličí z 19 odběrových míst, 48 vzorků půdní vody a
depozic. Byly provedeny práce a terénní šetření v rámci vyhodnocování početnosti jednotlivých
biotických škodlivých činitelů (kontrola vývoje lýkožrouta smrkového, l. severského a dalších kůrovců
na smrku, borovici a případně i dalších dřevinách). Byl proveden pokus pro ověření účinnosti
fotoeklektorů ke stanovení počtu líhnoucích se chroustů a lýkožroutů z hrabanky, provedena kontrola
poškození chroustem maďalovým, výskytu bekyně mnišky, bekyně velkohlavé a smrkové formy
obaleče modřínového, monitoring výskytu a gradace bejlomorky borové na kleči, smrkových
ploskohřbetek a dubových píďalek. Zpráva o výskytu lesních škodlivých činitelů, přehled za rok 2019
s výhledem na rok 2020, byla vydána tradiční formou Supplementa časopisu Zpravodaj ochrany lesa.
Tento přehled byl rovněž prezentován na seminářích i mezinárodních setkáních, a v odborných
časopisech (např. LP, Zpravodaj SVOL). Obdobně byly prezentovány další výstupy publikované v rámci
LOS, např. letáky k aktuálním otázkám ochrany lesa (podkorní a listožravý hmyz, houbová
onemocnění). Byly nově vydány čtyři letáky – metodické pokyny na ochranu lesa. Údaje za ochranu
lesa byly rovněž poskytnuty pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství ČR a statistické ročenky.
V odborném tisku bylo publikováno celkem 35 příspěvků k aktuálním tématům ochrany lesa.
Na základě žádostí o poskytnutí dotací držitelů pozemků určených k plnění funkcí lesa, které byly
postiženy kalamitou, bylo vydáno 108 stanovisek. Aktivity provedené v souvislosti s chemickou
ochranou lesa jsou uvedeny v samostatné stati k testování a ověřování biologické účinnosti přípravků.
V rámci propagace činnosti LOS bylo pokračováno zejména v projektu „Kůrovcové info“. Bylo
uspořádáno celkem 11 seminářů, instruktáží, či školení, zejména s problematikou ochrany lesa před
podkorním hmyzem, houbovými patogeny a použití chemických prostředků v ochraně lesa. Pracovníci
LOS se aktivně účastnili několika dalších seminářů, i mezinárodních, např. „Aktuálne problémy
v ochrane lesa“ na Slovensku. Ve dnech 22. – 23. 10. 2020 byl uspořádán z důvodu covidové situace
on‐line formou celostátní seminář Lesní ochranné služby s mezinárodní účastí (byli přizváni experti
z Polska a Slovenska). Odborný program byl věnován tématu „Krize zdravotního stavu borovice lesní“.
Tištěný sborník ze Semináře byl, vydán obvyklou formou v rámci časopisu Zpravodaj ochrany lesa, a je
dostupný v pdf formě na webových stránkách LOS.
Řada činností, zejména semináře a školení, např. trojstranné setkání pracovníků LOS Česka, Slovenska
a Polska a mnohé další, byly výrazně omezeny, či zrušeny z důvodu vládních opatření vlivem pandemie
Covid‐19.
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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
(J. Leugner, P. Máchová, P. Kotrla, P. Novotný, 2018 – 2022, O – 28/2017)
V roce 2020 byly v rámci poskytování expertní a poradenské činnosti v oblasti lesního semenářství
provedeny následující aktivity: Ve zkušební laboratoři „Semenářská kontrola“ bylo zpracováno 1000
vzorků a provedeno 2381 zkoušek kvality semen 23 druhů lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných
vzorků semen tvořil smrk ztepilý (36 %), borovice lesní (22%) a buk lesní (11%). Dále byl hodnocen
zdravotní stav lesního osiva (monitoring výskytu škodlivých činitelů). Zdravotní rozbory (80 případů)
byly provedeny u skladovaných vzorků buku lesního, dubu letního, zimního a červeného. Dále byl
průběžně prováděn sběr, zpracování a archivace údajů o kvalitě SeMLD (databáze SEMKON).
V oblasti rychlerostoucích dřevin byla ve VS Kunovice odborně a technicky zabezpečena údržba 1050
klonů cenných sbírek klonů rychlerostoucích dřevin v podmínkách ex situ. Udržovací šlechtění v těchto
klonových archivech je zaměřeno na zachování genetické variability 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
rostlinného materiálu a jeho reprodukce pro zařazení do klonových archivů v rozsahu 29 nových klonů
(13 klonů topolu černého z povodí Odry a Olše, dále 16 klonů vrb).
Expertní, poradenský a informační servis probíhal na základě telefonických dotazů a následné
komunikace e‐mailem, zájem o informace se soustřeďoval především do jarního období. Jednalo se
o problematiku výsadby a pěstování topolu černého a šedého v lesních porostech, reprodukce,
výsadby a pěstování včelařských vrb. Zvýšený zájem byl rovněž o informace týkající se problematiky
pěstování sadebního materiálu osiky z osiva.
V září proběhla Valná hromada „Topolářské komise ČR“ (spolku pro rychlerostoucí dřeviny).
Náplní činnosti je také poskytování expertní a poradenské činnosti pro vlastníky lesa při obnově a
výchově lesa, držitele licencí pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a pěstitele
sadebního materiálu lesních dřevin včetně ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních
obalů pro sadební materiál lesních dřevin a péče o demonstrační objekty.
V roce 2020 bylo provedeno 48 rozborů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v akreditované
zkušební laboratoři „Školkařská kontrola“, bylo provedeno 5 komplexních testů biologické
nezávadnosti pěstebních obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu, 20 případů
expertní a poradenské činnosti menšího 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 demonstračních objektů, zpracovávání dat
a jejich archivace. Poradní činnost v rámci odborných seminářů a terénního poradenství byla
provedena v celkovém rozsahu 1525 hodin.
Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesa v oboru biotechnologií spočívá v identifikaci, odběru
a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin na základě požadavků vlastníků lesa, v zajišťování
poradenské činnosti s využitím poznatků z dlouhodobého sledování vývoje výpěstků lesních dřevin in
vitro na testovacích (demonstračních) plochách a poznatků získaných na trvalých výzkumných plochách
s ověřovacími výsadbami domácích druhů lesních dřevin a tvorbě databáze referenčních vzorků za
účelem kontroly reprodukčního materiálu lesních dřevin. V rámci činnosti jsou zpracovávány
metodické postupy pro identifikaci genetických zdrojů a sledování genetické variability jednotlivých
druhů a ekotypů lesních dřevin metodami DNA analýz a probíhá ověřování genetické skladby a původu
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reprodukčního materiálu lesních dřevin na základě požadavků vlastníků lesa, ostatních objednatelů,
orgánů státní správy lesů a partnerů v EU prostřednictvím laboratoře DNA analýz.
V roce 2020 byly zpracovány podklady pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství, dále byly
předány konkrétní doporučení formou konzultací a terénních pochůzek pro jednotlivé vlastníky
v oblasti ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin. Na základě požadavků vlastníků lesů
byly provedeny analýzy DNA pro ověřování genetické skladby a původu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; šetření bylo provedeno např. ve směsi klonů SM a v porostech DG, SM, BO a JD.
Do databáze referenčních vzorků byly zařazeny výsledky provedených molekulárních analýz u 48
jedinců modřínu opadavého, 57 jedinců lípy srdčité, 192 jedinců tisu červeného, 100 jedinců smrku
ztepilého, 34 jedinců javoru klenu a 60 jedinců borovice lesní. Na základě požadavků vlastníků lesa bylo
optimalizováno složení živných médií pro indukci a následnou multiplikaci vybraných klonů třešně
ptačí, jilmu vazu, jeřábu břeku a lípy malolisté. V rámci činnosti bylo prováděno dlouhodobé sledování
a hodnocení růstu klonů a proveniencí 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 proměnlivosti.
Cílem expertní a poradenské činnosti v oblasti introdukovaných dřevin je poskytovat vlastníkům a
správcům lesních majetků i jiným subjektům relevantní informace související s využíváním
introdukovaných dřevin při obnově a zakládání lesa z hlediska potenciálního dopadu (přínosů a rizik)
klimatických změn na výsledky hospodaření. Jedná se zejména o vyhodnocování výsledků
z dlouhodobých provenienčních pokusů s introdukovanými dřevinami, které byly v ČR v minulosti
založeny ve spolupráci VÚLHM a zahraničních partnerských pracovišť, dále o analýzy publikovaných
výsledků výzkumu jiných domácích a zahraničních subjektů a dalších veřejně dostupných zdrojů. V roce
2020 probíhaly různé fáze přípravy publikací určených ke zveřejnění informací souvisejících
s možnostmi využívání introdukovaných druhů lesních dřevin v rámci lesního hospodářství na území
České republiky (Journal of Forest Science, Zprávy lesnického výzkumu), příprava kapitoly v knize aj.
Byl prezentován příspěvek zaměřený na význam borovice černé pro LH ČR na tematickém odborném
semináři Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování, Kostelec nad Černými lesy, 25. 8.
2020, byla poskytnuta součinnost při řešení diplomové práce zabývající se provenienčním výzkumem
a produkcí douglasky tisolisté (FLD ČZU v Praze). Proběhly práce na zajištění odborné údržby a výchovy
vybraných výzkumných ploch a na dalších výsadbách byla realizována venkovní měření. Ve spolupráci
s vlastníky lesa byly uskutečněny revize, resp. hodnocení růstu introdukovaných dřevin na několika
dalších objektech. Proběhla aktualizace údajů evidovaných u experimentálních ploch ve
spravované databázi.
Kontrola kvality leteckého vápnění lesů 2019 ‐2020
(T. Čihák, 2018 – 2020, O – 15/2019)
V rámci řešení činnosti probíhá kontrola kvality provedení letecké aplikace vápnitého dolomitu na lesní
porosty. Kontroluje se kvalita aplikovaného dolomitu z hlediska chemického složení a fyzikálních
vlastností (zrnitost, vlhkost). Dále se provádí kontrola dodržení předepsané dávky hnojiva a to, zda
nedochází k úletům vápence mimo vápněné lokality. Rovněž se provádí odběry půdy bezprostředně
po vápnění pro vyhodnocení okamžitého účinku vápnění na lesní půdy.
V roce 2020 byly kontrolovány zásahy na následujících lokalitách Cínovec, Litvínov, Jirkov, Blatno,
Kryštofovy Hamry, Kovářská a Kraslice v Krušných horách. V Českém lese proběhly kontroly vápnění na
lokalitě Přimda. V rámci kontroly bylo odebráno 51 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
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složení. V oblastech, kde vápnění probíhá v blízkosti vodárenských zdrojů, byly předmětem kontroly
rovněž obsahy Ni, Sb a Se. Dále bylo kontrolováno, zda aplikovaná dávka odpovídá smlouvě a zda
nedochází k úletu vápence mimo stanovené lokality. Rovněž byly odebrány vzorky půdy z 26
odběrových míst v rámci kontroly bezprostředního účinku vápnění.

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
(F. Havránek, 2018 – 2020, O – 2/2018)
Cílem činnosti je dle požadavků majitelů a nájemců lesů, popř. honiteb vypracovávat odborné posudky
stavu genofondu a kvality populací, zdravotního stavu (patomorfologie, parazitologie, zatíženost
prostředí cizorodými látkami), 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 obnovy lesa a způsoby omezení vzniku škod na
zemědělských pozemcích.
V roce 2020 bylo realizováno 128 informačních aktivit, od vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě
na stanovení reálné kapacity prostředí, po současný stav populací zvěře, monitoringu zahraničních a
tuzemských aktivit, až po přípravu a zajišťování 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 10 projektů. Pro státní správu 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 stávaniště jsou v lese, a činnosti v souvislosti přípravy eradikace AMP, byla realizována ve 30
případech. Pro objednatele byly zpracovány víceleté plány lovu nebo informační mapy pro
management honiteb (40 případů).

Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro
praxi v letech 2017–2021
(J. Řezáč, 2017 – 2021, O – 12/2017)
VÚLHM, v. v. i. prostřednictvím Lesnického informačního centra (LIC) realizuje veřejnou zakázku,
v jejímž rámci poskytuje 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 tematických seminářů. Spravuje oborovou
knihovnu, zpracovává domácí a zahraniční lesnickou a mysliveckou literaturu, vydává vědecké a
informační publikace. V oblasti komunikace s veřejností popularizuje a propaguje lesnický a myslivecký
výzkum a celé lesní hospodářství a myslivost.
Knihovna VÚLHM, v. v. i., s pracovišti ve Strnadech a v Opočně, obhospodařuje a průběžně aktualizuje
knižní fond čítající 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 této knihovny
patří rozšiřování a uchování bohatého knižního i časopiseckého fondu dalším generacím a poskytování
komplexních knihovnicko‐informačních služeb veřejnosti.
V roce 2020 bylo zpracováno a uloženo do on‐line katalogu knihovny 879 výpisků článků z odborných
lesnických a mysliveckých časopisů vydávaných v České a Slovenské republice; bylo vyřízeno celkem
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671 dotazů k nalezení relevantních zdrojů z oboru lesního hospodářství a myslivosti, zpracovány 4
rešerše odborných témat zadaných vlastníky lesů.
Při shromažďování lesnické a myslivecké literatury z České republiky i ze zahraničí, založení, vedení a
rozšiřování odborné lesnické a myslivecké knihovny, správě a průběžné aktualizace databází
vyhledávacího on‐line systému bylo do fondu knihovny získáno a zkatalogizováno 91 odborných
publikací, 110 titulů (221 ks) odborných časopisů s lesnickou a mysliveckou tematikou. Knihovnický
systém Clavius obsahuje 879 nových záznamů (seriály, knihy, brožury). Do elektronického Souborného
katalogu České republiky (Caslin), který spravuje Národní knihovna ČR, bylo uloženo 120 nových
záznamů. Osobně, telefonickou nebo e‐mailovou komunikací bylo v roce 2020 vyřízeno 890 výpůjček
českých i cizojazyčných knih, brožur a odborných lesnických a mysliveckých časopisů. V rámci
meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno a odesláno 61 výpůjček.
Odborným knihovnám a odborné lesnické veřejnosti bylo v roce 2020 zasláno v rámci výměnné
spolupráce po České republice celkem 240 publikací vydaných výzkumným ústavem, do zahraničí bylo
odesláno 60 publikací.
Útvar LIC zajišťuje rovněž přístupy k elektronickým informačním zdrojům. Pracovníci ústavu mají
přístup k databázím SCOPUS, SPRINGER, CAB Abstracts, ProQuest a Web of Science.
Další činností pracovníků LIC je práce s databází RIV – Registrem informací o výsledcích dosažených při
řešení aktivit ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Součástí činnosti LIC je vydávání odborných publikací, včetně jejich redakčního zpracování. Mezi
stěžejní tituly patří recenzovaný vědecký časopis Zprávy lesnického výzkumu, vycházející 4x ročně. Je
excerpován v databázích SCOPUS a EBSCO, sledován je v databázi Emerging Sources Citation Index
(WOS).
Dalším titulem je ediční řada Lesnický průvodce, v jejímž rámci bylo vydáno 13 certifikovaných metodik
a map s odborným obsahem. Patří sem též Zpravodaj ochrany lesa (2x) a Ročenka VÚLHM,
reprezentativní publikace představující ústav jako celek.
Celkem bylo v roce 2020 graficky a redakčně zpracováno 16 odborných publikací.
V průběhu roku 2020 pracovníci LIC prezentovali lesnický a myslivecký výzkum na těchto výstavách,
veletrzích a akcích pro veřejnost:


Výstava Natura Viva, Výstaviště Lysá n. L., 20. – 23. 8. 2020

V průběhu roku 2020 se pracovníci LIC podíleli na organizačním zajištění dvou seminářů:



Lesnické a myslivecké výzkumné projekty v roce 2020 – představení odborné veřejnosti a
vlastníkům lesů, on‐line forma, 16. 9.
Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020, on‐line forma, 22. 10.

V roce 2020 bylo zpracováno a rozesláno do médií 37 tiskových zpráv a informací z aktuálního dění
v lesnické a myslivecké vědě a výzkumu.
Ústav prostřednictvím LIC provozuje Webový informační portál „Les aktuálně“ sloužící k popularizaci
výsledků lesnické a myslivecké vědy a výzkumu. Zde bylo během roku 2020 publikováno 283 příspěvků.
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Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin
(P. Kotrla, P. Máchová 2019 – 2020)
Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin byla zřízena 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 reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o trvalé účelové zařízení dlouhodobě
uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin ve specifických podmínkách s cílem zachovat tyto
genetické zdroje ex situ v co nejširší genetické variabilitě pro jejich budoucí reprodukci.
V bance explantátů jsou explantáty lesních dřevin uchovávány v režimu stanoveném vyhláškou
č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin. Explantáty jsou udržovány ve formě
tří oddílů (základní vzorek, aktivní vzorek a bezpečnostní duplikát) v minimální velikosti stanovené
vyhláškou. V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo v režimu základního provozu vedeno 257 klonů.
Ke všem oddílům je vedena příslušná dokumentace.
V rámci činnosti banky osiva bylo ve sběrové sezóně 2019/2020 na základě monitoringu úrody (obecný
rok neúrody, s výjimkou určité regionální úrody borovice lesní a modřínu opadavého) realizován
v předjaří 2020 sběr 4 oddílů borovice lesní.
Rok 2020 (sběrová sezóna 2020/2021) byl s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu a dobrou
úrodu smrku ztepilého zaměřen na tuto dřevinu, s přednostním zacílením sběrů do genových základen.
S ohledem na negativní zkušenosti s kvalitou osiva v posledních letech (důsledek klimatických výkyvů)
byly v průběhu října realizovány sběry referenčních vzorků napříč ČR, následně byly zahájeny vlastní
sběry. Do konce roku 2020 bylo sesbíráno 22 oddílů šišek smrku ztepilého.
Informace o jednotlivých oddílech uložených jak v bance osiva, tak v bance explantátů, včetně dalších
detailních informací, jsou uloženy v datovém systému ERMA2 provozovaném Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Údaje jsou dostupné na webové adrese:
http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2
Zpracování metodiky postupů a kritérií pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu
lesních dřevin
(P. Novotný, 2019 – 2020, O‐25/2019)
S ohledem na aktuálně zvýšený rozsah požadavků na umělou obnovu lesa a zalesňování v důsledku
probíhajících epizod sucha a kůrovcové kalamity vyvstala potřeba vytvořit metodický materiál
zaměřený na regionální populace hospodářsky významných lesních dřevin, který by navázal na dříve
platné oborové směrnice. Cílem je vyhledání dostupných dat z informačních zdrojů uložených ve
VÚLHM zaměřených na specifičnost ekotypů vhodných ke sběru reprodukčního materiálu lesních
dřevin a jejich provázání s následnou fenotypovou klasifikací, sběr aktuálních dat v terénu a pořízení
obrazové dokumentace, zpracování shromážděných podkladů (sestavení souhrnu kritérií a
fenotypových standardů pro uznávání porostů lesních dřevin vhodných jako zdroje reprodukčního
materiálu a klasifikaci v rámci tvorby a schvalování LHP/LHO), zpracování literární rešerše v nezbytném
rozsahu a vytvoření souhrnné publikace. V roce 2020 pokračovalo zpracování pořízených dat.
Probíhalo upřesňování primárních souborů fenotypových kritérií pro uznávání jednotlivých stromů a
porostů lesních dřevin vhodných jako zdroje reprodukčního materiálu. Byl osloven okruh předních
specialistů na jednotlivé skupiny lesních dřevin (jehličnany, porostotvorné listnáče, ušlechtilé listnáče,
introdukované dřeviny, rychlerostoucí dřeviny) z VÚLHM i z jiných pracovišť. Shromážděné podklady
za dobu řešení úkolu byly využity k vytvoření textu hlavního výstupu: Metodiky postupů a kritérií pro
uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Materiál obsahuje úvodní
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kapitoly, které objasňují vznik a účel využívání fenotypové klasifikace zdrojů reprodukčního materiálu
v lesním hospodářství ČR. Vlastní metodická část zahrnuje principy, které byly využity pro určení
hodnoticích kritérií, a dále nosnou tabelární část, která je členěna dle typu zdrojů reprodukčního
materiálu (jednotlivé stromy, porosty). Pro sestavení kritérií se primárně vycházelo z aktuálních i
historických právních předpisů, směrnic, ale i nepublikovaných materiálů. Text bude v rámci
publikačního procesu podroben oponentnímu řízení, na kterém se bude podílet hlavní uživatel. Po
konečných úpravách se předpokládá certifikace metodiky a její vydání v tištěné formě.
Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí
(K. Neudertová Hellebrandová, 2019 – 2022, O‐27/2019)
V povodích Červíku a Malé Ráztoky v Moravskoslezských Beskydech a povodí Pekelského potoka na
Českomoravské vrchovině probíhá dlouhodobé sledování hydrologického režimu malých lesních
povodí, v povodí Černé Opavy pak výzkum vlivu odumírání smrkových porostů na hydrologické poměry
a na vlastnosti lesních půd a srovnání vlivu různých způsobů obnovy na vývoj těchto zjišťovaných
parametrů.
Řada měření jednotlivých složek vodní bilance v malých lesních povodích Moravskoslezských Beskyd
byla rozšířena v roce 2020 na 67 let (od hydrologického roku 1954), na Želivce pak na 45 let (od
hydrologického roku 1976). Byly zajištěny technické a organizační podmínky pro pokračování měření
všech prvků vodní bilance a základních klimatických dat, spočívající zejména v udržování nepřetržité
funkčnosti a přesnosti měrných zařízení, přístrojů a čidel (pravidelné výměny a dobíjení baterií,
kalibrace přístrojů, kontrola parametrů a stahování uložených dat z registračních jednotek). Pravidelně
bylo prováděno čištění průtočného profilu měrných žlabů včetně plovákových komor limnigrafů.
Údržba a opravy přístrojů i dalšího vybavení na výzkumných plochách (výměny a opravy dřevěných věží
totalizátorů, opravy a nátěr limnigrafických budek, obnovování ochranných nátěrů srážkoměrů,
ombrografů, meteorologických budek včetně podstavců, apod.) byla prováděna dle potřeby.
Dále byla vybrána pro další monitoring tři subpovodí Černé Opavy a osazena měřicí technikou.

Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec
(K. Neudertová Hellebrandová, 2019, O‐18/2019)
Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech byl v roce 2020 zaměřen na zjišťování obsahu
vybraných těžkých kovů (TK) v jedlých houbách a na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAU), organochlorových pesticidů (OCP) a polychlorovaných bifenylů (PCB).
V průběhu letních a podzimních měsíců 2020 bylo sebráno 14 vzorků jedlých hub, reprezentujících
7 druhů ‐ hřib smrkový (Boletus edulis), hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron), hřib
kovář (Neoboletus luridiformis), klouzek obecný (Suillus luteus), klouzek strakoš (Suillus variegatus),
hřib sametový (Xerocomellus pruinatus), křemenáč smrkový (Leccinum piceinum) a hřib hnědý
(Xerocomus badius) v 13 lesních oblastech (LO). Ve všech vzorcích byly analyzovány těžké kovy (Cd, Cu,
Hg), PAU, PCB a OCP.
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6.2

Jiná činnost

Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální
fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub)
(J. Leugner, 2017 – 2020, GS LČR O‐17/2017)
Projekt je zaměřen na technické řešení jednotlivých metod měření aktuálního fyziologického stavu
sadebního materiálu. Cílem je vypracovat postup pro kvalifikované hodnocení výsledků několika metod
zjišťování fyziologických parametrů, a tím provést vyhodnocení aktuálního fyziologického stavu
sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK).
V roce 2020 pokračovalo hodnocení prostokořenného sadebního materiálu buku a dubu z různých
lesních školek pro doplnění databáze hodnot fyziologických znaků ve vztahu k následné ujímavosti a
růstu po výsadbě u sazenic čerstvých a vystavených záměrnému vysychání. Na konci roku byly
zpracovány závěrečné výstupy projektu – Závěrečná zpráva a Metodický postup hodnocení
fyziologického stavu listnatých dřevin (BK a DB).

Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti
pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku
(P. Kotrla, 2017 – 2021, GS LČR O‐2/2017)
Cílem projektu je založení trvalých zkusných ploch (podle standardních požadavků na založení
provenienčních pokusů), v sortimentu dřevin a proveniencí, odsouhlasených při zahájení projektu se
zadavatelem a jejich vyhodnocení po 2 vegetačních sezónách po výsadbě a na základě literární rešerše
vypracování Seznamu (katalogu) potenciálně vhodných introdukovaných dřevin pro pěstování
v oblastech s deficitem vláhy v podmínkách pahorkatin ČR (se zaměřením na oblast severní Moravy),
včetně popisu jejich ekologických nároků.
V roce 2020 ze strany GS LČR rozhodnuto o redukci projektu (nerealizování založení plochy na LS
M. Albrechtice). Na ploše LS Vítkov bylo pokračováno v dílčích výsadbách – jarní výsadby byly vzhledem
k jarnímu suchu realizovány částečně, část výsadeb (listnáčů) byla realizována v podzimním období.
Celkem je vysazeno 5200 ks sazenic (16 druhů a proveniencí introdukovaných dřevin).

SMRK – služba ve výzkumu a vývoji „Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého
v Krkonoších“
(J. Leugner, 2017 – 2022, KRNAP O‐21/2017)
V roce 2020 byl proveden odběr roubů geneticky nejcennějších částí populace smrku ztepilého
v Krkonoších. Dále probíhalo pěstování řízkovanců a roubovanců pro založení klonové matečnice a
semenného stavu. Byl proveden výběr dalších stromů z cenných populací pro odběry roubů v roce
2021.

42

Výroční zpráva 2020

Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy
včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě
(J. Nárovcová, 2018 – 2020, GS LČR O‐3/2018)
Cílem projektu je verifikovat, kvantifikovat a interpretovat změny obsahu živin v sazenicích buku
lesního po výsadbě v důsledku přihnojení speciálními pomalu rozpustnými hnojivy ze skupiny výrobků
SILVAMIX® včetně popisu růstové reakce dané dřeviny na přihnojení do 2 let po výsadbě.
Pro ověření a naplnění cílů projektu byl ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. založen lokální
výzkumný objekt Kalek s výsadbou a individuálním hnojením buku lesního. Aplikace hnojení zahrnovala
tabletované a práškové formy hnojiv řady SILVAMIX®. V jarním období třetího roku po založení kultur
(2020) bylo provedeno měření morfologických znaků odrůstajících jedinců buku lesního ve variantách
pokusu, vyhodnoceno bylo aktuální poškození rašících výhonů jarní mrazovou epizodou. V podzimním
období byly ve variantách individuálního hnojení provedeny opakované morfologické a chemické
analýzy rostlin a chemické analýzy půd. Získaná data byla statisticky zpracována. Individuální aplikace
pomalu rozpustných hnojiv ze skupiny SILVAMIX navýšila obsahy přístupných živin v půdě a potlačila
extrémní nízké úrovně živin v půdním prostředí lesních půd. Bylo statisticky prokázáno zlepšení
morfologických znaků (výška nadzemních částí, výškový přírůst posledního roku, tloušťka kořenového
krčku, sušina rostlin) variant s aplikacemi hnojiv vůči nehnojené variantě kontrolní v období třetího
roku po výsadbě. Hnojení pomalu rozpustnými hnojivy při obnově lesních porostů je cílenou podporou
odrůstání založených výsadeb lesních dřevin. Řešení projektu dokladuje pozitivní změny půdního
prostředí i odrůstání rostlin po aplikaci vícesložkových hnojiv s pomalým uvolňováním živin. Přínosem
řešení navrhovaného projektu byla kvantifikace účinků individuálního hnojení lesních výsadeb a
poskytnutí exaktních výsledků agrochemického zkušebnictví jako podklad pro manažerská a
technologická rozhodování přímým uživatelům a správcům lesních majetků.

Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně
využitelných pro oblasti chřadnutí smrku
(P. Kotrla, 2018 – 2021, GS LČR O‐15/2018)
Cílem projektu je založení trvalé zkusné plochy (podle standardních 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, stabilizace ploch v terénu. V roce 2020 bylo na ploše Odry LS Vítkov pokračováno v dílčích
výsadbách – jarní výsadby byly vzhledem k jarnímu suchu realizovány částečně. Celkem je vysazeno
4420 ks sazenic (15 druhů a proveniencí introdukovaných dřevin).

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů
v České republice
(J. Leugner, 2018 – 2020, GS LČR, hlavní řešitel: ČZU v Praze)
V rámci řešení projektu byly zpracovány závěrečné výstupy projektu – modely pěstování čistých i
smíšených porostů břízy, optimální postupy obnovy kalamitních holin s využitím přirozené i umělé
obnovy břízy a prakticky orientované postupy využití pěstebních postupů s využitím břízy.
Výsledky řešení projektu bude možné okamžitě využít v provozní praxi podniku Lesy ČR, s. p. Vzhledem
k aktuálnosti a věcné povaze tématu bude možné výsledky řešení projektu využít také u soukromých a
obecních lesních majetků v celé ČR, včetně tzv. malolesů. Atraktivní budou výsledky zejména pro lesní
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hospodářské celky severovýchodní a střední Moravy, kde se vyskytují problémy s obnovou
chřadnoucích smrkových porostů, které budou dále narůstat.

Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dříví na skládkách dřeva
(M. Zahradníková, 2019 – 2020, GS LČR, hlavní řešitel: Mediva Ventures, s.r.o.)
Cílem projektu bylo vyhodnotit nové možnosti asanace kůrovcového dříví na skládkách. Stávající
metody kapacitně nejsou schopny zajistit asanaci veškerého kůrovcového dříví. V roce 2020 byla
pozornost věnována zejména laboratorním testům zaměřených na vliv času od kontaminace brouků
testovanou insekticidní plachtou až po mortalitu. Pro porovnání byla jako standardní přípravek použita
insekticidní síť Storanet. Dále byla sledována možnost prokousávání insekticidní plachty lýkožrouty.
Dosažené výsledky byly statisticky vyhodnoceny a předány k dalšímu využití zadavateli.
Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých
dopadů environmentální změny
(O. Špulák, 2019 – 2021, GS LČR O‐1/2019)
Cílem projektu je na základě zhodnocení růstu a zdravotního stavu stávajících porostů diferenciace
stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu zimního a buku tak, aby byly minimalizovány
nepříznivé dopady probíhajících a očekávaných environmentálních změn.
V druhém roce řešení bylo dokončeno hodnocení produkčních ukazatelů BO porostů v ČR z dat NIL,
byla dokončena diferenciace stanovišť na úrovni hospodářských souborů pro efektivní pěstování BO
v měnících se podmínkách prostředí, vypracovány mapy rizikovosti pěstování borovice pro LS Třebíč a
LZ Konopiště a připraveny návrhy rámcových směrnic hospodaření pro efektivní pěstování BO dle
jednotlivých podsouborů CHS. Dále byla zpracována syntéza informací z vědeckých studií o vývoji
produkce a zdravotního stavu porostů DBZ ve vztahu ke stanovišti, podle metodiky ICP Forests
provedeno terénní šetření zdravotního stavu DBZ na vybrané LS Znojmo a na výzkumných plochách a
zahájeny práce na diferenciaci stanovišť na úrovni CHS pro efektivní pěstování DBZ v měnících se
podmínkách prostředí včetně tvorby mapy rizikovosti pěstování pro LS Znojmo.
Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé
obnově lesa
(J. Bartoš, 2020 – 2022, GS LČR O‐3/2020)
Řešení projektu bylo zahájeno v březnu 2020. Pro sledování vlivu hydroabsorbentů a dalších
pomocných látek pro zlepšení vodního režimu v půdě byl v objektu výzkumné stanice Opočno založen
pokus s výsadbou borovice a buku s přidáním různých podpůrných látek do podmínek simulujících
sucho v porovnání s výsadbou na kontrolní záhon s přirozeným srážkovým úhrnem v roce 2020.
Laboratorně byl zjišťován vliv těchto látek na nasákavost vybraných půd. Účinky pomocných látek
na růst a kvalitu sadebního materiálu byly sledovány i při pěstování krytokořenných semenáčků. Pro
provozní hodnocení použitelnosti zkoušených látek v provozních podmínkách bylo založeno 17
výzkumných ploch s výsadbou prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu borovice lesní
a buku lesního na pozemcích LČR, s.p.
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Testování biologické nezávadnosti pěstebních obalů
(J. Nárovcová, 2019 – 2022)
Testování biologické nezávadnosti pěstebních obalů zahrnuje napěstování krytokořenných semenáčků
(sazenic) lesních dřevin, stanovení a vyhodnocení morfologické kvality výpěstků, stanovení a
vyhodnocení růstu lesních dřevin v období po výsadbě na trvalé stanoviště, destruktivní analýzy a jejich
vyhodnocení.
V roce 2020 pokračovaly testy pěstebních obalů pro pěstování jednoletých jehličnatých semenáčků
určených pro další dopěstování krytokořenných sazenic. Pro pěstování poloodrostků především
listnatých dřevin byl navržen a testován pěstební obal o objemu cca 3,75 l.

Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont
(J. Leugner, 2020 – 2023, ČZU, O‐28/2020)
V roce 2020 byla v součinnosti s objednatelem vytvořena metodika pro testování kvality sadebního
materiálu PostCont (sekundárně obaleného a také ze semene vypěstovaného), tak aby bylo možné
objektivně posoudit možnost zařazení kelímků PostCont do katalogu biologicky ověřených obalů.
V podzimním období byl proveden výsev do první testovací sady obalů.

Semenářská kontrola ‐ semenářství
(L. Bezděčková, 2020)
V roce 2020 bylo ve zkušební akreditované laboratoři „Semenářská kontrola“ zpracováno 487 vzorků
zkoušek kvality semen 19 druhů dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil smrk ztepilý
(28 %), buk lesní (14 %), dub zimní (10 %), borovice lesní (7 %), dub letní (6 %) a jedle bělokorá (5 %).

Expertní a poradenská činnost – abiotické a antropogenní faktory
(R. Novotný, 2020)
Činnost zahrnuje expertní a poradenskou službu, kterou nelze vykonávat v rámci Lesní ochranné
služby. Je zaměřena zejména na případy negativního ovlivnění jednotlivých dřevin, porostů dřevin,
půdy, zdrojů vody apod. způsobené abiotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, voda, teplota apod.) a
antropogenními vlivy (imise, depozice, havárie a úniky látek v průmyslu, zemědělství apod.). Jedná se
o šetření na lokalitách, 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 2020 byly provedeny analýzy půdních vzorků a byl vypracován komentář pro potřeby
připravované lesnické rekultivace. V roce 2020 nebyl pro potřeby soudního řízení, ani pro jiného
žadatele vypracován žádný znalecký posudek.

Expertní činnost v oboru pěstování lesa
(J. Novák, 2020)
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
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z prostředků Mze. Konkrétně se jednalo o analýzu pokryvnosti vegetace a inventarizační průzkum
vegetace odumírajících porostů jasanů na stanovištích jasanovo‐olšových luhů v NPR Ransko.

Klonové archivy
(H. Bajajová, 2020)
V roce 2020 byl ve VS Kunovice prodáván reprodukční materiál především topolů, vrb a jeřábu
oskeruše. Nejvýznamnější zájem byl o sadební materiál topolu osiky (na kalamitní plochy), topolu
černého (sazenice i řízky). V případě topolů je obecně 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
košíkářských.

Testování a ověřování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro lesní hospodářství
(M. Zahradníková, 2020)
Na jaře v roce 2020 byly založeny pokusy pro testy biologické účinnosti dvou přípravků proti letnímu
okusu zvěří – Aversol K bílý a Stopkus K modrý (zadavatel TORA, spol. s r. o). Dále byly založeny testy
s těmito dvěma přípravky proti zimnímu okusu. Na podzim byly pokusy proti letnímu okusu
vyhodnoceny a byly zpracovány protokoly pro registraci těchto přípravků. Současně byly založeny
pokusy s přípravkem Morsuvin N (zadavatel NeraAgro) proti zimnímu okusu.

„Šlechtitelské zázemí“ VÚLHM v. v. i., VS Opočno
(J. Leugner, 2020)
V rámci této činnosti byly ve foliových krytech v areálu VS Opočno realizovány výsevy a pěstování
semenáčků lesních dřevin z malých a cenných partií osiva pro vlastníka lesů v oblasti Orlických hor ‐
LESY COLLOREDO‐MANSFELD s.r.o.

Vydavatelské služby Lesnického informačního centra
(J. Řezáč, 2020)
V rámci jiné činnosti Lesnické informační centrum zpracovává a připravuje do tisku na zakázku
publikace pro externí partnery, a to především pro jiné výzkumné a vzdělávací instituce. V některých
případech je ústav i vydavatelem těchto brožur v edici Lesnický průvodce. V roce 2020 útvar pro externí
partnery nezpracoval žádnou publikaci.

Činnost VÚLHM v rámci radiačního monitorovacího systému
(K. Neudertová Hellebrandová, 2020)
Předmětem smlouvy je sběr vzorků jedlých hub a lesních plodů pro radioanalýzy. Vzorky z jednotlivých
lesních oblastí jsou po sběru usušeny a připraveny k provedení laboratorních analýz aktivity cesia 137.
Vlastní stanovení provádí laboratoř Státního veterinárního ústavu Praha, kam jsou vzorky dle smlouvy
předávány. Výsledky rozborů jsou zpracovávány v rámci radiačního monitorovacího systému spolu
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s dalšími komoditami ve Státním ústavu pro jadernou bezpečnost. Současně má projekt návaznost na
program Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec.

Hodnoty smluvního výzkumu

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Hodnoty smluvního výzkumu vykonávaného v rámci jiné činnosti (v Kč):
4 051 980,98
4 653 239,60
4 383 098,64
5 182 005,00
1 748 000,00
1 014 333,00
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7.

Zkušební, akreditované a referenční laboratoře

7.1

Zkušební laboratoře

Útvar zkušebních laboratoří je servisním pracovištěm zajišťujícím pro ostatní výzkumné útvary
provádění laboratorních rozborů.
Činnost útvaru je zaměřena na kvantitativní analýzy vzorků lesních půd (minerálních půd a humusů),
rostlinného materiálu a vzorků vod jako základních složek lesního ekosystému. Díky přístrojovému
vybavení je laboratoř schopna analyzovat i další materiály jako např. popílky, chemikálie apod.
Ve všech typech matric se v laboratoři stanovují obsahy základních živin jako je dusík, fosfor (ve formě
aniontů či celkových obsahů) a draslík, hořčík, vápník ve formě kationtů. Dále jsou analyzovány železo,
mangan, zinek, sodík, hliník, v některých rostlinných a půdních vzorcích též těžké kovy jako kadmium,
olovo, chrom apod. K tomu jsou využívány jednoduché analytické metody jako gravimetrie a
elektrochemie ale i složitější instrumentální techniky (spektroskopie, spektrofotometrie nebo
chromatografie).
Kvalita laboratorních rozborů je kromě interních nástrojů řízení kvality pravidelně ověřována účastí
v tzv. zkoušeních způsobilosti jak na české tak mezinárodní úrovni. V rámci kooperativního programu
ICP‐Forests se laboratoř pravidelně zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů. V roce 2020 se
laboratoř jako každoročně zapojila do zkoušení způsobilosti pořádaném ICP Forests „23rd Needle/Leaf
Interlaboratory Comparison Test“, kvalita analýz vzorků vod byla ověřena účastí ve zkoušení
způsobilosti firmy CSlab zaměřeném na vybrané ukazatele jakosti povrchových a pitných vod.
V roce 2020 bylo v laboratoři analyzováno celkem 2 443 vzorků, z toho 461 vzorků vod, 421 vzorků
rostlinného materiálu a 1 561 půdních vzorků.

7.2

Akreditovaná zkušební laboratoř „Semenářská kontrola“

Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné stanici Kunovice. Jedná se o akreditovanou
zkušební laboratoř č. 1175 „Semenářská kontrola“, která provádí zkoušky kvality 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 2020 bylo ve zkušební akreditované laboratoři „Semenářská kontrola“ zpracováno 487 vzorků
zkoušek kvality semen 19 druhů dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil smrk ztepilý
(28 %), buk lesní (14 %), dub zimní (10 %), borovice lesní (7 %), dub letní (6 %) a jedle bělokorá (5 %).

7.3

Akreditovaná zkušební laboratoř „Školkařská kontrola“

Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro
hodnocení morfologické 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 2020 bylo v laboratoři provedeno hodnocení 48 vzorků SMLD. Dále byly provedeny zkoušky
kvality výpěstků u 5 testovaných pěstebních obalů pro SMLD. Zkoušky v laboratoři jsou dále využívány
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také při přímé poradenské činnosti (např. při vyhodnocování ztrát při umělé obnově lesa a
zalesňování). V roce 2020 proběhla v laboratoři úspěšně „mimořádná dozorová návštěva – za účelem
posouzení přechodu na novelizovanou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018“ prováděná Českým
institutem pro akreditaci.

7.4

Stanice GEP – laboratoř testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin

Stanice GEP – laboratoř testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin. Laboratoř GEP
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti je pracovištěm, kde je možné testovat
biologickou účinnost přípravků na ochranu rostlin pro použití v lesním hospodářství a výsledné
protokoly využít pro registraci přípravku. V roce 2020 byly vyhodnoceny výsledky testů dvou repelentů
proti letnímu okusu (Aversol K bílý, Stopkus K modrý) a připraveny podklady pro jejich registraci. Dále
byly založeny testy repelentu Morsuvin N proti zimnímu okusu.

7.5

Dendrochronologická laboratoř

Dendrochronologická laboratoř se zaměřuje především na dendroekologická témata. Aktuálně řešené
projekty jsou zaměřené na problematiku odumírání smrkových porostů a hledání vhodné alternativní
dřevinné skladby. Pomocí dendrochronologických metod je zkoumán vztah přírůstů ke klimatickým
faktorům, v centru pozornosti stojí růstová reakce dřevin na opakující se periody sucha. Informace
o vývoji radiálních tloušťkových přírůstů se získává buď z kmenových kotoučů, nebo vývrtů. Pro vlastní
měření šířek letokruhů jsou v laboratoři k dispozici dva měřící stoly: TimeTable TT 59‐M‐100/5 a
Kutschenreiter. Pro vyhodnocení letokruhových řad se používá specializovaný software (PAST 4.0, DAS)
a statistické programy (Statistica, NCSS). K dispozici je také databáze letokruhových chronologií
získaných pracovištěm v rámci řešení výzkumných projektů od roku 1988. V roce 2020 byly v laboratoři
zpracovávány vývrty jedle, smrku a modřínu odebrané v rámci řešení projektu NAZV QK1910292
„Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR“. Kromě měření šířek letokruhů byly
vývrty z vybraných lokalit použity pro izotopové analýzy δ13C.
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8.

Kontroly provedené ve VÚLHM

8.1

Externí kontroly

V průběhu roku 2020 byly ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., provedeny
následující externí kontroly:


Audit projektu „Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green
IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce“
Kontrola byla provedena Auditním orgánem Ministerstva financí ČR v termínu
od 27. 4. 2020 do 19. 6. 2020 formou desk – review na základě dodaných namátkově vybraných
podkladů. U auditovaného subjektu nebyly zjištěny nedostatky, bylo identifikováno 1 zjištění
s nízkou mírou závažnosti na straně Centra pro regionální rozvoj ČR.



Daňová kontrola projektu č. QK1820091 „Lesnické hospodaření v oblastech postižených
dlouhodobým suchem“
Kontrolu provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj od 18. 6. 2020 do 30. 6. 2020
na základě nesrovnalostí, zjištěných Ministerstvem zemědělství. Bylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně u dalšího účastníka projektu (Mendelovy univerzity v Brně), jiné nedostatky
nebyly zjištěny.



Kontrola dodržování povinností, souvisejících s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin
Kontrolu provedl Ústřední kontrolní a zkušební
od 23. 7. 2020 do 12. 8. 2020. Nebyly zjištěny nedostatky.



ústav

zemědělský

v termínu

Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat
Kontrolu provedla Česká plemenářská inspekce dne 23. 9. 2020, nebyly zjištěny nedostatky,
kontrolovaný subjekt není chovatelem hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí ani koz).



Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací
Kontrola byla provedena odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR v termínu
12. 11. 2020 – 18. 11. 2020. Byly zjištěny nedostatky ve splnění kritérií 1.3.1 a 1.4.3
harmonizované normy EN 301 549 V2 1.2 (2018‐08) a § 8 zákona č. 99/2019 Sb. k odstranění
ve lhůtě 6 měsíců.
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8.2

Interní audity

V roce 2020 byly v instituci provedeny tyto interní audity:


Interní audit projektu 02/6616, 02/6617 – Národní banka osiva – PRV, Národní banka
explantátů – PRV za období 1. 10. 2019 – 31. 8. 2020
Nebyly zjištěny neshody.



Interní audit zaměřený na dodržování Vnitřního předpisu k zajištění vnitřního kontrolního
systému za období 1. 5. 2020 – 30. 6. 2020
Nebyly zjištěny neshody.



Interní audit zaměřený na dodržování ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
v platném znění, a Vnitřního předpisu o cestovních náhradách při pracovních cestách
zaměstnanců za období 1. 6. 2020 – 31. 7. 2020
V rámci tohoto auditu byly zjištěny neshody formálního charakteru. Ke všem zjištěných
neshodám byla přijata nápravná opatření. Účinnost nápravných opatření bude přezkoumána
v roce 2021.



Interní audit projektu QK1820091 (Lesnické hospodaření v oblastech postižených
dlouhodobým suchem) za období 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020
Nebyly zjištěny nedostatky.



Interní audit projektu QK1810129 (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) za
období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020
V rámci tohoto auditu byla zjištěna neshoda, způsobená administrativní chybou, k níž byla
přijata nápravná opatření. Účinnost nápravných opatření bude přezkoumána v roce 2021.

Interním auditem nebyly identifikovány nedostatky v hospodaření instituce.

9.
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2020 nebyly po instituci požadovány informace podle zákona 106/1999 Sb.
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10.

Ocenění ústavu a nejlepší výsledky roku 2019

10.1

Ocenění pracovníků výzkumného ústavu

V soutěži „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního
vývoje“ se na druhém místě umístil Ing. Jiří Novák, Ph.D. s výstupem ve formě certifikované metodiky
„Tvorba směsí s douglaskou“.
V soutěži „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“ získal druhé místo Ing. Jan
Cukor, Ph.D. za článek „Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever
transmission“, který vyšel ve vědeckém časopise Transboundary and Emerging Diseases a třetí místo
Ing. Jakub Černý, Ph.D. za článek „Leaf Area Index Estimation Using Three Distrinct Methods in Pure
Deciduous Stands“, který vyšel ve vědeckém časopise Journal of Visualized Experiments.
Cena byla předána ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem a předsedou České akademie
zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. 1. října v prostorách Národního zemědělského
muzea v Praze na Letné.

10.2

Nejlepší výsledky roku 2020

Mezi nejlepší výsledky roku 2020 počítáme několik publikací našich týmů v prestižních zahraničních
časopisech. Zvedl se počet příspěvků v časopisech, které jsou evidovány v prvním i druhém kvartilu
WoS. Celá řada kvalitních výstupů ve formě certifikovaných metodik a ověřené technologie
představuje prakticky uplatněné výsledky, které jsou v dnešní době, kdy kůrovcová kalamita přerůstá
do problematiky obnovy lesa na rozsáhlých odlesněných území, přínosné pro úpravy legislativy i
lesnický provoz:
CUKOR J., LINDA R., VÁCLAVEK P., MAHLEROVÁ K., ŠATRÁN P., HAVRÁNEK F., 2020. Confirmed cannibalism in
wild boar and its possible role in African swine fever transmisssion. Transboundary and
Emerging Diseases 67(3): 1068‐1073.
KOMÁRKOVÁ M., CHROMÝ J., POKORNÁ E., SOUDEK P., MÁCHOVÁ P., 2020. Physiological and transcriptomic
response of grey poplar (Populus ×canescens Aiton Sm.) to cadmium stress. Plants, 9: 1485.
doi: 10.3390/plants9111485
ŠPULÁK O., KACÁLEK D., ČERNOHOUS V., 2020. Snow cover accumulation and melting measurements
taken using new automated loggers at three study locations. Agricultural and Forest Meteorology
vols. 285‐286: 107914. DOI: 10.1016/j.agrformet.2020.107914
KOTRLA P., FULÍN M., NOVOTNÝ P., BURIÁNEK V., CAFOUREK J., LSTIBŮREK M., KORECKÝ J., LONGAUER R., 2020.
Návrh pravidel pro přenos reprodukčního materiálu (jeho použití pro obnovu lesa a zalesňování)
– podklad pro novelu vyhlášky č. 139/2004 Sb., 7 s.
NOVOTNÝ R., VALENTA J., FADRHONSOVÁ V., 2020. Použití nově vyvinutých hnojiv v lesních porostech.
Certifikovaná metodika.
DUŠEK D., LEUGNER J., NOVÁK J., SLODIČÁK M., ČERNÝ J., KACÁLEK D., 2020. Pěstební postupy v lesích
ohrožených suchem na stanovištích s převahou nepůvodních smrkových porostů. Certifikovaná
metodika. Lesnický průvodce 5/2020.

52

Výroční zpráva 2020

11.

Publikace a aplikované výstupy 2020

Články v impaktovaných časopisech
Q1
CUKOR J., LINDA R., VÁCLAVEK P., MAHLEROVÁ K., ŠATRÁN P., HAVRÁNEK F., 2020. Confirmed cannibalism in
wild boar and its possible role in African swine fever transmisssion. Transboundary and Emerging
Diseases 67(3): 1068‐1073.
CUKOR J., ZEIDLER A., VACEK Z., VACEK S., ŠIMŮNEK V., GALLO J., 2020. Comparison of growth and wood
quality of Norway spruce and European larch: effect of previous land use. European Journal of
Forest Research 139(3): 459‐472.
CUKOR J., LINDA R., VÁCLAVEK P., ŠATRÁN P., MAHLEROVÁ K., KUNCA T., HAVRÁNEK F., 2020. Wild boar
deathbed choice in relation to ASF: are there any differences between positive and negative
carcasses? Preventive Veterinary Medicine 177: 104943.
ETZOLD S., FERRETTI M., REINDS G. J., SOLBERG S., GESSLER A., WALDNER P., SCHAUB M., SIMPSON D., BENHAM S.,
HANSEN K., INGERSLEV M., JONARD M., KARLSSON P. E., LINDROOS A. J., MARCHETTO A., MANNINGER M.,
MEESENBURG H., MERILÄ P., NÖJD P., RAUTIO P., SANDERS T., SEIDLING W., SKUDNIK M., THIMONIER A.,
VERSTRAETEN A., VESTERDAL L., VEJPUSTKOVA M., DE VRIES W., 2020. Nitrogen deposition is the most
important environmental driver of growth of pure, even‐aged and managed European forests.
Forest Ecology and Management 458: 117762. doi: 10.1016/j.foreco.2019.117762
KOMÁRKOVÁ M., CHROMÝ J., POKORNÁ E., SOUDEK P., MÁCHOVÁ P., 2020. Physiological and transcriptomic
response of grey poplar (Populus ×canescens Aiton Sm.) to cadmium stress. Plants, 9: 1485.
doi: 10.3390/plants9111485
KUOSMANEN N., ČADA V., HALSALL K., CHIVERRELL R. C., SCHAFSTALL N., KUNEŠ P., BOYLE J. F., KNÍŽEK M., APPLEBY
P. G., SVOBODA M., CLEAR J. L., 2020. Integration of dendrochronological and palaeoecological
disturbance reconstructions in temperate mountain forests. Forest Ecology and Management
475: 1‐11. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118413
PETRÍK P., PETEK A., KONÔPKOVÁ A., BOSELA M., FLEISCHER P., FRÝDL J., KURJAK D., 2020. Stomatal and leaf
morphology response of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances transferred to
contrasting climatic conditions. Forests 11: 1359. DOI: 10.3390/f11121359
PRETZSCH H., STECKEL M., HEYM M., BIBER P., AMMER C., EHBECHT M., BIELAK K., BRAVO F., ORDÓÑEZ C.,
COLLET C., VAST F., DRÖSSLER L., BRAZAITIS G., GODVOD K., JANSONS A., DE‐DIOS‐GARCÍA J., LÖF M., ALDEA J.,
KORBOULEWSKY N., REWENTLOW D. O. J., NORTHDURFT A., ENGEL M., PACH M., SKRZYSZEWSKI J., PARDOS M.,
PONETTE Q., SITKO R., FABRIKA M., SVOBODA M., ČERNÝ, J., WOLFF B., RUÍZ‐PEINADO R., DEL RÍO M., 2020.
Stand growth and structure of mixed‐species and monospecific stands of Scots pine (Pinus
sylvestris L.) and oak (Q. robur L., Quercus petraea (MATT.) LIEBL.) analysed along a productivity
gradient through Europe. European Journal of Forest Research 139: 349‐369. DOI
10.1007/s10342‐019‐01233‐y
SAMUSEVICH A., LEXA M., VEJPUSTKOVÁ M., ALTMAN J., ZEIDLER A., 2020. Comparison of methods for the
demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce.
Dendrochronologia 60: 125686. doi: 10.1016/j.dendro.2020.125686
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STECKEL M., DEL RÍO M., HEYM M., ALDEA J., BIELAK K., BRAZAITIS G., ČERNÝ J., COLL L., COLLET C., EHBRECHT M.,
JANSONS A., NOTHDURFT A., PACH M., PARDOS M., PONETTE Q., REWENTLOW D. O. J., SITKO R., SVOBODA M.,
VALLET P., WOLFF B., PRETZSCH H., 2020. Species mixing reduces drought susceptibility of scots pine
(Pinus sylvestris L.) and oak (Quercus robur L., Quercus petraea (MATT.) LIEBL) – Site water supply
and fertility modify the mixing effect. Forest Ecology and Management 461: 117098. DOI:
10.1016/j.foreco.2020.117908
ŠPULÁK O., KACÁLEK D., ČERNOHOUS V., 2020. Green alder improves chemical properties of forest floor
and topsoil in formerly air‐polluted mountains. European Journal of Forest Research 139: 83‐96.
DOI: 10.1007/s10342‐019‐01235‐w
ŠPULÁK O., KACÁLEK D., ČERNOHOUS V., 2020. Snow cover accumulation and melting measurements
taken using new automated loggers at three study locations. Agricultural and Forest Meteorology
vols. 285‐286: 107914. DOI: 10.1016/j.agrformet.2020.107914
VACEK Z., CUKOR J., LINDA R., VACEK S., ŠIMŮNEK V., BRICHTA J., GALLO J., PROKŮPKOVÁ A., 2020. Bark
stripping, the crucial factor affecting stem rot development and timber production of Norway
spruce forests in Central Europe. Forest Ecology and Management 474: 118360. DOI:
10.1016/j.foreco.2020.118360
VONDRÁKOVÁ Z., PEŠEK B., MALBECK J., BEZDĚČKOVÁ L., VONDRÁK T., FISCHEROVÁ L., ELIÁŠOVÁ K., 2020.
Dormancy breaking in Fagus sylvatica seeds is linked to formation of abscisic acid‐glucosyl ester.
New Forests 51(4): 671‐688. DOI: 10.1007/s11056‐019‐09751‐8

Q2
BORŮVKA L., VAŠÁT R., NĚMEČEK K., NOVOTNÝ R., ŠRÁMEK V., VACEK O., PAVLŮ L., FADRHONSOVÁ V., DRÁBEK O.,
2020. Application of regression‐kriging and sequential Gaussian simulation for the delineation
of forest areas potentially suitable for liming in the Jizera Mountains region, Czech Republic.
Geoderma Regional 21: e00286. DOI: 10.1016/j.geodrs.2020.e00286
ČERNÝ J., POKORNÝ R., VEJPUSTKOVÁ M., ŠRÁMEK V., BEDNÁŘ P., 2020. Air temperature is the main driving
factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under
global climate change. International Journal of Biometeorology 64: 1599‐1611.
DOI: 10.1007/s00484‐020‐01941‐w
KOVALIKOVA DUCAIOVA Z., KOMÁRKOVÁ M., PETRULOVÁ V., 2020. The effect of ethephon on physiology and
coumarin‐related compounds in leaves of two chamomile cultivars (Matricaria chamomilla L.).
Acta Physiologiae Plantarum 42: 37. DOI: 10.1007/s11738‐020‐3028‐1
LEGALOV A. A., HÁVA J., 2020. The first record of subfamily Polycaoninae (Coleoptera; Bostrichidae)
from mid‐Cretaceous Burmese amber. Cretaceous Research 116: 104620. DOI:
10.1016/j.cretres.2020.104620
NOVÁK M., HOLMDEN C., FARKAŠ J., KRAM P., HRUŠKA J., CURIK J., VESELOVSKÝ F., ŠTEPÁNOVÁ M., KOCHERGINA
JU. V., ERBAN V., FOTTOVÁ D., ŠIMEČEK M., BOHDÁLKOVÁ L., PRECHOVA E., VOLDRICHOVA P., ČERNOHOUS V.,
2020. Calcium and strontium isotope dynamics in three polluted forest ecosystems of the Czech
Republic, Central Europe. Chemical Geology 536: 119472. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2020.119472
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POKORNÁ E., FALTUS M., MÁCHOVÁ P., ZÁMEČNÍK J., FULÍN M., 2020. Grey poplar explant acclimation to
improve the dehydration tolerance and cryopreservation. Biologia Plantarum 64: 119–128.
DOI: 10.32615/bp.2019.148
SCHAFSTALL N., KUOSMANEN N., FETTIG CH. J., KNÍŽEK M., CLEAR J. L., 2020. Late Glacial and Holocene records
of tree‐killing conifer bark beetles in Europe and North America: Implications for forest
disturbance dynamics. Holocene 30(6): 847–857. DOI: 10.1177/0959683620902214

Q3
ABDEL‐DAYEM M. S., HÁVA J., 2020. Corrigenda: The first survey of the beetles (Coleoptera) of the
Farasan Archipelago of the southern Red Sea, Kingdom of Saudi Arabia. ZooKeys 1005: 151‐152.
DOI: 10.3897/zookeys.1005.61812 ; ZooKeys 959: 17–86. DOI: 10.3897/zookeys.959.51224.
BUHROO A. A., KNÍŽEK M., 2020. New species of Pseudothysanoes Blackman, and Sphaerotrypes
Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from Jammu and Kashmir, with biological
observations, and a key to South Asian species of Sphaerotrypes. Zootaxa 4808(1): 141‐150. DOI:
10.11646/zootaxa.4808.1.8
HACUROVÁ J., HACURA J., GRYC V., ČERNÝ J., VAVRČÍK H., 2020. Xylogenesis and phloemogenesis of Norway
spruce in different ages stands at middle altitudinal zone. Wood Research 65(6): 937‐950. DOI:
10.37763/wr.1336‐4561/65.6.937950
RELL S., KNÍŽEK M., GALKO J., 2020. The first record of Pityophthorus micrographus in Slovakia. Plant
Protection Science 56(1): 62–65. DOI: 10.17221/62/2019‐PPS
ZAHRADNÍK P., ZAHRADNÍKOVÁ M., 2020. The relationships between Pityogenes chalcographus and
Nemosoma elongatum in clear‐cuts with different types of management. Plant Protection
Science 56: 30‐34

Články v časopisech sledovaných v databázi Scopus
DUŠEK D., KACÁLEK D., NOVÁK J., SLODIČÁK M., 2020. Obsah živin ve dvou nejmladších ročnících jehlic
smrku ztepilého a jedle bělokoré původem z přirozené obnovy. Zprávy lesnického výzkumu 65(3):
146‐152.
HAVRÁNEK F., POSPÍŠILOVÁ M., MARADA P., 2020. Využití psů s elektronickým sledovacím zařízením pro
vyhledávání kadáverů divokých prasat. Zprávy lesnického výzkumu 65(4): 297‐307.
KVAMME T., LINDELÖW Å., KNÍŽEK M., 2020. Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894) (Coleoptera,
Curculionidae, Scolytinae) in Scandinavia. Norwegian Journal of Entomology 67: 19‐30.
LORENC F., NOVOTNÝ R., 2020. Vliv živin v půdě na úspěšnost umělé inokulace ektomykorhizními
houbami u sazenic dubu letního (Quercus robur L.). Zprávy lesnického výzkumu 65(1): 50‐56.
MÁCHOVÁ P., CVRČKOVÁ H., TRČKOVÁ O., 2020. Hodnocení genetické diverzity a klonové identity
modřínu opadavého pomocí mikrosatelitových markerů. Zprávy lesnického výzkumu 65(4): 288‐
296.
MARTINCOVÁ J., LEUGNER J., 2020. Vyhodnocení odolnosti k vysychání u základních přípravných dřevin
– břízy a osiky. Zprávy lesnického výzkumu 65(3): 190‐196.
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NOVÁK J., KACÁLEK D., DUŠEK. D., 2020. Litterfall nutrient return in thinned young stands with Douglas
fir. Central European Forestry Journal 66(2): 78‐84. DOI: 10.2478/forj‐2020‐0006.
NOVOTNÝ P., FULÍN M., DOSTÁL J., ČÁP J., FRÝDL J., 2020. Zhodnocení růstu proveniencí smrku ztepilého
na Jesenicku a v Krušných horách ve věku 46 a 45 let. Zprávy lesnického výzkumu 65(2): 112‐124.
NOVOTNÝ P., TOMEC J., FULÍN M., ČÁP J., DOSTÁL J., HROZEK A., HROZKOVÁ L., SKALOŠ J., 2020. Změny ve vývoji
populace silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata L.) v Lužických horách po 20 letech
zintenzivněné ochrany (1999–2019). Zprávy lesnického výzkumu 65(3): 135‐145.
NOVOTNÝ R., FADRHONSOVÁ V., ŠRÁMEK V., 2020. Stav lesních půd, úroveň minerální výživy a vývoj
zdravotního stavu smrkových mlazin v oblasti Orlických hor v letech 2002–2018. Zprávy
lesnického výzkumu 65(3): 175‐189.
SANCHEZ A., CHITTARO Y., GERMANN C., KNÍŽEK M., 2020. Annotated checklist of Scolytinae and
Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) of Switzerland. Alpine Entomology 4: 81‐97.
ŠPULÁK O., KACÁLEK D., 2020. How different approaches to logging residues handling affected retention
of nutrients at poor‐soil Scots pine site after celar‐cutting? A case study. Journal of Forest Science
66(11): 461‐470. DOI: 10.17221/142/2020‐JFS
ŠPULÁK O., KACÁLEK D., 2020. Spontaneous development of early successional vegetation improves
Norway spruce forest soil after clear‐cutting and renewal failure: a case study at a sandy‐soil
site. Journal of Forest Science 66(1): 36‐47. DOI: 10.17221/150/2019‐JFS
VACEK Z., PROKŮPKOVÁ A., VACEK S., CUKOR J., BÍLEK L., GALLO J., BULUŠEK D., 2020. Silviculture as a tool to
support stability and diversity of forest under climate change: study from Krkonose Mountains.
Central European Forestry Journal 66(2): 116‐129.
WERMELINGER B., SCHNEIDER MATHIS D., KNÍŽEK M., FORSTER B., 2020. Tracking the spread of the northern
bark beetle (Ips duplicatus [SAHLB.]) in Europe and first records from Switzerland and
Liechtenstein. Alpine Entomology 4: 179‐184.

Články v recenzovaných časopisech mimo databázi Web of Science a Scopus
FIALA, T., KNÍŽEK M., 2020. Faunistic Records from the Czech Republic – 491. Coleoptera: Curculionidae:
Scolytinae. Klapalekiana 56: 266.
HÁVA J., 2020. A contribution to the knowledge of Attagenus Latreille, 1802 from Socotra Island
(Coleoptera: Dermestidae: Attageninae). Folia Heyrovskyana, Series A 28(2): 1‐7.
HÁVA J., ZAHRADNÍK P., 2020. A contribution to Ptinidae (Coleoptera) from Baltic amber with
description of two new species. Folia Heyrovskyana, Series A 28: 15‐19.
HÁVA J., ZAHRADNÍK P., 2020. Cavoptinus palawanicus nov. sp., a new species from the Phillippines
(Coleoptera). Linzer biologische Beiträge 52(1): 85‐88.
HÁVA J., 2020. Contribution to the knowledge of Dermestidae (Insecta: Coleoptera) from the Tunisian
island group La Galite. Bulletin of the Entomological Society of Malta 11: 23‐25. DOI:
10.17387/BULLENTSOCMALTA.2020.03
HÁVA J., 2020. Description of second species of Zahradnikia Háva, 2013 from Laos (Coleoptera:
Dermestidae: Megatominae). Folia Heyrovskyana, Series A 28(2): 18‐19.
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HÁVA J., 2020. Distributional notes on some Nosodendridae (Coleoptera) – XXII. A new species of
Nosodendron (Nosodendron) from India. Natura Somygyiensis 35: 11‐14.
HÁVA J., 2020. A new Attagenus Latreille, 1802 species from Morocco with reinstatement of the
subgenus Telopes Redtenbacher in Russegger, 1843 (Coleoptera, Dermestidae, Attageninae).
Linzer biologische Beiträge 52(2): 987‐992.
HÁVA J., SUPRAYITNO N., 2020. New Dermestidae (Coleoptera) from Indonesia, Bali Island. Euroasian
Entomological Journal 19(4): 227‐228. DOI: 10.15298/euroasentj.19.4.08
HÁVA J., MATSUMOTO K., 2020. New Dermestidae (Coleoptera) from Sierra Leone and Togo. Studies and
Reports, Taxonomical Series 16(2): 591‐596.
HÁVA J., HERRMANN A., 2020. New faunistic records and remarks on Dermestidae (Coleoptera) ‐ Part
21. Euroasian Entomological Journal 19(6).
HÁVA J., ZAHRADNÍK P., 2020. A new species of the genus Stagetus Wollaston, 1861 (Coleoptera:
Ptinidae: Dorcatominae) from Eocene Baltic amber. Natura Sommogyiensis 35: 45‐50.
HÁVA J., 2020. A new species of Neolitochropus Lyubarsky & Perkovsky, 2016 from Eocene Baltic
amber (Coleoptera: Cucujoidea: Cyclaxyridae). Studies and Reports, Taxonomical Series 16(2):
343‐346.
HÁVA J., 2020. A new species of the subgenus Solskinus of the genus Anthrenus (Coleoptera:
Dermestidae) from Darjeeling, India. Euroasian Entomological Journal 19(5): 262‐263. doi:
10.15298/euroasentj.19.5.06
HÁVA J., 2020. A new Thorictus Germar, 1834 species from Sultanate of Oman (Coleoptera,
Dermestidae, Thorictinae). Linzer biologische Beiträge 52(2): 983‐986.
HÁVA J., 2020. První nález kožojeda Attagenus woodroffei (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) v
České republice. Západočeské entomologické listy 11: 48‐49.
HÁVA J., 2020. Reinstatement of Orbeola Mulsant et Rey, 1868 as a valid genus (Coleoptera:
Dermestidae: Megatominae). Studies and Reports, Taxonomical Series 16(2): 339‐342.
HÁVA J., 2020. Study of the genus Orphinus Motschulsky, 1858. Part 1 – descriptions of six new species
and neotype designation from the Afrotropical Region (Coleoptera: Dermestidae:
Megatominae). Folia Heyrovskyana, Series A 28(2): 8‐17.
HÁVA J., ZAHRADNÍK P., 2020. Three new species of Ptininae (Coleoptera: Bostrichoidea: Ptinidae) from
Eocen Baltic Amber. Studies and Reports, Taxonomical Series 16: 85‐91.
HÁVA J., ZAHRADNÍK P., 2020. Two new species of Ptinidae (Coleoptera) from Eocene Baltic amber.
Natura Sommogyiensis 35: 5‐10.
HERRMANN A., HÁVA J., 2020. Attagenus (Attagenus) roberti sp. nov., a new dermestid species
(Coleoptera: Dermestidae) from the Republic of South Africa. Studies and Reports, Taxonomical
Series 16(2): 347‐352.
JOHNSON A. J., HULCR J., KNÍŽEK M., ATKINSON T. H., MANDELSHTAM M. Y., SMITH S. M., COGNATO A. I., PARK S.,
LI Y., JORDAL B. H., 2020. Revision of the Bark Beetle Genera Within the Former Cryphalini
(Curculionidae: Scolytinae). Insect Systematics and Diversity 4(3): 1; 1–81.
doi: 10.1093/isd/ixaa002
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KNÍŽEK M., KOPÁČ R., FOIT J., 2020. Faunistic Records from the Czech Republic – 482. Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae, Orthotomicus longicollis. Klapalekiana 56: 24.
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MERTELÍK J., LIŠKA J., 2020. Faunistic Records from the Czech Republic‐ 495. Hemiptera: Heteroptera:
Tingidae. Klapalekiana 56: 295–296.
NOVOTNÝ R., KRUPOVÁ D., PAVLENDA P., ŠRÁMEK V., 2020. Monitoring of forests indicates decrease of
important elements in tree nutrition of main tree species across the Czech Republic and Slovakia
over the long term. Journal of Environmental Science and Engineering B 9(2): 39‐55.
doi:10.17265/2162‐5263/2020.02.001
PLONSKI I., HÁVA J., 2020. A new species of Laius Guérin‐Méneville, 1830 (Coleoptera: Malachiidae)
from Zanzibar. Studies and Reports, Taxonomical Series 16(2): 517‐522.
TSVETANOV T., HÁVA J., 2020. First record of Reesa vespulae (Milliron, 1939) in Bulgaria (Insecta:
Coleoptera: Dermestidae). ZooNotes 162: 1‐3.
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Vitrok auditora
Provedli jsme audit piiloiend rtietuf zdvirky instituce V!,zkamn!, fistav lesnfho hospodriistvi a
myslivosti, v.v,i. (,,Institucett) sestavend na aikladd iesk!,ch rtietufch phedpisfi, kterd se sHddti
z rozvahy k 31.12.2020, u!,kazu zisku a ztrdly, za rok koni[cf 31.12.2020, a piilohy tdto fidetnf
zdvdrky, kteyd obsahuje popis pouiit!,ch podstatnlch rtietufch metod a dalYf vysvdtlujfcf
informace. Udaje o Instituci jsou uvedeny v fivodu piilohy tdtu rtietuI zdvdrky,

Podle naieho ndzoru dtietnf zdvdrka podtivri vdrn!, a poctivj, obraz aktiv a pasiv Instituce k
31.12.2020 a ndkladfi a vj,nosft a ui,sledku jejfho hospodafenf za rok konifc{ 31.12.2020 v
so uladu s iesklmi fiietnfmi pf edpisy.
Zdklad pro vlrok
Audit jsme provedli v souladu se zdkonem o auditorech a standardy Komory auditorfi Ceske
republilcy (KA CR) pro audit, lrterymi jsou mezindrodni standardy pro audit (ISA) piipadnd
doplndnd a upravend souvisej{cfmi aplikainimi doloikami. Naie odpovddnost stanovend tdmito
je podrobndji popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za audit ilietnf zdvdrlcy. V
piedpisy
-souladu
se zdkonem o- oiditorech a Eticb!,m kodexem piijat!,m Komorou auditorfr Ceske
republiky jsme na ,,Institutu" nezdvislf a splnili jsme i dalYi etickd povinnosti vyp$,vaj{ci z
uvedenitch piedpisti. Domnivdme se, Ze dfikazni informace, kterd jsme shromdZdili, poslqttujl
dostateiny a vhodny zdklad pro vyjddien{ naieho vyroku.
Ostatnf informace uvedeni ve vyroin[ zprdv{
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zdkona o auditarech informace uveden! ve
vlroini zprdvd mimo ilietn{ zdvdrku a naii zprdvu auditora, Za ostatnf informace odpovidd
statutdrni or gdn (i e diteQ Instituce.
Ndi vlrok k ilietni zdvdrce se k ostatn{m informacfm nevztahuje. Piesto je vYak souidst{ naYich
povinnostf souvisejfc{ch s ovdienim ilietn{ zdvdrlqt sezndmenf se s ostatnfmi informacemi a
posouzen[, zda ostatnf informace nejsou ve vyznamndm (materidlnim) nesouladu s rtietu[
zdvdrkou ii s nasimi znalostmi o ilietnf jednotce zisknnymi bdhem ovdiovdni ilietn{ zdvdrlqt nebo
zda se jinak tyto informace nejev{ jako vlznamnd (materidlnd) nesprdvnd. Takd posuzuieme, zda
ostatn[ informace byly ve viech vlznamnltch (materidlnich) ohledech vypracovdny v souladu s
piisluinlmi prdvnfmi pfedpisy. Timto posouzenim se rozumf, zda ostatni informace splfiuii
poiadavlqt prdvnfch piedpisri na formdlnf ndleZitosti a postup vypracovdnf ostatn{ch informaci
v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda piipadnd nedodrZen{ uvedenych poiadavkfi by bylo
zpfisobild ovlivnit ilsudek iindn!,na zdkladd ostatnlch informac{'

Na zdkladd provedenltch postupfi, do mfry, jei dokdZeme posoudit, uvdd{me, ie
ostatnf informace, kterd popisuji skuteinosti, jei jsou tdZ piedmdtem zobrazeni v ilietni
zdvdrce, jsou ve vYech vyznamnltch (materidlnich) ohledech v souladu s ilietn{ zdvdrlwu
a
ostatni informace byly vypracovdny v souladu s prdvnfmi piedpisy.

.

.

povddomf o Instituci, knimZ jsme dospdli pii
provdddnl auditu, ostatnf informace neobsahuji vfznamn,! (materidln{) vdcnd nesprdvnosti. V
rdmci uvedenitch postupti jsme v obdrienitch ostatnich informacich iddnd vftznamn,! (materidlni)
v d cnd nespr dvno sti nezj istili.
Ddle jsme povinni uvdst, zda na zdkladd poznatkfi

a

Odpovddnost statutdrntho orgdnu (feditele) Instituce za fiietn[ zdvdrku
fr.editel Instituce odpovidd za sestavenf ilietn{ zdvdrlry poddvaj{c{ vdrny a poctivy obraz v souladu
s ieslcymi ilietnfmi piedpisy a za takovy vnitin{ kontrolnf systdm, ktery povaZuje za nezbytny pro
sestaveni ilietn{ zdvdrlqt tak, aby neobsahovala vyznamnd (materidlnf) nesprdvnosti zpfisobend
podvodem nebo chybou.

sestavovdnf ilietni zdvdrlry je ieditel Instituce povinen posoudit, zda je Instituce schopna
nepietriitd trvat, a pokud je to relevantnl, popsat v pi{loze ilietnf zdvdrlqt zdleZitosti rj,kajicf se
jejiho nepietriitdho trvdnl a pouiitf pfedpokladu nepietriitdho trvdnf pii sestavenf ilietnf
zdvdrlcy, s vljimkou piipadfi, kdy ziizovatel pldnuje zru{en{ instituce nebo ukonieniiej{ iinnosti,
resp. kdy nemd jinou redlnou moinost, nei tak uiiniL

Pii

Odpovddnost auditora za uadit fiietnf zdvdrky

Na\im c{lem je ziskat piimdienou jistotu, ie ilietn{ zdvdrkn jako celek neobsahuje vyznamnou
(materidlni) nesprdvnost zprisobenoupodvodemnebo chybou avydat zprdvu auditora obsahuifcl
ndi vyrok Piimdiend m{ra jistoty je velkd mira jistoty, nicmdnd nen{ zdrukou, ie audit provedeny
v souladu s vlie uvedenymi piedpisy ve viech pi{padech v ilietni zdvdrce odhall pi{padnou
existuj{ci vyznamnou (materidlni) nesprdvnost. Nesprdvnosti mohou vznikqt v dfisledku podvodt)
nebo chyb a povaiuji se za vyznamnd (materidlnf), pokud lze redlnd piedpoklddat, Ze by
jednotlivd nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomickd rozhodnut{, kterd uiivateld ilietn[ zdvdrlcy
na jejfm zdkladd piijmou.

Pli provdddn{ auditu v souladu s vyie uvedenlmi piedpisy je

naY[

povinnost{ uplatfiovat bdhem

celLho auditu odborny ilsudek a zachovdvat profesn{ skepticismus'
Ddle je naY[ povinnostf :
.
IdentiJikovat a vyhodnotit rizikn vyznamnd (materidlni) nesprdvnosti ilietn{ zdvdrlqt
zptisobend podvodem nebo chybou, navrhnout a provdst auditorskt postupy reagui{ci na
tato rizika a z{skat dostateind a vhodnd dfikazni informace, abychom na jejich zdkladd
mohli vyjddiit vyrok. Riziko, Ze neodhalfme vitznamnou (materidlni) nesprdvnost, k nii
doilo v dfisledku podvodu, je vdtii nei riziko neodhalenf vyznamnd (materidlnf)
nesprdvnosti zptisobend chybou, protoie souidsti podvodu mohou bltt tajnd dohody,
faliovdnl, ilmyslnd opomenuti, nepravdivd prohldienf nebo obchdzeni vnitinfch control.
.
Sezndmit se s vnitin{m kontrolnfm systdmem Instituce relevantn{m pro audit v takovdm
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorskd postupy vhodnd s ohledem na dand
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjddfit ndzor na iliinnost vnitin{ho kontrolniho
systdmu.

Posoudit vhodnost pouiif!,ch ilietnlch pravidel, piimdienost provedenych ilietn{ch
odhadfi a informace, kter,! v tdto souvislosti statutdrnf orgdn Instituce uvedl v piiloze
ilietn{ zdvdrlcy.
Posoudit vhodnost pouZitf piedpokladu nepletriitdho trvdn{ pli sestaven{ ilietni zdvdrlcy
statutdrnfm orgdnem a to, zda s ohledem na shromdiddnd dfikazni informace existuje
tyznamnd (materidlni) nejistota vypli,vajici z uddlostf nebo podmlneh herd molrcu
vyznamnd zpochybnit schopnost Instituce trvat nepfetriitd. Jestliie dojdeme k zdvdru, ie
takovd vyznamnd (materidlni) nejistota existuje, je naY[ povinnost{ upozornit v na|i
zprdvd na informace uvedend v tdto souvislosti v pfiloze ilietnf zdvdrlcy, a pokud tyto
informace nejsou dostateind, vyjddiit modifikovany vyrok. Naie zdvdry tykajic{ se
schopnosti Instituce trvat nepietriitd vychdzeji z dilkaznfch informacf, kterd jsme zfsknli
do data naii zprdvy. Nicmdnd budoucf uddlosti nebo podm{nlcy mohou vdst k tomu, ie
Ins tituc e ztr at{ s chopno s t trv at nepi etr iit d.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, ilendn[ a obsah ilietnf zdvdrlcy, vietnd pfilohy, a ddle to,
zda ilietni zdvdrka zobrazuje podkladov,! transakce a uddlosti zptisobem, laery vede k
vdrndmu zobrazenl.

povinnostf bylo informovat ieditele, radu instituce a dozori{ radu mimo jind o pldnovandm
rozsahu a naiasovdn{ auditu a o vyznamnitch zjiitdnich, herd jsem v jeho prfibdhu uiinil, vietnd
zjiitdn!,ch vyznamnych nedostatlrfi ve vnitinfm knntrolnim systdmu.

NaY{
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Piedmdtiinnosti:

z6kladnia aplikovanfrnizkum a vyvoj, poradensk6 a expertnidinnosti, voborech lesniho hospodSistvia myslivosti a v piibuznfch
oDorecn

AKTIVA

Pol.

0iet iislo

N5zev poloZky
A.

p. 2+10+21+2t

Dlouhodobri majetek celkem

Stav k 3L.L2.2O2O

Stav k 01.01.

2

1

001

82 371

3ai9

002

5 75t

5 BB;

l.Nehmotn6 Wsledky rnizkumu a v{voje

(012)

003

(

(

2.Software

(013)

004

2 5L(

2 BBI

3.Ocenitelnd prSva

(014)

005

(

(

Drobnf dlouhodob'i nehmotnf majetek

(018)

006

2 40.

2 15!

5.Ostatni dlouhodobf nehmotnf majetek

(01e)

007

84-,

B4-,

(041)

008

Dlouhodobf nehmotn,i majetek celkem

4.

6.

Nedokondenri dlouhodob'i nehmotnf majetek

T.Poskytnut6 zSlohy na dlouhodob,i nehmotnf majetek

76 72

(0s 1)

009

ai

20

010

218 61(

2r7 50(

l.Pozemky

(031)

011

13 05:

10 57(

2,Um6leck5 dila,piedmEty a sbirky

(032)

012

2l

2l

3,Stavby

(02 1)

013

Lr2 74i

113 09(

4.Hmotn6 movit6 v6ci a jejich soubory

(022)

014

59 67(

5.PEstitelsk6 celky trvalfch porost0

(02s)

015

(

6.Dosp6l6 zvffata a jejich skupiny
T.Drobn'i dlouhodobf hmotn'i majetek

(026)

uto

(

(

(028)

017

26 94t

26 42.

B.Ostatni dlouhodob,i hmotnf majetek

(02s)

018

6 021

9,Nedokondenf dlouhodob,i hmotnf majetek

(042)

019

14t

(0s2)

020

p.22 aZ2i

02L

IL Dlouhodob'i hmotnf majetek

11

celkem

10.Poskytnut6 zdlohy na dlouhodob,i

hnotni majetek

III. Dlouhodobf finandnI majetek celkem
LPodily - ovl5danii nebo ovl6dajfci osoba

(0611

022

2.Podlly - podstatnf vliv

(0621

023

3.Dluhov6 cenn6 papiry drien6 do splatnosti

(063,

024

a.zdptjikv organizadnlm sloikdm

(066,

025

(067,

026

5.Ostatnf dlouhodob6 z5prljdky

(068+069+043

6,Ostatni dlouhodobf finandni majetek

celkem
1.Opr6vky k nehmotnf'm uisledk0m {zkumu a ulvoje
2.Opr5vky k softwaru
3.Opr5vky k ocenitelnfm pr5v8m
4.Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu nehm. majetku
5.Opr5vky k ostatnimu dlouhodob6mu nehm. majetku
6,Oprdvky ke stavbdm

IV. OprSvky k dlouhodobdmu majetku

T,Oprdvky k samost. hmotn'im movit'im vEcem a soub.

hmot.movit,vdci

porostrl
9.Opr5vky k z6kladnimu st6du a tain,im zviiat0m
10,Opr6vky k drobn6mu dlouhodob6mu hmot. majetku
1l.Opr5vky k ostatnimu dlouhodob6mu hmot. majetku
8,Opr6vky k p6stitelshim celk0m trval,ich
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027
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(073)
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-2 152

-2 241

(074)

031

(

(072)

(

(078)

032

-2 401

-2

(079)

033

- B4i

-

B4-,

(081)

034

-56 78:

-59

4+

(082)

035

-47 3L2

-49 921

(085)

036

(

(

(086)

037

(

(

(0BB)

038

-26 94(

-26 42.

(089)

039

-5 55'

-5 62
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Pol.

Uier iislo

N5zev poloiky
B. KrStkodobf majetek celkem

p.4L+5I+7I+79

I. Zdsoby celkem
l.Materiiil na skladd
2,MateriSl na cest6

040

83 73(

103 07:

041

l3(

13[

(1 12)

042

13(

ll-

(119+111)

043

ai

3.Nedokonden5 uiroba

(121)

044

(122)

045

5.V,irobky

(123)

046

6.Mlad6 a ostatni zvffata a jejich skupiny

(124)

047

7.Zboi[ na sklad6 a v prodejnSch

(132)

048

(139+131)

0+9

(z 314)

050

p.52 aL70

051

5 7L2

6

(311+386)

052

2 343

4 03t

2,Sm6nky k inkasu

(3 12)

053

3.Pohleddvky za eskontovan6 cenn6 papiry

(3 13)

054

(z 314)

055

T4

zot

(31s)
(33s)

0s6

I

3t

9,Poskytnut6 zSlohy na z6soby

II. Pohled6vky celkem
1,Odbdratel6

4.

Poskytnut6 provozni z5lohy

5.Ostatni pohled6vky
6,Pohled6vky za zamdstnanci

III.

2

1

5C

p. 42

4.Polotovary vlastni rniroby

B.Zboii na cestE

Stav k3L.L2.2020

Stav k 01.01.

79(

057

T,Pohleddvky za institucemi soc.zabezp, a vei,zdrav.poj

(336)

058

8.Dai z pifmfi

(341)

059

9.Ostatni piimd dan6

(342)

060

10.Dai z piidan6 hodnoty

(343)

061

1l.Ostatnl dan6 a poplatky

(34s)

062

12.Niiroky na dotace a ostatni zfdtov5ni se st,ozpodtem

(346)

063

13.N5roky na dotace a ostatni z0dtov6ni s rozpodtem org5nfi [zemnich
samosprdvnfch celk0

(348)

064

14.Pohled6vky za spoletniky sdruZen,y'mi ve spolednosti

(3s8)

065

15,Pohlediivky z pevnfch terminovanfch operaci a opci

(373)

066

l6.Pohlediivky z vydanfch dluhopis0

(37s)

067

17.Jin6 pohled6vky

(378)

068

lB.Dohadn6 idty aktivni

(3BB)

069

1 89!

2 73,

l9.Opravnd poloika k pohleddvk5m

(3s 1)

070

- 36:

-

L Ol

29t

561

/t

071

70 969

87 59

1,Pen6inl prostiedky v pokladnd

(21 1l

u/z

166

L2!

2,Ceniny

(213)

073

I)I

3.Pendini prostiedky na ridtech

(22x',

074

4.Majetkov6 cenn6 papiry k obchodov6ni

(2s11

075

(

Krdtkodobi finandnl majetek celkem

5.Dluhov6 cenn6 paplry k obchodovdni

p. 12az

70 652

87 t4t.

(2s31

076

(

(2s6+2s91

077

(

(2611

078

p, B0 ai Bl

079

6 921

1.N6klady pii5tich obdobi

(38 1)

080

9-,

2.Piijmy pii5tich obdobi

(38s)

081

p. 1+4(

082

6.Ostatni cenn6 paplry
7.Pen[ze na cestd

IV. Jinii aktiva celkem

Aktiva celkem
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PASIVA

Pol.

N6zev poloiky

0Eet

A. Vlastnl zdroje celkem

p, B4+Bt

L Jm6ni celkem
l.Vlastnijmdni

p, 85 aZ

Stav k 31.12.2020
4

3

083

L4B 741

159 B0

87

084

142 B4l

145 26

(eo1l

085

BB 84'

82 96,

2,Fondy

(91x,

086

s4 00,

62291.

3.Ocefiovaci rozdily z piecen6ni finandniho majetku a zSvazk0

(921"

087

(

II. V,isledek hospodaieni celkem

ai 9l

088

5 89(

L4 541

t.tjdet uisteOt<u hospodaieni

(e631

089

(

14 541

2.Vfsledek hospodaieni ve schvalovaclm iizeni

(e3 1l

non

5 89(

(932+9331

091

(

p. 89

3.Nerozddlen,y' zisk,neuhrazend ztr6ta

minulfch let

p,93+95+103+12;

B. Cizi zdroje celkem

I. Rezervy celkem
l.Rezervy

II.

iislo

Stav k 01.01.

501

(e41)

094

79

501

102

095

(es1l

096

2.Vydan6 dluhopisy

r'O(?'
\JJJ!

097

3.Zilazky z prondjmu

(9s4,

098

4.PiUat6 dlouhodob6 z5lohy

(9ss,

099

5,Dlouhodob6 sm6nky k rjhradd

(esBl

100

(z 389.

101

irqqq'

T.Ostatnl dlouhodob6 z|vazky

III.

p. I04 ai. L26

Krdtkodob6 zdvazky celkem

(321+387)

l,Dodavatel6

19 99

79

l.Dlouhodobd rivEry

6.Dohadnd 6dty pasivnf

L7 37(

093

ai

p. 96

Dlouhodob6 z6vazky celkem

092

p.94

102
103

16 578

L9 47-,

104

575

s3(

2.Smdnky k rihrad6

(322)

105

0

(

3.Piqat6 zSlohy

(324)

106

4 79L

6 35:

4,Ostatn[ zlvazky

(32s)

r07

84

1<

5,Zamdstnanci

(33 1)

108

4 486

s 03:

(333)

109

28

,

7.Z6vazky k institucim socidlniho zabezpedeni a veiejn6ho zdravotniho poji5tdni
(336)

3 02(

6.Ostatnf z6vazky

vfi di zamdstnancfi m

110

2 673

(341)

111

0

(342)

t12

905

1 03{

(343)

113

2 802

1 35:

(345)

t14

(346)

115

(348)

116

(367)

LL7

(368)

118

(373)

119

(379)

120

(231)

Lzt

Q32)

122

(24I)

r23

(255)
(z 389)

r24
r25

(249)

126

pifmu
9.Ostatni pi(m6 dan6
10.Dai z piidan6 hodnoty
ll.Ostatni dan6 a poplatky
B.Dai z

I2,Z5vazky ze vztahu ke stetnimu

rozpodtu

I3.Z6vazky ze vztahu k rozpodtu org6n8 0zemnich samosprdvnlich

podil8
ve
LS.Ziwazky ke spoletnikSm sdruienfm
spolednosti
l6.Z6vazky z pevnfch terminovanlich operaci a opcl
17.Jin6 zdvazky
l8,Kriitkodob6 lv6ry
l9.Eskontni fv6ry
2O.Vydand kr6tkodob6 dluhopisy
2l.Vlastni dluhopisy
22.Dohadn6 ridty pasivn[
23,ostatni krStkodob6 finandni rnipomoci
L4.76vazky z upsan,ich nesplac.cen. papir0 a
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NSzev poloZky
IV. JinS oasiva celkem

p. 128

l.V,f daje pifiitich obdobi
2.Vrinosy pfisilch obdobi
Pasiva celkem

Odesl5no dne:

Razitko:

Stav k 01.01.

Pol.
Eislo
UEer

Podpis odpovddn6

ai t29

127

(383)

128

(384)

129

p. B3+9!

130

Stav k 3L.L2.2O2O

4

3

166

179

111

Podpis osoby odpovEdn6

801

Okamiik sestaveni:

- 6 -01'- 2021
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ORGANIZACE: 00020702

VYKAZ ZISKU A ZTRATY

Piifoha i.2 k vyhl55ce E.5O4l2OO2
sb.
s tiiinnosti pro fietni jednotky,
u kterfch hlavnim piedm6tem

k 31.12.2020
N6zev, sidlo a pr6vni forma

(v celfch tisicich Ki)

(tetni jednotky

iinnosti neni podnik5ni

Vfzkumnf rjstav lesniho hospoddistvi
a myslivosti, v. v, i.

r60

se sidlem Strnady 136
252 02 iiloviStd

00020702
PiedmEt

tinnostil

252

02

Jilovi5td

VeieinS Wzkumn6 instituce
zdkladni a aplikovanri r4Tzkum a rnfvoj, poradensk6 a expertni dinnosti, v oborech lesniho hospod5istvi a myslivosti a v piibuznfch
oborech

0iet

N5zev poloiky

Pol.

hlavni

iislo

1

Cinnost
hospod6isk6
2

A, N5klady

p.2az,

18 871

T3 484

(s01, s02, s03

4 BI4
1 118

I. Spotiebovand n6kupy a nakupovan6 sluZby
l,Spotieba materi5lu, energie a ostatnich neskladovanfch doddvek
2,Prodan6 zboZI

(s04

9 70(
(

3.Opraw a udriov5ni

(s 11

L 231

4,N5klady na cestovn6

(s12

Z

5.Ndklady na reprezentaci

(s 13

5S

34

6.Ostatni sluiby

(s1B

5 B0(

6 619

899

l

8

-2t

(561, 562, 563, 564

a

-zL

p.9 ai

II.Zmdny stavu zSsob vlastni dinnosti a aktivace
T.ZmEny stavu zSsob vlastni dinnosti

UOJ

0

B.Aktivace materi5lu, zboZi a vnitroorganizadnich sluZeb

(57t,572

I

0

9.Aktivace dlouhodob6ho maietku

(573,574

11

0

ai

I',

1'

43 44(

25 B7L

(s2

r

1:

32 16t

19 190

(s24

Lz

10 65{

6 3r7

l2.Ostatni soci6lni pojiStdni

(s2s

1I

13.Z5konn6 soci6lni ndklady

(s27

1(

61;

364

l4.Ostatni sociSlni ndkladv

(s2B

['

p.

1t

Lt

149

p.

III.Osobnf ndklady
10.Mzdov6 nSklady
1

1.Z5konn6 soci5lni pojiSt6ni

IV.Dan6 a poplatky

.LJ

1l

0

0

1!

It

t49

p.2L aL 2',

2(

21 7i

278

(54t,542

2.

l7.Odpis nedobytn6 pohled6vky

(s43

2t

18.Ndkladov6 riroky
19.Kursovd ztrSty

(s44
(s4s

20.Dary

(531,532,538

15.Dan6 a poplatky

V.Ostatnl ndklady celkem
l6,Smluvni pokuty, iroky z prodleni, ostatni pokuty a pen5le

0
0

?a

2t

2i

13

(s46

2!

(

0

21.Manka a Skody

(s4B

2(

5i

0

22,Jin6 ostatni nSklady

(s49

2',

2 09:

265

J vol

2 811

23.Odpisy dlouhodob6ho majetku

(ss1

2S

3 87i

2 893

24.Prodanf dlouhodobf majetek

(ss2

3(

Bz

0

25.Prodan6 cenn6 papiry a podily

(ss3

JJ

0

26,prodan,i materiSl

(ss4
(556,559

3:

-82

P. 3:

3z

0

(581,582

3I

VlOdpisy,prodanf majetek,tvorba a pouiiti rezerv a opravnfch poloiek

27.Tvorba a pouiitl rezerv a opravnfch poloiek
Vll.Poskytnut6

piispEvky

p, 29 a2

3'.

0

28,Poskyt. dlensk6 piisp6vky a piisp6vky ztidtovan6 mezi organizadnimi

sloZkami

VIILDai z pifrm8 celkem
29.Dai z pifm0
Ndklady celkem
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N6zev poloiky

0iet

Pol.

hlavni

iislo

1

dinnost
hospod5isk6
2

B. Vlinosy

LProvozni dotace
l.Provoznl doiace

II.Pfijat6 piispdvky
2.

p. 42

Pf[at6 piisp6vky zrl&ovan6 mezi organizadnlmi sloikami

3.Pfijat6 piisp6vky (dary)
4.PfUat6 dlensk6 piisp6vky

IILTriby za vlastni rnikony a za zboii

p.4l

39

60 52:

5 837

(691

4C

60 52:

5 837

ai

4,

4'.

10:

65

(681

4,

(

0

(682

4i

10;

65

(684

+

(

U

(601,602,604

4!

541

p.47 aL5,
(64t,642

4l

50{

6,Platby za odepsan6 pohled6vky

(643

T.Vfnosov6 riroky
B.Kursov6 zisky

IV.Ostatni rninosy
S,Smluvni pokuty,

iroky z prodleni, ostatni pokuty

pen5le

40 769
308

(

7

4t

(

0

(644

4l

7t

4B

(64s

5(

9.Zrldtov6ni fond0

(648

J"

10,Jin6 ostatni rninosy

(649

V.TrZby z prodeje majetku

0
2 391

0

?,

2s3
0

p. 54 aZ 5i

5:

LZ 3L:

1l.Triby z prodeje dlouhodob6ho nehmot. a hmot,majetku
I2,Trlby z prodeje cenn,ich papir0 a podihl

(6s2

5u

IZ )L:

(6s3

5I

0

13.Triby z prodeje materiSlu

(6s4

5(
q:

0

tRt'l

5t

o, 39+41+45+46+5

5!

81 06(

46 979

p,59-38+3i

b(

L2 591

4 401

n qq-?l

ol

L0 77(

3 77C

l4.Vfnosy z kr5tkodob6ho finandniho majetku
15,V,inosy z dlouhodob6ho finandniho majetku
Vrinosy celkem
C. V,isledek hospodaieni

pied zdan6nlm

D. Vfsledek hospodaieni po zdandni

Pol.

N5zev poloiky

0

0

Cinnost

iislo hlavni+hospodSiski

Vfsledek hospodaieni pied zdandnim

p.60lI+,

62

17 00,

Vfsledek hospodaienl po zdanEni

p.6UL+i

bJ

14 54(

Odesl6no dner

0 -0{-

Podpis odpov6dn6
osoby: t

Podpis osoby odpovidn6
za sestaveni:

2021

4,€+q44/i
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Vyzkumny fstav lesnfho hospodiistvf a myslivostio v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jflovi5ti

Ii:

00020702

Prdvni forma: veiejn6 vyzkumn| instituce
PFedmdt iinnosti a iiel je vymezen ve ziizovaci listin6, v ripln6m a novelizovandm zndni,
veiejn6 qfzkumn6 instituce Vlizkumn6ho ristavu lesnfho hospod6istvi a myslivosti, v.v.i.,
strnady 136,252 02 Jilovistd, (,j.2297412006-11000, ze dne 18. 6.2014
Zfrtzovateh CR - Ir,tinisterstvo zemdddlstvi, Td5nov 17,Il0 00 Praha 1
RozvahoW den: 31. 12. 2020

Pfiloha
k roini riietni zhv6rce z^ rok2020
Vyzkumn;i ristav lesniho hospod6istvi a myslivosti, veiejn6 vlizkumn6 instituce, (d6le
,,instituceoo) pod6v6 k rodni ridetni zdvErce za rok 2020 tuto piilohu s d6le
uvedenymi informacemi v souladu s $ 30 vyhl65ky (,. 50412002 Sb., kterou se prov6ddji
ndkter6 ustanoveni zdkona (,. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zn5ni pozddj5fch piedpisri, pro
ridetni jednotky, u kterych neni hlavnim piedmdtem dinnosti podnik6ni, pokud ridtuji v
soustavd podvoj n6ho ridetnictv i, v e zndni pozddj Sich piedpi sfi.

jen "fstav" nebo

Statutdmi org6ny. stav ke dni 31. 12. 2020:
1)
doc. Ing. Vft Sr6mek, Ph.D.
2) dozordircda: Ing. Jaroslav Kubi5ta - piedseda
Ing. V6clav Lidickf - mistopiedseda
JUDr. Ladislav Futtera - dlen
Ing. Jan Lojda, Ph.D. - dlen
Ing. Jiii Ponddlidek, Ph.D. - dlen
Ing. Ondiej Sirko - dlen
doc. Ing. Petr Zaltadnik, CSc. - dlen
3) rada instituce: Ing. Jiii Nov6k, Ph.D. - piedseda
Ing. Pavlina M6chov6, Ph.D. - mistopiedseda
Ing. Helena Cvrdkov6, Ph.D. - dlen
Mgr. Kateiina Neudertov6 HellebrandovS, Ph.D.
Ing. Milo5 KniZek, Ph.D. - dlen
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. - dlen
prof. Ing. Jiii Kulhavy, CSc. - dlen
Ing. Jan Leugner, Ph.D. - dlen
Ing. Milo5 Palizek- dlen
prof. Ing. Vil6m Podrdzsky, CSc. - dlen
Ing. LadislavSimerda, Ph.D. - dlen
doc. Ing. Vit Sr6mek, Ph.D. - dlen

ieditel:

-

dlen

Cfst I.
1.

Uietnf obdobi: kalend6ini rok, od 1.1.2020 do 31. 12.2020

2.

BouZit6 fietni metodv:
Udetni j ednotka zpr acov 6v ala irdetnictvi podle ridetnich piedpisfi :
zikona(). 56311991Sb., o ridetnictvi, ve znlni pozddj5ich piedpisti,

-

-

d.

50412002 Sb., kterou se prov6ddji n6kter6 ustanoveni zdkona
().56311991Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisti, pro fdetni jednotky,
u kterych neni hlavnim piedm6tem dinnosti podnik6ni, pokud fdtuji v soustavd
podvoj n6ho ridetnictv i, v e zndni pozd6j Sich piedpi sri,
eeskych irdetnich standardri pro fdetni jednotky, kter6 fdtuji podle vyhldsky
(,.50412002 Sb., kterou se provdd6ji n6kter6 ustanoveni zhkona (,. 56311991 Sb.,
o ridetnictvi,ve zndni pozddjSich piedpisri, pro ridetni jednotky, u kterych neni hlavnim
piedmdtem dinnosti podnik6ni, pokud fdtuji
soustavd podvojn6ho ridetnictvi,
ve zndni pozdEjSich piedpisri.

vyhl65ky

v

a) Tvorba obsahu poiizovaci ceny dlouhodob6ho hmotndho a nehmotn6ho majetku:
poiizovaci cena vdetnE v5ech souvisejicich soud6sti.
b) Tvorba obsahu poiizovaci ceny cennych papiru a podihi: cenn6 papiry: nomindlni
hodnota; podily nevznikly a neridtovalo se o nich.
c) Vymezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny z6sob: poiizovaci cena vdetnd piipadnlich
nakladri s poiizenim zdsob souvisej icich, vnitroristavni nevznikly.
d) Vymezeni tvorby obsahu poiizovaci ceny pohledSvek: ndkup pohled6vek nebyl
realizovdn.
e) Ocef,ovaci rozdily pii uplatndni re61n6 hodnoty a ocendni ekvivalenci u cennych
papiru a podihi, u zaji5t'ovacich deriv6tri, u deriv6tri k obchodov6ni, u pohled6vek
nabytych a urdenych k obchodovfini: nevznikly a nebyly ridtovSny
d) Kurzov6 rozdily: pii piepodtu cizi mdny prostiednictvim denniho kurz CNB ke dni
uskutedndni ridetniho piipadu s vydislenim piipadndho kurzov6ho rozdilu k3I. 12.
kalend6iniho roku.
a

J.

Zprisob zpracovini f ietnich zfznamri:
Udetnictvi ristav vede jako soustavu ridetnich zdznam:i;_ a informace tykajici se piedmdtu
ridetnictvi nebo jeho vedeni zaznarnen|vd ridetnimi zdznamy. Udetni z6pisy jsou
zpracov|vdny pravidelnd v prubdhu ridetniho obdobi v irdetnich knih6ch a prokazuji se
ridetnimi doklady. Udetnim obdobim je kalend6ini rok.
Udetnictvi vede irstav v jazyce desk6m.
Udetni data jsou zpracovdna v programu EIS firmy }y'rUZO s.r.o, Praha, ktery odpovid6
poZadavkfim uvedenym v zAkond (,. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozd6jSich
piedpisri. Udetni zdpisy nelze prov6ddt mimo ridetni knihy.
PouZivan6 ridetni knihy/sestavy:
a) hlavni kniha
b) denik
c) knihy analyticklich ridttVevidencf :
materi6loqich z6sob
nehmotn6ho dlouhodobdho majetku, drobn6ho hmotn6ho a
hmotn6ho
nehmotn6ho dlouhodob6ho majetku, drobn6ho hmotndho a nehmotn6ho majetku
ridty ridtovd tiidy 3.
pokladni kniha tuzemsk6
valutovf pokladni kniha

-

-

a

-

kniha do5lych a vydanych faktur
mzdov6listy
d) hlavni kniha qfkonov6
f) kniha podrozvahovych ridtri (e souddsti hlavni knihy)
g) saldokonta dodavatelfi a odbdratehi
i) opisy ridetnich poloZek

4.

Zpritob a misto rftschow rlietnich zfznamri:
Udetnf pisemnosti ukl6d6 itstav odd6lend od ostatnich pisemnosti do ridetniho archivu.
Pied uloZenim do archivu jsou pisemnosti uspoi6d6ny a zabezpedeny proti ztrdtd, znidenr
nebo poSkozeni a neopr6vndn6 manipulaci, ajsou uspoiaddny tak, aby bylo ziejme, 2e
jsou kompletni a kter6ho obdobi se tfkajf. Udetni pisemnosti a zilznany na technic\ich
nosidich dat jsou ukl6d6ny odddlend od ostatnich pisemnosti zbezpednostnich drivodri.
V souladu s $ 3 | zdkona (,. 563191 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozd6j5ich piedpisfi, a
dal5ich dotdenych zdkon.E", ve zndni pozddjSich piedpisti, se irdetni pisemnosti azianamy
na technickych nosidich dat uschovtwaji s vfjimkami uvedenymi v $ 32 uveden6ho
zilkona a v souladu s vnitinim piedpisem d. 1 ,,Syst6m zpracovhni ridetnictvi, rischova
fdetnich pisemnosti, obdh ridetnich dokladt" dj. 4110005074/ULHM/2015 ze dne
1. 8. 2015, novelizovan;i vnitinim piedpisem dj. 41/000472NULHM12020, ze dne 1. 5.
2020,jejichZ soud6sti je i pl6n rischovy ridetnich pisemnosti.
Objekt a mistnost ridetniho archivu: budova ristiedi ve Strnadech, mistnost d. 5
v suter6nu a v mistnosti d. 128 v 1.NP.

5.

6.

Aplikace obecnfch fietnich zfsad:
Pro aplikaci obecnych ridetnich zhsad v ridetnictvi ristavu je zpracovdn syst6m
vnitinich piedpisri upravujicich vedeni ridetnictvi. DodrZov6ni piedpisti o ridetnictvi je
soud6sti internich auditt finandni kontroly.
V fdetnictvi tistavu bylo ridtov6no o finandnich prostiedcich st6tniho rozpodtu
poskytnutlich jednotlivfmi poskytovateli a piijemci, o ndkladech a vynosech jednotlirnjch
projektri financovanych z tdchto prostiedkt, v fdetnich knih6ch analyticky odddlend a
v irdetni z6v6rce samostatnd bez jejich vzfijemndho zidtovfini.

Zprisob oceilovini pouZit6 pro poloZkv aktiv a
stanoveny

fpraw

hodnoty,

at'iii

zivazki vietnd toho. iak

bylv

piechodn6 nebo trval6, zpisoby odpisovini:

Zptis ob ocendn{ maj etku :

Majetek azdvazky se oceiluji:
a) k okamZiku uskutedndni ridetniho piipadu
b) ke konci rozvahovdho dne (nebo k jindmu okamZiku sestaveni ridetni z6vdrky)
Jednotlivd sloZky majetku a zhvazktt v ridetnictvi a v ridetni zhvdrce se ocefuji tdmito
zhvaznymi zptisoby:
a) hmotny majetek kromd zhsob, s vyjimkou majetku vytvoien6ho vlastni dinnosti, se
oceiluj e poiizovacimi cenami,
b) hmotny majetek, kromd zdsob, vytvoien;f vlastni dinnosti, se ocef,uje vlastnimi
n6klady,
c) nakoupend z6soby se oceiuji poiizovacimi cenami,
d) z6soby vytvoien6 vlastni dinnosti se oceiuji vlastnimi n6klady,
e) pendZni prostiedky a ceniny se oceiuji jejich jmenovilimi hodnotami,
0 pohled6vky pii vzniku jmenovitou hodnotou, pii nabyti za itplatu nebo vkladem
poiizovaci cenou, z6v azky j menovitou ho dnotou,

g) nakoupen;f nehmotny majetek, krom6 pohled6vek, s vyjimkou nehmotndho majetku
vytvoien6ho vlastni dinnosti, se oceiuje poiizovacimi cenami,

h) nehmotqf majetek, krom6 pohled6vek, vytvoieny vlastni dinnosti, se oceiuje

i)

vlastnimi n6klady,
majetek v piipadech bezriplatn6ho nabyti, s qfjimkou majetku uvedendho pod
pismeny e) a g), anebo majetek v piipadech, kdy vlastni n6klady na jeho vytvoieni
vlastni dinnosti nelze zj istit, reprodukdn i poiizov aci cenou.

Upravy hodnot ocendni poloZek aktiv a zhvazktt,piechodn6 nebo trval6, nebyly v roce
2020 v ridetnictvi ristavu provedeny.
Zpfisob stanoveni ilietn{ch a dafiovi.,ch odpisti majetku:
Odpisovli pl6n slouZi jako podklad k vydisleni opr6vek odpisovan6ho dlouhodob6ho
majetku nehmotn6ho a hmotn6ho v prtbdhu jeho pouZiv6ni. Vychfni z piepokl6dan6ho
opotiebeni majetku vzhledem k bdZnfm provoznim podmink6m. Pro ridetni odpisy je
pouLila metoda line6rni. Pro dariov6 odpisy, stanovend v souladu s ustanovenim zhk.
58611992 Sb., o dani zpiijmt, ve zndni pozddj5ich piedpisri, je rovndZ poultta metoda
line6mi. Postup, metody a odpisovy plan nebyly v prtbdhu roku2020 mdndny.

7.

Odchvlky od fietnich metod podle S 7 odst. 5 zdkona i. 563/1991 Sb.. o rftietnictvi,
ve zndni pozddi5ich piedpisfi. s uvedenim vlivu na maietek a zivazkv. finanini
situaci a Wsledky hospodaieni: nevznikly.

8. Zprisob

stanoveni oprfvek k maietku:
Opr6vky k dlouhodob6mu hmotn6mu a nehmotn6mu majetku piedstavuji kumulativnd
vy5i uplatndnych ridetnich odpisri dle odpisovdho plilnu, ridtovanych do n6kladri v irdetnim
obdobi roku 2020 a z piedchozich let, a vyjadiuji miru opotiebeni. Opr6vky jsou
pravidelnd mdsidnd ridtovany a vedeny na ridtech:

073-Opr6vkyksoftwaru

- Opr6vky ke stavb6m
082 - Opr6vky k samostatnym moviqfm

081

vdcem a soubortm moviqich vdci
089 - Opr6vky k ostatnimu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku
a soudasnd i na jednotlivlich inventarnich kart6ch dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho
majetku.

9. Zprisob

stanoveni reiln6 hodnoty maietku a zivazkri:
O jednotlivych sloZk6ch majetku a z6vazki, kter6 se k okamZiku ocendni ocefiuji
re6lnou hodnotou, nebylo ridtovdno, tzn. nevznikly piipady ridtov6ni o:
a) cennlich papfrech, s qijimkou cennych papirt drienych do splatnosti, dluhopisech
poiizenych v prim6rnich emisich neurdenlich k obchodov6ni, cennfch papirech
piedstavujicich ridast s rozhodujicim nebo podstatnlim vlivem a cennfch papirech
emitovanlf ch ridetni j ednotkou,

b) deriv6tech,
c) majetku azhvazcich v piipadech, kdy to ukl6dd zvlilStni piedpis o ocef,ov6ni,
e) d6sti majetku a zdvazktt zaji5tdndho deriv6ty,

D

g)

pohledSvkdch, kter6 by ristav nabyl a urdil k obchodov6nf,
zhvazcichvrhtit cennd papiry, kter6 by istav zcizil a do okamZiku ocendni je neziskal
zpdt.

tvorby a WSe wtvoienfch opravnfch poloZek a rezerv. ierprinf rezerv:
a) Opravnd poloZky k neuhrazen;im pohled6vk6m byly tvoieny dle $ 8a) zhkona d.
59311992 Sb., o rezewdch pro zji5tdni zilkladu dand z piijmt, a to po uplynuti vice neZ

10. Zprisob

30 mdsicti, ai, do vf5e 100 Yo z rozvahov6 hodnoty nezaplacen6ho n6jemndho za
uLivini pozemkt instituce za rck 2018 spolednosti eeskomoravsky cement, o.s.,
Mokr6-Hor6kov, v celkov6 qf5i opravn6 poloZky k pohled6vce za rck 2020 ve vy5i
200 tis. Kd. Piipad se tyk6 n6jemni smlouvy d. N-2/2010, vd. dodatku d. 1, faktura vs.

b)

c)

d)

73218, splatnost 1. 3. 2018.
Rezervy na pdstebnf dinnost vytvoiend v piedch6zejicich ridetnich obdobich podle $ 9
zhkona (,.59311992 Sb., o rezewhch pro zji5tdni zdkladu dand z piijmt, ve zndni
pozddj5ich piedpisti, s pl6novanym derp6nim v roce 2020 byly derp6ny v celkovd qi5i
580 926,97 Kd.
V roce 2020 byla vytvoiena rezerya dle $ 9 podle zilkona (). 59311992 Sb., o rczeruilch
pro zji5tdni zdkladu dand z pi{jmt, ve znlni pozddj5ich piedpisri, ve v;f5i 298 500,- Kd.
Rezerva je uloZena na samostatn6m bankovnim ridtu v souladu s podminkami dafiov6
uznatelnosti n6kladri na vytvoieni t6to rczewy.
Rezervy podle zikona o rczewilch d,. 59311992 Sb., o rezerv6ch pro zji5tdni zhkladu
dand z piijmfi, ve zndni pozd6j5ich piedpisri, dle g 7 tvoieny nebyly.

11) Vfznamn6 udilosti mezi rozvahoWm dnem a okamZikem sestaveni liietni zfvirlw
podle $ L9 odst. 5 zdkona i. i. 563/1991 Sb.. o fietnictvf. ve znini pozddi5fch
pfedpisri. ti.:
a) skutednosti, kter6 poskytuji dal5i informace o podminkdch di situacich, kter6
existovaly ke konci rozvahov6ho dne,

b) skutednosti, kterd jako nejistd podminky di situace existovaly ke konci rozvahov6ho
dne,

a jejichi: drisledky mdni

qiznamnym zprisobem pohled na finandni situaci ridetni
jednotky k rozvahov6mu dni, v tomto vymezen6m obdobi v ridetnictvi ristavu nevznikly.
12)

Uietni
:

m aktiv a
byl proveden piepodet ztistatku valutov6 pokladny 340,' EUR, jin6

piipady piepodtri nevznikly.

fietni

iednotky. v nichZ fstav sim nebo nrostiednictvim tieti osoby iednaiici
ieho im6nem a na ieho riiet drZi podil: i:6dnd piipady.

13)

Jin6

14)

Piehled splatnfch zfvazkrl poiistn6ho na socidlni zabezpeieni a piisp6vkri na st6tni
politiku zamdstnanosti:
datum vzniku

Zdvazek:

socidlni zabezpe5enla
piispdvek na stdtni

d6stka

2 113 389,-- Kd

31.12.2020

datum splatnosti:

7.1.2021

politiku zamdstnanosti
15)

Piehled splatnfch zfvazkrl velein6ho zdravotniho poii5tini:
Z6vazek:
zdravotnl poji5tdni

datum vzniku

d6stka

913 154,-- Kd

31.12.2020

16) Piehled

splatnfch zfvazkri vriii celnim oreinrim: Lddnd

17) Piehled

evidovanfch dailoWch nedoplatkfi a pieplatkrl:

Zdvazek:
dail z piijmt
osob 12/20

datum vzniku

ffzickfch

d6stka

I 025 148.-- Kd

31. 12.2020
5

datum splatnosti:

7. t.202r

datum solatnosti:
7

. 1.2021

dail z pfijmri Sz. osob

3l. 12.2020

t4 025,--KE

7.1.2021

31. 12.2020

2 457 600,--KE

30.6.202r

vybiran6 zvl65tni sazbou
12120

dai

z

piijmfl pr6vnich-ich

osob r. 2020

zaplacendz6lohyk3l.
12.2020
DPH za 12/2020

DPHU202l
silnidnl dai2020

- 747 800,-- Kd

31.12.2020
leden202l
31.12.2020

I 358 542,-- Kd

25. t.2021

- 5 752.21KE

25.2.2021

-3 494,--Kd

3t.1.2021

pieplatek

18)

Vfsledek hospodaienf v ilenini podle hlavni a hospoddisk6 (ti. dalSi a iin6) iinnosti
fstavu a pro fiely dand z piiimri. obsaZenf ve Wkazu ziskfi a ztrit k 31. 12. 2020:

vKd
Rok 2020

Hlavni dinnost

Hospod6fsk6 dinnost (da15i a

vKd

iin6)

Vfsledek hospodaieni pled

k3l.12.2020

zdandnim

4 406 697,17

12 596 545. I 5
17 003 242.32

V;isledek hospodaleni po zdandni

t4 545 642.32

k3t.12.2020

V;fsledkem hospodaieni v,,hlavnioo iinnosti zarok2020by| zisko pfed zdandnim ve

vy{i12 596 545,15 Kd.
V r6mci sloupce ,,Hospod6isk6 dinnost" veYykazu ziskt a ztrifiy k3l. 12.2020 dinil
qisledek hospodaieni v ,,dalSi'o iinnosti v roce 2020 celkem zisk pied zdaninim
3 556 133,34 Kd, kaZd;i jednotliv;i projekt (smlouva o dilo) realizovany v tomto typu
dinnosti, dos6hl kladndho vysledku hospodaieni.
V r6mci sloupce ,,Hospodaisk6 dinnost" dinil vysledek hospodaieni v ,,jin6oo iinnosti
v roce 2020 celkem zisk pied zdan6nim 850 563,83 Kd, jednotliv6 projekty nebo
aktivity vykon6van6 v tomto typu dinnosti dosahly kladn6ho vfsledku hospodaieni.
1e)

Prrim6rnf evidenini pienoitenf poiet zamEstnancri ke dni

31.. 12. 2020:

Evidenini stav k datu
31.12.2020

Prflmirnf piep. stav
kdatu 31.12.2020

Vfzkumni - VS

67

56,90

ztoho -vddedti

36

31,39

3l

25,51

Technici - SS

30

28,54

Ddlnici

6

4.01

103

89.45

TI{P - VS

4

?15

TI{P -

5

4,40

9

8.75

II. celkem

18

16.90

[

t2l

106,35

Kategorie
I. Zam6stnanci ve vfzkumu

- ostafiri VS

I. celkem

II. Nevfzkumn6 sloZky
SS

ddlnfci. POP

I. +

celkem

6

Obiem wplacenfch osobnich ndkladri celkem:

vKd
Osobnl ndkladv 2020

Hlavni dinnost

Celkem

5l

Mzdovd n6kladv
Zdkonn5 soci6lni
poiiStdnl

Hospod6fsk6 dinnost

353 596,--

JZ 163 578.--

l9

t6 975 956,92

t0 658 913,92

6 317 043,

190 018.-

Ostatnl soci6lni noii5t6ni

0

0

0

Z6konn6, soci6lnl n6kladv

981 394.--

617 479,-0

363 915.--

Ostatni soci6lni n6kladv

0

20) Zprisob wpoidddni Wsledku hospodaienf

0

z piedchizeiicich riietnich obdobi a

rozddleni zlep5en6ho hospodfisk6ho Wsledku:
Hospod6is(i v;fsledek za rck 2019 po zdandni dani zpiijmri, tj. krozddleni, dinil:
5 895 834,03 Kd, z toho:
1. do rezervniho fondu bylo v roce 2020 pievedeno 5 895 834,03Kd. Z rczervniho fondu
bylo v roce 2020 pouZito 1 185 020,-- Kd - viz dtiebody 2. a 3.,
2, dSstka ve v1i5i 328 852,-- Kd jako vynos z uplatndne rilevy z dariovych odpodtri podle
$ 20 odst. 7 zhkona d. 58611992 Sb., o danich zpiijmfi, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri,
byla pouZita zrezewniho fondu v roce 2020 na dofinancov6ni vfzkumnych projektt
v hlavni dinnosti instituce,
3. dal5i d6stka ve vy5i 856 168,-- Kd byla pouLita vroce 2020 na dofinancovfni
vlizkumn;ich projektt a ritvarfi, vdetnd infrastruktury.
21) Zprlsob ziiStini zfkladu dani z piiimri:
Zil<lad dand zpiijmti byl zji5tdn v souladu s ustanovenimi z6kona t,. 58611992 Sb.,
o danich zpiijmtt, ve zndni pozddj5ich piedpisri.
U aktivit zaiazenych do dalSf dinnosti a jin6 dinnosti (ve vykazu ziskri a ztr6t uvedeno
souhrnnd v sloupci ,,hospod6isk6 dinnost") byla provedena irprava ridetniho vysledku
hospodaieni na zilklad danl zpiijmri podle ustanoveni zdkona o danich z piijmri a byla
stanovena vySe dailov6 povinnosti, zaridtovan6 jako fdetni piipad roku 2020. Daf,ov6
povinnost za rck 2020 bude vypoi6d6na ve stanoven6m terminu v roce 2021 se
zap o dtenim jiL, plac eny ch z6loh.

22) Pouiiti dailoWch

flev a zprisobv uZiti prostiedkri v obdobi roku

2020. ziskanfch
ilendni za iednotlivri

z dailoWch rilev v piedchizeiicim zdailovacfm obdobi. v
zdailovaci obdobi:
V roce 2020 istav pouZil ve prospdch hlavni dinnosti prostiedky ziskane z uplatndn;ich
ilev z dariovych odpodtri zarck2019, podle $ 20 odst. 7 zilkonad.586l1992 Sb., o danich
z piijmri, ve zn6ni pozddjSich piedpisri.
Prostiedky ziskan6 takto dosaZenou risporou daiov6 povinnosti byly ve vf5i 328 852,- Kd
pouZity k dofinancov6ni nfkladri vyzkumnych projektri, tj. k financov6ni n6kladri
souvisejicich s dinnostmi, z nichL ziskanl pirjmy nejsou piedmdtem dand z piijmfl r6mci
hlavni dinnosti ristavu. Projekty byly soudasnd d6Ie dofinancovhvhny i z dal5ich
prostiedkfi z rezewniho fondu ristavu.

ztrft" u kterfch ie
uvedenf podstatn6 pro hodnoceni finanini a maietkov6 situace a Wsledku
hospodaieni fstavu" pokud tyto informace nevyplfvaii pifmo z rozvahy a Wkazu
zisku aztrhtz

23) Informace o Wznamnfch poloZkfch rozvahv a vfkazu ziskri a

a)

piirustky

a

ribytky uvyznamnych poloZek rczvahy avykazu
7

a

ziskri aztrifi:

v tis. Kd
PoloZka
013

-

Software

Text

Stav

Stav

k3l.12.2019

k3t.12.2020

2 510

2 885

Hodnota ridtu

k3l.

12. 2020 byla ovlivndna

investidnim ndkupem SW produktri
datovd uloZiStd.
03

I - Pozemky

-

Odbdrateld

centr6lni

k3l. 12. 2020 byla ovlivndna
pravomocnfm rozsudkem Mdstskdho soudu
vPraze (soud 2. stupnd) vpr6vnim sporu se
spolednosti eeskomoravsklf cement, a.s.,
o urdeni vlastnictvi k d6sti pozemkri v kat.

t3 055

t0 576

Hodnota tdtu

2 343

4 034

12. 2020 pfedstavuje
piedevSim neuhrazend pohled6vky za odbdrateli

rizemi Radotin.
311

-

ll

- N6roky na dotace a
ostatni zfdtov6ni se st6tnlm
346

298

rozpoetem

Hodnota rldtu

k3l.

ve

a

splatnosti,

vsouladu sfakturadnimi

podminkami dle uzavien.ich smluv a olndni.
Hodnota fdtu k 31, 12, 2020 je ovlivndna
neuhrazenou podporou za 6. monitorovaci
(z6vdrednou) zprhvu v r6mci eesko-Bavorsk6
spolupr6ce u projektu reg. d. 70 BY-CZ Cil 3,

Green Infrastructure - kaly, kter6 byla
kontrolnim org6nem poskl'tovatele
odsouhlasena 11. 8, 2020. K 31. 12. 2020 st6le
nebylo plnEni Ministerstvem pro mlstnl rozvoj
neuhrazeno.

fdty aktivni

388

-

Dohadn6

391

-

Opravn6 poloZka

I

899

2 734

-365

-565

Hodnota fdtu k3l. 12. 2020 je ovlivndna
zaridtov6nlm vlinosri z odek6vanfch plljmri
zejm. u N6rodnl banky osiv4 za dotadnl obdobl

t.9.2020 -3r.8.202r.
k

Zmdna z$statku

k3l.

12. 2020 je ovlivndna

tvorbou opravnd poloZky

k nepromldend
pohled6vce za neuhr azen6 n6j emnd za pr onajatd

oohleddvk6m

pozemky spolednosti eeskomoravskj cement
a.s., dle napln6ni podminek $

84 odst. I, pism.

b) z6kona V 59311992 Sb. o rezerv6ch pro
zji5tdni z6kladu dand z piljmi, ve znEni
pozddiSlch pledpisri.
385

-

Ptijmy pfi5tlch

6 828

8 401

54 007

62299

4 79r

6 351

2 802

I

obdobi

Hodnota ridtu k 31. 12. 2020 je ovlivndna
podtem dlouhodobd ie5enfch projektt pro GS
LeR, s.p. na z6kladd uzavienlich obchodnich
smluv a siednan,ich platebnich podminek.

9

I

I -Fondy

N6rrist zdrojri frnandnich fondi ovlivnil
zejmdna Rezervni fond, vlivem rozddleni
hospoddisk6ho qisledku po zdandni dani
z

324

-PIijatE zfilohy

343 - Daf, zpiidand
hodnoty

353

piiimri zarok2019.

Hodnotu ridtu k 3 1. 12. 2020 ovlivnila hodnota
plndni
fakturovanfch ptipadri z61oh
v souladu s uzavienlfmi obchodnimi smlouvami
na rikoly smluvniho vfzkumu s Grantovou
sluZbou Lesri eR. s,o.

na

Hodnotu irdtu k 31.

12. 2020 ovlivnil

4. dtvrtleti r. 2020,
{rpravy sjednanfch termint

poZadavek ziizovatele ve

tykajlcl

se

piedkl6dani vlistupri plndnl u uzavienlfch smluv
na expertni a poradensk6 dinnosti z prosince do

listopadu 2020, tj. do5lo ke zmdnd dne
uskutedndnl zdanitelndho plndni na

fakturovanjch vjstupech, a to z drivodu
organizace z6vErkovlfch praci pii probihajlcl
oandemii Covid- 19 u zYizovatele.

5ll-OpravyaudrZov6ni

|

799

2 358

Hodnotu irdtu v r. 2020 ovlivnily plipady
odstrariov6ni zdvad zji5tdnlch v r6mci

periodickjch revizl elektrozaifzen|
601

-

TrZby zavlastni

|

739

L

66

t2

519

vlfrobky
652

-Tri:bv

z prodeie

8

513

d6le

odstrandnl z6vad, na laboratornich pllstrojich a
dalSich wbaveni instituce,
Hodnotu ridtu v r. 2020 ovlivnil rrist trZeb za
prodej vy55iho objemu vytdZendho diev4 zejm.
ze zoracovfn| krirovcov6 kalamifi.
Hodnotu irdtu v roce 2020 v{raznf ovlivnila

hodnota prodeje nepotiebndho dlouhodobdho

dlouhodobdho hmot. a
nehmot. majetku

majetku (nemovitosti v kat. rizeml Trnov6 u
JiloviStd) veleinou dobrovolnou draZbou.

b)

c)
d)

informace o vyznamn;ich poloi:khch rozva$ a vykazu ziskt a
kterd jsou
kompenzov6ny s jinymi poloZkami v rozvaze a vykazu zisku a ztrfuti^rirt,
kompenzace se
nevyskytly.
rirokov6 sazby a popis zajiStdni fvdrri: ristav v roce 2020 nepouZival cizi zdroje
financov6ni.
piijatd dotace na provoz nebo poiizeni dlouhodob6ho majetku ze stdtniho rozpodtu,
rozpodtu rizemniho samospr6vn6ho celku nebo ze st6tnich fondt, s uvedenim qf5e a
zdroje:

Projekty VaV

Poslqrtnuto

Vydery6no

Vr6ceno pii fin.

2020

k31.12.2020

wpoi6d6ni:

IIIIZEz
ROO120

2s 380 000

25 380 000

OK 820091
OK 810126
OK 810129

3 41s 000

3 317 615

97 385

2 062 000

2 062 000

0

2 955 000

2 955 000

0

810258

2 840 000

2 840 000

0

810415

2 310 000

2 310 000

0

9i0163
910292
910328

I

I

540 000

0

J 101 000

3 101 000

0

2 600 000

2 600 000

0

2ss 000

1 255 000

0

000

I

353 000

0

112 000

l

r12 000

0

QK
QK
QK
OK
OK

540 000

QK 920426

1

OK 810443
QK 920r84

I 353

I

0

QKrg10277

770 000

770 000

0

QK1920433

671 000

671 000

0

756 250

756 250

0

T1020002t7

8s0 000

850 00

0

TH04030346

87s 000

875 000

0

THD4030s24

340 000

340 000

0

1 100 000

1 100 000

0

890 100

890 100

0

2t6

0

TA dR:
TH040302r7

TH02030823

TH02030659

|

TH02030785

466

2t6

|

466

ss01020076

533 820

533 820

0

ss01020260

60s 880

605 880

0

TJ02000128

391 000

391 000

0

TH04030444

710 000

710 000

0

ss01010547

371 622

37t 622

0

289 233,96

0

Cil 3 - desko-Bavorskd pieshraniini ipolupr{ce:
reg.d. 70

BY-CZ Cil3,

Infrastructure - kalv

Green

289 233,96

Poskytnuto

Vyderp6no

2020

k31.12.2020

Vr6ceno pii fin.
vypoi6d6nf:

MZE - Ndrodni program
N6rodni banky - Rozhodnutl ej.6509612020 MZE/16221 (8.,1.4.2,)

2 952 000

2 952 000

0

000

r0 000

0

Finandni piispdvek- obnova, zajiStdni a
vfchova porostri do 40 let v6ku

r29 600

129 600

Finandni pllspdvek na zmirndni dopadri
kirovcovd kalamity za rok 2019
(dj. l l 0037/2020/KUSK)

480 333

480 333

r55 347

155 347

208 469,80

208 469,80

Rozhodnuti 8j.57 99812020 - MZEI
(B.,1.3.1.) - 2020

1

6221

l0

Kraiskf fiad Stiedoiesk6ho kraie

Finandni plispdvek na zmirndni dopadri
kfi rovcov6 kalamity za rok 20 17 120 18
( E.i. 02117 s7 t2020/KUSK)

Stdtni fond Zivotniho nrostiedi
Smlouva o poslq'tnuti podpory s Bilaterdlniho
fondu, Programu Zivotnl prostiedi, ekosystdmy
a zmdna klimatu, podporovandho z Norsklfch
fondi2014 - 2021

0

24. Informace o poloZk6ch dlouhodob6ho majetku, pod6tednich a konednych zfistatcich,
piirristcich a ribytcich, opr6vk6ch a opravnych poloZk6ch:
Piehled o pohybu dlouhodob6ho majetku L.L.202O

-31,L2,2020
v

Podiitedni stav

Plir0stkv

Pof. cena
Opr;ivky

Poi. cena
X

Pof. cena
x

2 510 102,88

375 L00,00

0,00

2 407 266,45
2 40L 266,45

0,00

245 804,95

846 630,00

0,00

Zaiazeni

idet

)13 - Software

Ubytky
Vyiazenl

0,00

2 L52 094,60

]18 - DDNM
119 - Ost.DNM

245 804,95

Konedn,y' stav

X

x

Pof. cena

Opriivkv

Opravn6 poloiky

0,00

Oordvkv
2 885 202,88

96 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2248 634,60
2 155 461,50
2 155 461,50

846 630,00

0,00

846 630,00

Kd

Opravn6 poloiky

Opriivky

845 630,00
113 089 791,84

575 L47,00

227 649,00
227 649,00

2 886 72t,68

0,00

59 443 830,16

2657 130,86

rdci vd. souborir

s9 669 842,65
47 312 416,28

1,248 818,25
1 184 105,90

3 80r 012,47

0,00

61 078 155,26
49 929 322.85

]28.

26 945 533,88

0,00

525 027.04

0.00

0,00

0,00
0.00

68 868,00

0,00

)21 - Stavby

L72 742 293,84

56784757.48
122 - Sam.hm.

DDHM

26 945 633,88
129 - Ost.DHM

6 028 567,95

0,00

5 552 343,00

031 - Pozemky

13 055 002,36

4L8 98t,29

042 - Nedokondenf

dl. hmot. mai,
CELKEM

26 420 606,84
6 028 567,95
5 62t2Lr.AO

r0 575701,24

2 898 282,41

o.oo

0,00

0,00

29 1,64,00

0,00

0,00
145 000,00
0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0.00

138 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

283 500,00
0,00

4 164 859,15

5 145 581,65

0,00
6 853 142,r.5

0,00
0,00

223 392781,57
146 56s 696,9s

0.00
032 - Um.dila

26 420 606,84

525 027,04

224 373 504,01
147 995 14r,69

2 182 586,89

Soud6stf ocendni majetku nejsou riroky.

10

0,00
29 164,00

dtitt II.
l. Orsanizaini sloZky s vlastni privni osobnosti: nebyly ziizeny.
2.

Vklad do vlastniho imini. povaha a WXe vkladri
veieinfch Wzkumnf ch instituci: Lddny

a

Akcie a podily" piehled" poiet a imenovit6 hodnota vietni informaci o ocen6ni:

J.

a

zfpisy vkladri do reistiiku

Lddn6.

4. Maietkov6 cenn6 papirv. wminiteln6 a prioritnf

dluhopisy nebo obdobn6 cenn6
papirv a prdva v roce 2020" informace o ieiich druhu. poitu a rozsahu prfv. kterri

propfiiiuif:

5.

L6dn6

DluZn6 ifstkv vriii vdiitehim" kter6 vzniklv v dan6m rfiietnim obdobi a u ktenich
zbvtkovri doba splatnosti k rozvahov6mu dni niesahFie 5 let: nevznikly.

6. Dluhy cizfch rlietnich iednotek. kryffch

nlnohodnotnou zdrukou, danou listavu:

nevznikly.

1. Finanini nebo iin6 dluhv" kter6 neisou obsaZenv
8.

v rozvaze: nevznikly.

ve kter6m byl Wpoiet zisku nebo ztrftv ovlivndn zpfisoby ocefiovini
finaniniho maietku v prrib6hu fietniho obdobi nebo bezprostiednd piedchdzeiiciho
riietniho obdobi: nebyl ovlivndn.

Rozsah.

9. Piehled o piiiatvch a poskytnutvch

darech. dfrcich a pliiemcich tdchto darri. iedn6li se o Wznamn6 poloZky" nebo pokud to wZaduie zvld5tni prdvni piedpis:
Piijat6 dary: 101 749,96 Kd - d6rce Ministerstvo zemdddlstvi eR, ridel daru: desinfekdni
prostiedky a osobni ochrann6 prostiedky - pandemie Covid -19.
Poskytnut6 dary: Lddnd

10.

1

1.

12.

Piehled o veieinfch sbirk6ch podle zvli5tnfch privnich pFedpisfi. s uvedenfm rtielu
a WSi wbranfch i6stek: fstav veiejn6 sbirky nezaji5t'uje, touto dinnosti se nezablvd
Z6konn6 kv6ty: Lhdn6
Soubory maietku v

piipadi kulturnich pamftek nebo piedmdtri kulturni hodno8:

Lhdn6.
13.

Celkovd Wm6ra lesnich pozemkfi s lesnim porostem. WSe ocenini lesnich porostri
k3I.12.2020: Zvoleny zptisob ocendni: vyhl. d. 50412002 Sb., $ 30, odst.3).
Katastrilni
rizemi

C.

Katastrdlnf tzemi

n6zev :

VfmEra

Cena za

vm2

jednotku

Cena celkem na

katastr{lnf fzemi

vKi

vKC
47 818

>t

2 725 626

716201 OstroZsk6 Nov6 Ves

49 604

)t

2 827 428

724904 Poholl u Prahv

69 829

>t

3 980 253

558

JI

31 806

| 779 619

)t
>t

101 438 283

677345

Kunovice u Uhersk6ho Hradi5td

662500 TEptin
670308

Kostelec u KIiZkri

Celkem za VULHM. v.v.i. (v KC)

L947 428
11

111 003 396

ifst III.
l. Poiet a postaveni zam6stnancri. kteii isou souiasni ilenv statutdrnich a kontrolnich
orgdnri. urienfch ziizovaci listinou fstavu: k rozvahov6mu dni:
a) dozordi ruda: v dozordf rad6 je celkem 1 zamdstnanec ristavu, v postaveni vddeck6ho

b)
2.

pracovnika,
rada instituce: v rad6 instituce je celkem 8 zamdstnancti irstavu, z toho 1 v postaveni
ieditele, 4 v postaveni vedouciho irtvaru a 3 v postaveni vddeck6ho pracovnika.

VfIe stanovenfch odm6n a funkinfch poZitkri za rlietni obdobi 2020 ilenrim dozorii
radv a rady instituce z titulu ieiich funkce: v roce 2020 byly zlizovatelem stanoveny a
urdeny k vyplacenf odmdny dlentm dozordi rcdy arady instituce ve qi5i 151 550,-- Kd.
Stanoveni qi5e odmdn bylo provedeno dle Smdrnice MZe 212019, (,j. 204412019-\/IZE14151.

3.

VfSe vzniklfch nebo smluvnd siednanfch zfvazkri ohlednd bfvalfch ilenri orednrl
rlstavu: L6dn6 nejsou.

4.

Uiast ilenrl statutirnich. kontrolnich a iinfch orsfni fstavu a ieiich rodinnfch
piisluBnfkfi v osobdch. s nimii fstav za rok 2020 uzaviel obchodnf smlouw nebo iin6
s"mluvni vztahy:
Clenov6 rady instituce a jejich rodinni piislu5nici podali formou destn6ho prohld5eni
negativni prohl65eni ve vdci sv6 ridasti v osob6ch, s nimiZ ristav za rok 2020 uzaviel
obchodni smlouvy nebo jin6 smluvni vztaf. Rodinnlf piislu5nik pi. Mark6ta KniZkov6
prohla5uje svfij vztah k ieskd akademii zemdddlskfch vdd, Praha 1 z titulu pracovndpr6vniho vilahu.
elenovd dozordi rady ristavu jejich rodinni piislu5nici, s vyjimkou dlena
JUDr. Ladislava Futtery, podali formou destndho prohl65eni negativni prohl65eni ve vdci
sv6 ridasti v osob6ch, s nimiZ tstav za rok 2020 uzaviel obchodni smlouvy nebo jind
smluvni vna!. elen dozordf rady fstavu Ing. Ondiej Sirko prohla5uje svrij vztah
k Vyzkumn6mu irstavu rostlinnd qfroby, v.v.i. a Vlizkumn6mu fstavu melioraci a ochrany
pridy, v.v.i., a Vfzkumn6mu ristavu Zivodi5nd vyroby v.v.i., z titulu dlenstvi v dozordich
rad6ch tdchto instituci.
Reditel ristavu a jeho rodinn;i piisluSnik podali formou destn6ho prohl6Seni negativni
prohl65enf ve vdci sv6 ridasti v osob6ch, s nimiZ ustav za rok 2020 luzaviel obchodni
smlouvy nebo jin6 smluvni vztahy.

-

-

a

5.

Zflohy. zfvdavky a fviry, poskytnut6 ilenrim statutfrnich, kontrolnich a iinfch
orgdnri rfistavu s uvedenim WSe. r'irokov6 sazby. hlavnich podminek. proplacenfch
i6stk6ch" zivazkri piiiatvch na ieiich fiet iako uriitf druh zdrukv s uvedenim
celkov6 WSe pro kaidou kateeorii ilent: tyto piipady nevznikly.

6.

7.

Celkov6 odmdna piijath auditorem za poviwry audit rodni ridetni zdvdrky za rok 2020,
neobsahujici sluZby dailovdho poradenstvi a jin6 neauditorsk6 sluZby, dinila celkem
100 tis. Kd bez DPH. Celkovrl odmdna piijat| auditorem zapoviwty audit vyrodni zprdvy
zarok2020 (:inila 20 tis. Kd bez DPH.

Skuteinosti. kter6 nastalv aZ po rozvahov6m dni a isou Wznamn6 pro ucelen6"
vwfien6 a kornplexni informovini o Wvoii iinnosti. Wkonnosti a hospodfisk6m
postaveni rfiietnf iednotky dle Q 21" odst. 2. pism. a. zrikona i. 563/1991 Sb..
o rftietnictvi. ve zndni pozddiSich piedpisri:
t2

V

roce 2020 probihala celosvdtov6 pandemie COVID-l9. Hospodaieni instituce

v tomto roce nebylo touto pandemii zdsadnd ovlivndno.
Vedenf instituce pravidelnd vyhodnocuje potenci6lni dopady pandemie a vl6dnfch
epidemicklfch opatieni do dinnosti instituce. Aktu6lnE tyto dopady nemaji vyznamny vliv
na piedpoklad nepietrliteho twdni instituce. Vzhledem tomu je ridetni zhvdrka
k3I. 12.2020 zpracovfuna za piedpokladu, Ze instituce bude i nad6le schopna pokradovat
ve sv6 dinnosti.
Vedeni instituce provdiilo pl6novany stav zaji5tdni dinnosti instituce v roce 2021.
ZplSnovanych aktivit a vynosri v hodnotd 116,1 mil. Kd je aktu6lnd pokryt uzavien;imi
smlouvami objem 110 mil. Kd, tj. 95 %. Vynosy k21.3.2021 piedstavuji hodnotu
65,5 mil. Kd. Dal5im vyznamnym zdrojem instituce jsou jeji finandni rezely, pouZiteln6
na vykryti dodasnfch vfpadkt cash flow nebo vfnosri pii omezov6ni nebo qipadku
zakinek, resp. vyuZiteln6 pro reakci instituce na zmdnu jeji ekonomick6 situace nebo
plndni naiizeni vl6dy pIi zvI6d6ni epidemick6 situace.
Pievirtny objem zakinek auzavienych smluv instituce je zamdieny na ieseni projektt
VaV a projektt expertni a poradensk6 dinnosti pro stdtni sprSvu a vlastniky lesri,
hrazenych zveiejnych prostiedkt. V r6mci plndni praci na tdchto projektech ze strany
instituce neni aktu6lnd piedpoklad vyznamndho neplndni pldnovanych praci, qfstupri a
cilri v roce 202I. Ze strany smluvnich partnert instituce aktudlnd nedochdzi k jednani
o omezovdni piedm6tt pln6ni u uzavienych smluv.
Probl6my s pendZnimi toky, likviditou a finandni situaci instituce nem6 apro rok202l
je aktu6lnd nepiedpoklSd6. Uvdry pro sv6 financovilni instituce nevyu1iv| a nepotiebuje.
Kurzov6 pohyby CZK instituci vyznarrnE neovliviluji. PieruSeni
omezovdni
dodavatelsklfch vztaht a probl6my s dod6vkami se aktu6ln6 v instituci neprojevuji.
Smluvni pokuty v drisledku neplndni smluvnich podminek vridi odbdratehim instituce
nepiedpokl6d6. Dopady do person6lniho zaji5tdni kvalifikovanymi zamdstnanci se
neprojevuji.
Celkovd vedeni instituce aktu6lnd hodnoti, Ze instituce je a bude i nadSle schopna plnit

k

di

sv6 smluvni z6vazky, tim naplilovat sv6 poslani vyplyvajfci ze ziizovaci listiny
napliovat piedpoklad nepietrZit6ho trv6ni.

8.

a

Dal5i informace:
a) podle zvl65tnich pr6vnich piedpisri: dal5i informace se neuv6di, zvlilStni prfvni
piedpisy povinnost nestanovuji,
b) podle rozhodnuti statut6rnich org6nri fstavu: nejsou stanoveny.

doc. Ing.

Vit

Sr6mek, Ph.D.

ieditel

, . ,' ' .'. .

Strnady, 22. bi ezna 2021

Zpracovala:

MBA
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č.j. 41/000642/VULHM/2021
Strnady, 7. června 2021

Vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě a roční účetní závěrce za rok 2020
Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
na svém 2. řádném zasedání dne 21. května 2021 (zápis č.j.: 41/000576/VULHM/2021 ze dne
21. 5. 2021) vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávu a Roční účetní závěrku Výzkumného ústavu
lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za rok 2020.

Ing. Jaroslav Kubišta
předseda dozorčí rady veřejné výzkumné instituce
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Kubišta
Jaroslav Jaroslav
Datum:
2021.06.07
Kubišta 14:53:30 +02'00'

č.j. 41/000643/VULHM/2021
Strnady, 7. června 2021

Vyjádření rady instituce k výroční zprávě a roční účetní závěrce za rok 2020
Rada instituce veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i., na svém 22. řádném zasedání dne 3. června 2021 (zápis
č.j.: 41/000631/VULHM/2021 ze dne 3. 6. 2021) schválila předloženou Výroční zprávu a Roční účetní
závěrku Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za rok 2020.

Ing. Jiří
Novák,
Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Novák, Ph.D.
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00020702,
o=Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v. v.
i., ou=veřejná výzkumná
instituce, ou=923, cn=Ing. Jiří
Novák, Ph.D., sn=Novák,
givenName=Jiří,
serialNumber=P678979
Datum: 2021.06.07 15:15:17
+02'00'

Ing. Jiří Novák, Ph.D.
předseda rady instituce veřejné výzkumné instituce
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

