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Přednášky a cvičení předmětu „Funkce lesa – základy“ uvádí do problematiky ekologických
vztahů lesního ekosystému střední Evropy. Výukový materiál je sestaven jako výběr
základních ekologických aspektů lesního ekosystému a jeho vlivu na životní prostředí
člověka. Učební materiál je účelově sestaven pro bakalářský studijní obor Ochrana životního
prostředí na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Předložená látka seznamuje
s ekologií základních dřevin střední Evropy, s vývojem dřevinné skladby v holocénu
a dynamikou lesních ekosystémů. Předložen je ekologický význam hub v lesním ekosystému.
Představeny jsou přístupy trvale udržitelného hospodaření v lesnictví a metoda oceňování
funkcí lesa.
V Ústí nad Labem, září 2014, autor

Část přednášky

1 Les jako ekosystém
Různorodost biotopů porostlých stromy je ve středoevropských jazycích slovně rozlišována
od základního výrazu – les na lesní společenstva buď nedotčená lidskou činností nebo lesní
společenstva geobicenologicky vyhraněná jako – prales – luh – háj – hvozd. Užívány jsou též
názvy odvozené ze jména převažující dřeviny, např. doubrava, bor. V němčině jsou takovými
výrazy: Wald – Wäldchen – Urwald – Aue – Hain – Holz – Forst. V angličtině jsou užívány
výrazy: forest – wood – primeval forest – grove, v latině pak silva – nemus.
Les je definován jako skupina stromů s existencí vnitřního prostředí, společenstvo mající
určitou míru autoregulačních, samoudržovacích procesů. Takové společenstvo stromů od
určité velikosti, i přes svou vnitřní dynamiku, tj. své strukturální druhové a generační
fluktuace, zůstává trvalou vegetační formací. Les je tak v čase a prostoru dynamické
společenstvo populací nejen botanických druhů dřevin, ale i křovitého a bylinného podrostu,
včetně druhů živočišných, druhů hub a lišejníků a mikroorganizmů. To znamená, že taxony,
jejich populace se na topické jednotce buď cyklicky nebo nepravidelně zastupují v závislosti
na ekologických vztazích ve společenstvu. Příklady autoregulačních a samodržovacích
procesů a faktorů: regulace energetických a živinových toků, regulace velikosti populací.
Les jako fytocenóza má své vnitřní prostředí, představující zvláštní režim světelný, tepelný,
vlhkostní, aerodynamický a hydrodynamický. Vnitřní prostředí lesa nastává od určité
minimální velikosti lesa. Vnitřní prostředí nemá skupinka dvaceti starých borovic s vysoko
nasazenými korunami uprostřed pole, té již přísluší, aby byla nazývána lesem, např. podle
definic, které se snaží les definovat. Významným ekologickým faktorem lesa není jen
existence jeho vnitřního prostředí, ale také jeho kontinuita, tj. nepřetržitost v trvání lesa na
daném místě. Kontinuita lesa má význam ve smyslu genetickém, populačním a v druhové
diverzitě. Les se také vyznačuje zvláštním půdním prostředím. Les je odrazem ekologických
podmínek geografických, orografických a topických.
Les jako biotop je souborem mikrostanovišť (praskliny v kůře), dendrotelm (krátkodobých
vodních nádržek v dutinách a pařezech stromů), životních okrsků. Na les lze nahlížet ze
socioekonomického pohledu jako na část krajiny, kde není možno pěstovat plodiny a chovat
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hospodářská zvířata, jako část krajiny porostlou stromy plnící tak funkci bioprodukční
a funkce ekosystémové, někdy nazývané neprodukční funkce. Les je tak pozemek porostlý
stromy o určité finanční hodnotě vyjádřené objemem dřeva a jeho kvalitou (druhem
sortimentu). Vedle toho má finanční hodnotu lesní pozemek samotný. Na les lze také nahlížet
jako na věc s vnitřní hodnotou.
Les může být chápán jako: (1) vegetační formace – její fyziognomii určují stromy, (2) soubor
porostů – lesnické, hospodářské pojetí, (3) fytocenóza – rostlinné společenstvo, kde
ekologicky určující je dřevinná složka, (4) geobiocenóza – společenstvo veškeré bioty
s určující dřevinnou složkou v interakci s neživou složkou stanoviště.
Les lze definovat jako společenstvo, porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro.
Rozloha takového společenstva je větší než 1 000 m2 (tj. skupina stromů o průměru cca 35 m)
a pokryvnost stromů (ve smyslu průmětu korun) na ploše více než 50 % a výška stromů je
vyšší než 5 m.
Les mohl přetrvat v nepřetržitě hustě osídlené Evropě jen díky vymezení lesa jako
základního typu majetku, s vymezeným způsobem užívání, tj. oddělení lesa od půdy
zemědělské (pastviny, pole) a s tím je také spjatý mnohem později přijatý zákaz pastvy v lese
a hrabání steliva. Les se tak v Evropě dochoval díky vlastnictví půdy, jak státního, tak
soukromého a díky zákonům vymiňujícím přísné rozdělení užívání půdy.
Výše uvedené historické rozdělení půdy na lesní a zemědělskou trvá do současnosti. Les je na
území ČR podle Zákona o lesích č. 289/1995 Sb., lesní porost na tzv. pozemcích určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na PUPFL je nutno řádně hospodařit podle ustanovení lesního
zákona. Přesto se však porosty stromů mohou nalézat na půdě zemědělské (zemědělském
pozemkovém fondu), stalo se tak opuštěním zemědělské půdy a následnou spontánní sukcesí
dřevin. Takový porost dřevin na zemědělské půdě není nazírán jako objekt podléhající zákonu
o lesích, nejedná se o PUPFL. Přesto je možnost takový porost dřevin převést na PUPFL.
Porosty dřevin mimo PUPFL jsou chráněny před svévolným ořezem a kácením Zákonem o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny zahrnuje PUPFL
(lze tak chápat tam užitý výraz les) mezi tzv. významné krajinné prvky a jako takové je
ochraňuje.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (termín ve znění zákona o lesích) jsou to: a) pozemky
s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní
průseky a nezpevněné lesní cesty (do šíře 4 m) a pozemky, na nichž byly lesní porosty
dočasně odstraněny z rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí
dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací. Dále
lesní pastviny a políčka pro zvěř (pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu).
Les může být hodnocen podle své přirozenosti. Např. Vyhláška č. 64/2011 Sb., ukládá
způsob hodnocení přirozenosti lesa pro účely managementu ve ZCHÚ:
(A) Les přirozený
Původní les – v lese proběhla pouze toulavá těžba před více než 100 lety, odvoz odumřelého
dřeva z porostních okrajů se udál minimálně před 50 lety.
Přírodní les – zpravidla les vzniklý sekundární sukcesí, v malé míře narušený přímým nebo
zprostředkovaným lidským vlivem. Např. toulavá těžba v minulých 100 letech nebo mýtní seč
před 100 lety, nebo umělá obnova na méně než ¼ plochy lesa v minulosti, nebo výchovný
zásach na méně než ¼ plochy lesa v minulosti, odvoz odumřelého dřeva v minulých padesáti
letech, negativní vliv zvěře na strukturu lesa v minulých padesáti letech, v současnosti se
zmlazují všechny stanovištně původní dřeviny.
Přírodě blízký les – vznikal zásahy člověka v minulosti. Byla prováděna mýtní seč, umělá
obnova nebo výchova na více než ¼ plochy. Dochází k částečnému zpracování odumřelého
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dřeva v současnosti. Struktura lesa je zvěří v posledních padesáti letech narušená a přirozená
obnova všech dřevin přirozené skladby z důvodu pastevního tlaku neprobíhá. Přítomny jsou
stanovištně nepůvodní dřeviny, nejvýše však do 10 % zastoupení.
(B) Les kulturní – obhospodařovaný les v minulosti i v budoucnosti.
(C) Les nepůvodní – druhová skladba neodpovídá poměrům stanovištním.
V ČR převládá kulturní les, druhová skladba se liší od přirozené. Lesnatost v ČR je 33,6 %
(stav k roku 2006). Potenciální přirozená vegetace ČR předpokládá na téměř 99 % plochy les.
Les pokrývá cca 9,4 % povrchu Země, v rámci souše pak pokrývá cca 30 % jejího povrchu.
Lesní biomy
Směrem od rovníku jsou zastoupeny tyto lesní biomy: (1) tropický deštný prales (v horách je
tropický mlžný les), (2) suchý tropický les, (3) opadavý n. stálezelený (tvrdolistý nebo
jehličnatý), (4) subtropické lesní a křovinné porosty, (5) opadavý les mírného pásu (listnatý,
jehličnatý, deštný), (6) severský jehličnatý les (tmavá, světlá tajga).
Střední Evropa náleží do geobiomu opadavého lesa mírného pásu. Na severní polokouli mezi
(30o) 40-50o(60o) s.š.
Základní typy přirozených lesů ve střední Evropě:
lužní lesy
měkký luh (sv. Salicion albae),
tvrdý luh (sv. Alnion incanae, psv. Ulmenion),
potoční luhy (sv. Alnion incanae, psv. Alnenion glutinoso-incanae),
doubravy
teplomilné doubravy (sv. Quercion pubescenti-petrae),
kyselé doubravy (sv. Genisto germanicae-Quercion),
dubohabřiny (sv. Carpinion),
bučiny
květnaté bučiny (sv. Eu-Fagion),
kyselé bučiny (sv. Luzulo-Fagion),
vápnomilné bučiny (sv. Cephalanthero-Fagion),
smrčiny
klimaxové smrčiny (sv. Athyrio alpestris-Piceion),
podmáčené a rašeliné smrčiny (sv. Piceion exelsae),
reliktní bory (sv. Dicrano-Pinion).
V závorkách jsou uvedeny syntaxony, fytocenologická společenstva vyšší úrovně, tzv. svazů (sv.), případně
podsvazů (psv.) v pojetí fytocenologické, curyšsko-montpelliérské školy (Neuhäuslová et al. 1998).
Příklady přírodě blízkých lesních společenstev v ČR:
Velkoplošná chráněná území:
CHKO Litovelské Pomoraví – jilmové jaseniny,
CHKO Pálava – dřínové doubravy s dubem šípákem,
CHKO Poodří – jasanové olšiny,
CHKO Křivoklátsko – břekové doubravy, habrové doubravy, květnaté bučiny,
NP Podyjí – lipové javořiny, kyselé doubravy, břekové doubravy,
CHKO Bílé Karpaty – květnaté bučiny.
Lesy ponechané přirozenému vývoji na území maloplošných chráněných území:
NPR Cahnov – soutok Moravy a Dyje – jilmové jaseniny,
NPR Kohoutov – Křivoklátsko – květnaté bučiny,
NPR Žofínský prales a NPR Hojná Voda (ponechány přirozenému vývoji od r. 1838) – Novohradské hory –
květnaté bučiny, kyselé bučiny,
NPR Boubínský prales (ponechán přirozenému vývoji od r. 1858) – Šumava – kyselé bučiny,
NPR Milešický prales – Šumava – kyselé bučiny,
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NPR Jezerka – Krušné hory – kyselé bučiny,
NPR Mionší – Moravskoslezské Beskydy – kyselé bučiny,
NPR Keprnický prales – Hrubý Jeseník – papratkové smrčiny,
NPR Jizerskohorské bučiny – Jizerské hory – třtinové smrčiny,
Příklady azonálních lesních společenstev:
NPR Červené blato – Třeboňská pánev – rašeliništní bory s borovicí blatkou,
NPR Čertova stěna-Luč – Šumava – reliktní acidofilní březové bory.

Lesní biotop
Lesní biotop se skládá z abiotické (neživé) složky a biotické (živé) složky. Abiotickou složku
tvoří edafotop a klimatop. Biotickou složku tvoří fytocenóza, zoocenóza – fyto(zoo)-ceno
[z řeckého.: koinos = společný], znamená společenstvo rostlin nebo živočichů, to má své
zákonitosti ekologických vztahů, druhového a prostorového uspořádání. Rostlinstvo tvoří
patra tzv. synuzie – jsou to mechové [E0], bylinné [E1], v některých typech stanovišť je
vyvinutu nižší a vyšší bylinné patro, keřové [E2] a stromové [E3].
Na místně vymezené malé ploše, jsou soustředěna společenstva bioty, tzv. merocenózy, např.
merocenóza smrkové šišky, merocenóza podkorunové části smrku.
Pro účely botanického, ekologického popisu lesního společenstva se užívá členění
stromových pater podle Zlatníkovy1 klasifikace (Zlatník sec. Randuška et al. 1986). Tuto
klasifikaci např. používáme při popisu stromového patra ve fytocenologickém snímku:
I – stromy nadúrovňové, tj. stromy vyšší než stromy hlavní úrovně;
II – stromy hlavní úrovně včetně stromů, které zasahují svými vrcholky do patra úrovňových stromů;
I, II – stromy horního spojeného patra, sem jsou řazeny dřeviny v případě, že nelze dobře vylišit stromy
nadúrovňové od úrovňových a od stromů k přechodu k patru III;
III – stromy podúrovňové, tj. stromy vyšší než polovina výšky stromů hlavní úrovně, ale svými korunami
nedosahují do souvislé vrstvy korun stromů úrovňových;
IV – dřeviny podúrovňové s druhy stromovitého vzrůstu a keře od výšky 1,3 m do poloviny výšky stromů hlavní
úrovně;
V – dřeviny nejvýše 1,3 m vysoké, toto patro se dále dělí:
V1 – jedinci jehličnanů s bočním prýtem a listnáče bez děložních lístků,
V1a – vyšší než 20 cm,
V1b – nižší než 20 cm;
V2 – semenáčky tj. jedinci jehličnanů s děložními jehlicemi bez bočního výhonu a listnáče s děložními
lístky.

Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 1):
Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 p.
Randuška D., Vorel J. et Plíva K. (1986): Fytocenológia a lesnická typológia. Príroda, Bratislava, 339 p.

1

Prof. Alois Zlatník (1902-1979) byl významný lesnický geobotanik, žák Braun-Blanquetův, vysokoškolský
učitel na Lesnické fakultě v Brně. Byl zakladatelem geobiocenologické školy, tj. upraveného fytocenologického
přístupu mapování potenciální lesní vegetace. Tento systém nemá typologické jednotky pro nelesní vegetaci.
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2 Ekologické limity lesa ve střední Evropě
(A) Fyziologické:
Srážkové poměry – oblasti srážkového stínu – ve střední Evropě nejsou limitující pro
přírodní lesy bez hospodářského (dřevo-produkčního) významu, ale stávají se problémem
hospodářských lesů, zejm. při umělé obnově lesa. Např. teplomilná doubrava, ponechaná
přirozenému vývoji jako přírodní rezervace se sama bude jako lesní společenstvo udržovat a
obnovovat (alespoň se to předpokládá), ale hospodářský les na místě takové teplomilné
doubravy bude představovat zvýšené náklady na zalesnění z důvodu nízké ujímavosti sazenic
způsobené přísušky a mělkou vrstvou zeminy.
Nízká teplota – horské lesy na horní hranici rozšíření lesa, kde je nízká suma efektivních
teplot a rostlinná pletiva nestihnou vyzrát a plody nestihnou dozrát, stromy se tak již do vyšší
nadmořské výšky nemohou šířit.
Půdy s nepříznivými chemickými vlastnostmi – v úvahu přicházejí půdy výsypek po těžbě
nerostů s vysokým podílem alkalických kovů (Mg) nebo naopak půdy příliš kyselé (např.
sírany uvolňované z kyzů). Půdy zasolené, např. půdy s vysokým obsahem Na.
Půdy s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi – iniciální půdy, lithozemě, stanoviště
nezazeměných blokových rozpadů skal, výsypky po těžbě nerostů, tvořené pouze hrubým
štěrkem a balvany bez jemnozemě nebo větrné erozi podléhající písečné přesypy. Např.
písečné přesypy se vyskytovaly před 100 lety v oblasti Bzence a byly v té době s obtížemi
zalesňovány.
Těžké, jílovité půdy jsou pro stromy v semiaridním klimatu nepříznivé – malé množství
půdních pórů představuje málo provzdušněné půdy, navíc kořeny rostlin (dřevin) soudržným
jílem těžko pronikají. Z důvodu malého množství půdních pórů tyto půdy mají nízkou
schopnost zachycení srážkové vody a hrozí tak soustředěný povrchový odtok. Srážková voda
je z půdního povrchu opět rychle odnímána výparem z půdních kapilárních pórů. Tyto
nepříznivé půdní a srážkové podmínky jsou charakteristické např. pro většinu výsypek po
těžbě hnědého uhlí v Mostecké pánvi.
Půdy s malou fyziologickou hloubkou, tj. půdy s omezeným růstovým prostorem pro kořeny
a to buď z důvodu tenké zvětralé vrstvy (např. lithozemě) nebo půdy u kterých se pod vlivem
půdního procesu vytváří nepropustný horizont pro kořeny a vodu. Často tak dochází
k hromadění srážkové vody a redukčním procesům v půdě. Do takových horizontů
s nedostatkem kyslíku kořeny nezasahují. Např. takový je stav půd na ortštejnu n. lateritu,
v případě oglejení pak na ilimerizované půdě. Výrazně snížená fyziologická hloubka půdy je
na hydromorfních půdách (např. glej).
(B) Mechanické:
Na stanovištích podmáčených, např. na rašelinách stromy z důvodu zemské gravitace se boří
se a kořeny odumírají z důvodu hypoxie, takový biotop je prostý vzrůstného, zapojeného
stromového porostu. Dalšími méně významnými omezujícími mechanickými faktory jsou
laviny – lavinové dráhy a ledy jarních řek – ledochody.
Numerické vyjádření srážkového a teplotního režimu a typy lesů
Langův dešťový faktor (LDF)
LDF = S/T
S průměrné roční srážky (mm), T průměrná roční teplota oC
Podle hodnoty LDF klasifikujeme klima:
10 < výstředně aridní,
10-40 aridní,
40-50 semiaridní,
50-60 semihumidní,
60-160 humidní,
160 > perhumidní.
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Z LDF lze posuzovat vlhkostní poměry pro růst rostlin. V ČR je tak nejvyšší riziko výskytu
sucha podle LDF (LDF < 61) v krajích Středočeském a Jihomoravském, viz obr. 1. Hodnoty
LDF na níže uvedené mapě dobře vymezují rozšíření lesních společenstev – pod hodnotou 70
se nalézají teplomilné doubravy, pod hodnotou 80 se nalézají habrové doubravy a kyselé
doubravy. Nad touto hodnotou pak bučiny, příp. horské smrčiny.

Obr. 1: Hodnoty Langova dešťového faktoru v ČR. Zdroj: www. priroda.cz

Klimadiagram, viz obr. 2, zachycuje pluviotermický režim v průběhu roku (tj. po
měsících). Hodnoty srážek a teploty jsou v klimadiagramech vynášeny v definovaném
poměru. Poměr do grafu vynášených veličin je takový, že je signalizováno období sucha.
Jestliže křivka srážek (leží nad křivkou teplot) poklesne tak, že protne křivku teploty, nastává
v aktuálním časovém intervalu období sucha. Z klimadiagramu lze soudit na geobiom nejen
ve smyslu rozložení srážek k teplotě během roku, ale i ve smyslu délky vegetační doby a
nejnižší průměrné měsíční teploty.

Obr. 2: Klimadiagram města Prahy, geobiom opadavého listnatého lesa mírného pásu. Podle Walter et
Leith sec. Moravec et al. 1994
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 2):
Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. Acadamia, Praha.
www. priroda.cz, staženo 12. 6. 2014
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3 Rostliny a jejich ekologické nároky
Na rostlinu působí ekologické faktory – teplota, světlo, voda, fyzikální, chemické
prostředí. Tyto faktory působí komplexně. Znamená to, že určité prostředí (lokalita, geobiom)
představuje komplex ekologických faktorů, avšak nikoliv v libovolné kombinaci – v přírodě
se setkáme s poměrně omezeným počtem kombinací ekologických faktorů. Např. ekologické
podmínky hor představují velké denní teplotní rozdíly, silné sluneční záření, pohyb sutě. Nebo
dolní toky řek představují malé denní teplotní rozdíly, těžké hlinité půdy, dostatek dusíku,
opakující se jarní záplavy, hustý zápoj stromového patra. V laboratorních podmínkách
můžeme u čisté kultury jednoho taxonu zjistit k danému ekologickému faktoru toleranci
v širším rozsahu hodnot, než v jakém nalézáme taxon v přírodě, ve společenstvu ostatních
rostlin. V laboratorním (nádobovém) pokusu) zjištěná teoretická amplituda tolerance rostliny
se představuje fyziologickou amplitudu, amplituda tolerance taxonu zjištěná v přírodě, ve
fytocenóze, představuje ekologickou amplitudou (Begon 1997). V nádobovém pokusu
můžeme určit optimální růstové podmínky, které představují fyziologické optimum. Proto
jednotlivé botanické druhy jsou nejen z důvodů svých fyziologických nároků, ale i z důvodů
kompetice s ostatními druhy, omezeny na určitá stanoviště, a ta představují jejich ekologické
optimum. Může tak nastat možnost, že ze široké fyziologické valence taxonu jsou uplatněny
na jeho stanovišti přirozeného výskytu pouze její hranice (např. borovice lesní). Tam pak leží
ekologická optima, zbytek obsazují kompetičně zdatnější druhy. Nebo naopak, rozpětí
fyziologického optima druhu se plně shoduje s rozpětím ekologického optima (např. buk
lesní).
Na obr. 3 je zobrazeno ekologické optimum dřevin střední Evropy. Obrázek také demonstruje
rozdíl mezi fyziologickým a ekologickým optimem, který je nejvíce patrný u borovice lesní,
která má k vybraným ekologickým faktorům (zásobení půdy vodou a pH) velmi širokou
amplitudu fyziologickou, avšak vzhledem ke komplexním faktorům ekologickým, zejm.
kompetici rostlin, má amplitudu ekologickou omezenou do hodnot, které jsou pro její
konkurenty limitující. Borovice lesní má ekologické optimum v marginálních ekologických
podmínkách, vymezené sníženou kompeticí ostatních druhů fytocenózy.

Obr. 3: Ekogram hlavních lesních dřevin v podhůří střední Evropy podle Ellenberga (Ellenberg sec.
Schulze et Beck 2005)
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Hlavní hospodářské dřeviny a tolerance kontinentality
Klima oceánické představuje malou amplitudu roční průměrné teploty, tj. mírné zimy,
chladná léta, dlouhá přechodná období (jaro, podzim), srážky vydatné tj. více než cca 600 mm
ročně, rovnoměrně rozložené do celého roku. Naopak klima kontinentální představuje velkou
amplitudu roční průměrné teploty, tj. tuhé, dlouhé zimy, horká léta, krátké přechodné období,
také velkou teplotní amplitudu mezi dnem a nocí, srážky nižší, zpravidla méně než 600 mm
ročně, a jsou spíše nerovnoměrně rozloženy, koncentrovány na jarní a podzimní období.
Sub-oceanické prvky – břečťan, vřesovec, brusinka, tis červený, buk lesní, habr obecný, dub
zimní, klen, jedle bělokorá, lípa velkolistá. Jedná se o dřeviny a polokeře nesnášející tuhé
mrazy a teplotní extrémy a přísušky. Ve střední Evropě rostou jejich semenáče pod ochranou
fytoklimatu horního patra dřevin. Znamená to, že umělá obnova na otevřené ploše velké
světliny je pro většinu těchto dřevin z fyziologického hlediska nevýhodná. Některé polokeře
využívají ochrany sněhové pokrývky, jedná se o tzv. chinofilní rostliny, jsou to např. brusnice
borůvka, brusnice brusinka, zimostrázek alpský.
Ke dřevinám kontinentálního klimatu patří modřín evropský, borovice lesní, smrk ztepilý,
bříza bradavičnatá, bříza pýřitá, topol osika, topol bílý, dub letní, lípa srdčitá.
Klima a rostlina jako určující faktory pro lesní dřeviny
Makroklima
(1) Mořské proudění: Golfský proud – umožňuje v západní střední a části severní Evropy
posun vegetačních pásů výše do severních šířek.
(2) Anemo-orografické systémy:
(a) nadregionálního rozsahu: Mistral – severozápadní studený vítr vanoucí údolím Rhony
k mořskému pobřeží Provance, Bora – severovýchodní studený, katabatický, padavý vítr
vanoucí z vysoko položeného plata Dinarid na jadranské pobřeží, Sirocco – vítr pocházející
z tlakové výše nad Saharou, přináší zimní deště do Středomoří.
(b) regionálního významu: suché padavé větry v lounsko-žatecké oblasti; fénová oblast
v Předšumaví; Uherské výsušné větry na východním Slovácku; severní, studený, padavý vítr
přepadající přes sudetská pohoří „Polák“.
Makroklima hor – jedná se zejména o vliv tzv. plošné rozlohy pohoří, která vyúsťuje
v kontinentálně laděné klima středových částí pohoří, zejm. jejich horských údolí.
Mezoklima plošně omezených částí hor je modifikováno: (a) geomorfologií terénu v širším
územním rozsahu, např. soustavou návodících údolí, hřbetních, vrcholových partií
a závětrných, strmých, karových údolí, na takové geomorfologii se ekologicky projevují
anemo-orografické systémy, (b) geomorfologií terénu v malém územním rozsahu – reliéfem,
např. vrcholový fenomén nebo stékání a hromadění studeného vzduchu v horském údolí,
(c) expozice půdotvorného podloží, které se může mít vliv skrze své fyzikálně-chemické
vlastnosti na albedo a tepelnou kapacitu půdy, (d) orientací svahu, např. západně
a severozápadně orientované svahy jsou z hlediska nižší insolace a nádeštné poloze oceanicky
laděné (menší ekologický význam orientace svahu je na rovníku, kde slunce dosahuje zenitu),
(e) půdními podmínkami, např. zamokřené půdy mají větší tepelnou kapacitu a jsou tak
chladnější, mohou tak na ně sestupat fytocenózy z vyšších nadmořských výšek.
Anemoorografický systém představuje převládající vzdušné proudění v části horstva určené
širšími meteorologickými podmínkami a zejména lokální geomorfologiií terénu, mající za
výsledek komplex ekologických podmínek. Tyto podmínky určují rozmístění rostlinných
společenstev. Takovými ekologickými podmínkami jsou exponování biotopu větru
s vyfoukáváním sněhu v hřebenových partiích návodících údolí a naopak chráněné závětrné
polohy s hromaděním sněhu v závětrných svazích. V linii působení větrného proudění
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nastává gradient v charakteru denudačně akumulačních poměrů, v intenzitě přenosu
a ukládání diaspor (z nižších poloh do vyšších závětrných poloh), uplatňuje se zde také
teplotní gradient.
Tak např. na návětrných svazích a tím i chladnějším klimatem, se s nadmořskou výškou rychle mění
lesní společenstva až v horské hole. V závětrných karech, chráněných mocnou sněhovou pokrývkou,
jsou vysokostébelné trávníky a květnaté nivy (s omějem, havezí, kamzičníkem a bolševníkem)
a lesní porosty buku a smrku mohou zde, v závětří, být ve vyšších výškách, buk zde může růst nad
pásem smrku z důvodu toho, že polohy v údolí jsou pro buk nepříznivé, z důvodu stékání a hromadění
studeného vzduchu (mrazové kotliny) a častým pozdním mrazům. Anemoorografický systém, jako
komplexní ekologický fenomén, lze pozorovat ve všech pohořích.

Teplota a rostlina
Nízká teplota určuje rozšíření rostlin na Zemi: (1) Nejnižší dosaženou teplotou v roce.
Otužilost druhu je často určena otužilostí semenáčků, ty jsou v rámci vývojového cyklu
rostliny k nízké teplotě nejméně odolné. Citlivost druhu k nízkým teplotám je ekologickým
limitem jeho geografického rozšíření. (2) Frekvence výskytu nízkých teplot ve vegetačním
období (pozdní n. časné mrazy). Druh se může vyhnout těmto nepříznivým epizodám chladu
časovým posunem fenologických fází. (3) Délka vegetační doby na biotopu vymezuje
druhové spektrum rostlin schopných vytvořit vyzrálá pletiva, schopná přezimovat, tj. přestát
níské zimní teploty a druhů schopných dosáhnout zralosti semen. Délka vegetační doby ve
vyšších zeměpisných šířkách vymezuje vegetační pásy (geobiomy). Také ve vertikálním
směru s rostoucí nadmořskou výškou se zkracuje délka vegetační doby a vymezuje tak
vegetační stupně. Listnáče vyžadují nejméně 120 dní vegetační doby, některé jehličnany
vystačí s vegetační dobou jen 30 dní, např. na 72o sš. zasahuje ještě modřín dahurský (Larix
dahurica).
Nízká teplota působí na rostlinu podle gradientu chladu: (1) Nízká teplota, mezi 5-10oC
zastaví fotosyntézu, rostlina jen dýchá. Tropické rostliny jsou vážně poškozeny již při +5 oC.
S dalším poklesem teploty dochází k (2) vytvoření krystalů vody v protoplazmě buněk,
k jejímu vysušení a roztrhání buněk. Takový stav může nastat při epizodě časných nebo
pozdních mrazů, protože v rostlinném pletivu nebyl dokončen proces otužování nebo rostlina
již přešla z klidového období do období fyziologické aktivity. Stálezelené rostliny mohou být
ohroženy (3) fyziologickým suchem, zapříčiněným nerovnováhou mezi výdajem vody
transpirací a příjmem vody vodivými pletivy a kořeny. Tak se děje v předjaří, kdy slunce již
silně zahřívá asimilační orgány, které transpirací ztrácejí vodu, avšak půda je v ten čas ještě
velmi chladná nebo dokonce zmrzlá a neumožňuje tak fyziologickou aktivitu kořenům rostlin.
Ve střední Evropě jsou takto poškozovány pěstované, nepůvodní dřeviny, stálezelené např.
pěnišník (Rhododendron sp.), cesmína (Ilex sp.), mahonie (Mahonia sp.). Také v horách
střední Evropy jsou tímto fenoménem poškozovány mladé porosty smrku ztepilého.
Otužování rostlin, tj. zvyšování odolnosti k nízkým teplotám v zimním období je iniciováno
zkracováním dnů a prvními chladnými nocemi. Proces otužování rostlinných pletiv spočívá
ve snižování obsahu vody v protoplazmě buněk, v přeměně jednoduchých cukrů ve složitější
a v syntéze bílkovin v protoplazmě schopných zabránit tvorbě krystalů ledu při nízkých
teplotách. Zimní období v mírném pásu představu období nedostatku vody pro její pevné
skupenství při nízkých teplotách a proto se tomuto nedostatku vody rostliny brání omezením
transpirace ztrátou asimilačních orgánů a spočinutím do stavu vegetačního klidu.
Vysoká teplota není pro rostlinu tak limitující jako nízká teplota. Rostliny dokáží odolávat
teplotám cca 40oC, odumřelé pokožkové buňky, obyčejně tvořené suberinem, dokáží rostlinu
ochránit i před pozemními požáry. Vysoká teplota má negativní vliv na čistou primární
produkci, se zvyšující se teplotou stoupá respirace téměř exponenciálně. Tento vztah mezi
neměnnou rychlostí fotosyntézy a zvyšující se intenzitou respirace s nárůstem teploty je
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popsán jako zákon klesajícího návratu. Rostliny jsou schopny povrch svých asimilačních
orgánů chladit spotřebou skupenského tepla při transpiraci. Při tom jsou však nuceny
hospodařit s vodou, při nedostatku vody v půdě nejsou kořeny schopny rostlinu vodou
dostatečně zásobit, snižuje se tak množství vody ve svěracích buňkách průduchů a průduchy
se tak uzavírají a je tak vedle výdeje vody transpirací také pozastaven příjem CO2, a zastavuje
se tak fotosyntéza. V opačném případě z otevřených průduchů vedle vstupu CO2 uniká vodní
pára, tj. rostlina transpiruje. Chod teploty v ekosystému je nutno vztahovat k vlhkostním
poměrům – fíkovník (Ficus elastica) má široké kožovité listy se skapávací špičkou, odolné
k záření a horku ve vrcholcích korun tropického deštného lesa, kde každé odpoledne přichází
bouřka. Naopak v polopoušti rostoucí akácie (Accacia tortuosa) má nekožovité, matné,
sivozelené, dvakrát sudozpeřené listy s drobnými čárkovitými lístky. Druh je odkázán na
období zimních dešťů a hluboko sahající kořeny k podzemní vodě.
Morfologickými adaptacemi rostlin k vysokým teplotám je sekundární kůra v podobě silné
borky nebo korkových lišt, silná kutikula, odění asimilačních orgánů.
Světlo a rostliny
Ekologický předěl mezi zástinem stromového patra a stromy neporostlou plochou – ekoton
má vliv nejen na druhovou bohatost biotopu, ale má vliv na morfologii okrajových stromů.
Přechody les bezlesí mají vliv na hloubku zavětvení korun okrajových stromů, na sbíhavost
kmene a tím také na stabilitu těchto stromů. Na tomto ekologickém předělu se uplatňuje biota
obou stýkajících se ekosystémů (lesa a např. louky nebo říčního břehu) a také biota přímo na
takový typ ekotonu vázaná. Podobným typem světelného ekotonu je světlina po pádu jednoho
nebo několika stromů (tree gap), její ekologické vlastnosti pro existenci určitého typu bioty
jsou dány její velikostí a jejím trváním. Na malou plochu omezený vliv světla měnící svou
polohu v čase jsou sluneční skvrny v lesním podrostu, ty mají vliv na dynamiku druhového
složení bylinného patra. Světlo má vliv na morfologii stromu, např. sbíhavost kmene jako
výsledek kompetice stromů o světlo a přirozeného odumírání zastíněných větví. Dále má vliv
na fyziologii stromů, např. kvetení (Breckle 2002). Intenzita světla v čase a v prostoru
pronikající lesním porostem představuje časově a prostorově omezené ekologické okénko pro
uchycení a existenci bioty, např. dřevin, představujících tak novou plošně omezenou generaci
lesa o určirté dřevinné skladby a věku.
Adaptace morfologické ke světlu – růstová architektura rostliny, odění asimilačních orgánů.
Adaptace fyziologické ke světlu – pohyby rostlin s ohledem na světelný zdroj.
Na světlo náročné dřeviny: modřín evropský, borovice lesní, jalovec obecný, břízy, vrby,
topoly, jeřáby. Dřeviny v náročnosti na světlo intermediární: duby, habr. Stín snášející
dřeviny: tis červený, jedle bělokorá, buk lesní, smrk ztepilý, jilmy, lípy, javory.
Vztah voda rostlina
Hydrofyt je vodní rostlina (mimo plankton), jejíž obnovovací orgány přetrvávají nepříznivé
období ponořené ve vodě nebo na dně, např. leknín (Nymphaea sp.).
Hygrofyt je vlhkomilná, terestrická rostlina s vysokými nároky na půdní vlhkost, např. ostřice
latnatá (Carex paniculata).
Rostliny podle nároků na obsah vody v půdě lze rozlišovat na rostliny hygrofilní, tj. rotliny
stanovišť podmáčených, rostliny mezofilní, tj. rostliny stanovišť čerstvě vlhkých a rostliny
xerofilní, tj. rostliny stanovišť vysýchavých. Fytocenologická škola Zlatníkova konstruuje
šest ekologických typů lesních biotopů ve vztahu k vodě, tzv. hydrické řady (Buček 2010):
1 suchá – tvoří se zakrslé a mezernaté porosty dřevin, 2 omezená (a omezená vrcholová
varianta 2v) – netvoří se mezernaté porosty dřevin, 3 vůdčí – nedochází k prosychání, ani k
přemokření půdního profilu, 4 mokrá – dochází k periodickému zamokření půdy, 6 rašelinná
– vytváří se rašelinný horizont mocnější než 50 cm.
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Hlavní hospodářské dřeviny a vztah k půdní vlhkosti:
Druhy proudících vod: vrba křehká, olše šedá, střemcha obecná. Druhy stagnujících vod:
olše lepkavá. Druhy snášející vysokou hladinu podzemní vody a dlouhodobé záplavy: topol
černý, topol bílý, vrba bílá, dub letní, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jilm vaz. Druhy
snášející zamokření půdního profilu: jedle bělokorá, borovice lesní, olše lepkavá, bříza
pýřitá, částečně také b. bradavičnatá, lípa srdčitá. Druhy nesnášející zamokření půdního
profilu: buk lesní, javory, habr obecný, jeřáby, dub zimní.
Adaptace pro sucho (Larcher 1988) představují životní formy rostlin, jako jsou terofyty (např.
pouštní meloun kolovinta obecná – Citrullus colocynthis) a geofyty (např. tulipán – Tulipa
sp.), metabolismus kyselin u tučnolistých, CAM (Crasullacean acid metabolism) spočívající
v nočním příjmu CO2 omezujícího tak transpiraci rostliny (neřesk – Jovibarba sp.).
Adaptovány k suchu jsou také rostliny tvrdolisté, tzv. sklerofyty, jsou to rotliny stálezelené,
s tuhými asimilačními orgány pokryté silnou vrstvou kutikuly, touto cestou hospodaření
s vodou se vydaly většina nahosemených rostlin, z krytosemenných rostlin lze jmenovat např.
dub cesmínový (Quercus ilex). Morfologickou adaptací dřevin na zbahnělou půdu jsou
deskové kořenové náběhy deskovité např. u jilmu vazu.
Půda a rostlina
Petrofyty rostliny s bezprostřední vazbou na skalní podklad. Epility jsou rostliny rostoucí na
nerozrušeném kameni, chasmofyty jsou rostliny skalních štěrbin, psamofyty jsou rostliny
písčitých substrátů, pelofyty jsou rostliny jílnatých substrátů, humikolní rostliny rostou na
organozemích.
Podle náročnosti rostlin na obsah živin v půdě jsou rozlišovány: (1) Eutrofyty – rostliny
bohatých půd, (2) mezofyty – rostliny středně bohatých půd a (3) oligotrofofyty – rostliny
chudých půd. Kalcifyty jsou rostliny vázané na půdy s vyšším obsahem CaCO3, jejich
ekologickou vazbu na tyto karbonátové půdy lze odůvodnit komplexem ekologických faktorů,
zejm. fyzikálními vlastnostmi půd, jako je příslušnost k lehkým půdám, tvorba půdních
agregátů a tím i dobrá provzdušněnost a také výhřevnost a vysýchavost. Z chemických
vlastností jsou charakteristické jejich neutralita až zásaditost a obsahu vápníku samotný.
Silikofyty jsou rostliny vázané na kyselé horniny s nízkým obsahem kovů alkalických zemin.
Halofyty jsou rostliny schopné růst na půdách s vyšším podílem solí v půdě. K těmto
substrátům jsou adaptovány schopností vylučovat soli n. sukulencí. Některé druhy svou
ekologickou valencí jsou vymezené na lokality se zvýšeným podílem určitého prvku
v substrátu, je tak možné podle výskytu těchto druhů rostlin usuzovat na zvýšené zastoupení
patřičného prvku v půdě.
Fytocenologická škola Zlatníkova (Randuška et al. 1986) vylišuje 4 základní ekologické typy
stanovišť dle živnosti půdy – trofické řady: A – kyselá, chudá, B – bohatá, C – obohacená
dusíkem, D – bazická; mezi tyto řady základní jsou vloženy 4 přechodné řady.
Vztah půdní kyselosti a rostliny je komplexní a je jej potřeba nahlížet nejen jako vztah
k množství vodíkových iontů, ale jako kompetiční prostředí pro získávání živin z půdního
roztoku, protože různé živiny jsou v závislosti od pH v různé míře dosažitelné nebo dokonce
v deficitu. V gradientu pH půdního substrátu si konkurují rostliny schopné různým způsobem
deficitní prvek z prostředí získavat, např. přijímat dusík v amonné formě, mykorhizní
symbióza. Zakyselování půd je přirozený proces, způsobený vymýváním bazických kationtů,
uvolňováním CO2 dýcháním kořenů, výměnou iontů vodíku kořeny za bazické ionty
(antiport) a nitrifikací. Rostliny kyselých, minerálně slabých substrátů jsou označovány jako
acidofyty. Rostliny bazických půd jsou označovány jako bazifyty. Preference půdotvorného
substrátu rostlinnými taxony vyjádřená jejich výskytem na biotopu je výsledkem jejich
kompetičních schopností, jinak pohlíženo – ekologickou valencí, v určité biogeografické
oblasti. V jiné biogeografické oblasti může mít tentýž taxon rozsah tolerance ve sledovaném
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atributu (např. vazba na bazický substrát) ještě více vyhraněný nebo naopak zcela neexistující.
Mnohé druhy se skládají z ekotypů o různé ekologické valenci, proto nelze mnohým druhům
jednoznačně přiřazovat jejich ekologickou vyhraněnost, ale je potřeba v rámci druhu tyto
ekotypy rozlišovat, navíc i mezi ekotypy lze očekávat přechodové populace.
Na půdním substrátu jsou nezávislé mixotrofní rostliny, tj. rostliny poloparazitické,
fotosyntetizující rostliny, které si vodu a v ní rozpuštěné látky doplňují buď celým dílem nebo
částečně z pletiv hostitelské rostliny, např. čeledi Loranthaceae, Santalaceae.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 3):
Begon M., Harper J. L. et Townsend C. R. (1997): Ekologie – jedinci, populace, společenstva. Vyd. Univ.
Palackého, Olomouc [český překlad].
Breckle S. W. (2002): Walter’s vegetation of the Earth. Springer-Verlag, Berlin.
Buček A. (2010): Biogeografické a geobiocenologické rámce strategie managementu. In: Simon J. et al.:
Strategie managementu lesních území se zvláštním statusem ochrany. Lesnická práce, Kostelec nad Černými
lesy. s. 92-106.
Larcher W. (1988): Fyziologická ekologie rostlin. Překlad z německého originálu (1984) V. Bauer. Academia,
Praha.
Randuška D., Vorel J. et Plíva K. (1986): Fytocenológia a lesnická typológia. – Príroda, Bratislava, 339 p.
Schulze E.-D., Beck E. et Müller-Hohenstein K. (2005): Plant ecology. Springer, Berlin.

4 Vliv lesa na okolní ekosystém
(1) Světelný režim lesním podrostu
Lesní porost vytváří pod sebou světelný režim (1) neměnný u stálezelených dřevin nebo
(2) měnící se v souvislosti se ezónní periodicitou u opadavých dřevin. Neměnný světelný
režim v podrostu u stálezelených dřevin v průběhu roku je modifikován dřevinou skladbou,
např. smrk vs. borovice a ekologickými podmínkami, např. živností stanoviště nadmořskou
výškou. V průběhu roku proměnlivý světelný režim v podrostu pod listnatými dřevinami,
představuje pro druhy v podrostu několik časových nik. Tzn., že v časně jarním období, kdy
stromy teprve počínají rašit, lesní bylinný podrost prodělává dynamický vývoj, často časově
pouze do tohoto období omezený a využívá tak volné ekologické niky v podobě sezónního
světelného a též tepelného požitku. Mluvíme tak o časném jarním aspektu (např. Gagea lutea,
Scilla sp., Corydalis sp.), pozdně jarním aspektu (např. Alium ursinum) a letním aspektu
(např. Urtica dioica, Galium aparine). Také v případě opadavých stromů je světelný režim
v podrostu v čase olistění určen druhovou skladbou (např. doubravy vs. bučiny),
a ekologickými podmínkami (živnost stanoviště a jeho zásobení vodou). Pokryvnost a
druhová pestrost lesního podrostu je vedle abiotických faktorů biotopu a stromového patra
modifikována stářím dřevin a jejich zápojem.
S polohou slunce v průběhu dne a vegetační sezóny se mění poloha přímého slunečního
záření dopadajícího skrze koruny stromů do podrostu. Pro tyto pobybující se místa dopadu
přímého slunečního záření, sluneční skvrny, vzniká světelný a teplotní neklid v přízemních
patrech fytocenózy. Můžou tak vedle sebe růst heliofyty spolu se sciofyty. Světlo propuštěné
listy korunového patra stromů má vlnovou délku 500-800 nm, tj. nachází se v zeleném, až
červeném a infračerveném spektru. Bylinné patro, pokud pomineme sluneční skvny, tak roste
v červeno-zeleném stínu.
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Obr. 4: Ubývání světelného záření uvnitř zapojené bučiny (Trapp ex Svoboda 1952 sec. Moravec et al.
1994)

Z obr. 4 je patrné, že dokonale zapojené bučiny propouštějí do podrostu jen zlomek světla –
4-2 % světelného množství proti volné ploše. U stín tolerujících dřevin, jako je buk, jsou
větve v prostoru narostlé tak, aby jejich listy maximálně využily světelný požitek v daném
místě.
(2) Výměna tepla mezi porostním nitrem a volnou atmosférou je omezena, viz obr. 5 a 6. Pod
porostem je menší kolísání teploty a vyšší vzdušná vlhkost, tj. oceánicky laděné klima, a to
jak v průběhu dne tak i roku.

Obr. 5: Rozdíly průměrných měsíčních teplot vzduchu v lese a na volném prostranství (Dengler ex
Svoboda 1952 sec. Moravec et al. 1994)

(3) Brzdění vzdušného proudění lesním porostem nastává tak, že laminární proudění
otevřené krajiny se mění průchodem porosty na turbulentní a jeho rychlost se snižuje. Hustota
a výška porostu jsou pro brzdění vzdušného proudění určující. Snížení vzdušného proudění
s sebou představuje snížení jeho unášecí schopnosti pevných částic, zvyšuje se sedimentace
sedimentace částic. V tomto ohledu spočívá hygienická funkce fytocenózy a též
půdoochranná funkce v zamezení větrné eroze a vysoušení půd. K zamezení větrné eroze
v zemědělské krajině se zakládají liniové výsadby dřevin – větrolamy. Vliv hustoty větrolamu
na zpomalení rychlosti větru udává obr. 7.
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Obr. 6: Denní průběh teploty (nahoře) a relativní vzdušné vlhkosti (dole) nad korunami stromů (16 m)
a nad zemí v podrostu (0,5 m) v borovém lese (Geiger ex Svoboda sec. Moravec et al. 1994)

Silné vzdušné proudění představuje pro lesní ekosystém významný disturbační faktor.
S určitou pravidelností, ca 110-150 let, do stř. Evropy přicházejí silné bořivé větry, kterým
dospělé lesní porosty nejsou schopny čelit. Významné poškození lesních porostů, kdy je
poškozeno více než 4 % porostní zásoby, nastává při rychlosti větru o síle orkánu (EFI sec.
Simanov 2012), tj. rychlosti vyšší než 45 m/s (162 km/h). Dochází tak k rozvrácení porostů
a fluktuacím nebo až dokonce k cykličnosti ve struktuře prostorové, věkové a druhové.
Plánovité lesní hospodářství se snaží vytvořit takový systém výše uvedených porostních
struktur, aby lesy byly proti bořivému větru stabilnější.

Obr. 7: Snížení rychlosti větru větrolamem v % rychlosti větru na volném prostranství ve výšce 0,5, 2,
4 m nad zemí (Forman et Godron 1986)
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(4) Zachycování vodních srážek, vertikálních, horizontálních. Míra zachycení a další
distribuce do podrostu a půdního profilu závisí na hustotě stromového patra a druhu dřeviny
(listnaté vs. jehličnaté, fenologická fáze listnatých), bylinném a mechovém patru a mocnosti a
kvalitě surového humusu. Výrazný rozdíl je ve schopnosti zachycování srážek korunami
stromů v závislosti od tvaru a typu povrchu asimilačních orgánů modifikujícího velikost
aktivního povrchu – např. jehlice, listy pilovité, celokrajné. V listnatých lesích proniká k půdě
nejméně srážek v období plného olistění (měsíce IV. - VIII.). Srážky při své cestě atmosférou
mohou být obohacené o polutanty – mokrý spad. Srážky také částice z povrchu asimilačních
orgánů smývají – suchý spad. Srážky se také průchodem korunovým patrem obohacují nebo
ochuzují o látky, které vymývají z asimilačních orgánů nebo naopak jsou asimilačními orgány
absorbovány. Tak např. podkorunové srážky jsou obohacené o Ca, Mg, K a naopak ochuzené
o NOx a NH4. Takto obohacené srážky potom ovlivňují chemizmus půdy.
Množství srážek, které se na vegetaci udrží adhezními silami, nepropadající na půdu, se
nazývá skropné množství, pohybuje se mezi 0,5-0,8 mm/m2 (tj. cca přes 0,5 litru vody
na m2). Velikost skropného množství určuje rychlost větru, výparnost, druh dřeviny, hustota
porostu. Je-li vydatnost větší než skropné množství vyrovnává se množství srážek nad
porostem s množstvím srážek pronikajících korunami porostu. Stok vody po kmeni je
rozdílný podle architektury botanického druhu, viz tab. 1:
Tab. 1: Srážková voda stékající po kmeni v % celkových srážek (podle různí autoři sec. Klimo 2001)

Dřevina
Stok po kmeni

smrk
0,5-3

buk
7-20

dub zimní
0,9

dub cer
2

habr
5,3

Výpar vody z ekosystému lze rozdělit do 3 skupin: (1) intercepce, (2) výpar z půdy
(evaporace), (3) aktivní výpar z průduchů rostlin (transpirace). Většina odborných studií
zjistila (Klimo 2001), že celkový výpar z lesa je větší než z jiných ekosystémů.
Intercepce je výpar vodních srážek z povrchu rostlin, na nich adhezními silami zadržených.
Míra intercepce závisí od druhové skladby, stáří porostů, korunového zápoje a zakmenění,
síly větru, viz tab. 2 a obr. 8. Velká intercepce je v hustých porostech, např. v listnatém
porostu se dostane k půdnímu povrchu o 1/5 méně srážek ve srovnání s otevřenou plochou.
Výška sněhové pokrývky je v lese nižší, taje však později a pozvolna než na otevřené ploše.
Tab. 2: Míra zadržení srážek (intercepce) v % celkového množství výparu (podle různí autoři sec.
Klimo et al. 2001)
Dřevina
intercepce [%]
ekosystém
intercepce [%]
borovice
23-34
lesní
30
smrk
19-46
jedle
24-46
luční
25
buk
8-29
dub
10-24
polní
15
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Obr. 8: Distribuce vody z deště ve smrkovém a bukovém lese (Geiger ex Svoboda 1952 sec. Moravec
et al. 1994). Z obrázku je patrná rozdílná míra intercepce mezi smrkovým a bukovým porostem.
Narůstající tvar vyplněných polí v grafu způsobuje hranice skropného množství, kdy se zvyšující
intenzitou deště se každé další kapky již nemohou na povrchu rostliny udržet adhezními silami a tak
gravitací stékají a skapávají.

Obr. 9: Rozdíl celkové depozice síry mezi smrkovým a bukovým porostem, data z povodí Jezeří,
Krušné hory, v polovině 90. let 20. stol. (Havel et al. sec. Hruška et al. 2009)

Lesní porosty zachytávají ve srovnání s otevřenou plochou významné množství polétavých
částic, viz obr. 9 a 10. Tento suchý spad má vliv na chemizmus lesních půd a následně na
zdravotní stav lesních porostů. Kromě hnojivého účinku, se může při nadměrném vstupu
těchto látek uplatňovat jejich negativní vliv spočívající ve, vymývání bází z horních verstev
půdního profilu a následné snižování pH půdního roztoku a uvolňování toxického Al3+ pro
kořeny stromů.
(5) Povrchová akumulace srážkové vody lesním porostem
akumulační schopnost zvyšuje nadložní humus a mechové patro. Nadložní humus brání
vytvoření souvislé vodní vrstvy a tím umožňuje unikání vzduchu z půdních pórů a následné
vsakování vody. Proto je důležitá pro akumulační schopnost půdy pro vodu, mocnost a kvalita
nadložního humusu, vedle geomorfologie terénu a půdního druhu. Povrchový odtok činí 1 %
v jehličnatém lese a 1,5 % v listnatém lese z celkového ročního úhrnu srážek na volné ploše
(různí autoři sec. Klimo 2001). Míru odtoku určuje tzv. odtokový koeficient (OK), který je
poměrem celkového odtoku (TF) k celkovým srážkám (TP):
OK = TF / TP, kde TP = srážky – výpar
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Obr. 10: Průměrná roční depozice síry a celkového dusíku v 15 monitorovaných povodích Českou
geologickou službou (Fottová sec. Hruška et al. 2009)

Les plní funkci půdo-ochrannou, protierozní. Průměrné ohrožení lesní půdy půdní erozí v ČR
představuje 1,54 mm vrstvy půdy za rok. Jinak vyjádřeno představují erozní ztráty v lesních
porostech jehličnatých 18 kg / ha / rok, v listnatých 24 kg /ha /rok (Klimo 2001).
(6) Výpar z lesní půdy je modifikován vlastnostmi půdy, vlastnostmi nadložního humusu,
geomorfologií terénu, hustotou lesního porostu, dřevinnou skladbou, výměrou lesních holin.
Lesy jako ekosystém mají nejmenší podíl neproduktivního výparu – okolo 10 % celkového
výparu, viz tab. 3. Intercepce a výpar z půdy lze zahrnout do složky tzv. pasivního výparu.
Tab. 3: Pasivní výpar v % celkového množství výparu (podle různí autoři sec. Klimo et al. 2001)
Ekosystém
pasivní výpar [%]
lesní
10
luční
polní

25
45

(7) Transpirace, tj. aktivní výpar, je výdej vody rostlinou průduchy. Osluněné části rostlin by
se zahřívaly nad mez slučitelnou s životním optimem živého pletiva, proto je u rostlin
zajištěno ochlazování ve formě spotřeby skupenského tepla, kdy voda z kapalného skupenství
přechází v plynné. Tato přeměna skupenství se děje v prostoru intercelulár, tj. v
mezibuněčných prostorách, na meniscích kapalné vody, ležících mezi buňkami listového
parenchymu. Odtud vodní pára opouští tělo rostliny průduchem. Velikost transpirace je
modifikována teplotou vzduchu, relativní vzdušnou vlhkostí, prouděním vzduchu, mírou
zásobení rostliny vodou, druhem rostliny, stářím sledované části rostliny, stářím porostu
rostlin. Výdejem vody asimilačními orgány nastává v rostlině sací tlak v cévních svazcích
(buňky dřeva), který je motorem vzestupného transpiračního proudu vody rostlinou.
Transpirační proud vody rostlina využívá pro transport látek od kořenů a pro metabolismus v
asimilačních orgánech. Část vody, která se transpiračním proudem dostala do asimilačních
orgánů, sestupuje jako voda obohacená o ústojné látky z fotosyntézy vodivými pletivy
(buňkami lýka), jako sestupný asimilačný proud poháněný osmotickým gradientem. Obecně
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nejvyšší transpirace, s ohledem na ontogenetický vývoj porostu, je spojena s jeho
nejintenzivnějším růstem, např. u borového porostu je nejvyšší transpirace ve 40 letech u
smrkového nebo dubového v 60 letech (různí autoři sec. Klimo 2001). Transpiraci typů
ekosystémů zobrazuje tab. 4.
Tab. 4: Transpirace v % celkového množství výparu (podle různí autoři sec. Klimo et al. 2001)
Ekosystém
transpirace [%]
lesní
60
luční
polní

50
40

Pasivní výpar, tj. intercepce a výpar z povrchu půdy (evaporace) dohromady s aktivním
výparem, tj. výparem z průduchů rostlin (transpirace) se nazývá evapotranspirace. Tento
souhrnný výdaj vody půdou a rostlinou se užívá, protože samostatné určení dílčích výše
uvedených jeho částí je metodicky obtížné.
Množství vody [g] potřebné na vytvoření 1g sušiny biomasy se nazývá transpirační
koeficient, ten je různý v závislosti od botanického druhu, tab. 5. Obecně lesní dřeviny mají
transpirační koeficient nižší než zemědělské plodiny. Ze dřevin jsou nejméně úsporné rychlerostoucí dřeviny (topoly, blahovičníky), nejúspornější je buk.
Tab. 5: Transpirační koeficienty dřevin (Polster sec. Klimo et al. 2001)
Dřevina

buk

bříza

Dub

smrk

borovice

Transpirační koeficient [δ g vody na 1 g sušiny]

169

317

344

231

300

Ekologické rozdíly mezi listnatým a jehličnatým lesem – shrnutí předchozích poznatků:
Listnatý les se vyskytuje v mírném klimatu planárního až montánního stupně střední Evropy.
Opad je sezónní a je rychle rozložen, humusovou formou bývá mull nebo moder. Bylinné
patro může mít sezónní charakter, pro možný silný zástin stromovým patrem, např. v lužním
lese lze rozlišovat časně jarní, pozdně jarní a letní bylinný aspekt. Mechové patro je slabě
vyvinuto. Světelný režim má sezónní charakter, charakteristická je migrace světelných skvrn.
Světelné spektrum je průchodem olistěnými korunami modifikováno. Intercepce je
nerovnoměrná, dochází k stékání srážek po kmeni.
Jehličnatý les se vyskytuje v chladném nebo semiaridním klimatu, na extrémních
stanovištích a v supramontánním stupni střední Evropy. Opad se tvoří průběžně během roku,
kulminace opadu jehličí však nastává podobně jako u listnatých dřevin, na podzim. Rozklad
opadu je zhoršený, humusovou formou bývá mor. Mechové patro je vyvinuto. Světelné
podmínky a světelné spektrum jsou v jehličnatém lese v průběhu roku neměnné. Světelné
podmínky se mění podobně jako u listnatého lesa v průběhu vývojových stádií lesa (dorůstání,
optima, rozpadu), v polohách na horní hranici lesa s trvale vrstevnastou strukturou lesa jsou
světelné podnmínky v čase neměnné. Intercepce je rovnoměrná.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 4):
Breckle S. W. (2002): Walter’s vegetation of the Earth. – Springer-Verlag, Berlin.
Forman et Godron (1986): Krajinná ekologie. Academia, Praha.
Hruška J. et al. (2009): Účinky kyselého deště I. - III. Živa, 2-4, Praha, 93-96, 141-144, 189-192.
Klimo E. (2001): Lesnická ekologie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Brno.
Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. Acadamia, Praha.
Simanov V. (2011): Vichřice – rostoucí hrozba evropským lesům. Lesnická práce. [staženo 4. 7. 2014 na
http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-9-11/vichrice-rostouci-hrozba-evropskym-lesum].
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5 Stručný nástin lesních půd jako východisko hodnocení funkcí
lesa
Půda se vyvíjí souhrou půdotvorných faktorů: (1) podnebí, (2) matečná hornina, (3) reliéf,
(4) biocenóza. Všechny tyto faktory působí v čase. Rozeznáváme půdy klimatogenní
(klimatické půdní typy) a aklimatogenní. Pedogeneze se uskutečňuje třemi základními typy
procesů: (1) zvětráváním matečné horniny, (2) humifikací primárních organických látek,
(3) migrací látek v půdě. Migrace látek abiotická spočívá v: (1) migraci solí (Na, K, Ca, Mg),
(2) chelátů (organických komplexů) Al, Fe (tj. cheluviace), (3) illimerizaci, tj. vyplavování
jílových minerálů. Migrace látek biotická spočívá v čerpání živin na povrch půdy.
Přehled hlavních pedogenetických procesů klimatogenních (Klimo 1999)
Podzolizace
komplexolýza v kyselém prostředí, vznikají ve vodě rozpustné humusové kyseliny,
cheluviace Fe, Al, vyluhování humusu na minerálně chudých půdách, píscích, kvádrových
pískovcích, klima boreální, oceánické, supramontánní, subalpinské.
A00 (mor, L, F, H)-Ahe-Ep-Bhs -C
Brunifikace
mírná acidolýza ve slabě kyselém prostředí, uvolňování Fe3+, slabá tvorba jílových minerálů,
klima mírné, suboceánické, subkontinentální.
A00 (mul, moder, L, F)-A1-(B)-C
Illimerizace
mírná acidolýza ve slabě kyselém prostředí, migrace jílovitých částic v mírně kyselém
prostředí, 6,5-5,5 pH, při vyšším pH je vyplavování jílovitých částic zamezeno agregací
s CaCO3 a při nižším pH jsou tyto částice agregovány hydroxidy Al a Fe. Dochází také k
uvolňování Fe3+ ze zvětraliny a k slabé tvorbě jílových minerálů a k vyplavování jílových
minerálů a hydroxidu Fe. Procesu napomáhá přítomnost humusových kyselin a střídavé
vyschnutí a promytí půdního horizontu. Proces je charakteristický pro klima mírné,
suboceánické, subkontinentální.
A00 (mul, F)-A1-Ae-Bt-C
Černozemní proces
Proces spočívá v zrání humusu, dochází k tvorbě jílových minerálů. Probíhají procesy
dekalcifikace, popř. rekalcifikace. Proces je charakteristický pro klima mírné až teplé,
kontinentální. U nás se jedná o půdy reliktní ze suchých období a teplejších období dob
ledových.
A1 (molický)-Ca-C (spraš).
Ca = konkrece CaCO3 (cicváry); molický organominerální horizont (A1) znamená, že obsahuje více než 1 %
humusových látek a dosahuje stupně nasycení bazickými kationty více než 50 %.

Fersialitizace
Představuje neutrální hydrolýzu, dehydrataci a rekrystalizaci hydroxidů Al, Fe. Dochází k
tvorbě jílových minerálů montmorillonitu, illitu, chloritu. Proces je charakteristický pro klima
mediteránní. U nás půdy reliktní z teplejších dob meziledových.
Feralitizace
Představuje úplnou neutrální hydrolýzu zvětratelných minerálů. Dochází k tvorbě kaolinitu a
k vyplavování SiO2. Proces je charakteristický pro klima tropické.
22

Přehled hlavních půd hydromorfních:
Oglejení
Představuje úplnou redukce Fe3+ na Fe2+ a tvorbu druhotných sloučenin Fe2+, dochází k
hydrolýze jílových minerálů. Dochází k boční migraci chelátů Fe2+a Mn2+. Celý půdní profil
je trvale nebo periodicky nasycen podzemní vodou.
A1-Go-Gr
Pseudooglejení
Představuje redukci Fe3+ na Fe2+ na povrchu půdních agregátů v období přemokření a jeho
vazbu do rozpustných chelátů a zpětnou oxidaci na Fe3+ v období sucha. Dochází k
vyplavování jílových minerálů a k migraci chelátů Fe2+. Proces vzniká v půdním profilu
střídavě přemokřeném srážkovou vodou.
A1-gA3-gBt-g1-g2-gc,
nebo
A1-Bm (mramorovaný)-Bt-C.

A3 někdy označovaný jako E horizont, představuje horizont ochuzený illimerizací o jílové minerály,
které jsou přemístěny do horizontu Bt tzv. luvického – uvedený profil představuje illimerizovanou
půdu, ve které následně v důsledku stagnace srážkové vody došlo k pseudooglejení.

Rašelinění
Představuje hromadění odumřelé fytomasy, kdy je její rozklad znemožněn anaerobním
prostředím, protože celý profil je nasycený vodou. Půdní prostředí je kyselé, z důvodu
humusových kyselin. Proces vzniká v půdním profilu trvale nasyceném bázemi chudou
srážkovou vodou. Horizonty: T-C.
Slatinění
Jedná se o hromadění odumřelé fytomasy částečně rozložené za nedostatku vzduchu z důvodu
nasycení půdního prostředí podzemní vodou, v slabě kyselém až slabě alkalickém prostředí.
Trvalé přemokření minerálně bohatší až vápnitou podzemní vodou. Horizonty: T-C.
Nadložní humus (A00)
Struktura nadložního humusu je odrazem typu klimatu, charakteru biocenózy a je v interakci
s chemismem (zejména obsahem bází) minerální části půdního profilu. Nadložní humus
ovlivňuje půdotvorný proces.
Mor je tzv. surový humus, je to nejméně příznivá humusová forma. Vzniká v chladném,
velmi vlhkém klimatu, na těžko rozložitelném, na minerální látky chudém opadu, na
minerálně chudých půdách. Typický je pro podzoly. Obvykle se s minerální vrstvou nemísí,
chybí dostatečné množství edafonu, který by toto míšení zajišťoval. Znamená to, že mydát A1
(organicko-munerální vrstva), je velmi tenká. Vrstva L se hromadí, je víceletá. C:N je
ve vrstvě H větší než 22 (30-40), Ae = C:N je větší než 15, pH H2O ve vrstvě H 3,0-4,0
(klasifikace.pedologie.cz, 2010). Vrstva L a H je prorostlá hyfami hub a lze je obvykle
strhnout v celých plátech z minerální vrstvy.
Po celý rok se mor sestává z 3 vrstev:
L – opad (L = litter), tj. nerozloženého (netknutého) organického materiálu,
F – drť (F = fermentation), tj. z části rozložené, různým stupněm ulehlé a hyfami hub a
kořeny provázané organické hmoty,
H – měl (H = humification), organická hmota je dokonale rozložená, nelze rozpoznat původ
materiálu. Prorostlá hyfami hub.
Mull je nejpříznivější humusová forma, vzniká v mírném, teplém klimatu z minerálně
bohatého opadu a na minerálně bohatých půdách. V pozdním podzimu, zimě a časném jaře se
sestává z L – opadu a F – drti. Po zbytek roku se skládá pouze z F – drti. H – měl, vždy chybí.
Vrstva F je tenká a sestává se z koprogenních elementů dešťovek. Mydát vykazuje C:N = 812 a pH H2O = 5,5-7,0.
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Moder je humusová forma, která tvoří přechod mezi hraničními humusovými formami. Je
ovlivněna reliéfem, mezoklimatem, minerální sílou půdy. Vytváří se ve zhoršených
podmínkách humifikace organických látek, v kyselém prostředí, na půdě hůře zásobené
živinami a z opadu chudšího na živiny. Rozklad opadu se děje za výrazného přispění edafonu,
zejm. členovců, dešťovky však chybí. Micélia hub se vyskytují pouze v malé míře. Mocnost
této humusové formy je ve srovnání s mullem vyšší, pro ztížené podmínky humifikace.
Vytvořeny jsou vrstvy L, F, H. Vrstva H pozvolna přechází do A horizontu. Podíl
koprogenních elementů je ve vrstvách F, H vysoký. Mydát vykazuje C:N 12-15 a pH H2O =
4,0-5,0.
Citovaná literatura a prameny (ke kap. 5):
Klimo E. (1990): Lesnická pedologie. Vysoká škola zemědělská v Brně.
http://klasifikace.pedologie.cz/index.php?action=showHomePage, cit. 2010

6 Růst stromu a anatomie dřeva
Jednoděložné a výtrusné rostliny mají uzavřené vodivé svazky, druhotně netloustnou, to
znamená, že jejich dělivá pletiva jim neumožňují tloustnout v celém průběhu jejich existence.
Dvouděložné rostliny mají otevřené vodivé svazky tvořené do prstence spojeným
(kolaterálním) dělivým pletivem.
Dělivé meristémy
(1) primární, apikální meristém je rozlišován na protoderm, prokambium a bazální
meristém, tento meristém zajišťuje dlouživý růst rostliny. Protoderm utváří základ pokožky
(epidermis). Prokambium vytváří primární dřevo a primární lýko a dále kambium a felogén.
Bazální meristém tvoří dřeň a kůru, která se nachází mezi epidermis a endodermis.
(2) sekundární dělivé pletivo se vyskytuje jen u dvouděložných rostlin je kolaterálně
uspořádané, tvořené kambiem a felogénem. Kambium dělí dovnitř sekundární dřevo (xylém),
vně sekundární lýko (floém). Toto sekundární dělivé pletivo umožňuje dvouděložným
rostlinám druhotně tloustnout, tj. vytvářet přírůst sekundárního dřeva. Felogén (phellos +
genére = korek + tvořiti) dělí dovnitř phelloderm (zelená kůra), vně korek.
Adventivní pupeny
Různé části rostliny mají také různou míru tvorby adventivních meristémů, např. horské
ekotypy smrku ztepilého jsou schopné vytvářet kořeny na přízemních větvích, vrby vytvářejí
adventivní kořeny na kmeni, lípy mohou vytvářet v prostoru svých rozsoch a na kalusu ve
vyhnilém kmeni endokormické kořeny. Schopnost tvořit výmladky a jejich lokalizace, např.
na kořenech, pařezu, na pni a v koruně, je charakteristická nejen pro botanický druh nebo pro
nižší taxonomiké jednotky uvnitř druhu.
Stručný nástin anatomie dřeva
Submikroskopická stavba dřeva
Buněčná stěna je složena ze strukturálně a chemicky rozdílných vrstev. Složena je z primární
stěny (7-15 % celulózy, zbytek lignin a pektiny) a sekundární stěny (může obsahovat až 43 %
celulózy). Sekundární stěna je většinou trojvrstvá a její vrstvy se liší chemicky a strukturálně.
Buňky spojuje střední lamela (70 % lignin, 30 % pektiny), viz obr. 11.
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Obr. 11: Struktura buněčné stěny (podle Balabán sec. Šlezingerová et Gandelová 1994)

Ve stěnách buněk jsou ztenčeniny různého tvaru – kruhového, oválného, šestiúhelníkového,
viz obr. 12. V místě ztenčenin není vyvinutá sekundární buněčná stěna. Tyto ztenčeniny
slouží k radiálnímu a tangenciálnímu transportu látek. Ztenčeniny, podle toho, zdali je
vytvořen dvůrek, či nikoliv, vyhlížejí v mikroskopickém obraze jako dvojtečky nebo tečky.
V případě dvojtečky se totiž sekundární buněčná stěna nad ztenčeninou klene jako kopule
s otvorem na svém vrcholu, dvojtečky jsou mezi cévicemi, příp. cévami. V případě tečky se
sekundární buněčná stěna nad ztenčeninou neklene, tečky se nalézají mezi
parenchymatickými buňkami a libriformními vlákny. Mezi cévicí n. cévou
a parenchymatickou buňkou či libriformním vláknem, jsou poloviční dvojtečky, tj. vyklenutá
sekundární buněčná stěna je na straně vodivé buňky. U jehličnanů je ztenčenina ve svém
středu ztloustlá do tvaru čočky. Toto ztloustnutí je nepropustné pro vodu, nazývá se torus.
Listnaté dřeviny ve ztenčenině středové ztloustnutí – torus nemají.

Obr. 12: Typy ztenčenin v buněčných stěnách dřeva (podle Šlezingerová et Gandelová 1994).
Na obrázku tečka mezi parenchymatickými buňkami n. libriformními vlákny. Dvojtečka s torusem,
ten značí, že se jedná o dvojtečku na cévici u jehličnanu. Poloviční dvojtečka mezi vodivou buňkou na
levé straně a parenchymatickou buňkou n. libriformním vláknem na straně pravé.
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Mikroskopická stavba dřeva
Dřevo se skládá ze třech typů buněk: parenchymatické buňky – funkce zásobní,
sklerenchymatické buňky – funkce vyztužovací, vodivé buňky – cévy (tracheje) a cévice
(tracheidy) – funkce vodivá a zásobní.
Parenchymatické buňky mají obdélníkovitý tvar a na stěnách tečky. Tvoří podélný a příčný
parenchym. Příčný parenchym případně spolu s příčnými cévicemi tvoří dřeňové paprsky.
Shluky parenchymatických buněk tvoří pryskyřičné kanálky, tzn., že parenchymatické buňky
se rozestoupí nebo rozruší své buněčné stěny a mezi nimi vznikne dutina, do které okolní
parenchymatické buňky produkují pryskyřici n. latex. Parenchymatické buňky se také tvoří
při poranění kambia, tvoří tzv. hojivý parenchym (často u olše a břízy). Parenchymatické
buňky také mohou vrůstat skrze ztenčeniny do vodivých buněk a tak je ucpávat. V lumenech
vodivých buněk se nazývají thylami. Děje se tak při poranění nebo houbovém onemocnění.
Libriformní vlákna jsou protáhlé, vřetenovité buňky se zašpičatělými konci a malými
tečkami.
Cévice jsou odumřelé buňky, šikmo zakončené. V počáteční fázi svého vývoje sloužily
transportu i jako živé. Jsou silnostěnné, mají proto také mimo funkci vodivou, funkci
mechanickou. Přepážka mezi cévicemi je různou mírou perforovaná. Cévice jsou jak
vertikální, tak i příčné (horizontální), tj. zprostředkovávají vodivou funkci i radiálním směru.
Cévy jsou odumřelé buňky tenkostěnné, velkého průřezu, vodí vodu. Přepážky mezi cévami
jsou téměř nebo úplně rozrušené. Zbytky příčných přehrádek se nazývají perforace a ty
mohou být tvaru pouhého prstence nebo mohou být různých typů složených perforací, tj.
síťovitých, žebříčkovitých štěrbin.
Lýko je tvořeno sítkovicemi, buňkami živými, tyto jsou zakončené síťovitou perforací.
Sítkovice jsou funkční zpravidla jedno vegetační období. Po odumření mohou mít zásobní
funkci nebo se jejich lumen se plní vodou nebo vzduchem, posléze jsou zcela stlačeny
okolními buňkami. V lýkových svazcích jsou sklerenchymatické buňky. Tyto lýkové
sklerenchymatické buňky jsou využívány v textilním průmyslu (např. len setý – Linum
usitatissimum). V lýkové části se také vyskytují parenchymatické buňky se zásobní funkcí.
Rozlišovány jsou dva základní typy dřeva: (1) Dřevo jehličnatých dřevin, tj. nahosemenných
rostlin a dřevo některých rostlin krytosemenných, tj. dřevo rodu vrba (Salix) a rodu šácholan
(Magnolia). Dřeva v této skupině stojí vývojově níže. (2) Dřevo listnatých dřevin, tj.
krytosemenných rostlin a rodu Gnetum, z oddělení nahosemenných rostlin. Rozdíly v buněčné
struktuře mezi jehličnatým a listnatým dřevem viz tab. 6.
Popisná (makro) morfologie dřeva
Jarní dřevo je vrstva vodivých pletiv vytvářejících se v první polovině vegetační sezóny.
U kruhovitě pórovitých listnáčů se v něm vytvářejí cévy s velkým vnitřním průměrem. Letní
dřevo se vytváří ve druhé polovině vegetační sezóny, cévy s velkým průměrem se v něm
nevyskytují nebo jsou jen řídce zastoupeny. V takovém případě se jedná o dřevo rozptýleně
pórovité. Dřeňový paprsek tvoří jedna nebo více vrstev parenchymatických buněk, někdy
doprovázených příčnými cévicemi směřujících od dřeně směrem ke kambiu, tj. radiálním
směrem. Dřeňový paprsek má funkci vodivou, zásobní nebo tvoří pryskyřičný kanálek. Dřeň
tvoří parenchymatické buňky v centrální části osy. Jádrové dřevo je středová část kmene nebo
větví jejíž vodivá pletiva již pozbyla transportní funkci. Tato vodivá pletiva jsou často ucpaná
buď pektiny nebo dovnitř vchlípenými parenchymatickými buňkami, tzv. thylami. Bělové
dřevo je transportně aktivní část vodivých pletiv na obvodu jádrového dřeva. Probíhá v něm
transpirační proud. Tato část dřeva je obvykle světlejší.
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Tab. 6: Buněčné struktury jehličnatého a listnatého dřeva
Jehličnany

Listnáče

Cévice
90 - 94 % celk. objemu buněčných elementů.
Dlouhé 2 - 6 mm.
Jarní: široké 4 μm, tloušťka stěny 2 - 3 μm,
dvojteček 70 – 90.
Letní: delší asi o 10 %, tl. stěny 3 - 7 μm,
v radiálním směru zploštěné, dvojteček 8 - 25.

Cévice
typy buněk s přechodem od funkce vodivé
k mechanické:
cévovité – mají vodivou funkci;
vazicentrické – doprovázejí cévy, vodivá funkce;
vláknité – tvoří přechod mezi cévicí
a libriformním vláknem.
Cévy
4 - 37 % celk. objemu buněčných elementů.
Dlouhé 10 mm nebo až několik metrů, složené
z vertikálních řad krátkých buněk se zcela
rozpuštěnou příčnou stěnou.
Kruhovitě pórovité dřeviny: rozdíl ve velikosti
cév v jarní a letní části letokruhu:
jarní: buňky dlouhé ca 300 μm, široké 200 - 400
μm,
letní: buňky dlouhé 27 - 58 μm, široké 30 - 40
μm.
Roztroušeně pórovité dřeviny: cévy s téměř
stejnou velikostí, jen mírně se zmenšující do
letního dřeva:
buňky dlouhé 200 - 800 μm, široké 20 - 150 μm.
Dvojtečky menší a početnější než u jehličnanů.
Libriformní vlákna
36 - 75 % celk. objemu buněčných elementů,
buňky dlouhé 0,2 - 2 mm, široké 15 - 50 μm.
Parenchymatické buňky
8 - 35 % celk. objemu buněčných elementů.

0

0
Parenchymatické buňky

5 - 10 % celk. objemu buněčných elementů,
délka 40 - 70 μm, šířka 10 - 15 μm.

Ztenčeniny mají torus.
Ztenčeniny nemají torus.
Pryskyřičné kanálky se mohou vyskytovat. Jsou Pryskyřičné (příp. latexové) kanálky se u středoto mezibuněčné prostory vytvořeny roze- evropských dřevin se nevyskytují.
stoupením parenchymatických buněk, vnitřní
průměr kanálků 36 - 48 μm.

Makroskopické typy dřeva středoevropských dřevin
(1) Jehličnaté dřevo je s jádrem nebo bez jádra, s pryskyřičnými kanálky nebo bez nich.
(2) Listnaté dřevo:
(2a) Kruhovitě pórovité – v jarním dřevě jsou široké cévy, střídání jarního a letního dřeva je
výrazné. Patří sem dřeviny: dub, akát, moruše, jilm, jasan, kaštanovník.
(2b) Polokruhovitě pórovité – tvoří přechod mezi kruhovitě pórovitým a roztroušeně
pórovitým dřevem. V letokruhu se seskupují cévy v jarním dřevě. Velikostí se však cévy mezi
jarním a letním dřevem neliší. Jiným typem je výraznější gradient poklesu šířky cév směrem
do letního dřeva. Do této skupiny dřev patří např. třešeň a ořešák.
(2c) Roztroušeně pórovité – cévy v celém letokruhu stejně veliké nebo jen s postupně se
zmenšující šířkou směrem do letního dřeva. Letokruhy zpravidla špatně rozlišitelné. Sem patří
dřeviny: bříza, jeřáb, olše, javor, buk, lípa, vrba, habr.
Dřevem s jádrem se rozumí barevně odlišená část jádrového dřeva od dřeva bělového.
Zbarvení je způsobeno ukládáním různých látek, např. tříslovin. Barevně odlišené jádrové
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dřevo má většina jehličnanů a dřeviny s kruhovitě a polokruhovitě pórovitým dřevem. Dřevo
bez jádra mají smrk, jedle a většina listnatých dřevin s rozptýleně pórovitým dřevem. Dřevo s
nepravým jádrem představuje patologické zbarvení jádrového dřeva. Vyskytuje se často u
dřevin nebo stromů s vidličnatým větvením, s rozsochami. Je způsobeno pronikáním vody do
dřevního válce a s tím spojenou aktivitou bakterií a kvasinek. Druhou příčinou je zbarvení,
způsobené napadením dřevokaznou houbou.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 6):
Šlezingerová J. et Gandelová L. (1994): Stavba dřeva. Vysoká škola zemědělská v Brně.

7 Rostlina a fylogenetická odpověď na biotop
Morfologické adaptace
Kořeny – deskovité kořenové náběhy, opěrné kořeny, vzdušné kořeny, dýchací kořeny,
endokormické kořeny (Jeník 1974, 1991).
Kmen – ostnité výrůstky – obrana proti pastevnímu tlaku na rostlinu nebo její semena, opora
u opíravých lián, korkové lišty, silná sekundární kůra (borka) – omezení ztrát vody tranpirací,
tepelná izolace proti požárům (Larcher 1988).
Koruna – tvar koruny je dán 1. růstovou architekturou, která je fylogenetickým vývojem
formována ekologickými nároky botanického druhu, jako 2. nároky na světlo, 3. možnostmi
zásobení vodou.
Růstová architektura
Růstová architektura je růstový program, algoritmus vlastní botanickému druhu, určuje
postupně po sobě následující růstové fáze jedince. Např. rytmický (sezónní) růst, kde je přísně
diferencována osa kmene (monopodiální růst) a z něj vyrůstají postranní osy, které ve svém
růstu pokračují osním pupenem, nejsou zakončeny generativními orgány, tj. Rauhův růstový
model (jedle, jabloň). Nebo jiný model – rytmický růst, bez zřetelné diferenciace na osu
kmene a větve, osy ve svém růstu pokračují postranním pupenem, jsou zakončeny
generativními orgány (sympodiální substituce), tj. Scaroneův růstový model (jeřáb, jírovec).
V přírodě však dochází k růstovým odchylkám od růstového programu, které vyúsťují v tzv.
podmíněnou plasticitu architektury stromu.
Je možno tak rozlišovat (1) Determinovanou architektu stromu. Ta je založena na
genetickém předpisu (tj. modelu architektury), je typická pro mladé jedince rostoucí
v chráněném prostředí, v neextrémních podmínkách a (2) Oportunistickou architekturu
stromu. Ta je upravená podmínkami prostředí – poškození koruny pádem stromu, úderem
blesku, ovlivnění růstu podmínkami prostředí, škůdci (Hallé et al. 1978).
Podélná a stranová symetrie větvení podle Küpperse (Küppers 1989)
Podélná symetrie
Umístění dlouhých laterálních letorostů na podélné ose parentálního prýtu.
Akrotonický typ: Nejdelší boční letorosty jsou umístěny na vrcholu parentálního letorostu,
např. hloh (Crataegus sp.).
Mesotonický typ: Nejdelší boční letorosty jsou umístěny ve střední části parentálního
letorostu, např. trnka obecná (Prunus spinosa).
Basitonický typ: Nejdelší boční letorosty jsou umístěny v bazální části parentálního letorostu,
např. růže (Rosa sp.).
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Boční (stranová) symetrie
Umístění laterálních letorostů na obvodu parentálního prýtu.
Epitonický typ: Boční letorosty jsou umístěny na svrchní straně parentálního letorostu, např.
ostružiník (Rubus sp.).
Amfitonický typ: Boční letorosty jsou umístěny na bočních stranách parentálního letorostu,
vyskytuje se u stín tolerujících dřevin, např. buk, habr (Fagus sp., Carpinus sp.).
Hypotonický typ: Boční letorosty jsou umístěny na spodní straně parentálního letorostu,
např. javor babyka (Acer campestre).
Mezi základními typy podélné a příčné symetrie stojí typy přechodné. Růst monopodiální,
meristém hlavní osy zajišťuje po celý život rostliny dlouživý přírůst, z hlavní osy se oddělují
osy vedlejší např.: smrk, jabloň, jasan. Růst sympodiální, meristém aktuální apikální osy
ustává v dlouživém růstu a další dlouživý růst je zajištěn bočním meristémem, např.: šeřík,
škumpa, vrba, jírovec, jeřáb. Příčinou ukončení apikálního meristému v dlouživém růstu je
buď jeho odumření (či jen stagnace), nazýváno jako sympodiální apozice, např.: vrba nebo se
apikální meristém vyvíjí v květenství, nahrazen se bočním pupenem, nazýváno jako
sympodiální substituce, např.: jírovec, jeřáb.
Podle směru dlouživého růstu hlavní osy vzhledem k vertikání ose rostliny je rozlišován
ortotropický růst, tj. hlavní osa je vzpřímená, vertikálně rostoucí. Takový růst má většina
rostlin nebo dřevin s pevným stonkem. V případě plagiotropického růstu je hlavní osa
horizontálně nebo šikmo položená. Tento růst je u rostlin a dřevin se slabou osou, neschopnou
nést vzpřímeně celou osu jedince. Vyskytuje se také v rámci tzv. oportunistické architektury,
tj. vlivu prostředí utvářejícího jedince, např. extrémní horské podmínky. Plagiotropický růst
se také vyskytuje u řízkovanců, jejichž původní osa byla osou vedlejší, obvykle horizontálně
rostoucí.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 7):
Hallé F., Oldeman R. A. A. et Tomlinson P. B. (1978): Tropical trees and forests, An architectural anlysis.
Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 441p.
Jeník J. (1974): Adventivní kořeny u nahosemenných a dvouděložných dřevin. Časopis Slezského muzea 23:
153-163.
Jeník J. (1991): Eko-morfological classification of aerial roots and aerial root system in vascular plants. Novit.
Bot. Univ. Carol. Praha 7 / 1991 - 1992: 67-74.
Küppers M. (1989): Ecological significance of above-ground architectural patterns in woody plants. A question
of cost-benefit relationships. – Trends Ecol. Evol. 4, 375-379.
Larcher W. (1988): Fyziologická ekologie rostlin. Překlad z německého originálu (1984) V. Bauer. Academia,
Praha.
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8 Stabilita lesního ekosystému
Ekologická stabilita (lesního) ekosystému je schopnost (1) odolávat a (2) tlumit účinky
škodlivých faktorů a vyrovnávat poruchy ekosystému.
Stabilita ekosystému v čase a prostoru
Pro hodnocení stability (lability) jsou nutné rámce: (1) časový, (2) prostorový, (3) ekologická
charakteristika (hodnotící kritérium stability) a (4) kvantifikované kritérium ekologické
charakteristiky.
Příklad: smíšený lesní porost v časovém horizontu (roky) / ploše (ha):
5 let / 5 ha – konstantnost (stabilní ekosystém) = v krátkém čase je malá pravděpodobnost
velké disturbance.
20 - 50 let / 5 ha – endogenní nestabilita = např. škody zvěří, sněhové polomy.
100 let / 5 ha – cyklická stabilita = v daném časoprostorovém rámci probíhá regenerace
společenstva, v prostorovém rámci jsou patrné kvalitativní oscilace společenstva, tj. plocha je
vzhledem k porostní textuře (uspořádání věkových skupin lesa do plošných segmentů o určité
velikosti) ještě příliš malá a tak je registrována oscilace porostní zásoby. Jinak řečeno na ploše
mohou probíhat jeden omezený počet vývojových cyklů a zjišťovaná porostní zásoba se
v čase mění, v závislosti od aktuálně převažujícího vývojového stádia lesa.
100 let / 500 ha – konstantnost = v daném časoprostorovém rámci probíhají regenerace
společenstva, ale v prostorovém rámci nejsou již patrné kvalitativní oscilace společenstva, tj.
různá stádia generačního cyklu lesa jsou na ploše mnohačetně zastoupena, že celková porostní
zásoba celé plochy je neměnná.
Fytocenóza má v závislosti od svého sukcesního stádia různou míru rezistence, rezilience.
Mladá sukcesní stádia se vyznačují vyšší mírou rezilience a malou mírou rezistence. Naopak
závěrečná sukcesní stádia se vyznačují vysokou mírou rezistence a malou mírou rezilience.
Při hodnocení stability lesního ekosystému nelze hodnotit jen stromovou složku, ta má dlouhý
vývojový cyklus, který nelze reálně časově obsáhnout, ale je potřeba hodnotit zejména půdní
složku, ve smyslu poměru C : N, obsahu bází a půdní kyselosti.
Faktory ovlivňující stabilitu lesních ekosystémů:
Biotické:
(1) hmyz listožravý, podkorní, hmyz jako vektor houbových onemocnění,
(2) houby nekrotrofní parazité, houby kambia, houby na asimilačních orgánech,
(3) buřeň, v závislosti od úživnosti prostředí může pak být překážkou pro přirozenou obnovu.
Abiotické:
(1) sníh – rozvrácení, rozlámání mladých porostů, vrcholové zlomy ve starších porostech,
(2) námraza – krusty neustále nově namrzajících krystalů ledu svou vahou lámou porosty,
(3) vichřice – kterým nemohou odolat dospělé porosty, se vyskytují s pravděpodobností
jednou za 100 - 120 let,
(4) požáry – menší význam v mírném pásu, určitá míra nebezpečí v okolí železnic,
(5) přísušky – suchá období zejm. ve 2. pol. léta, negativní hospodářské dopady, zejm.
v případě zalesnění a přirozené obnovy a dále jako spouštěcí faktor biotických faktorů
poškození zejm. v kulturách smrku ztepilého v kolinním stupni.
Antropogenní:
(1) vnášení cizích látek – imise,
(2) pěstování alochtonních druhů – trnovník akát, dub červený, ořešák černý, modřín
opadavý, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, borovice černá, jedle obrovská,
(3) nešetrná pěstební opatření – upřednostňování holých sečí, zanedbaná výchova, nevhodná
volba a orientace sečí vzhledem k ekologickým podmínkám stanoviště,
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(4) nešetrné používání lesnické techniky – otázka vhodnosti nasazení harvestorů, lanovek pro
konkrétní geomorfologické podmínky a způsobu práce obsluhujícího personálu,
(5) nadměrné stavy spárkaté zvěře – loupání stromů jelení zvěří a následná infekce houbami.
Základní ukazatele ekologické stability lesního ekosystému
Ekologická stabilita se sestává ze stability statické a synekologické.
Statická stabilita stromu a porostu přestavuje odolnost proti mechanickému namáhání
větrem, sněhem a námrazou. Strom si lze představit jako vetknutý nosník, proto u něj můžeme
uvažovat o pevnosti proti (i) otočení – vyvrácení a (ii) ohnutí – zlomení, viz obr. 13.
Odolnost proti vyvrácení je modifikována: (1) botanickým druhem dřevin v porostu a jejich
množstevním poměrem (tj. zastoupením) – stromy mělce kořenící spolu s hluboce kořenícími.
Prostorovým umístěním stromů nestabilních vůči chránícím, stabilním. Existencí porostních
plášťů. Modifikující vlastnosti: habitus (např. úzká n. široká koruna), vytrvalost nebo
sezónnost asimilačního aparátu, modifikace kořenového systému půdními vlastnostmi – větší
nestabilita na bohatých půdách a na podmáčených půdách. (2) Věkem porostu – mladé
porosty jsou odolné proti vyvrácení. (3) Prostorovým uspořádáním věkových skupin
lesních porostů. Spočívá v postupném krytí porostů proti bořivým větrům při těžební úpravě.
Odolnost proti zlomení určuje:
(a) Štíhlostní kvocient f = h / d, tj. poměr výšky k výčetní tloušťce [m / m]. Jedná se míru
sbíhavosti, tj. úbytku tloušťky s délkou kmene:
f > 100 stromy staticky labilní, f = 80 - 100 stabilní, f = 55 - 80 velmi stabilní, f < 55 stromy
solitérní.
(b) Výška těžiště stromů určovaná délkou koruny. Čím má strom delší korunu, tím má níže
položené těžiště. Hluboko nasazená koruna také způsobuje více sbíhavý kmen – strom je tak
odolný vůči ohnutí a zlomení. Čím má strom kratší korunu (výše nasazenou), tím je více
odkázaný na stromy okolní. V odolnosti porostu proti polomům má také význam
diferencovanosti porostní struktury (věkové a prostorové), spojené s diferencovaností těžišť
stromů. Velké rozpětí těžišť stromů v jednom porostu, např. ve výběrném lese, představuje
pozitivní vliv na stabilitu porostu, v takovém lese jsou stromy odkázány na individuální
stabilitu. Individuální stabilita představuje stabilitu jednoho stromu. Kolektivní stabilita
představuje stabilitu stromové skupiny tvořené třeba i určitým podílem stromů s atributy pod
prahem stability individuální. Přesto porost jako celek může být staticky stabilní. A to za
předpokladu porostního pláště a přimíšení zpevňujících dřevin a správné vnitřní a vnější
těžební úpravy.
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Obr. 13: Statická nestabilita porostu je zde zjevná: (1) přeštíhlené kmeny, tj. vysoký štíhlostní
kvocient (f), (2) vysoko položené těžiště a (3) podmáčené půdy, tj. omezená fyziologická hloubka
půdy, zde ani borovice nemůže hluboko zakořenit a odolávat tak silnému větru. Zanedbána byla
včasná výchova, nebyly uplatněny silné podúrovňové zásahy, které by podpořily delší koruny a tím
snížení jak štíhlostního kvocientu, tak i těžiště stromu. Stejnověký (sm 90, bo 10) porost, 50 let, lvs 5.,
SLT 5P (oglejená kyselá jedlina). LČR s.p., LS Třeboň, říjen, 2007, foto autor.

Synekologická stabilita představuje stabilitu ekosystému spočívající v souvztažnosti četných
aspektů abiotického a biotického prostředí, např. indigennost taxonu, potenciální parazité,
fyziologická hloubka půdy, oscilace klimatu a antropogenní disturbance. Obecně platí, čím
větší druhová diverzita porostu, tím větší odolnost proti změně jeho struktury, či destrukci.
Jsou však i přírodní lesy téměř jednoho dřevinného druhu např. dubové, smrkové, borové, kde
synekologické fluktuace např. přemnožení hmyzu jsou přirozeným jevem. Příkladem porušení
synekologické stability může být vliv kyselých depozic na snížení obsahu bazických kationtů
v půdách, nastává výživová nerovnováha – nedostatek hořčíku, nadbytek dusíku, následné
snížení pH organominerálního horizontu půdy, uvolnění pro kořeny toxického hliníku, ústup
kořenů z organominerální vrstvy do vrstvy surového humusu a s tím související ohrožení
stromů nedostatkem vláhy v době přísušku.
Opatření ke zvyšování odolnostního potenciálu stejnověkých porostů
(1) Zakládání porostů stanovištně vhodné druhové skladby.
(2) Vhodná vnitřní prostorová úprava: bariéry proti imisím, obsek, odluka, závora.
Vnitřní prostorová úprava je opravná činnost, kdy plošně rozlehlý dosud mladý, stejnověký
porost je ohrožený bořivým větrem. Je proto potřeba provést uvnitř této základní prostorové
jednotky rozdělení lesa. Tím bude zvýšena jeho statická stabilita. Porost, do kterého jsou
vloženy tyto zpevňující prvky, zůstává stále jednou organizační jednotkou. Obsek je
vykácený, 20 m široký pruh, kolmý na převládající směr bořivých větrů v porostu do 40 let.
Takto staré stromy na okrajích pruhu si ponechají hluboko zavětvené koruny a tím je zajištěno
nízko položené těžiště a nižší štíhlostní kvocient. Vykácený pruh se nezalesňuje, slouží jako
přibližovací linka. Odluka je v porostu stejných taxačních charakteristik, jak výše uvedeno,
kolmo na směr převládajících bořivých větrů vykácený pruh, o šíři 20 m a zalesněný.
Stabilizační efekt je dosažen jako v případě obseku. Závora je v cca 20 m širokém pruhu,
stejně jak výše uvedeno orientovaném, provedený silný podúrovňový výchovný zásah, při
kterém je sníženo zakmenění na hranici 7. Opět dochází ke stejné růstové odpovědi stromů na
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ploše vykonaného zásahu a tím k stabilizačnímu efektu celého porostu. Největší účinnost
vnitřní prostorové úpravy je v rovinatém terénu, do 50 m výškového rozpětí. Naléhavost
výkonu těchto zásahů je na půdách sezónně podmáčených, na glejích, rašelinných půdách a
půdách hlinitých a bohatých. Bariéry proti imisím jsou husté porostní pláště neopadavých
dřevin, odolávajících zvýšené koncentraci imisí, např. smrk omorika, smrk černý.
(3) Výchova v ranném věku porostů, tj. ve stádiu mlazin, je důležitá zejména pro smrkové a
borové porosty. V tomto věkovém stádiu je potřeba porosty proředit za účelem zachování
hluboko nasazené koruny a tím zajištění dvou efektů, a to schopnosti i nadále intenzivně
přirůstat, díky zachovalé ploše asimilačního aparátu a hluboko nasazenou korunou utvoření
přiměřené sbíhavosti kmene, zajišťující jeho mechanickou stabilitu proti závěsu sněhu.
V tomto věkovém stádiu porostu je také poslední příležitost regulovat příměs žádoucích
(melioračních a zpevňujících) či nežádoucích dřevin (plevelných). Negativní tvarový a
zdravotní výběr je při těchto prořeďovacích zásazích základním kritériem výběru těžených
stromů (Slodičák et Novák 2007, Slodičák et al. 2013).
(4) Péče o porostní okraje představuje základní ochranu před bořivým větrem. Stromy,
tvořící porostní okraj mají díky dobrým světelným podmínkám ekotonu nízko nasazenou
korunu. Rovněž mají snížený štíhlostní kvocient.
(5) Vnější porostní úprava představuje systém mýtních článků. Je to ochrana porostů proti
bořivému větru jejich postupným krytím. Jedná se o seskupení porostů podle mýtního pořadí
proti směru převládajících bořivých větrů.
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9 Vývojové cykly lesa
Lesy podléhají různě velkým cyklickým změnám ve stuktuře věkové, prostorové a druhové.
Tyto cyklické změny jsou dány ekologickými podmínkami biogeografické oblasti a s ní
svázanou dřevinou skladbou. Uplatňují se ekologické a kompetiční vlastnosti dřevin, jejich
růstová dynamika, délka jejich dožití.
Velký vývojový cyklus, viz obr. 14 a 15, představuje cyklickou stabilitu, ve smyslu
přirozeného plošného rozpadu stromového patra a následnou směnu druhů dřevin v průběhu
sukcese. Je charakteristický pro zónu boreálního jehličnatého lesa a pro geobiomy, kde se
uplatňuje pyrogenní regenerační cyklus: subtropické savany, tropické opadavé lesy,
subtropické keřové a stromové formace mediteránního klimatu. Tyto pyrogenní regenerační
cykly nelze považovat pro svou ekologickou podmíněnost za sekundární sukcesi, jsou
považovány za regeneraci nadzemních pater. Tak např. lesní společenstvo v tajze svou
existencí vytvoří podmínky dále již neudržitelné pro svou existenci – mocná vrstva organické
hmoty (opadu) v podobě surového humusu se v chladné zimě a suchém létě nerozkládá.
Hromadí se a akumuluje v sobě tak zásobu živin potřebných pro existenci dalších generací
lesa. Jedinou možností jak tyto živiny vrátit zpět do koloběhu je letní požár, kdy dojde ke
spálení přeschlé opadanky a též lesního porostu. Živiny jsou tak popelem uvolněny a celý
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vývojový cyklus lesního společenstva po katastrofickém rozpadu začíná znovu. Na vzniklou
holinu způsobenou žírem podkorního hmyzu, žírem defoliátorů, požáry nebo větrnými
smrštěmi znovu proniká les, který prochází sukcesními fázemi zařazených do 3 typů lesa
podle struktury a dřevinného složení: (1) les přípravný, (2) les přechodový, (3) les
závěrečný.
Les přípravný se skládá ze dřevin pionýrských, tj. dřevin, schopných rychle osídlovat náhle
uvolněné rozsáhlé plochy. Zpravidla se jedná o dřeviny anemochorní – jíva, osika, bříza. Dále
to mohou být dřeviny uzpůsobené k cyklickému výskytu požárů, např. borovice, kdy
v horkém popelu po požáru se otvírají často serotinní šišky (např. borovice banksovky – Pinus
banksiana, b. pokroucené – P. contorta). Euroasijská borovice lesní – P. sylvestris se také
chová jako dřevina pionýrská a rychle obsazuje požárem zničené plochy. Její souvislé plochy
v boreální Evropě indikují časté výskyty požárů. Na těchto plochách je znemožněn přechod
k vyšším sukcesním stupňům lesa přechodového a závěrečného, ve kterých převažuje smrk
ztepilý.
Přechodový les představuje směs dřevin pionýrských s dřevinami klimaxovými, které již po
určitém čase do společenstva pronikly. Určitým stimulem přesunu od dřevin pionýrských,
např. rychle rostoucích osik, osikovců (Populus tremuloides) a vrb je velká spárkatá zvěř jako
např. los evropský (Alces alces), která svou pastvou na pionýrských listnáčích urychluje
přesun k lesu jehličnatému – borovému a smrkovému.
Les závěrečný je vrcholný sukcesní typ lesa v daném geobiomu, je klimaxovým
společenstvem. Jeho trvalost a stabilita jsou určujícími faktory pro rozlišení mezi vývojovým
cyklem lesa malým a velkým. V případě, že přírodní podmínky biotopu (n. celého geobiomu)
neumožňují trvalost tohoto typu lesa např. s ohledem na nemožnost obratu živin, např.
z důvodu jejich fixace v nerozloženém opadu nebo z důvodu výskytu abiotických a biotických
disturbačních faktorů, je tento typ lesa, typ fytocenózy, v určitých časových cyklech zničen,
aby se přes sled jiných fytocenóz, opět do této fytoceózy navrátil. V severské tajze toto
stadium lesa trvá jen zřídka více generací.
Cyklicky se opakující požáry jsou nástrojem návratu uhlíku a dalších prvků do koloběhu, také
jsou regulátorem druhové skladby a nástrojem směny typů porostů. Požáry se neuplatňují
pouze v zóně boreálního lesa, ale také v dalších oblastech s výskytem sezóny suchého a
teplého klimatu. Zejména v geobiomu suchého tropického opadavého lesa, v geobiomu savan,
geobiomu mediterránní tvrdolisté vegetace a v geobiomu stepí mírného pásu. Tak např.
v subtropických lesích za určitý čas nahromaděný opad (větve, jehličí, souše) v suchém a
horkém létě nevyhnutelně vede k požáru. Cyklické požáry, jako součást přírodního cyklu jsou
např. v borových porostech ve Středomoří (Pinus pinea, P. halepensis, P. brutia) nebo v
Kalifornii (P. attenuata, P. coulteri), také se pravidelně vyskytují požáry v porostech
araukárií (Araucaria araucana) v Chile. Žíry hmyzu vedoucí k úhynu stromů a následné
požáry jsou v přímém vztahu, např. u východostředomořské borovice kalábrijské (Pinus
brutia). Hmyz napadne a zahubí některé stromy tohoto druhu, vzniklé souše jsou pak palivem
pro požáry, čím více souší, tím jsou požáry intenzivnější. Tzn., že jedna generace borovice
připravuje podmínky pro generaci následující, zakládá na požár. Není-li intenzivní žír a
nenastává masové odumírání stromů, nenastává potom intenzivní požár živený soušemi a
s tím populace této borovice ustupuje populaci borovice jiné (Farjon 2008). Avšak nesmí
nastat žír příliš intenzivní, aby nebyla zničena populace celá. Také můžeme připomenout
případ managementu ve smyslu podpory zmlazení sekvojovců (Sequoiadendron giganteum)
na úkor agresivní populace jedle ojíněné (Abies concolor). Bránění vzniku přirozených požárů
vedlo k podpoře jedle na úkor sekvojovce.
Pokud na závěrečný typ lesa nepůsobí rušivé faktory v takové intenzitě a frekvenci aby
byl zničen na velké ploše, pak takový les je v čase a prostoru, co do druhové skladby
víceméně stálý. Takový les spočívá v malém vývojovém cyklu. Nastává zde pouze generační
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obměna lesa v jemnozrnné plošné mozaice, při téměř neměnící se druhové skladbě v čase.
Nenastává zde výrazná směna druhů dřevin, směna fytocenóz a plošný rozpad lesa. Malý
vývojový cyklus se také odehrává i v jednotlivých fázích lesa velkého vývojového cyklu – tj.
v lese přípravném, přechodovém a závěrečném. Kdykoliv může být ekologickými faktory
přerušen. V geobiomu opadavého lesa mírného pásu typ lesa závěrečného vytrvává. Přetrvává
stádium klimaxu, uplatňuje se jen generační směna dřevin. V tomto geobiomu nenastávají
velkoplošné disturbance vedoucí ke změně fytocenóz. Cyklus generační má vývojová stádia –
dorůstání, optima, rozpadu. Stádium dorůstání představuje maximální výškovou a
tloušťkovou rozrůzněnost, přibývá životaschopných jedinců, následuje samo-prořeďování.
Stádium zralosti (optima) představuje semknutý, jednovrstevný, horizontální zápoj,
kulminuje dřevní zásoba a nastává fáze dožívání. Stádium rozpadu představuje dosažení
hranice věku fyzického dožití, stromy odumírají, zásoba se snižuje.
Dynamika lesa tvořeného stejnou dřevinou může však být rozdílná od typu biotopu,
biogeografické polohy. Například smrk ztepilý má různou populační dynamiku na biotopech:
(A) boreální les, (B) les mírné klimatické zóny montánního stupně, (C) extrémní stanoviště
horní hranice lesa.
(A) V boreálním lese dochází k velkému vývojovému cyklu, jedná se o cyklickou stabilitu
ekosystému. Dochází k neustálému odblokovávání materiálového cyklu. Takové
společenstvo představuje dominující smrkový les s břízou (spol. Hylocomium-Myrtillus
Cajander). Kulminace dřevní zásoby u smrku nastává ve 240 letech, u břízy v 80 letech.
Potom bříza z porostů vypadává. Stadium zralosti trvá 130-200 let, zmlazení chybí, fáze
dožívání trvá 260-300 let. Nenastane-li požár, nastupuje druhá generace téhož společenstva
(generační cyklus), tato druhá generace má však nižší přírůstový výkon. Les první generace
dosahuje ve 240 letech okolo 260 m3 /ha, avšak les druhé generace ve stejném věku jen 190
m3 / ha. Po požáru se vytváří les s převahou borovice lesní (spol. Empetrum-Vaccinium vitisidaea Cajander), pokud nedojde opět k požáru, pak nastupuje zmlazení smrku.
(B) Les mírné klimatické zóny montánního stupně představují smíšené, nestejnověké
porosty. Dominují v něm listnaté dřeviny, smrk je přimíšen. Smrk ztepilý do společenstev ve
větší míře zasahuje tzv. generačními vlnami. Proniká do lesa v důsledku náhodného
velkoplošného rozpadu, který se vyskytl náhle v krátkém časovém horizontu. Taková smrčina
má charakter lesa přípravného, co se týká růstové dynamiky a smrk má tak charakter
pionýrské dřeviny. Smrčina má zde zvýšenou pravděpodobnost opětovného plošného rozpadu
mokrým sněhem v mládí a později bořivým větrem. Smrk je zde vývojově nejlabilnější a
zároveň nejdynamičtější složkou lesa. Charakteristická je v tomto typu lesa fázovitost
vývoje, tj. stadium dorůstání, optima a rozpadu. Ve stádiu optima se vytváří horizontální
zápoj, zamezující zmlazení další generace lesa. Proto v časoprostorovém rámci, může být les
tvořený různě velkými skupinami stejnověkých stromů. Z tohoto fázovitého vývoje smrčin,
jinak řečeno, malého cyklu, může nastat odbočka do cyklu velkého.
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Obr. 14: Velký vývojový cyklus lesa, malé vývojové cykly pak probíhají v jednotlivých sukcesních
úrovních lesa, sec. Míchal in Míchal et Petříček 1998

Obr. 15: A – Velký vývojový cyklus smrčin v boreální zóně; B – Malý vývojový cyklus ve střední
Evropě (setrvání v typu lesa závěrečného), sec. Schmidt-Vogt 1985

(C) Extrémní stanoviště na horní hranici lesa jsou tvořeny trvale vrstevnatými,
rozvolněnými téměř čistými smrkovými porosty. Tyto porosty se vyznačují vysokou
stabilitou díky trvalé vrstevnatosti a věkové různověkosti. Porosty jsou permanentně ve
stadiu rozpadu, viz obr. 16, odumírání – „vylučování“, postihuje stromy všech tloušťkových
stádií rovnoměrně. Na extrémním stanovišti je zabráněno vytvoření horizontálně zapojeného
porostu. Nenastává tak temná fáze, jak ji známe ze smrkových porostů ve stádiu optima, v 5. 6. lvs, která neumožňuje průběžné zmlazování v čase. Pravděpodobnost katastrofického
rozpadu je zde výrazně menší, než na příznivějších stanovištích, kde se porosty vyznačují
„fázovitostí“ vývoje.
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Obr. 16: Trvale vrstevnatá struktura podmíněna extrémními podmínkami stanoviště – stromy malých
výšek, spádné kmeny, hluboko nasazené koruny. Sec. Míchal et al., 1992
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 9):
Farjon A. (2008): A natural history of conifers. Timber Press.
Míchal I. et al. (1992): Obnova ekologické stability. Academia, MŽP ČR, Praha
Míchal I. (1992): Ekologická stabilita. Veronica, Brno.
Míchal et Petříček [eds.] (1998): Péče o chráněná území II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Priesol A. et Polák L. (1991): Hospodárska úprava lesov. Príroda, Bratislava.
Schmidt-Vogt, H. (1987): Die Fichte: ein Handbuch in zwei Bänden, 1. Band: Taxonomie, Verbreitung,
Morphologie, Ökologie, Waldgesellschaften - 2., durchges. Aufl., 1987. - XVIII, 647 s.

10 Klima a flóra v postglaciálním období
Úvodem představme klima v průběhu třetihor a čtvrtohor: V eocénu, který trval 53-36
miliónů let před současností (m. l. p. s.), bylo ve stř. Evropě tropické klima, převládal zde
tropický deštný les. Nastal rozvoj krytosemenných (kvetoucích) rostlin. V oligocénu a
miocénu, 36-6 m. l. p. s., nastalo postupné ochlazování. Pliocén, 6-2 m. l. p. s., ve střední
Evropě představuje chladné a suché klima. Vyskytovaly se tu temperátní lesy složené z
taxonů dřevin stejných nebo příbuzných těm, jež jsou v současnosti rostoucí v dnešní jv. Asii
a na jv. Severní Ameriky.
Ve čtvrtohorách, v pleistocénu se střídají glaciály (doby ledové) – Günz, Mindel, Riss,
Würm s interglaciály (doby meziledové). V rámci glaciálů byly doby chladné – stadiály,
např. v glaciálu Würm je rozlišován: starší, střední a mladší Dryas a doby oteplení –
interstadiály, např. würmské Bölling a Alleröd. V průběhu dob ledových došlo k
dramatickému ochuzení květeny střední Evropy. Důvodem bylo znemožnění jejího ústupu do
refugií díky rovnoběžkovému umístění pohoří na tomto kontinentu. Evropa tak byla ochuzena
o takové duhy jako např. Taxodium distichum, Liriodendron tulipifera, Sequoiadendron
giganteum, Sciadopitys verticillata a druhy rodu Acer. Zonace vegetace ve vrcholném
glaciálu ve střední Evropě byla v poledníkovém směru následující: ledovec – tundra s
arkticko-alpinskou květenou – subarktická step – tajga. V Evropě za dob vrcholného
zalednění, glaciálů, se míra výskytu lesů zvyšovala od západu k jihovýchodu. V západní
Evropě byly lesy velmi vzácné, převažovala tam mamutí step, ve střední Evropě se
v chráněných údolích již lesy vyskytovaly. Byly tvořeny borovice lesní, modřínem, limbou a
37

smrkem. Vyskytovaly se také některé na teplo nenáročné listnaté dřeviny. V oblasti
slovenských Karpat je jehličnatý les, co do plochy hojnější, listnaté dřeviny se tam vyskytují
častěji. Proto se uvažuje o karpatských údolích, jako o nejbližším významném glaciálním
refugiu (Pokorný 2002, Jankovská et Pokorný 2008). Glaciální refugia lesních dřevin se
nacházela v jihozápadní a jihovýchodní Evropě. Předpokládá se, že ani v posledním
vrcholném glaciálu, který nastal 21 tis. let př. n. l., ve střední Evropě plošně nedominovala
bezlesá tundra, ale rozvolněný parkový les s borovicí lesní, modřínem, limbou, smrkem a
snad s některými listnáči. Výskyt dřevin se přesto však předpokládá do chráněných údolí.
Přesto je potřeba říci, že klima se během vrcholného glaciálu vyznačovalo velkými lokálními
a regionálními rozdíly, ty měly vliv i na existenci lokálních refugií dřevin. Možným vlivem
na rozvoj lesa bylo patrně vyhynutí velkých býložravců (mamutů, srstnatých nosorožců,
stepních zubrů). Rychlé rozšíření lísky v ranném postglaciálu mohlo již být způsobeno
člověkem.
V předpolí ledovce byly půdy odkryté, bez vegetace, vystaveny větrné erozi. V zeměpisných
šířkách mírného pásu se na celé Zemi tvořily závěje spraše. Např. ve střední Evropě jsou
typické na jihovýchodních orientacích svahů, v této oblasti se vyskytují maximálně do
nadmořské výšky 350 m n. m. (Ložek 2007).
Okolo roku 8300 př. n. l. končí ve střední Evropě poslední doba ledová a s ní končí
geologické období nazývané pleistocén a začíná poledová doba trvající až do současnosti,
označovaná jako holocén. Holocén nemá vyrovnané klima, to mírně v čase osciluje, dochází
k proměnám teplot a srážek. V holocénu jsou rozlišována klimatická období, v jejichž
závislosti se rozvíjela, imigrovala a ustupovala společenstva organizmů. Můžeme soudit
na humiditu či ariditu klimatu v tomto období, ale chybí důkazy o rozložení srážek během
roku. V zásadě lze říci, že po skončení doby ledové docházelo k postupnému oteplování
a zvlhčování klimatu. Tento trend byl později porušen mírným ochlazováním, srážkovou
rozkolísaností, úbytkem srážek a chladnější epizodou na přelomu letopočtu. Tento trend platí
pro střední Evropu, v jiných vzdálenějších oblastech, např. ve východním mediteránu jsou
vláhové poměry jiné.
Vývoj lesních společenstev v holocénu
Šíření druhů dřevin po severní polokouli po skončení doby ledové představuje rychlé a
velkoplošné osídlování chladným klimatem floristicky ochuzených částí Evropy a Asie tzv.
„super-druhy“, pionýrskými dřevinami, schopnými se rychle šířit. Dosud je patrný rozdíl v
druhové chudobě a jednotnosti severních částí kontinentů, v porovnání s druhovou pestrostí v
bývalých refugiích na „jihu“. Rozdíl v druhové diverzitě je patrný u rodů borovice – Pinus,
jeřáb – Sorbus, bříza – Betula, topol – Populus, vrba – Salix.
Klimatická období v postglaciálu se člení na (Vorel in Randuška et al. 1986):
Preboreál 8300-7700 př. n. l., nastalo zvlhčení klimatu, oteplení. Dochází k rozvoji borů.
Do stepi a do pahorkatin z vlhčích refugií proniká borovice lesní. Krajina je otevřená s
rozrůstajícím se parkovým lesem.
Boreál 7700-6000 př. n. l., došlo k dalšímu oteplení. Do borů mohutně proniká líska.
Od východu začíná na naše území pronikat smrk, proniká mezi pásmo kleče a lískoborů. Již
lesnatá krajina s ostrůvky bezlesí, které představují stepi. V polovině boreálu (ca 6850 př. n.
l.) se oddělují britské ostrovy od pevniny.
Atlantik 6000-4000 př. n. l., bylo přibližně o 2 oC tepleji než dnes, dochází ke zvlhčení
klimatu, které vedlo až ke zbahnění (paludifikaci) terénu v určitých geomorfologických a
pedologických podmínkách. Je to období tzv. postglaciálního optima. V tom čase je nejvýše
položená hranice lesa, o 300-400 m výše než dnes. Z refugií proniká vegetační pás (v. p.)
Quercus-Tilia-Acer. V horských polohách dochází k rozvoji vegetačního pásu Picea. Vlhké
klima smrku umožnilo sestoupit na vlhká místa do nížin. Vegetační pásy Pulsatilla a Stipa
jsou omezeny již jen na reliktní ostrovy. Listnatý les proniká na stepi. Je však zadržen
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zemědělským lidem. Okolo roku 4500 př. n. l. začal krajinu v planárním stupni střední Evropy
intenzivně ovlivňovat pastvou člověk. Ve střední Evropě nastává neolit. Došlo k zastavení
dalšího zarůstání otevřené krajiny lesem. Došlo k omezení sestupování vegetačních stupňů
vyšších nadmořských výšek do vegetačních stupňů nižších, díky pastvě dobytka. To bylo
způsobeno proředěním stromového společenstva a posunu mikroklimatických podmínek do
vyšších nadmořských výšek. Pastevní lesy se stávají teplejší a sušší, to vedlo k posunu
druhové skladby dřevin a bylinného podrostu (Kuneš 2008).
Vegetační pás (v. p.) je chorologická jednotka vegetace, tj. soubor druhů s přibližně stejným rozšířením, se
stejnými osudy šíření řízeného klimatem od pozdního glaciálu po současnost. V. p. Pulsatilla je soubor
lesostepní vegetace. V. p. Stipa je soubor stepní vegetace. V. p. Q-T-A je soubor lesní vegetace
subkontinentálního ladění.

Epiatlantik 4000-1250 př. n. l., spadá ve stř. Evropě do starší doby bronzové a vlastní doby
bronzové. Toto období představuje výrazné kolísání vláhových poměrů a mírné ochlazení.
Nastává rozvoj v. p. Quercus pubescens. Nastává zvyšování xericity biotopů vlivem
hospodaření člověka. Dochází k zavlékání adventivních taxonů. Uprostřed tohoto období
přichází od jihozápadu v. p. Fagus-Abies. Buk přichází dříve než jedle. Objevuje se jasan, tis
a habr. Nyní je ve střední Evropě dotvořeno rozšíření dřevin a vytvořena vegetační
stupňovitost, jak ji známe dnes.
Subboreál 1250 - 750 př. n. l., spadá do pozdní doby bronzové, tj. do doby urnových polí a
zejména do doby železné, začínající od r. 1000 př. n. l. Toto období bylo výrazně suché, bylo
o 1-2 oC tepleji než dnes. Rozšiřoval se v. p. Quercus pubescens. Zvětšuje se zastoupení
jedle. Tento rozvoj jedle je v logické kolizi s ekologickými nároky druhu a předpokládaným
charakterem klimatu. Předpokládá se podpora jejího zmlazení pastvou dobytka v lese.
Subatlantik 750 př. n. l. - 600 n. l., spadá do doby železné. V tomto období nastalo
ochlazení, klima je vlhčí a chladnější než dnes. Buk a jedle dosahovaly nejnižších
nadmořských výšek svého rozšíření. To souvisí s vertikálním posunem jejich optimálních
růstových podmínek níže, na úkor habrových doubrav. Horní hranice lesa se z důvodu
ochlazení snížila. Také člověk ustupuje do nižších poloh. Vznikají habrové doubravy, habr
doznal největšího rozšíření, díky pařezovému hospodářství.
Subrecent 600 n. l. až po současnost, dochází k dalšímu vysoušení krajiny, zvýšila se
kontinentalita. Nastává další odlesňování člověkem, kterým je umožněn rozvoj světlomilných
dřevin: borovice lesní, jalovec obecný, duby, líska obecná, břízy, topoly, jeřáby, hlohy a trnka
obecná.
Vegetační pásy a jejich směna v postglaciálním období
Nyní si vývoj druhové skladby v postglaciálu představme v postupu nebo ústupu vegetačních
pásů a vzniku reliktních stanovišť zástupců ustupujících vegetačních pásů.
Ve střední Evropě v době ledové převládala tundra s v. p. Carex-Elyna a LoiseleuriaVaccinium uliginosa. Tato vegetace dnes roste v současné tundře, případně v horách ve
vyšším alpínském stupni (Alpy, Vysoké Tatry). V chráněných polohách, např. v říčních
údolích, se nacházel v. p. Larix-Cembra, tj. vegetační pás lesotundry s dřevinami modřínem,
limbou, klečí a přimíšeny byly osika, bříza a smrk. V relativně suchém klimatu se dále na jih
od v. p. tundry šířily v. p. Stipa, tj. v. p. stepních druhů, a v. p. Pulsatilla, tj. v. p. lesostepních
druhů. Oba pásy se šířily z východu, z jihoruské oblasti až na Iberský poloostrov. V atlantiku
se ve střední Evropě rozšiřoval v. p. Quercus-Tilia-Acer, tj. v. p. listnatého lesa. Současně
s ním přicházel od východu v. p. Picea, tj. v. p. zonálních smrčin. V tomto čase byl tak od
nejnižších poloh rozprostřen v. p. Quercus-Tilia-Acer, na něj navazoval v. p. Picea (doubravy
navazovaly na smrčiny), nad ním pak se rozkládaly vegetační pásy Larix-Cemra a CarexElyna a Loiseleuria-Vaccinium uliginosa. Stepní a lesostepní pásy světlomilných druhů
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otevřené krajiny byly ohroženy na své existenci. Byly omezeny na maloplošná refugiální
stanoviště, mělkých, k jihu orientovaných půd. Ve druhé polovině atlantiku již postupně
vytvářel a rozšiřoval bezlesí člověk a tak umožňoval přežití těchto stepních a lesostepních
pásů ve stř. Evropě. Na druhotném, člověkem vytvořeném bezlesí a pastvou rozvolněních
lesích se uplatňovaly druhy v. p. Quercus pubescens. V epiatlantiku přicházel z jz a jv Evropy
v. p. Fagus-Abies, který se vkliňoval mezi vegetační pás Quercus-Tilia-Acer a v. p. Picea. Od
toho času je ve stř. Evropě utvořena do současnosti existující vegetační stupňovitost:
v planárním stupni v. p. Quercus-Tilia-Acer, nad ním v. p. Fagus-Abies, v supramontánním
stupni v. p. Picea. Pokud se jedná o vysoké hory, pak v nich se vyskytují v. p. Larix-Cemra a
Carex-Elyna a Loiseleuria-Vaccinium uliginosa. Extrazonálně jsou dochovány v. p. stepní a
lesostepní a v. p. teplomilných doubrav, tj. v. p. Stipa, v. p. Pulsatilla, v. p. Quercus
pubescens (Vorel in Randuška et al. 1986).
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11 Lesní ekosystém v zeměpisné šířce a nadmořské výšce
Stupňovitost vegetace v rámci geobiomu
V závislosti s měnícím se gradientem ekologických podmínek ve vertikálním směru, tj.
se stoupající nadmořskou výškou, se formují rostlinná společenstva, viz tab. 7. Nadmořská
výška ve střední Evropě (jinak tomu může ve střední Asii) představuje gradient dvou faktorů
– teploty a srážek.
Tab. 7: Botanická (geobotanická) výšková stupňovitost ve střední Evropě
Nadmořská výška
Výškový stupeň
Typ lesů
– přibližný rozsah
planární a
kolinní a suprakolinní

dubové habřiny

do 500 m

submontánní

bučiny

500-800 m

montánní

jedlové bučiny

800-1000 m

(oreální) supramontánní

bukové smrčiny a smrčiny

1000-1300 m

subalpínský

nezapojené smrkové lesy

1300-1600 m

alpínský

keře a kleč nad HHL

nad 1600 m

nivální

zóna věčného sněhu

není v ČR, v Alpách cca nad 2000 m

Horní hranice lesa (HHL) v horách stř. Evropy se posouvá výše, s postupem na východ do
kontinentu, kde nabývá vliv kontinentálního klimatu [m n. m.]: 1250 Krkonoše, 1350 Hrubý
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Jeseník, 1450 Malá Fatra, 1550 Velká Fatra, 1600-1700 Vysoké Tatry. Větší humiditou
klimatu s narůstající nadmořskou výškou jsou v evropských horách zvýhodněny druhy s
vyššími nároky na oceánické klima. Tyto druhy stoupají výše, než druhy kontinentálně
laděné: javor klen stoupá výše než mléč, ale mléč zasahuje dále do severní a severovýchodní
Evropy, dub zimní stoupá výše než dub letní, ale dub letní zasahuje dále do severní a
východní Evropy (na lesostepi), lípa velkolistá stoupá výše než lípa srdčitá, ale lípa srdčitá
zasahuje dále do severní a východní Evropy (až k Uralu).
Typ výškové vegetační stupňovitosti je prostorově limitován. Je ovlivňován zonálními
biomy. V každém geobiomu je vytvořena jiná vertikální stupňovitost vegetace.
V rámcisamotného geobiomu může být více typů vertikální stupňovitosti. Například v
rozsáhlých horských systémech jako Alpy nebo Kavkaz je variant vegetační stupňovitosti více
a to z důvodu rozdílného půdotvorného substrátu a mezoklimatu. Díky malé rozloze naší
země, je na našem území vytvořena pouze jedna vegetační stupňovitost. Vegetační
stupňovitost nemusí být výrazně vyhraněná ve všech geobiomech, např. ve střední Asii, step
přechází přímo v horskou studenou poušť (tedy ne v les).
Lesnická vegetační stupňovitost ČR
V lesnické typologické praxi se užívá vegetační stupňovitost charakterizovaná lesními
vegetačními stupňi (lvs). Ty představují gradient změny přirozené dřevinné skladby
s nadmořskou výškou, viz tab. 8. Při praktickém vylišování lvs se nevychází jen z
(1) nadmořské výšky, která je jistě základním gradientem ekologických faktorů, ale i z
(2) mezoklimatu, kdy např. geografická oblast panonská, je teplejší, než ostatní oblasti státu
nebo se mohou regionálně uplatňovat anemo-orografické systémy, (3) reliéfu, kdy se
klimaticky uplatňuje vrcholový fenomén, říční fenomén, inverzní fenomén, (4) expozice
půdotvorného podloží, které má vliv na albedo, vysýchavost substrátu, také je klíčové pro
půdní texturu a strukturu a z nich vycházející půdní fyzikální vlastnosti, (5) orientace svahu,
která ovlivňuje např. atlantické ladění svahů severního kvadrantu a (6) půdních podmínek,
zejména fyzikálních vlastností půdního druhu, s ním spojené tepelné kapacity půdy a míry
ovlivnění vodou, např. chladnější jsou hydromorfní půdy.
Lvs jsou pojmenovány podle hlavních dřevin, které jako potenciální vegetace dominují
(v ČR) na zonálních biotopech, na tzv. vůdčí ekologické řadě. Jedná se o biotopy, u kterých
nejsou ekologické vlastnosti stanoviště překryty nedostatkem nebo nadbytkem vody. Jsou to
následující lvs: 1. dubový (db), 2. bukodubový (bkdb), 3. dubobukový (dbbk), 4. bukový (bk),
5. jedlobukový (jdbk), 6. smrkobukový (smbk), 7. bukosmrkový (bksm), 8. smrkový (sm),
9. klečový.
Dřevinnou skladbou charakterizované lvs, jsou základními ukazateli pro nepřímé vyjádření
výškového klimatu (vertikální stupňovitosti). Pro označení lvs je rozhodující dřevinná
skladba souborů živné řady, kde existuje kromě výraznější diferenciace bohatých fytocenóz
i přímější závislost na výškovém klimatu. Ostatní ekologické řady jsou více méně pod
vlivem dalších ekologických faktorů. Z dřevinné skladby je buk ve svém přirozeném
rozšíření, klíčem k určování lvs na vodou neovlivněných stanovištích. Podílem a vzájemným
postavením buku a dubu (většinou pouze Quercus petraea) nebo buku a smrku, jsou pak
určeny lvs nižších, resp. vyšších poloh.
Pro střídavě vlhké a podmáčené půdy, na nichž je buk jako konkurent vyloučen, je přirozené
zastoupení jedle důležitým kritériem určení lvs. Klimatická stupňovitost vodou ovlivněných
stanovišť není příliš vyhraněna a určení lvs závisí především na přirozeném poměru jedle,
dubu letního (Quercus robur) a smrku, případně na složení bylinného patra. Na velmi
chudých půdách nebo na rašelinách, kde je dominantní smrk, případně borovice (Pinus
sylvestris, a P. rotundata), je již klimatická stupňovitost značně pochybná, stejně jako ve
směsi smrku s borovicí na stanovištích suchých borů (Randuška et al. 1986).
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Přirozené bory jsou vyloučeny z výškové stupňovitosti, vzhledem k jejich vazbě na extrémní
půdní podmínky. Jedná se o biotopy na litozemích, arenických podzolech, hořečnatých
rendzinách a na organozemních půdách.
Vegetační stupňovitost v ČR má také mírné odchylky, tj. varianty: (1) Suchá varianta jako
následek (a) deštného stínu na Lounsku a Žatecku, (b) zvýšeného výparu v nížinných
kotlinách v panonské květenné oblasti. (2) Humidní varianta způsobená zvýšenou vlhkostí
klimatu na svazích hor ovlivněných dešťonosnými větry na Frýdlantsku a v předhůří
Moravskoslezských Beskyd. (3) Kontinentální varianta se sice v ČR nenalézá, ale můžeme se
s ní setkat na Slovensku, na východních a jižních svazích Vysokých a Belanských Tater.
Tab. 8: Přehled lesních vegetačních stupňů v ČR podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.
Zastoupení lvs podle Plíva et Žlábek (1986)
Označení

Zastoupení podle
Nadmořská Průměrná roční Průměrné roční
typologických
Délka vegetační
výška
teplota
srážky
šetření na lesní půdě
doby (dny)
(m)
(oC)
(mm)
(%)

0 - bory

4,4

azonální společenstvo s těžištěm mezi 350-550 m n. m.

1 - dubový

6,6

< 350

> 8,0

< 600

> 165

2 - bukodubový

10,2

350-400

7,5-8,0

600-650

160-165

3 - dubobukový

22,3

400-550

6,5-7,5

650-700

150-160

4 - bukový

9,8

550-600

6,0-6,5

700-800

140-150

5 - jedlobukový

27,6

600-700

5,5-6,0

800-900

130-140

6 - smrkobukový

12,4

700-900

4,5-5,5

900-1050

115-130

7 - bukosmrkový

4,4

900-1050

4,0-4,5

1050-1200

100-115

8 - smrkový

2,0

1050-1350

2,5-4,0

1200-1500

60-100

9 - klečový

0,3

> 1350

< 2,5

> 1500

< 60

Procentické zastoupení je výsledkem sumarizací terénních typologických šetření na lesní půdě, tedy
vypovídá více o umístění našich lesů (lesní půdy) na úkor půdy zemědělské, tj. s ohledem
na nadmořskou výšku. Nejedná se tedy o potenciální zastoupení lvs na území ČR. Rozpětí
nadmořských výšek a hodnoty klimatických ukazatelů jsou orientační, nikoliv determinující. Znamená
to, že v jednotlivém lvs je zpravidla uvedený rozsah hodnot v daném atributu, ale z důvodů
geografických, geologických, pedologických může být mírně odchýlen.

Lesní vegetační stupně a jejich přirozená vegetace
1. lvs dubový – dominuje dub zimní, také dub šípák. V panonské biogeografické provincii
dub cér a jasan úzkolistý. Ostřice nízká, růže bedrníkolistá, mandloň nízká. Chybí buk a
bučinné druhy, pokud jsou zastoupeny, pak jen na vlhkých stanovištích. Jako intrazonální
respektive azonální společenstva jsou v tomto vegetačním stupni zastoupeny luhy, tvořené
dubem letním a bory na arenických půdách.
2. lvs bukodubový – dominuje dub zimní s bukem a habrem. Již jen výjimečně se vyskytuje
dub šipák a dub cér. Slabě sem zasahují druhy vyšších stupňů, ty chyběly v 1. lvs. Ve
výmladkových lesích je buk vyhuben a je nahrazen habrem a lípou srdčitou.
3. lvs dubobukový – dominuje buk s dubem zimním, habrem, lípou srdčitou a tisem
červeným. Nachází se zde produkční optimum dubu zimního a habru. Vodou ovlivněná
stanoviště obsazují dub letní a jedle bělokorá. Vyznívají zde lípa malolistá, tušalaj, ptačí zob,
růže galská, brslen bradavičnatý, hloh jednoblizný, mahalebka, hrachor černý, kamejka
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modronachová a ochmet evropský. Zasahuje sem bukovinec osladičovitý, netýkavka
nedůtklivá a klen.
4. lvs bukový – dominuje buk lesní, slabě zastoupeny jsou jedle bělokorá a dub zimní.
Nachází se zde produkční optimum buku. V bylinném patru dominují druhy: mařinka vonná,
samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá, bika hajní. Vyznívají: zimolez pýřitý, srstka angrešt,
brslen evropský, dub zimní, habr obecný. Zasahují sem: růže alpská, bez hroznatý, věsenka
nachová, měsíčnice vytrvalá, kokořík přeslenitý, kyčelnice žláznatá (v karpatské provincii).
Na glejích jihočeské pánve je tento vegetační stupeň reprezentován dubo-jehličnatou
variantou, tvořenou dubem letním, jedlí bělokorou a lípou malolistou, v inverzních polohách i
smrkem ztepilým.
5. lvs jedlobukový – dominují buk lesní, jedle bělokorá a přimíšen je smrk ztepilý. Nachází
se zde produkční optimum smrku. Chybí zde již habr a dub zimní, ten ještě může být
výjimečně zastoupen. Na těžkých půdách se vykytuje jedle belokorá. Modřín opadavý je
zastoupen na přirozených stanovištích v Nízkém Jeseníku. Dále se vyskytují: olše šedá,
zimolez černý a bez hroznatý. V bylinném podrostu jsou zastoupeny bučinné druhy, jako
kostřava lesní. Do inverzních poloh sestupují horské druhy. Vyznívají zde jilm drsný, lípa
velkolistá, líska obecná, růže šípková. Z vyších poloh sem zasahují: žebrovice různolistá,
kýchavice bílá, plavuň pučivá, dřípatka horská (v oblasti jižních Čech). Od tohoto stupně již
převažují srážky nad výparem.
6. lvs smrkobukový – zastoupeny buk lesní, jedle bělokoráa a smrk ztepilý. Vtroušený je
klen. V podrostu se četně vyskytují druhy: věsenka nachová, kokořík přeslenitý a kostřava
lesní. Na chudých půdách je zastoupena třtina chloupkatá. Jednotlivě jsou zastoupeny tzv.
smrkové druhy (viz 7. lvs).
7. lvs bukosmrkový – dominuje smrk ztepilý, přimíšeny jsou jedle bělokorá, buk lesní a klen.
Buk ustupuje do podúrovně. Klesá zastoupení jedle bělokoré. Vyznívá jasan ztepilý.
V podrostu jsou zastoupeny tzv. smrkové druhy: podbělice alpská, bika lesní, kamzičník
rakouský, lipnice Chaixova, hořec tolitovitý. Jako půdní typ dominují humusové podzoly.
8. lvs smrkový – zcela dominuje smrk ztepilý. Chybí buk lesní a jedle bělokorá nebo jsou
zakrslé. Na živných půdách je dosud zastoupen klen. Na horní části stupně se nachází horní
hranice lesa. Bylinný podrost je shodný se 7. lvs. Na chudých půdách dominuje třtina
chloupkatá, metlička křivolaká a kapraď rozložená. Na stromech pro značnou vzdušnou
vlhkost mohou být zapodmínky neznečištěného vzduchu epifytické lišejníky jako např.
provazovka a vousatec.
9. lvs klečový – leží nad horní hranicí lesa. V tomto stupni se nachází horní hranice stromová,
kterou představuje hloučkovité uspořádání rodinek smrků množících se hřížením, zejména po
směru převládajících větrů. Do větší nadmořské výšky smrky přecházejí do zakrsklého
vzrůstu. V závislosti od svého přirozeného biogeografického rozšíření může být zastoupena
kleč. Tam, kde se kleč přirozeně nevyskytuje, je zastoupen jen zakrsle rostoucí smrk (Hrubý
Jeseník). Přímíseny jsou: jeřáb ptačí, vrba slezská, bříza karpatská, vrba laponská. Z bylin je
zastoupen např. koprníček bezobalný.
0. lvs bory – je vylišován jako přirozená stanoviště borovice lesní nebo borovice blatky, na
půdně podmíněných stanovištích. Jedná se o azonální společenstva na mělkých vápencových
nebo hořečnatých rendzinách, na lithozemích, rankerech, arenických podzolech a vodou
ovlivněných půdách od glejů po rašeliny. Tento stupeň je vylišován mimo rámec klimatické
stupňovitosti, vyskytuje se převážně v nadmořských výškách patřících do 2. až 4.
klimazonálního lvs.
Inverzní zvrstvení lvs
V horských, říčních údolích dochází k opačné následnosti vegetačních stupňů. Na dně údolí
se vyskytuje rostlinstvo vyšších poloch a na horních hranách údolí jsou společenstva
43

odpovídající obecně panujícímu makroklimatu území. Příklady: V NP Podyjí se mohou
na dně říčního údolí vyskytovat submontánní prvky vyskytující se až ve 4. lvs a vyšším. Výše
do svahu se pak vyskytují společenstva lvs okolní krajiny, tj. 2.-3. lvs. Nebo se v horách
vyskytují bezlesé mrazové kotliny s klečí pod pásem smrkového lesa. Inverzního zvrstvení
vegetačních stupňů způsobeno jednak (1) stékáním chladného vzduchu do údolí a (2) nízkým
stupněm oslunění, který vede k nepříznivé radiační bilanci v sevřených, hlubokých údolích.
Na pohyb vzdušných mas, má vliv sklon terénu, šířka a tvar údolí, zalesněnost svahů
Zonální a azonální rostlinná společenstva
Zonální společenstvo odpovídá klimatu a běžným hydrologickým podmínkám klimatické
zóny. Intrazonální společenstvo se vyskytuje ve změněných půdních nebo klimatických
podmínkách jednoho nebo dvou sousedních vegetačních pásů. Např. zasolené půdy v biomu
stepí a biomu polopouští nebo rašeliniště v biomu severského jehličnatého lesa a biomu
opadavého lesa mírného pásu. Azonální společenstvo se vyskytuje na biotopech, kde
klimatické podmínky vegetačního pásu jsou překryty výrazněji se uplatňujícím ekologickým
faktorem. Takový ekologický faktor se uplatňuje ve všech vegetačních pásech (např.
společenstva sutí, skal). Extrazonální společenstvo je společenstvo jednoho vegetačního
pásu přesahující do vegetačního pásu jiného, díky mezo-klimatu. Tento fenomén je také
označován jako zákon předstihu (Moravec et al. 1994). Např. submediteránní prvky
vyskytující se na jižně orientovaných svazích v pásu listnatých opadavých lesů.
Mikroklima říčního údolí, tzv. říční fenomén
Klimaticky jej lze charakterizovat: (1) teplotními rozdíly v průběhu dne a noci. Velké rozdíly
mezi dnem a nocí nastávají zejména za jasného počasí, na jaře a na podzim, při horní hraně
údolí. (2) A teplotními rozdíly mezi opačně orientovanými svahy údolí v průběhu slunného
dne. Kdy svahy jižního kvadrantu se ohřívají, nastává vzestupné proudění vzduchu. Zároveň
nastává padavý tok chladného vzduchu po severních svazích údolí a jeho následné zahřívání
a výstup po osluněných svazích. Večer oběh vzduchových mas ustává. Dno údolí se
vyznačuje klimatem oceanicky laděným a okraje údolí klimatem kontinentálně laděným.
Velikost pohoří
Velikost horstva má vliv na kontinentální charakter jeho klimatu. Se zvětšujícím se rozsahem
pohoří se směrem do jeho středu zvyšuje kontinentalita, vegetační stupně se posouvají
do vyšší nadmořské výšky. Princip spočívá v tom, že vnitřní části rozsáhlého pohoří, zejm.
jeho horská údolí, si uchovávají vyrovnanější průběh teplot. Zima je dlouhá a tuhá, bez
zimních oteplení. Potom nastává krátké přechodné jarní nebo podzimní období a léto je
krátké, teplé a suché bez ochlazení. Tento průběh ročních teplot poskytuje poněkud delší
vegetační dobu (teploty nad 10oC), než jaká se nachází na okrajích pohoří nebo v pohoří
stejně vysokém, ale nerozsáhlém bez vnitřního klimatu. Horská kontinentalita představuje
klimatický fenomén v podobě velké denní teplotní amplitudy a nízkých dešťových srážek.
Horní hranice lesa (HHL)
Je linie, nad níž společenstvo dřevin nesplňuje atributy lesa. HHL je vymezena souborem
ekologických faktorů, zejména délkou vegetační doby. HHL bývá velmi výrazná, náhlá.
Hranice lesa je dána (1) orientací svahů, (2) větrem, (3) lavinami, (4) půdou a (5) reliéfem.
Délka vegetační doby je určující faktor pro rozšíření rostlin, ve smyslu utváření vegetační
pásmovitosti a vegetační stupňovitosti. Tak např. borovice lesní, dřevina rostoucí ve vysokých
severních šířkách nebo kosodřevina rostoucí nad horní hranicí lesa, mají nároky na délku
trvání vegetační doby menší než smrk ztepilý. Proto tyto dřeviny na něj navazují ve vyšších
zeměpisných šířkách, respektive nadmořských výškách. Pro krátkou vegetašní dobu a
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kontinentálně laděné klima, se rostlinná společenstva hor mírného pásu, podobají
společenstvům zonálního boreálního biomu.
Horní hranice stromová leží nad HHL. Je to linie, nad níž dřeviny nedosahují stromového
vzrůstu, přestože se jedná o botanické druhy, které ve svých optimálních růstových
podmínkách stromovitého vzrůstu dosahují. Nad touto linií tak tvoří zakrslé, poléhavé formy.
Hlavní příčinou neschopnosti dosáhnout stromového vzrůstu je příliš krátká vegetační doba
pro vyzrání asimilačních orgánů a výhonů. Jestliže je vegetační doba kratší asimilační orgány
(jehlice) nejsou dostatečně vyzrálé, zejm. jejich pokožkové a kutikulární vrstvy. Nejsou
odolné k vysýchání mrazem, tj. k fyziologickému suchu.
Stupeň alpínský leží nad nad souvislou hranicí lesa, nachází se v něm horní hranice
stromová. Je to výškový vegetační stupeň ve tvořený keříkovými společenstvy vrb (vrba
laponská, v. šípovitá), břízy karpatské, pěnišníků (pěnišník rezavý – Rhododendron
ferrugineum a p. chlupatý – R. hirsutum), rybízů (rybíz klasnatý, r. alpský), kosodřeviny a
skupinek – rodin stromovitých a zakrslých smrků. (Moravec et al. 1983).
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 11):
Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. Acadamia, Praha, 403 p.
Moravec J. et al. (1983): Rostlinná společenstva České socialistické republiky a jejich ohrožení. Severočes. přír.,
Litoměřice, append. 1983/1:1-110.
Plíva K. et Žlábek I. (1986): Přírodní lesní oblasti ČSR. MLVH ČSR, SZN Praha, 313 pp.
Randuška D., Vorel J. et Plíva K. (1986): Fytocenológia a lesnická typológia. – Príroda, Bratislava.

12 Chorologie dřevin ve střední Evropě
Lesní společenstva lze popisovat v různých časových rovinách a kritériích:
Potenciální přirozená vegetace je vegetace, jaká by se na stanovišti vyvinula za
předpokladu, kdyby ustala hospodářská činnost člověka. Lidské zásahy do biotopů zahrnuje
mezi faktory ovlivňující vegetaci, tzn., že stanoviště pozměněná melioracemi, vodními díly
modeluje jako fytocenózy vlastní kvalitě biotopu, např. současná hladina přehrady je také
mapována jako vodní plocha a lesní společenstva v okolí zátopy, pokud jsou ovlivněny
zvýšenou hladinou spodní vody, jsou mapovány jako hygrofytní lesní společenstva. Lesnická
typologie má charakter mapování potenciální přirozené vegetace.
Rekonstruovaná vegetace nebere v potaz hospodářskou činnost člověka a stav vegetace
modeluje před jeho hospodářským zásahem do přírody, např. zatopená oblast přehrady je
mapována jako les až po předpokládanou přírodní břehovou linii.
Aktuální vegetace je vegetace, která roste na stanovišti v určitém čase. To znamená, že je-li
mapována aktuální vegetace stanoviště, je mapován aktuální stav rostlinného společenstva,
bez ohledu ve které sukcesní fázi se společenstvo zrovna nachází (např. rostlinné složení ve
spárách chodníku, nebo rostlinné složení lesní paseky).
Chorologické a pedologické aspekty ovlivňující zastoupení hlavních dřevin
Chorologie je nauka o rozšíření druhů. V postglaciálním období v průběhu změn klimatu
do střední Evropy pronikaly jednotlivé vegetační pásy, ty však musely překonávat migraci
zamezující překážky – speciální chorologické důsledky. Vznikaly tak různé chronoelementy
a migroelementy. Reliktní vegetace pak nacházela útočiště na refugiálních substrátech
(humolity, erodované vápence, hadce, písky). Za chronoelement můžeme považovat jeřáb
sudetský v Krkonoších, za migroelement popelivku sibiřskou na Šumavě. Do určitých oblastí
45

z důvodů geografických bariér jako jsou horská pásma, říční údolí nebo rozsáhlá intrazonální
společenstva nebo také vznikající kulturní krajiny s počátkem neolitu se nemusely některé
druhy rozšířit, tento jev se nazývá migrační stín.
Chorologické zvláštnosti lesních dřevin v ČR – jedná se o botanická zjištění, výskyt dřevin
je však člověkem pozměněn
Borovice lesní a reliktní bory – někdy také nazývané pro svázanost s ekotopem skal jako
skalní bory. Refugiální výskyt. Výskyt (přestože rozptýlený) borovice lesní je pro oblast
Hercynie charakteristický – Česká křídová tabule, západní Čechy, Třeboňská pánev, ostrožny
kaňonů řek.
Borovice blatka (Pinus rotundata) je endemitem rašelinných pánví Českého masivu.
V současnosti je pokládána za druh shodný s tzv. horskou blatkou (P. uncinata) rostoucí
v kontinentálních středech západních Alp a na HHL v Pyrenejích je pokládána za jiný, blatce
pouze příbuzný taxon. Blatka Českého masivu je pokládána za původní populaci taxonu, ze
které vznikly populace horské blatky (Businský sec. Musil et Hamerník 2008).
Borovice kleč se přirozeně dochovala v alpínském stupni Krkonoš a na hydromorfních
půdách příp. suťových rozpadech Šumavy, Novohradských hor, Krušných hor a Jizerských
hor. Výskyt druhu pod hranicí lesa na rašelinných půdách nebo sutích má refugiální charakter.
V případě refugiálních populací na rašelinách Krušných hor, Šumavy a Novohradských hor se
někdy jedná o hybridní druh mezi klečí a borovicí blatkou, nazývaný borovice vrchovištní
(P. ×pseudopumilio) nebo se jedná jen o hybridní roje mezi rodičovskými druhy, taxonomické
zařazení těchto populací je obtížné. Kleč se nevyskytuje přirozeně v alpinském stupni
Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, tam je pouze vysazená. Vysvětluje se to tím, že
v čase klimatického optima les zcela pokryl vrcholové partie pohoří a tento na světlo náročný
druh tak vyhubil. Porosty kleče v Krkonoších byly v průběhu 19. století klučeny aby uvolnily
místo produkci sena a posléze od 20. let 20. století byly alpíské polohy opět až nekriticky
klečí zalesňovány, někdy i klečí neidigenního původu.
Modřín evropský po odeznění glaciálu migroval do hor Karpat a Alp. V celkově nízkých
polohách Hercynika neměl v postglaciálu kompetiční schopnosti. V Hercyniku se vyskytoval
ve vrcholném glaciálu v podobě parkového lesa v chráněných údolích řek. V postglaciálu se
mu nepodařilo migrovat do Skandinávie. Reliktní lokalita výskytu na území státu se nachází
v oblasti Nízkého a východního předhoří Hrubého Jeseníku, kde roste na suťových rozpadech.
Imigroval od východu ze Slezské nížiny, tam je také doposud.
Buk lesní je v jihočeských pánevních oblastech vzácný. Pánevní oblasti, v nadmořské výšce
400-500 m tohoto regionu mají půdy s nadbytkem spodní vody (gleje). Tato nadmořská výška
by na zonálním typu biotopu (na tzv. vůdčí řadě) představovala 3. - dbbk lvs a 4. - bk lvs, tedy
vegetační stupně optimální pro buk. Buk na podmáčených půdních typech neroste. Proto je
v jihočeské pánevní oblasti vylišována tzv. dubo-jehličnatá varianta 4. - bukového lvs.
Znamená to, že na tamních podmáčených půdách rostou dub letní, jedle bělokorá a smrk
ztepilý. Tyto dřeviny vyšší obsah vody v rámci své ekologické valence tolerují. Vyšší obsah
vody v půdě, činí půdy „chladnějšími“, to se projevuje i posunem společenstva do vyššího
vegetačního stupně. Připomenout si zde můžeme skutečnost, že v epiatlantiku buk jako klín
vniká mezi vegetační stupeň dubu a a vegetační stupeň smrku. Buk tak smrk vytlačuje z jeho
ekologického optima v montánním stupni a jeho ekologickou niku tak omezuje
do supramontánního a subalpínského stupně.
Dub zimní se v jižních a jihozápadních Čechách téměř nevyskytoval, v uvedených regionech
je však již hospodařením člověka introdukován.
Naopak v tamní krajině převládá dub letní, mimo lesní porosty je jeho výskyt obvyklý
na kamenných snosech, na rybničních hrázích, v silničních alejích.
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Habr se téměř nevyskytuje v západní polovině Čech. Vysvětlení pro to mohou být, že buď
nestihl oblast osídlit, nebo tam jsou pro tuto dřevinu příliš chudé půdy a příliš oceánicky
laděné klima.
Javor babyka chybí i přes příhodné podmínky v jižních a jihozápadních Čechách a v nižších
polohách Českomoravské vysočiny.
Jasan ztepilý původně chyběl v potočních luzích jihozápadních Čech.
Jilm vaz a jilm habrolistý nezasahují do západních a jižních Čech.
Topol bílý nezasahuje do niv Čech, původní v nivách na Moravě.
Reliktní stanoviště představují reliktní skalní bory, lavinové dráhy, oba biotopy jsou útočiště
glaciálních reliktů, zařadit sem lze také lesostepní společenstva, ale jejich kontinuita
do současnosti je diskutabilní, spíše jsou dochována činností člověka. Lze sem řadit i půdní
substráty význačných fyzikálních nebo chemických vlastností, zajišťující přežití některých
reliktních rostlin: vápence, hadce.
Fenomén v ekologii (ekofenomén)
Ekofenomén je vyhraněný soubor procesů a stanovišť s charakteristickou biotou podmíněný
geologickým podkladem a reliéfem terénu v určitých plošně omezených okrscích, které se
svou biodiverzitou vymykají z okolní krajiny. Ekofenomény (dále jen fenomény): vrcholový,
říční, krasový, dolomitový, hadcový, pískovcový, sem také patří jako ekologický fenomén
anemo-orografický systém.
Vrcholový fenomén – Projevuje se: (1) klimaticky – větrem, teplotou, osluněním, námrazou,
sněhem; (2) edaficky – zakyselením půd, půdní degradací, sníženou vlhkostí, vyšším podílem
skeletu; (3) vegetačně – tvarem rostlin, druhovým zastoupením (xerofyty, acidofyty).
Vrcholový fenomén se projevuje na vrcholech kup v Českém středohoří, také na temenech
pleší na Křivoklátsku. Příklady: nádeštné svahy Milešovky mají méně srážek než závětrné –
tam teprve srážky dopadají, výskyt rostlinných společenstev v závislosti na světových
stranách a deformace stromů meteorologickými podmínkami. Velká pleš (Křivoklátsko):
mělké a vysýchavé půdy, oligotrofní, kontinentálně laděné mikroklima. Nejvyšší vrcholy
našich hor: vlivem vlhkého a chladného klimatu se zpomaluje humifikace, vytváří se
nepříznivé fulvokyseliny, a v případě na báze chudých půd (na chudých silikátových
horninách) dochází k intenzivnímu vymývání zbytků bází a posléze oxidů hliníku a železa –
nastává tak podzolizační proces. Zde v horách deformace stromů – vlajkové koruny stromů
vlivem obrusu krystalky zmrzlého sněhu.
Říční fenomén – Je výrazným ekologickým fenoménem, kdy obvykle hluboko zakleslý tok,
často měnící svůj směr podle tektoniky hornin vytváří různorodé podmínky pro mnoho
rostlinných společenstev ve srovnání s často geomorfologicky málo členitou krajinou nad
hranou říčního údolí tedy i s chudší diverzitou ekologických podmínek (a tím také
společenstev). Příkladem mohou být hluboká údolí řek na JZ Moravě – Oslava, Rokytná,
Jihlava, Dyje. Říční fenomén si můžeme definovat: 1) skalní výchozy (expozice chemismu
horniny), 2) členitý reliéf, různě tvrdých hornin, kaňonovité soutěsky, 3) členitý, pestrý
chemizmus půd směrem od horní části říčního údolí k jeho dnu se zvětšuje hloubka půdy,
narůstá pH, to vše vlivem splavování látek a půdních částic, 4) modifikace mikroklimatu
(a) orientace ke světovým stranám, míra přímého oslunění vlivem sevřeného údolí a jeho
orientaci, (b) usměrnění vzdušného proudění a srážek, (c) zvrat vegetační stupňovitosti,
(d) marginální typy klimatu nepřítomné mimo svahy říčního toku), 5) ekologické niky pro
biotu na marginálních ekologických podmínkách regionu (vysoká druhová diverzita
stanovišť) při porovnání rozdílnosti typů biotopů v závislosti na orientaci svahu je
charakteristický největší rozdíl v horní polovině údolí, kde tento rozdíl vyvolává výrazné
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oslunění, 6) vodní tok – splavování – migrační cesta, 7) útočiště (a) před činností člověka, (b)
reliktní stanoviště raného postglaciálu – v chladných hlubokých soutěskách se zachovala
chladnomilná raně postglaciální biota.
Krasový fenomén – Je vázán na geologické podloží vápenců, ve kterých jsou vyvinuty
krasové jevy, tzn. je vytvořen geomorfologicky značně členitý terén. Projevuje se:
(1) Klimaticky – hluboká, semknutá údolí – zvrat klimatických stupňů, mikroklima různých
orientací skalních bradel, mrazové kotlíky závrtů. (2) Edaficky – rendziny svým fyzikálním
charakterem mají menší tepelnou kapacitu a jsou proto teplejší a tak jsou schopny hostit na
teplo náročnější druhy, které jinak ve svém jižnějším areálu rostou i na silikátových půdách
(výjimkou jsou však terrae calcis, ty naopak patří mezi půdy těžké). Dalším půdním faktorem
je odvápnění a zakyselení půd závrtů jako protipól ke skeletovitým, na báze bohatým
neutrálním rendzinám na škrapech. Závrty také mohou být sezóně zatopeny a hostit tak druhy
indikující pseudooglejení a oglejení. (3) Vegetačně, tj. pestrým zastoupením druhů různé
ekologické indikace jako např. přítomností xerofytů, acidofytů, kalcifytů, hygrofytů.
Hadcový fenomén – Je určen nadbytkem hořčíku v půdním substrátu pro rostliny toxický,
způsobuje zakrslý růst. Půdním typem jsou hořečnaté rendziny, ty se postupně o hořčík
vymýváním ochuzují a stávají se z nich kyselé, oligotrofní půdy. Projevuje se: (1) edaficky –
hadce jsou ke zvětrávání odolné – četné skalky, půdní substrát je vysýchavý, půdy místy
zbavené hořčíku vyluhováním, jsou potom kyselé a na živiny chudé; (2) vegetačně – zakrslý
růst dřevin, druhovým zastoupením (xerofyty, acidofyty, bazifyty, a na hadce vázané druhy).
Pískovcový fenomén – Spočívá v součinnosti geomorfologických tvarů utvářených
pískovcem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Znamená to, že pískovec poskytuje
svými erodovanými útvary dramatický terén mikroklimaticky značně rozrůzněný (hluboké
úpady, soutěsky), pískovec je hornina s vysokou pórovitostí, prostupná pro vodu, chemizmus
pískovce může být v jeho různých polohách rozdílný od kyselého na živiny velmi chudého
křemitého pískovce po pískovce vápnité, pískovce také mohou být překryty eolickými
sedimenty – spraší (bohatá na živec a uhličitan vápenatý), nebo prostoupeny proniky různě
bohatých vyvřelin čediče, trachitu. Tento komplex ekologických podmínek (fenomén)
umožňuje výskyt v úzkém sousedství teplomilných, vápnomilných druhů na jižních
orientacích spolu s montánními, oligotrofy na svazích severního kvadrantu. Územní celky,
kde se projevuje pískovcový fenomén: NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce,
CHKO Kokořínsko, CHKO Český ráj, CHKO Broumovsko.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 12):
Jeník J. et Slavíková J. (1961): Vegetační problémy střední Vltavy a jejích přehrad. In Jeník J. ed.: Vegetační
otázky při budování vodních děl, p. 18-35. ČSAV, Praha.
Kubíková J. (2005): Ekologie vegetace střední Evropy. Díl I. Univerzita Karlova – Karolinum. Praha. 129 p.
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13 Dynamika středoevropských lesů
1. lesní vegetační stupeň (lvs)
V tomto lvs charakterizovaném nejdelší vegetační dobou se nacházejí dvě rozdílná
společenstva: zonální společenstva, které představují teplomilné doubravy a část acidofilních
doubrav a intrazonální společenstva, kterými jsou lužní lesy.
Klimazonální lesy 1. lvs – jsou lesy na různě bohatém geologickém podloží, limitujícím
ekologickým faktorem je nedostatek vody. Proto tyto lesy vykazují gradient v míře
stromového zápoje a výšce stromů a také jsou různorodé ve složení fytocenóz (též
ve dřevinné skladbě) v závisloti od půdotvorného substrátu a geografické oblasti (Hercynské
n. Panonské). Na karbonátových substrátech dominuje dub zimní, dub šípák a dub cér (ten
pouze na jižní Moravě). Charakteristickými zástupci těchto společenstev jsou bazifilní
dubové řídkolesy – Lathyro collini-Quercetum pubescentis. Stromové patro horizontálně
nezapojené – stromy tvoří skupinky, mozaiky hloučků různého věku. Stromy jsou nízké nelze
rozlišit stromové a keřové patro. Habitus stromů se blíží k habitu keře. Druhově velmi bohatá
společenstva. Koexistence všech vývojových stádií i na malé ploše. Tato společenstva
ve střední Evropě mají charakter extrazonálního výskytu, s přimíšenými prvky mezofilních
bukových lesů. Takové lesy se vyskytují v submediterání části Evropy, tam zaujímají
suprakolinní a nižší montánní stupeň, tam však v podrostu jsou mezofilní prvky nahrazeny
prvky skalních stanovišť.
Lužní lesy jsou lesní společenstva vázaná na záplavový režim a vysokou hladinu spodní
vody. Půdním typem jsou různé typy fluvizemí – tj. různé míry zrnitosti substrátu a obsahu
humusu, nebo míry vzlínání podzemní vody. Půdní charakteristika dolních toků našich řek je
poznamenána historickou činností člověka – spodní vrstvy půdního profilu v nivě dolního
toku tvoří štěrkové a písčité vrstvy, teprve díky odlesňování povodí středního toku ve
středověku tvoří mohutnou vrchní vrstvu hlinité nánosy. Došlo také k přemodelování
půdního koryta, uložení plavenin a vytvoření teras. Lužní lesy jako společenstvo lze ve střední
Evropě nalézt až do výšky 1000 m n. m.
V lužních lesích pravidelně nastávají záplavy, ty lze považovat za typické disturbance
s veškerými jejich charakteristikami: (1) frekvencí, tj. periodicitou, (2) trváním, tj. dobou
zaplavení a s tím spojenou mírou hypoxie (3) dynamikou proudění, tj. míře ukládání
a odnosu materiálu a velikosti přemisťovaných částic. Proto na příčném průřezu nivou, se
vzdáleností od toku můžeme v závislosti (1) na míře disturbance záplavami a (2) výši
spodní vody pozorovat vegetační gradient od pobřežních vrbin, po přechodový luh, tvrdý
luh, který již navazuje na nelužní les (např. habrová doubrava), tj. mezofilní les,
neovlivňovaný záplavami a fluktuující hladinou spodní vody.
Pouze malá část lužních lesů byla lesy kontinuálně, byly to většinou různou mírou
člověkem využívané mokřady a louky. Např. bylo zjištěno, že pouze 25 % jihočeských lesů
má historickou kontinuitu. Avšak pokud lužní lesy zůstaly zachovány, nebyly to pralesy, ale
byly intenzivně užívány. To znamená, že byly proředěny, a pěstovány jako les střední,
světlo umožnilo růst trav. Tedy byly užívány k (1) lesnímu polaření, (2) lukaření (kosení
trávy na seno), (3) pastvě, (4) těžbě dřeva.
Luhy jako intrazonální společenstva přesahují jeden nebo více vegetačních pásů nebo
vegetačních stupňů, proto zde budou zmíněny jejich ekologické varianty ve vegetačních
stupních vyšších.
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Pobřežní vrbiny jsou různého typu podle intenzity proudění vody, zásobení živinami
a zrnitostním složením půdy:
Vrbiny s vrbou bílou – měkký luh – představuje porosty v 1-2. lvs na nižší říční lavici pod
vlivem delšího trvání záplav a vyšší hladinou spodní vody než ve tvrdém luhu. Obyčejně je
lokalizován na břehy velkého vodního toku s pomalu proudící vodou a na zarůstající slepá
ramena. Zastoupeny jsou vrba bílá, topol bílý, topol černý, v podrostu dominují mokřadní
rostliny. Cyklus do 100 let.
Vrbiny s vrbou trojmužnou a vrbou nachovou (2.-3. lvs) – bohaté půdy středních toků.
Vrbiny s vrbou křehkou (3.-5. lvs) – rychle proudící vody podhůří hlinotopísčitých půd.
Vrbiny s vrbou lýkovcovou (4.-5. lvs) – horské, bystřinné toky se suťovými náplavy.
Vrby představují nejúspěšnější stromové kolonizátory náplavů a to jak generativní tak
vegetativní cestou. Jejich limitujícím ekologickým nárokem je jejich náročnost na světlo,
proto jsou omezeny do břehových porostů, jinde jim konkuruje (stínem) vzrůstný luh.
Tvrdý luh, jilmová jasenina – Ulmeto-Fraxinetum. Lužní les v 1. - 2. lvs je tvořený zejména
dubem letním, jasanem ztepilým, jasanem úzkolistým a jilmem habrolistým. Nachází se na
vyšší říční lavici než měkký luh. Toto společenstvo má výraznou dvouvrstevnou strukturu.
V horní vrstvě jsou zastoupeny dub letní, jasan ztepilý a jasan úzkolistý (ten pouze v oblasti
Dolnomoravského úvalu). Spodní vrstvu tvoří jilm vaz, jilm habrolistý, topol černý a
přimíšena je lípa srdčitá. Keřové patro tvoří střemcha obecná, bez černý, brslen evropský,
svída krvavá. Cyklus nepřekračuje 300 let. Dub letní se dožívá 350 let, ojedinělé stromy pak
400 let. Za jednu generaci horního patra, tj. zejména dubu letního se obmění spodní stromové
patro cca čtyřikrát. Příkladem takového společenstva je NPR Soutok u Lanžhota.
Přirozená schopnost dubu letního prosadit se v konkurenčním prostředí tvrdého luhu je
sporná. Stinné vysokokmenné lužní lesy jak je známe dnes, jsou realitou posledních 150-200
let. Z pohledu dlouhověkosti dubu letního stojíme před otázkou, jak se této dřevině před cca
250 lety dařilo prosadit za dominantní, kosterní dřevinu. V současnosti staré duby z horní
etáže vypadávají, ale nejsou nahrazovány novým dorostem dubu z důvodu přílišného stínu
stromových pater. V nárostu se naopak prosazují jasany jilmy a lípa srdčitá. Lze tedy soudit,
že dub byl v historické době preferován a představoval dřevinu horního patra středního lesa
nebo vůbec dřevinu pastevního lesa pro své žaludy. V prosvětleném pastevním lese se jeho
obnova lépe dařila.
Potoční olšiny, zastoupené v 1.- 6. lvs, doprovázejí menší toky, zpravidla s rychle proudící
vodou, od nížin až do hor. Dominantní dřevinou jsou olše lepkavá a olše šedá, ta převládá
v nadmořské výšce nad 600 m. Míra sukcesní vyzrálosti tohoto společenstva je patrná
z přítomnosti dalších dřevin mimo olše, kdy jsou zastoupeny jasan ztepilý, lípa malolistá,
javor klen, jilm drsný, střemcha ptačí. Jasan chybí v tomto společenstvu v jižních Čechách,
patrně z migračních důvodů. Generativní zmlazení olší je pod zápojem nejen vlastního
taxonu, ale i dřevin vyšší sukcesní úrovně omezené, protože olše pro své zmlazení vyžaduje
dostatek světla. Proto jsou olše postupně nahrazovány jinými dřevinami.
Prameništní olšiny (1.-5. lvs) jsou buď v bezodtokých pánvích, horních částech toků, nebo
terénních depresích širokých říčních niv. Ve vyšších polohách se vedle dominantní olše
uplatňuje smrk ztepilý, v nižších pak jasan ztepilý.
Mokřadní olšiny (1.-5. lvs) rostou na podmáčených stanovištích, se vzlínající spodní vodou.
Často mladá společenstva olší po kosených podmáčených loukách, vzniklé v průběhu
posledních 100 let. U tohoto společenstva se jako jedna z teorií vývoje společenstva
předpokládá cyklická stabilita – periodické střídání bezlesého mokřadu a mokřadní
olšiny. Olšina vzniká na mokřadu, svrchní vrstvy slatiny odvodní svou transpirací, tím podnítí
50

mineralizaci slatiny, tím začne terén poklesávat a zamokřovat se olše z důvodu hypoxie
počnou chřadnout, a transpiraci sníží a lokalita se ještě více zamokří a porost tak odumírá
a dochází k rozvoji mokřadní vegetace a opětovnému hromadění organické hmoty aby byla
zase invadována olší. Také však hromadné odumírání olší může být způsobeno dožíváním
stejnověkých porostů vzniklých jednorázovým zmlazením olší po ukončení hospodaření
na mokrých loukách, nebo zásahem do hladiny spodní vody, např. vypuštění vodní nádrže
nebo naopak ucpání odvodňovacího příkopu.
2. - 3. lesní vegetační stupeň reprezentují hájové lesy, dominantními dřevinami jsou dub
zimní, habr obecný a buk lesní. Druhová skladba je zde modifikována podle množství vody a
živin v půdě. Charakteristická společenstva jsou habrové doubravy – Melampyro nemorosiCarpinetum. Ale pro podobnou generační dynamiku jsem lze též zahrnut společenstva, která
stojí na rozhraní prvního a druhého lvs tj. mezofilnější společenstva teplomilných
a acidofilních doubrav jako např. břekové doubravy – Sorbo torminalis-Quercetum
(společenstva jižních kvadrantů na středně bohatých půdách), mochnové doubravy – Potentilo
albae-Quercetum (společenstva na těžkých pseudooglejených půdách) nebo bikové doubravy
– Luzulo luzuloides-Quercetum petraeae (společenstva severních kvadrantů na kyselé půdě).
Struktura společentstev je dvojvrstevná. Horní vrstva – dub zimní, buk lesní. Dub zimní jako
světlomilná dřevina převažuje horní vrstvě. Ve spodní vrstvě jsou dub zimní, habr, buk. Horní
stromové patro propouští dostatek světla a umožňuje tak růst stromů v patrech spodních, čím
chudší stanoviště tím je korunový zápoj horní úrovně řidší, vyšší vertikální rozrůzněnost –
umožněna je existence spodních pater. Na bohatších stanovištích je spodní patro jen slabě
vyvinuto nebo chybí. Délka cyklu 250-300 let, tj. určená fyzickým dožitím hlavní
porostotvorné dřeviny a to dubu zimního. Fáze odrůstání – téměř vždy velká zásoba dubu
zimního semenáčů v podrostu mohou ihned odrůstat, semenné roky každé 3 roky. Stádium
optima je dlouhé – trvá cca 100 let. Fáze stárnutí a rozpadu nastává od stáří od 250 let, duby
začínají samovolně usychat a vyvracet se vyskytují se kořenové hniloby (často je způsobuje
Inonotus dryadeus). V pokročilé fázi rozpadu se vytváří struktura podobná výběrnému lesu.
Ve fázi rozpadu horního patra probíhá uchycení a odrůstání světlomilných dřevin – hrušeň
polnička, břek, oskeruše, tyto stromy pak z porostu vypadávají (dožívají) ve stádiu jeho
optima. Dosahují kratšího věku (ca 120-180 let) než dub zimní (300 let). Spodní stromové
patro se 2-3x obmění za dobu trvání horního patra tvořeného dubem zimním. Nositelé
hlavního patra ve stádiu dospělosti byli jedinci vrůstavými ve stadiu dorůstání (tj. cca v 15
letech). Hlavní vrstva má věkové rozpětí cca 40 let (tj. poměrně malé). Rozložení výčetní
tloušťky je levostranné – protože horní patro propouští dostatek světla pro existenci
podúrovňových (tenkých) jedinců. Každých 90-100 let nastává silnější zmlazení – má to
souvislost s rozpadem spodní etáže dřevin dosahujících nižšího věku. Na živnějších
stanovištích jsou porosty věkově i výškově více vyrovnané. Výškový přírůst končí ve 100
letech, tloušťkový však pokračuje do cca 250 roků. Odumřelé ležící kmeny patří do nejtenčích
tloušťkových tříd, to je způsobeno vyšší úmrtností v nižších tloušťkových třídách. Hmota
odumřelých kmenů se může pohybovat okolo 20 % celkové zásoby porostu.
Uvedená trajektorie vývoje doubrav není však jediná platná, nové studie ukazují na
neudržitelnost dominance dubu zimního na mezických stanovištích: (1) Dubové porosty
jedno-etážové věkově málo diferencované (ve smyslu textury plošek) jsou lidským dílem
jsou to přestárlé, předržené pařeziny ca 200 let staré. (2) Takové porosty (uvedené v bodě 1)
se již na relativně bohatších stanovištích, jsou-li ponechány samovolnému vývoji, reprodukují
se směrem ke smíšeným porostům habru, babyky. Na ještě mezofilnějších půdách k příměsi
buku. Pouze na extrémních stanovištích se reprodukce děje zpět na dub zimní. Dub zimní
tedy konkuruje obtížněji a to i přesto, že jeho přirozená obnova je v prvních 3-5 letech
(v terminální fázi stádia optima) významně zastoupena. (3) Ve vývoji dubových porostů
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extrémně vysýchavých stanovišť se předpokládá zjemnění porostní struktury (ve smyslu
vertikálním) a textury (ve smyslu plošky); zvýší se pokryvnost korun, sníží se suma
dostupného světla v podúrovni. (4) Znamená to, že takové doubravy se vydávají pod
managementem „ponecháno přirozenému vývoji “ jiným směrem. To s sebou představuje
diskuzi o prioritách ochrany přírody – buď: chránit druhy a společenstva vázaná na světlejší
stanoviště (člověkem podmíněné lesy), nebo preferovat přirozený vývoj lesa.
4. lesní vegetační stupeň je na klimazonálních společenstvech význačný dominancí buku
lesního, jako porostotvorné dřeviny. Příkladem takového společenstva může být strdivková
bučina se strdivkou nicí – Melico-Fagetum. Vývojová stádia bukových porostů se odehrávají
na ploškách menších než cca 0,3 ha. Na ploše větší 2 ha, je dosažena celá struktura lesa, jsou
zde zastoupena všechna vývojová stádia. A na ploše větší 20 ha je již dosaženo konstantnosti
společenstva. Jednovrstevná struktura je vzácností, té zpravidla předcházela větrná kalamita.
Obvykle je struktura 2-3 vrstevná, složená z 3-4 generací s odstupem 60-90 let. To odpovídá
trvání období pro zmlazení nepříhodné „temné fáze“, způsobené předchozím zmlazením.
Existence jedné generace se prolíná s druhou po dobu 60-90 let. Bukový prales tak působí
dojmem permanentního rozpadu. Největší stromovou četnost má dorost (tenké dimenze),
málo početné jsou stromy středního věku (80-120 let), ty jsou v nějakém „přesunu“, buď jsou
utlačeny a odumírají nebo rychle vrůstají do úrovně. Tzn., že ve stadiu optima je tloušťková
četnost dvouvrcholová, s depresí v tloušťkách 30-40 cm. Jednou za 100-120 let nastává
vymření starší populace, nastává silnější zmlazení. A právě tímto dynamickým odrůstáním je
kontinuita obnovy na velmi krátkou dobu vyloučena, na dobu 20-40 let. Délka cyklu je 200250 let. Ale jsou i jednotlivé buky, které se dožívají 300-400 let. Stádium dorůstání trvá 80100 let. Stádium optima je krátké, trvá cca do 50 let, také je plošně nejmenší (do 0,5 ha).
Stádium rozpadu trvá 50-70 let. Dříve než buk dosáhne kulminace tloušťkového přírůstu, již v
důsledku houbových chorob odumírá. Ve stádiu rozpadu nenastává hromadění odumřelé
hmoty jako u jehličnanů, protože bukové dřevo je rychle rozloženo, cca do 20 let. Semenné
roky jsou jedenkrát za 10 (5-8) let. Důležitá je synchronizace semenného roku s fází rozpadu.
Semeno je těžké, nasemenění se odehrává přímo pod matečnými stromy. Semenáče bez
prosvětlení nepřežijí. Při špatné synchronizaci rozpadu matečného porostu a existence
semenného roku, se nový porost vytváří z nízkého počtu semenáčů, pocházejících
z poddružné fruktifikace mimo semenný rok. Z důvodu malého počtu jedinců na ploše, nejsou
tito jedinci nuceni vytvářet úzké koruny, vytvářejí se tak netvárné obrostky. Tito jedinci
odrůstají v difúzním světle, mají deštníkovité korunky, kmen je do budoucna již pokřivený.
Naproti tomu při náhlém plošném rozpadu porostu, se může vytvořit tzv. „síňová“ struktura.
Ale kromě tohoto případu je obecná představa přirozené bučiny, jako „síňového“ lesa, mylná.
V případě dostatečné zásoby semenáčků, tj. nastalé synchronizace semenného roku a rozpadu
horního patra, se vytváří hustý nárost na přímém světle s kvalitními kmeny. Tvoří se tak hustě
semknuté porosty bez bylinného krytu v letním období, propouštějí velmi málo světla. Buk je
„plastickou“ dřevinou reagující na světlo. Vytvoří-li se díra v horizontálním zápoji, okolní
stromy ji svými větvemi vyplní a tak mohou zahubit v podrostu vznikající nárost. Buky také
reagují na zvýšený světelný požitek tzv. světlostním přírůstem.
5. - 6. lesní vegetační stupeň představuje montánní smíšené lesy tvořené tzv. hercynskou
směsí dřevin. Dominantními dřevinami jsou buk lesní, jedle bělokorá a smrk ztepilý.
Charakteristickým společenstvem může být bučina s kyčelnicí devítilistou – Dentario
eneaphylii-Fagetum. Nadúroveň tvoří jehličnany s hluboko nasazenou korunou, hlavní etáž
tvoří buk. Jehličnany převládají nad bukem díky svému delšímu životu. V čase, kdy z porostu
vypadává (fáze dožívání) poslední 400 let stará jedle, je již její nová generace vzniklá ve věku
150-160 let. V přírodním lese je mozaika vývojových stádií o velikosti cca 0,5 ha. Zastoupeni
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jsou jedinci se silnými kmeny. Je vytvořena skupinková struktura o velikosti skupinek do cca
0,2-0,5 ha. Tyto skupinky jsou 1-2 vrstevné. Na ploše o velikosti do 2 ha je rozdělení
tloušťkových četností obyčejně dvouvrcholové. Nejvíce je nejtenčích jedinců, podružný
vrchol je v tloušťkovém rozpětí 40-60 cm. Střední porost ve stadiu zralosti nemůže téměř
existovat, nemá pod korunami horní etáže dostatek světla. Dřeviny buď odumřou, nebo
využijí korunové mezery a rychle vrůstají do úrovně. Plocha o velikosti 40 ha již představuje
konstantnost lesního společenstva. Charakteristická je směna dřevin, les bukový, se
zaměňuje za jehličnatý a ten opět za bukový. Horní věková hranice dožití buku je 210-230
let, smrku je 300-350 let a jedle je 350-400 let. Bukový typ lesa se zpravidla na ploše
zopakuje dvěma, až třemi generacemi za dobu žití jehličnatých stromů a je pozvolna směněn
za jehličnatý typ lesa. Tzn. jedna generace jedle a smrku zažije dvě až tři generace buku.
Jehličnatá fáze je tedy o polovinu delší než fáze listnatá. Ve stádiu dorůstání je největší podíl
buku, dochází k jeho masovému zmlazení a k masovému odrůstání. Ve stádiu zralosti je
v porostu největší podíl smrku. V 5.(-6.) lvs má smrk nejlepší růstové podmínky. Ve stádiu
rozpadu získává výraznější zastoupení, co do žiých stromů staré generace jedle. A to pro pro
svou delší životnost, ostatní dřeviny z původní generace vypadly. Pro les je charakteristický
značný vertikální a horizontální zápoj. Bukový typ představuje vícevrstevnou strukturu,
členitý vertikální zápoj. Jehličnatý typ představuje jednovrstevnou strukturu, horizontální
zápoj. Cyklus trvá 350-400 let. Trvání stádií odvisí od podílu jehličnanů. Stádium dorůstání
trvá 80-150 let. Stadium optima trvá 70-120 let, stadium rozpadu trvá 70-340 let. Zvýšený
podíl smrku podmiňuje delší trvání stádia optima. Stádium optima nastává každých 220-260
let a téměř neumožňuje, pro zástin korunami, existenci stromů v podúrovni. Převaha jedné ze
základních dřevin nastává každých 130 let. Listnatý typ je příhodný pro zmlazení jehličnanů,
protože je zde větší horizontální a vertikální členitost. Vznikají v něm porostní plošky různě
odstupňovaných mladých věkových stádií. Jedle v podmínkách vertikálního (stupňovitého)
zápoje buku překoná relativně krátkou dobu útlaku. Tam vysemeněná, se dostane do hlavní
úrovně nejdříve za 100 let. Jehličnatý typ je více vhodný pro obnovu buku, vytváří
souvislejší horizontální zápoj, přesto propouští pro bukový nálet dostatek světla. Zatímco
jeden typ porostu, listnatý n. jehličnatý, kulminuje, druhý je na ústupu. Jedle pro svou vitalitu
si potřebuje vytvořit hlubokou korunu (tj. dlouhou), té se jí dostane v dostatečně vertikálně
rozrůzněném zápoji a volném zápoji. Jedle se dobře zmlazuje jen na malých mýtinkách,
kotlících a to v jejich jižním a jihovýchodním kvadrantu, kde v přítmí, je jediná schopná
úspěšně se zmlazovat, uchráněná před konkurencí ostatních dřevin. Ve zbytku plochy je
agresivní buk a smrk. Javor klen vytváří velké množství semenáčků, ty ale vykazují vysokou
úmrtnost. Délka rozpadu dřeva v porostu, v podmínkách 5. - 6. Lvs je u jedle více než 70 let,
u smrku do 50 let a u buku do 20 let.
7.-8. lesní vegetační stupeň, jsou charakterické dominancí smrku. Charakteristickým
společenstvem jet třtinová smrčina s třtinou chloupkatou – Calamagrostio villosae-Piceetum.
Tyto horské, přirozené smrčiny se také nazývají zonální smrčiny. Struktura je jednovrstevná,
pokud neuvažujeme společenstva s tzv. výběrnou strukturou, tj. společenstva na extrémních
stanovištích, např. na horní hranici lesa nebo společenstva na hydromorfních půdách. Stromy
mají úzké koruny a vytvářejí tak malý horizontální a vertikální zápoj. Může zde nastat i
obnova přes velký vývojový cyklus lesa, přes přípravné dřeviny, vrbu jívu, vrbu ušatou, vrbu
slezskou, břízu bělokorou, břízu pýřitou, břízu karpatskou, břízu pokroucenou. Tzn., že
v průběhu stadia optima může nastat rychlý, plošný, kalamitní rozpad, způsobený bořivým
větrěm a následně kůrovcem. Cyklus je dlouhý 300-350 let. Životní cyklus lesa je výrazně
dělený do fází, vývojových stádií. To se také odráží do přerušované obnovy smrku. Fáze
dorůstání trvá 150 let, fáze optima 150 let a fáze rozpadu 80 let. Nejkratší časový interval, kdy
se mohou ve vývojovém cyklu vyskytnout, pro obnovu příznivé podmínky je 90 let. Ve stadiu
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optima, i na malých plochách může být věkový rozdíl 70-160 let. V nižších polohách převládá
mrtvá hmota ležící, ve vyšších polohách stojící tato hranice je např. v 1400 m n. m. v
Liptovských Tatrách. Příčinou je rozdílná intenzita rozkladu dřeva dřevo rozkládajícími
houbami. Zonální smrčiny jsou přeplněny tlejícím dřevem, rozklad kmene zde přesahuje 50
let. Od cca 1200 m n. m. klesá klíčivost smrkového semene. Neexistuje zde přebytek
smrkového zmlazení, jaké je známo z nižších poloh. Počty semenáčků jsou nízké,
charakteristický je nárazový způsob obnovy v porostních mezerách. Zmlazení smrku je
ztíženo zapojeným, vysokým bylinným porostem tvořeným třtinou chloupkatou nebo brusnicí
borůvkou. Zmlazení často bývá lokalizováno na zetlelé ležící kmeny. Ve vyšší nadmořské
výšce je počet kmenů vyšší na jednotku plochy, prosazuje se hloučkovitá porostní struktura,
tj. výběrná struktura. Rozdělení tloušťkových četností je ve stadiu optima symetrické, tj. má
chrakter normálního rozdělení. V průběhu stádia rozpadu se křivka tloušťkových četností
zplošťuje. Proces vylučování jedinců v zonálních smrčinách zasahuje téměř rovnoměrně
všechny věkové stupně. Světlomilné dřeviny, jako jeřáb ptačí, se zmlazují ve fázi rozpadu. Ve
fázi dorůstání a optima nemají příznivé světelné podmínky, konkurencí smrku jsou zahubeny.
Tyto dřeviny jsou zároveň ve srovnání se smrkem krátkověké. Jeřáb ptačí se v horském
klimatu dožívá okolo 80 let.
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14 Trvale udržitelné lesní hospodářství
Myšlenka trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesním hospodářství (LH) sahá do r. 1426,
kdy nařízením krále Zikmunda Lucemburského adresované tehdejší Zvolenské stolici, se
nařizuje princip trvalosti a vyrovnanosti výnosu z lesa. Tento princip je pro trvalou
udržitelnost LH zcela zásadní a proto se v různé úpravě dodržuje doposud. V 19. a 20. stol.
LH prošlo ve střední Evropě intenzifikací pod vlivem myšlenek maximalizace výnosu z lesa
a poté ve druhé polovině 20. stol. následnou změnou metod hospodaření pod vlivem
hospodářských neúspěchů způsobených přírodě vzdálenými výsadbami. Metodologie TUH ve
střední Evropě tak vychází z těchto historických zkušeností.
Souhrnně lze TUH v LH z minulosti po současnost charakterizovat následujícími přístupy:
(1) Vyrovnanost výnosu z lesa, 15. století. (2) Škola čistého výnosu z půdy (snaha o dosažení
maximálního čistého výnosu z lesa), 18. stol. (3) Uplatnění principu přírodě blízkého
hospodaření a přijetí významu mimoprodukčních funkcí lesa (druhá polovina 20. stol.).
Moderní LH je založeno na principech trvalosti a polyfunkčnosti. Jeho cíli je zvyšování
diverzity a resilience lesních ekosystémů.
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Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě
Nová situace na trhu dřeva (globalizace světové ekonomiky), nové hodnocení funkcí lesa (z
pohledu sociálního), naléhavost ekologických problémů ve stř. Evropě si vynutily řešení
strategických lesnických otázek na Evropské úrovni cestou ministerských konferencí
o ochraně lesů.
První Evropská ministerská konference (EMK) o ochraně lesů v Evropě, Štrasburk, 1990 –
„Inventarizace stavu lesů“, ochrana a obnova poškozených evropských lesů.
Zřízení sítě výzkumných a informačních programů jako budoucí zdroj informací pro
kvalifikované politické rozhodování „unijních orgánů“. Závěry:
Doporučení zřízení trvalé sítě pro monitorování zdravotního stavu lesa.
Opatření na ochranu genetických zdrojů lesních dřevin.
Rezoluce o ochraně horských lesů.
Zřízení sítě pro výzkum (a) fyziologie dřevin, (b) lesních ekosystémů.
Druhá EMK Helsinky 1993, předkládá „Obecné zásady trvale udržitelného hospodaření
v lesích Evropy“Základními tématy jsou:
Lesnická politika má podporovat postupy umožňující víceúčelové funkce a TULH a zvýšení
biodiverzity.
Finanční kompenzace dodavatelům mnohostranných užitků (vlastníkům lesa).
Nalezení optima mezi ekonomií a ekologií v lesní produkci nutné pro společnost.
Třetí EMK, Lisabon 1998; předkládá „Kritéria a indikátory hospodaření“. Odvolává se a
potvrzuje rezoluce předchozí konference. Proklamována důležitost LH a všech funkcí lesa pro
TUR lidské společnosti. Zdůrazněna sociální role lesa. Cíle lesnické politiky mají být
korigovány dialogem mezi lesnictvím a veřejností. Zasloužila se o zpracování celoevropských
kritérií TULH a operačních směrnic TULH. Hodnocená kritéria obhospodařovaného lesa
podle těchto kritérií jsou: zdraví, vitalita, produkční schopnost, biodiverzita, klimatickohydricko-edafická funkce, sociálně-ekonomická funkce.
Čtvrtá EMK – Vídeň 2003; přichází s tezí: „Evropské lesy – společný prospěch, sdílená
odpovědnost“ Zdůrazněna nutnost úzké spolupráce lesnického odvětví s odvětvím životního
prostředí, sociálních služeb a kultury – otevření se veřejnosti.
Pátá EMK – Varšava 2007; řešena dvě témata – les jako obnovitelný zdroj energie a vodoochranná funkce lesa.
Trvale udržitelné hospodaření v lesnictví
Definice TUH v LH byla deklarována na 2. EMK v Helsinkách, 1993: Správa a využívání
lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich
biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit
v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní,
národní a globální úrovni a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy.
Jaká je cesta k TUH v LH: (1) při obnově porostů užívat minimální příměs tzv. melioračních
a zpevňujících dřevin (MZD) na základě zákona o lesích č. 289 / 1995 Sb. a vyhlášky č. 83 /
1996 Sb. (2) cestou tzv. přestavby stejnověkých a stejnorodých jehličnatých výsadeb, tj.
druhové a prostorové (horizontální, vertikální) přeměny. (3) Nový přístup v LH – ne péče o
strom, dřevinu, ale péče o lesní ekosystém. Pěstování lesa trvale funkčního.
Obecná strategie TUH v lesích v bodech:
(1) nepřetržité plnění funkcí lesa
(2) udržovat a zvyšovat biodiverzitu dřevin
(3) soustavně podporovat přirozenou obnovu (PO)
(4) péče o genové zdroje a jejich obnova pomocí PO
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(5) uplatňovat minimální podíly melioračních a zpevňujících dřevin
(6) péče o porostní pláště
(7) cílená péče o vzácné a ohrožené dřeviny
(8) dosažení optimálních stavů zvěře
(9) ponechávat dostatečné množství těžebního odpadu a odumřelého dřeva pro ekosystém
(pokud nehrozí rozmnožení škůdců)
(10) snižovat podíl ekologicky nešetrných přípravků a materiálů
(11) upřednostňování šetrných dopravních technologií
(12) ochrana doupných stromů a ochrana biotopů chráněných rostlin a živočichů.
Certifikační systémy v lesním hospodářství
Ačkoliv mnoho lesů je obhospodařováno na principech ekologických, sociálních,
ekonomických, je certifikace jedinou objektivní možností důkazu uplatňování principů TUH.
Principem certifikace je uplatnění účinného tržního nástroje na podporu TUH v lese. Děje se
propojením certifikace prvovýrobce (lesní hospodář) a zpracovatele. Zákazník pak může
podle svého přesvědčení preferovat výrobky označené certifikátem garantujícím TUH v lese.
Certifikace je podobná těm, které se uplatňují v zemědělství (např. produkt ekologického
zemědělství).
Cíle certifikace: Stimulace ekonomicky životaschopného, ekologicky vhodného (zvýšení
biodiverzity) a sociálně prospěšného hospodaření. Zajištění nezávislé kontroly TUH. Zajištění
trvalých dodávek výrobků z certifikovaných lesů. Realizace trvale udržitelného hospodaření
v lesích představuje šetrnou (1) výchovu, (2) obnovu, (3) transportní technologii.
V České republice v současné době fungují dva rovnocenné stimulační systémy podporující
uplatňování přístupů TUH v lesích nad rámec legislativy. Mimo dva níže uvedené však
ve světě existuje více než 50 systémů certifikace lesů.
(1) Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) – Program
vzájemného uznávání certifikace lesů.
Jedná se o zájmové sdružení právnických osob řídící se systémem pravidel hospodaření
podporujících TUH v lesích. Základní charakteristiky: (a) V tuzemsku sídlí akreditovaná
certifikační instituce, s uznaným vlastním systémem certifikace radou PEFC. (b) Certifikaci
provádí tuzemská instituce. (c) Je možno uplatnit certifikační řízení pro více vlastníků
v regionu tzv. Regionální certifikace lesů.
(2) Forest Stewardship Council (FSC) – Pracovní skupina pro certifikaci lesů.
Je to nevládní nezisková organizace, která svým certifikačním systémem podporuje lesní
hospodaření více ekologické, sociálně prospěšné a přitom ekonomicky životaschopné. V ČR
sídlí FSC ČR. Odbornými orgány jsou resortní instituce MŽP, jako ČIŽP, vysoká škola –
MZLU v Brně, prestižní výzkumné instituce – IFER a ekologické nevládní instituce jako
Frank Bold, hnutí Duha, Greenpeace ČR a fyzické osoby – experti v oboru ekonomiky
a ekologie.
Národní lesnický program II (NLP) je strategický, nelegislativní dokument pro řízení LH
v letech 2008-2012 má platnost 5 let. Tomuto dokumentu předcházel NLP I s platností 20032007. Jedná se o koncept pro uplatnění principů TU obhospodařování lesů. NLP je součástí
lesnické politiky, naplňována je lesnická strategie Evropské unie. Důraz je kladen
na multifunkčnost lesů. NLP respektuje směrnice a smlouvy EU a závěry ministerských
konferencí o ochraně lesů v Evropě. Je vypracováván pracovními skupinami na platformě
ekonomiky, ekologie, ochrany lesa a přírody, sociálně-společenských požadavků. Posouzen je
v ohledu SEA (strategické hodnocení vlivů na ŽP), schvalován MZe a MŽP. Mj. je v NLP
pobídka k uplatňování přírodě blízkého hospodaření v lesích, k úpravě druhové skladby,
k omezení holosečí. Dále pobídka k řešení otázky nepřiměřeného tlaku zvěře na les. Pobídka
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pro opatření k zajištění biodiverzity (výstavky, dřevní hmota pro ekosystém) a k řešení
problematiky kompenzací z plnění společenských funkcí lesa.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 14):
http://www.pefc.cz/ [staženo 2.7.2014]
http://www.czechfsc.cz/ [staženo 2.7.2014]
http://www.prosilvabohemica.cz/programove-dokumenty.html [staženo 2.7.2014]
http://www.foresteurope.org/ [staženo 2.7.2014]
http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf [staženo 2.7.2014]

15 Funkce lesa a jejich hodnocení
Les i stejných kvalit poskytuje napříč časem a národy různé užitné hodnoty (pozitivní
externality) a ty také mají různý hodnotový stupeň (tedy proměna společenské objednávky
v prostoru a čase). Pružnost odpovědí na společenskou poptávku je snížena dlouhodobostí
lesní výroby. Lesní hospodářství patří mezi ty konzervativnější obory s dlouhým obdobím
posunu k novým filozofiím a koncepcím. Fungování společnosti je však postaveno
na výrobě – nutná strategická vyváženost trvale udržitelné úrovně plnění všech funkcí.
Funkce lesa (1) produkční a (2) mimoprodukční – která z nich je veřejný zájem a která
zájem soukromý? Jak vlastníkovi lesa kompenzovat, hradit poskytování mimoprodukčních
funkcí z lesa pro lidskou společnost? Důchod, tj. příjem finanční z produkce lesa bude vždy
dostatečný? Má zajišťovat, financovat ostatní společností požadované funkce lesa?
Nepromítne se to do nákladů do výroby dřeva? Jak bude potom reagovat trh a společnost?
Dosavadní utilitární – antropocentrické pojetí vztahu člověk a les vychází z podstaty, že
lesy slouží člověku výhradně podle jeho aktuální poptávky. Člověk o jejich účinnosti
a hodnotě výhradně společensky rozhoduje. Funkce jsou zde považovány jako požadavek
služeb podle účelového výběru akcentované preferencemi služeb společností. Funkce lesů
jsou pojímány preferenčně diferencovaně s přetrvávající a dominující prioritou váhy funkce
dřevoprodukční a to jak legislativně, hospodářsky, ekonomicky. Funkční integrace je dosud
přijímána jen proklamativně. Kategorizace lesů rozděluje funkční využití lesů podle
aktuálních účelových požadavků – funkce jsou monofunkčně uplatňovány. Hodnocení
a oceňování lesů je dosud jen záležitostí lesního pozemku a dřevní produkce na něm (zák.
č. 151/1997 Sb. v pozdějším znění).
Utilitární – antropocentrické pojetí funkcí lesa rozděluje funkci lesa na produkční, tj.
produkci dřeva a funkci mimoprodukční, viz obr. 17 a tab. 9. V podstatě tak je i podáváno
zákonem o lesích tzv. funkční kategorizací lesů, viz níže. Toto pojetí má své historické
kořeny, kdy les byl chápán jako produkční plocha energetického a konstrukčního dříví, ostatní
funkce nebyly akcentovány, byly chápány jako samozřejmé. V současných sociálněekonomických podmínkách střední Evropy společnost zvyšuje poptávku po
mimoprodukčních funkcích. V současnosti je tak hodnotově funkce mimoprodukční
srovnatelná s funkcí produkční. Jako koncepce a trend se předpokládá postupný posun
od tohoto atropocentrického, tj. dvou-funkčního, nebo vyhraněně funkčně předurčeného
k pojetí, k rovnosti všech funkcí ve smyslu stejné důležitosti, tj. k pojetí ekosystémovému.
Ekosystémové funkce lesa hodnotí metodiky Vyskotova (Vyskot et al. 2003) a Šisákova
(Šišák et al. 2006).
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Obr. 17: Příklad dosavadního obvyklého členění funkcí lesa

Mimoprodukční funkce řízené jsou společností časoprostorově požadované účinky lesa.
Mimoprodukční funkce samovolné jsou realizovány samotnou existencí lesa bez ohledu
na potřeby člověka a jeho společnosti. Teprve společenským požadavkem k jejich
časoprostorovému vymezení jsou pak řízené, tj. byl zainteresovanými orgány státní správy
učiněn návrh určitého přesně definovaného území k plnění takové funkce a to na určité časové
období, proběhlo schvalovací řízení a úřední vyhlášení takového území např.: Lesy zvláštního
určení – lesy v pásmu hygienické ochrany vod, lesy kategorie ochranné – na mimořádně
nepříznivých stanovištích, lesy zvláštního určení – lesy příměstské, příp. lázeňské, lesy
zvláštního určení – lesy pro zachování biologické diverzity (tj. lesy v genových základnách,
lesy v oblastech vyhlášených významných evropských lokalit Natura 2000).
Kategorie lesů (funkční zaměření) ukotvení funkce lesa v legislativě
Kategorizace lesů – je základní rozdělení lesů z hlediska jejich poslání, tj. z hlediska jejich
funkcí, které plní (§ 6, zákona o lesích č. 289 / 1995 Sb.). Pojetí funkcí lesa současnou
společností, a jejich hodnotové hierarchie se odráží v tomto zákoně.
Zákon vymezuje 3 kategorie lesa:
(1) Lesy ochranné:
a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže,
nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.),
b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy
na exponovaných hřebenech,
c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
(2) Lesy zvláštního určení
– jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se:
a) v PHO vodních zdrojů I. stupně
b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací. Sem také lze řadit lesy,
u kterých je veřejný zájem nadřazen funkci produkční (ochrana ŽP, nebo jiný
mimoprodukční zájem) jsou to:
a) v I. zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
b) lázeňské,
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
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d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
(3) Lesy hospodářské
jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.
Tab. 9: Antropocentrické pojetí funkcí lesů, členění vychází z principu užitkovosti – exploatace
systému (podle Vyskot et al. 2003)
Funkce (užití lesa)
Základní
Hlavní funkce
funkce
Hospodářská

Produkční
Stabilizační

Vodohospodářská

Ekologická
Půdoochranná

Klimaticko-vzduchoochranná

Rekreační
Zdravotní
Sociální
Kulturně-naučná

Ostatní sociální

Dílčí funkce
Dřevní
Nedřevní
(reprodukční)
Retenční
Retardační
Akumulační
Kondenzační
Infiltrační
Detenční
Desukční
Vodoochranná
Protierozní
Protideflační
Protisesuvná
Protilavinová
Břehoochranná
Akumulační
Filtrační
Antiradiační
Izolační
Aerotechnická
Rekreační
(myslivecká, turistická)
Léčebná
Krajinotvorná
Estetická
Meditační
Spirituální
Přírodoochranná
Vědecká
Výchovná
Obranná

Produkční funkce představuje vedle produkce dřevní hmoty, také funkci produkční nedřevní.
Její ekonomická významnost je již hůře kvantifikovatelná, jedná se o produkci pryskyřice,
tříslové kůry, čalounické trávy, medu, zvěřiny, lesních plodů, technické a okrasné chvoje,
léčivých rostlin, mimo stř. Evropu např. korku, javorového sirupu, březové mízy.
Jak funkce lesa kvantifikovat
Funkce lze rozlišit a případně administrativně vymezit. Nastává další otázka, jak tyto funkce
kvantifikovat, tj. ocenit jejich hodnotu pro společnost. Např. jaký kvantifikovaný požitek
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(nebo ztrátu) bude naplňovat kůrovcem zničená Šumava (1) kvalitou povrchových vod
a vyrovnaností průtoků v korytech toků, (2) mírou ohrožení půdy erozí, (3) mírou snížení
prašnosti, (4) ovlivněním cestovního ruchu a (5) biodiverzity.
Produkční funkce lesa v podobě dřeva je snadno kvantifikovatelná z tržních cen dřeva,
kvantifikat ostatní hmotnou produkci (např. lesní plody) lze na základě stínových výnosů
z jejich obchodu. Ještě problematičtější je jak kvantifikovat funkce neprodukční.
V současnosti jsou v republice konstruovány dva přístupy v hodnocení:
(1) Přístup expertního finančního ohodnocení každé dílčí funkce ekosystému – metoda
stanovení ušlých užitků a vzniklých nákladů na partikulárních typech biotopů, tj. součet
finančních ztrát vzniklých neplněním jednotlivých funkcí ekosystému příp. vzniklých nákladů
na uvedení biotopu do přírodě blízkého stavu. Takovou metodikou je např. Hesenská
metoda, vyvinutá v Německu, spolkové zemi Hesensko, propracovaná a upravená pro
poměry ČR Sejákem (Seják et al. 2003). Tuto metodiku lze uplatnit i pro nelesní ekosystémy.
Podobnou metodou je metoda Šišákova (Šišák et al. 2006), vyvinutá přímo pro ocenění
funkcí lesů. Tato metoda stanovuje výši finanční ztráty z neplnění dílčích funkcí lesa
v závislosti od typu využití pozemku, na který se les převádí.
(2) Přístup bodování lesních funkcí, bodová hodnota je pak vyjádřená cenou dřeva – je
to metoda vytvořená pro lesní ekosystém, spočívá v kvantifikaci bodového ohodnocení
dílčích funkcí lesa. Celkovou bodovou hodnotu funkcí pak peněžně vyjadřuje součinem
s aktuální cenou dřeva. Tato metoda vychází z metody výpočtu finanční náhrady za odnětí
lesa z plnění jeho funkcí uvedené v lesním zákoně č. 185 /1995 Sb. Tuto metodu vyvinula
pracovní skupina Vyskota (Vyskot et al. 2003).
Moderní – existenční – ekosystémové pojetí chápe lesy na úrovni přírodních systémů (včetně
lidské populace) jako záchovné zdroje. Funkce lesa jsou realizovanou produkcí účinků
vyplývajících z podstaty lesa a ekosystémových procesů a to bez ohledu na potřeby či
poptávku člověka. Novodobé lesnické pojetí integrovaného polyfunkčního hospodaření
přijímá filozofii rovnocenného významu všech funkcí lesů. Musí přijmout premisy:
(1) Každý les produkuje hmotné i nehmotné účinky – ty jsou podmíněny ekosystémem,
účinky lesa jsou vždy v synergii.
(2) Existence člověka je přímo, nepřímo na účincích lesa závislá.
(3) V kulturní krajině (člověkem obývané) je nezbytný kompromis ve vztahu člověk – les.
(4) Pojem „mimoprodukční funkce“ ztrácí své opodstatnění.
(5) Funkční využívání lesa musí být postaveno na reálném zhodnocení funkčních schopností
konkrétního lesa a jeho optimalizaci.
(6) Všechny funkce mají pro člověka rovnocenný význam a nelze směňovat skupinový
časoprostorově omezený zájem za globální celospolečenskou nezbytnost (bilance uhlíku,
plynů, biodiverzita).
Rovnocenný význam funkcí lesa pro lidskou společnost však neznamená jejich rovnost
„věcně – funkčně hodnotovou“: Schopnost lesů skýtat funkce je velmi diferencovaná a je
podmíněna souhrou mnoha ekosystémových účinků (stanovištní podmínky v interakci
s druhovou skladbou). Na druhé straně míra intenzity užívání lesa člověkem je limitována
funkčními schopnostmi lesního ekosystému. Novým přístupem k funkční diferenciaci lesa
může být nově navrhovaná kategorizace lesa (Vyskot et al. 2003), kde by se rozlišovaly:
(1) lesy polyfunkční integrující všechny společenské potřeby a (2) lesy výjimečného
společenského významu. Při této kategorizaci by se vycházelo z reálných schopností
konkrétního lesa, nikoliv ze společenského rozhodnutí. V rámci koncepce funkčně
integrovaného hospodaření je potřeba podrobit analýze: (1) potenciály celospolečenských
funkcí lesa a (2) společenské potřeby. Tato analýza je součástí OPRL a následně LHP.
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V ekonomickém přístupu je nutno (1) celospolečenské funkce lesů začlenit do ekonomických
struktur LH, (2) provést společenské ohodnocení celospolečenských funkcí, (3) vytvořit
ekonomické nástroje pro úhrady celospolečenských funkcí jejich zabezpečovatelům.
Ekosystémová systematizace funkcí je pouhým rozlišením naturálních schopností – účinků
lesa. Není uplatňována společenská hierarchie, ani zájmové požadavky. Produkce biomasy
je základní schopností ekosystému, a na její kvantitě a kvalitě závisí všechny další
produkované účinky.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 15):
Seják, J., Dejmal, I. et al. (2003): Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Praha. Český ekologický
ústav.
Šišák L., Šach F., Švihla V. et Černohous V. (2006): Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa.
Jíloviště-Strnady, VÚLHM, Metodiky pro praxi, Lesnický průvodce 1, 40 s.
Vyskot I. et al. (2003): Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. MŽP. Praha, p. 186, přílohy.
Publikováno na adrese: http://www.uhul.cz/huel/ocenovani/
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Část cvičení
16 Stav lesů Krušných hor
Krušné hory získaly jméno od slova krušiti tj. rozrušovat, – horninu rozrušovat a tak rudu
získávat. Krušení se dělo zahříváním horniny a následným poléváním vodou – hornina tak
tepelnou změnou pukala. Něm.: Erzgebirge – (s) Erz = ruda, kov + (s) Gebirge = pohoří, hora;
„Rudohoří“. Protože pohoří je intenzivně zrudněno, od ranného středověku zde probíhala
těžba stříbra, cínu, železa, v malé míře mědi, později (v období průmyslové revoluce)
molybdenu a wolframu. Pro pohoří se také dříve užíval starogermánský název Miriquidi
(temný les). Také toto pohoří bylo nazýváno v Sasku jako Ferguna.
Jedná se o zlomového pohoří orientované JZ-SV, dlouhé cca 130 km, na české straně široké
pouze 6-19 km. Představují: (1) zvlněnou náhorní plošinu (700-900 m n. m.) s ojedinělými
vrcholy přesahujícími 1000 m n. m. Plošina představuje 56 % plochy pohoří. Plešivec
1028 m, Božídarský Špičák 1115 m, Klínovec 1244 m. (2) A příkrý zlomový svah do
Podkrušnohorské pánve (250-300 m n. m.). Nadmořská (průměrná) výška se zmenšuje
směrem od JZ k SV (1000 – 900 m n. m.).
Co se týká geologické stavby je pohoří složeno z minerálně chudších hornin (Nejdecká
vrchovina – nejdecké žuly), severovýchodní část je naopak geologicky pestrá, vedle rul se
vyskytují zde i minerálně silné horniny.
Z pohledu anemo-orografie směřuje-li pohyb vzdušných mas z pánve na náhorní plošinu,
setkává se s chladnějším severním, severozápadním vzduchem. Ve výškovém pásmu 600-800
m vlivem zmíněné konfigurace terénu (náhorní plošina) a setkávání vzdušných mas a obsahu
kondenzačních jader se vytváří pásmo mlh (prakticky v průběhu celého roku).
Jako potenciální přirozená vegetace Krušných hor jsou mapovány: podmáčená rohozcová
smrčina (Mastigobryo-Piceetum), rašelinná smrčina (Sphagno-Piceetum), třtinová smrčina
(Calamagrostio villosae-Piceetum), smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum),
violková bučina (Violo reichenbachianae-Fagetum).
Těžba rud – lesy v Krušných horách byly již od středověku pod silným hospodářským
tlakem člověka – od 12. století hornická kolonizace (těžba Ag, St, Pb, Cu, Fe). Od počátku 17.
století zde probíhá intenzivní těžba rud, která měla za následek odlesnění celé náhorní
plošiny. Krušné hory se staly od 12. století nejvíce zalidněným okrajovým pohořím českého
území. Potřeba dřeva pro důlní činnost (konstrukční dříví – smrk, jedle), hutnictví (dřevěné
uhlí – buk), pro sklářský průmysl (dřevo listnatých dřevin – potaš). Silný ústup lesa – ústup
bučin ve prospěch dubových pařezin v suprakolinním stupni. Kolem roku 1752 se regionu
začíná užívat umělá obnova lesa (Boží Dar, Horní Blatná).
Meliorační systémy – s přechodem od povrchové těžby rud k těžbě důlní bylo potřeba
odčerpávat důlní vodu a to bylo prováděno pomocí síly průtoku povrchové vody (náhony).
Proto byly již od druhé polovině 15. stol. na náhorní plošině budovány kanály sbírající vodu
z rašelinišť – to bylo prvním odvodňováním tohoto horského ekosystému. Při zalesňování na
počátku 19. stol. (smrkové monokultury) se provádělo odvodňování promáčených půd.
Systémem odvodňovacích struh. Ve druhé polovině 20. stol. pokračovalo odvodňování
intenzivněji těžkou technikou. Zemina z výkopu byla ukládána v dosahu ramene stroje. Zprvu
se odvodňovací práce prováděly bez projektové dokumentace (na úrovni základních
organizačních jednotek, tj. tehdejší Lesní závody), později dle projektové dokumentace
(Technická kancelář, Podniku státních lesů Teplice).
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Historie imisní kalamity (zpracováno podle Slodičák et Lomský in Slodičák et al. [eds.]
2008)
Intenzita poškození imisemi byla vyšší na náhorní plošině, menší poškození bylo na
zlomovém svahu.
do roku 1946 – škody na lesních porostech jen rozptýlené (transport uhlí mimo region). První
škody imisemi byly známy již z 19. století a první imisní těžby se prováděly již na počátku
20. století. 1925 Lobkowický lesní rada Maxmilian Hänig uvádí imisní škody, přičemž se
zmiňuje o negativním vlivu železnice Chomutov-Vejprty (požáry).
1947-1965 – extrémní povětrnostní podmínky zimy 1946/47, poškození emisemi
z přízemních zdrojů (oblast Horního Jiřetína), – ztráta starších ročníků jehlic. Větší škody se
projevily po mimořádně tuhé zimě 1953 a to největší poškození se objevilo kolem Děčínského
Sněžníku a ve východní části Krušnohoří.
1966-1977 – výstavba elektráren Tušimice I (1964), II (1974), Prunéřov I (1967), II (1981).
První imisní těžby 1963 – LHC Janov, LHC Dubí, úhyn smrkových porostů (je v synergii
s kůrovcem). V souvislosti mrazu a vysokých koncentrací SO2 – akutní poškození mladých
jehlic – červenání posledního ročníku jehličí. Poškození porostů nabylo na ploše a intenzitě.
Rychlý postup rozpadu SM porostů. Zabuřenění a zamokření půd. „Janovská směrnice“
(1966) ustavuje vedle SM jako cílové dřeviny v exponovaných polohách i JR a BR.
Zpracováno „Vymezení pásem ohrožení lesních porostů imisemi“ (1973) v 70. letech
upuštěno od smrku ztepilého (1973) jako cílové dřeviny v exponovaných polohách, zaveden
smrk pichlavý; konstituovány „porosty náhradních dřevin“ (PND); přechod od
maloplošných forem hospodaření k velkoplošným (+ těžká technika) – potřeba rychle vytěžit
odumírající porosty a to odumírající na velkých plochách proto potřeba velkých sečí
a nadstandardně velkých těžebních technologií a praxe tzv. komplexních těžebních čet, tj.
enormní soustředění pracovníků a techniky často ze vzdálených regionů. Po vytěžení
„imisního dříví“ posun priorit od hospodářských funkcí lesa k mimoprodukčním
(v Krušnohoří).
1978-1987 – období kulminace poškození porostů, plošný kolaps smrkových porostů na
náhorní plošině, imisní kalamitě padlo ca 36 000 ha – většinou na náhorní plošině; dále
zakládány PND. Výkyvy počasí byly v synergii se škodami: teplé předjaří a mrazivé jaro
(mrazivý březen) – r. 1977, teplotní zvrat, Silvestr 1978 / 79 + inverzní stavy (odumřelo cca
60 % smrkových porostů na ploše cca 12.100 ha), tento teplotní výkyv se však podepsal na
zdravotním stavu lesů na území celé republiky. Vápnění půd (1978-83) – 18 tis. ha.
1988-91 – ve východním Krušnohoří dokončena obnova dřevinného krytu (PND). Podstatná
část poškozených porostů vytěžena. Pomístně poškození v jarních měsících. V západním
Krušnohoří (minerálně chudší!) se začíná objevovat tzv. „novodobé poškození lesů“ –
žloutnutí jehlic. Vápnění půd (1984-91) – 44 tis. ha.
1991 po současnost – pokles průmyslové produkce a postupné odsíření velkých zdrojů emisí
(Tušimice, Prunéřov, Počerady). Výrazný pokles depozice -SO4-II, a také vodíkových iontů.
Vodíkové ionty depozice v 80. letech (20. stol.) 2,5-6 kg/ha/rok, v roce 2006 nepřekračují 0,3
kg/ha/rok. Ale zůstávají stále polutanty: fluor, NOx, ozón.
Ale i při nízkém emisním stavu SO2 může při mimořádných meteorologických podmínkách
stále docházet ke kumulaci škodlivin a škodám jak dokazují zimy: 1993-94, 1995-96 kdy se
opět projevilo poškození smrku jako ve 40. a 70. letech ve výškách nad 700 m (červenání,
zaschnutí a opadání posledního ročníku jehličí).
Na jaře 1997 (a následných letech 1998, 1999) v nadmořské výšce nad 800 m – nastalo
poškození porostů břízy – způsobené souběhem oslabujících faktorů, s následným
několikanásobným po sobě jdoucím poškozením. Stromy byly zbaveny zásobních látek
v kořenech a došlo k vysílení stromu jako při tzv. kroužkování, kdy je přerušen sestupný
asimilační proud. Takovými faktory byl pozdní mráz r. 1995, který zničil mladé listy (okolo
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8. června), ze zásobních pupenů se vyvinuly nové listy, které byly v létě zničeny intenzivním
žírem listožravého hmyzu, bázlivcem olšovým, třetí listy toho roku byly silně napadeny
padlím. Následujícího roku opět poškodil pozdní mráz rašící listy a rozsáhlé odumírání bříz
počalo (Vajnar, ústní sdělení revírník LS Litvínov LČR s.p.).
Jaro 1999 se v západním Krušnohoří objevilo plošné poškození SM porostů „žloutnutí
starších ročníků jehličí“, r. 2001 dosahovalo plochy 10.000 ha. Analýza jehlic ukázala velmi
nízké hodnoty N, P, Ca, Zn a Mg na prahu fyziologického minima. Z prostředků PHARE byly
zahájeny rekonstrukce PND – tj. navracení buku a smrku ztepilého. V tomto období se
v oblasti široce profiluje lesnický výzkum.
Rozsáhlá plošná imisní poškození se udála nad výškovou hranicí 650 m n. m., také nazývanou
„zelená čára“. Níže se také projevoval imisní tlak, ale plošný rozpad porostů nezpůsoboval.
V těchto nižších polohách jsou přirozeně více zastoupeny listnaté dřeviny, zejména buk, které
jsou k znečištění ovzduší více tolerantní. Tyto porosty byly v období nejvyššího imisního
tlaku ušetřeny od mýtních těžeb, došlo tak k porušení věkové vyrovnanosti lesa.
V současnosti jsou tak tyto porosty přestárlé, střední jejich generace chybí.
Hospodářské následky v LH a opatření
Na náhorní plošině Krušných hor bylo v čase kulminace škod zničeno imisemi a následnými
hmyzími kalamitami (zejména kůrovcem) okolo 40 000 ha horského smrkového lesa. Tato
plocha byla vytěžena a zalesněna podle pokynů orgánů správně kompetentních. Dřevinnou
skladbu doporučovanou tzv. cílovými hospodářskými soubory (CHS) s ohledem na imisní
zatížení, tj. smrk ztepilý, nebylo možné použít. Proto byly zakládány porosty z dřevin,
o kterých se předpokládalo, že ve znečištěném ovzduší dobře odolávají. Vysazování smrku
ztepilého bylo od r. 1973 pozastaveno z rozhodnutí podnikového ředitelství Severočeských
státních lesů. Nově zakládané porosty „odolných“ dřevin byly označovány jako tzv. porosty
náhradních dřevin (PND), byla tak vytvořena nová pěstebně-technologická metoda a pojem.
S obnovou lesa bylo nutno řešit problematiku přípravy půdy: obstát v kompetici s bujnou
buření, vypořádat se s porušenou vodní bilancí, snížit pracovní náročnost zalesňovacích
prací díky těžebním zbytkům a překlenout extrémní klimatické podmínky.
Příprava půdy tak byla řešena těžkou mechanizací: (1) Plošná (buldozerová), kde byl drn
a těžební zbytky shrnuty do valů, takto bylo připraveno přes 6 000 ha holin. Později byla
volena varianta radlice „Terex“ (hrabací rám se 4 zuby) nebo (2) bodová, tzv. kopečková
(bagrová) příprava půdy, kdy byly bagrem připravovány kopečky, do kterých se prováděla
výsadba (tehdejší LZ Janov, Dubí, Litvínov). Plošná příprava půdy měla nevýhodu, že nebylo
vždy možné předejít nežádoucímu stržení humusového horizontu a pro sazenice tak zbyla jen
minerální půda. Kopečková příprava půdy představovala technologicky neakceptovatelný
terén pro další péči o porosty. V současnosti se v rámci přeměny PND plochy terénně
upravují, terén se po kopečkové přípravě půdy vyrovná, také valy po buldozerové přípravě
půdy se rozhrnují. V první polovině 60. let 20. stol. bylo zřejmé, že výsadby smrku již
neobstojí a proto byly prováděny tzv. dvojsadby – tj. v blízkosti sazenice smrku se vysazovala
sazenice jeřábu ptačího, břízy bělokoré.
Hlavním polutantem zodpovědným za odumření lesů byl oxid siřičitý, jeho koncentrace
pokládaná za škodlivou pro lesní dřeviny je 20 µg/m3. Tato úroveň byla podle VÚLHM a
ČHMÚ 2-5x překračována. Až po roce 1998 došlo k poklesu (dle stejných zdrojů) jeho
množství ve vzduchu pod uvedenou limitní úroveň. Roční depozice síry na 1 ha byla v roce
1979 na Moldavě 190 kg, dnes (r. 2007) pod 10 kg. V současné době k zjevnému poškozování
asimilačních orgánů oxidem siřičitým nedochází, ale imisní rizika v podobě fluoru, NOx
a přízemního ozónu zůstávají. Podle prognózy (Slodičák et al., 2008) lze současný
a očekávaný přímý vliv na dřeviny Krušných hor pokládat za nevýznamný.
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S vysokou depozicí síry do lesních porostů a v konečném důsledku do půdy je spojeno mnoho
fyzikálně chemických degradačních procesů a následně fyziologických problémů lesních
dřevin, zvláště ve spojení s extrémními výkyvy klimatu během roku. Podle údajů VÚLHM je
hodnota pH (KCl) u 50 % půdních vzorků v horizontu A1 nižší než 3, za přirozenou hodnotu
pH je v Krušných horách považováno 5-6.
Mechanizmus odumírání dřevin na Krušných horách
Stromy představují značný aktivní povrch pro horizontální srážky (mlhy). Dochází tak
k deponování vody a v ní rozpuštěných látek. Kyselé srážky tak působí na svrchní vrstvu
půdy, okyselují ji, eliminují edafon k nadměrné kyselosti netolerantní, tak se snižuje rychlost
mineralizace a provzdušnění půdy. Dochází k odumírání části kořenového systému – aciditou,
nízkou areací a uvolněným toxickým hliníkem. Kořenová plocha je v organicko-minerálním
horizontu zmenšena, může být o to více rozvinuta v nadložním surovém humusu, kde hliník
není, ale zde může dojít k sezónnímu proschnutí substrátu. Dochází tak ke zhoršenému
zásobení stromu vodou a minerálními látkami (nepoměr koruny a kořenového systému),
v případě přísušku (v letním období) se strom dostává za fyziologickou hranici odolávání, viz
obr. 18.

Obr. 18: Spirála chřadnutí dřevin podle Maniona (upraveno Mrkva et Čermák, 2004)

Porosty náhradních dřevin [PND] měly sloužit jako náhradní řešení za porosty cílové
dřeviny, tj. na náhorní plošině dříve pěstovaného a v nejvyšších partiích původního smrku
ztepilého, který v daných imisních podmínkách nemohl existovat. Účelem bylo udržení
lesního prostředí, tj. zachování lesa, který by alespoň do určité míry plnil své funkce –
v tomto případě nezbytné mimoprodukční. PND se v plnění svých funkcí nemohly
plnohodnotně srovnávat s porosty dřevin cílových a proto bylo od počátku jasné, že PND jsou
jen přípravnými porosty pro pozdější porosty cílové. Jako ND byly vybrány dřeviny schopné
růst v extrémních podmínkách – domácí i introdukované. Výběr dřevin k zalesnění imisních
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ploch byl řízen podle kritérií, aby dřevina byla (1) odolná k vysokým koncentracím oxidu
siřičitého a (2) schopná růst v extrémním horském klimatu. Druhovou skladbu PND uvádí tab.
9.
Opomněl se však aspekt vnitrodruhové, provenienční proměnlivosti u taxonů jinak obecně
chápaných jako odolné. Proto již v době založení těchto porostů byla jejich životnost
předpokládána na 40-60 let. Porosty nepůvodních populací břízy se rozpadají (uvedeno již
výše). Životnost krušnohorských porostů smrku pichlavého se odhaduje na zhruba 30 let. Lze
tedy říci, že porosty přípravných dřevin úspěšně splnily a nadále dosud plní svůj ekologický
účel avšak již dožívají.
Tab. 9: Orientační přehled dřevinné skladby PND (podle Ferkl, nepublikovaná data) ve dvou časových
obdobích, v roce 1994 a 2006
ND v období:
Smrk ztepilý

1994
výměra (ha)

2006

% z výměry

zahrnut mezi dř. ostatní

výměra (ha) % z výměry
16.468

42

Smrk – exoty (především pichlavý)

8.369

28

8.017

20

Břízy

11.841

39

4.968

13

Jeřáb ptačí

3.752

12

2.814

7

946

3

1.652

4

Ostatní dřeviny

5.127

18

4.917

12

Celkem

30.026

100

39.254

100

Borovice kleč

Podmáčené plochy – vysazovány borovice kleč a olše zelená. Další dřeviny: borovice
pokroucená; smrk – exoty: s. omorika, s. černý. Údaje v tabulce však nelze mezi dvě
časovými horizonty srovnávat, protože byly získány rozdílnou metodikou. Přesto je z tabulky
patrná směna dřevin – silný úbytek břízy a jeřábu a nárůst plochy smrku ztepilého díky
postupující přeměně dřevinné skladby na dřeviny cílové.
Přeměny PND se v Krušných horách provádí buď jako (Balcar et al. 2007): Prosadby –
v porostech do výšky ca 4 m, stávající porost bude i do budoucna tvořit horní etáž, ochranu
zakládané kultury. Nebo jako podsadby – v porostech starších n. vyšších než 4 m, kde se
budoucí existence stávajícího porostu nad nově vznikající kulturou již neuvažuje.
Přeměna lesa (PND) je lesnický termín, značí přeměnu (botanické) druhové skladby
základních dřevin mající tvořit kostru porostu na určitém území za účelem zlepšení plnění
funkcí lesa.
Další přeměna PND je limitována:
(1) nepříznivými podmínkami stanovišť jako následky imisního zatížení a dřívějšími
technickými zásahy – zakyselení půd, absence humusové složky v půdě,
(2) technikou obnovy podřízenou ekologickým nárokům cílových dřevin,
(3) finanční náročností,
(4) neúměrnými stavy vysoké zvěře,
(5) problém buřeně – třtina chloupkatá.
LČR s.p. investuje do přeměn PND ročně okolo 100 mil. Kč, za tuto částku se ročně přemění
500 ha těchto porostů. V letech 2010-2013 se provádějí rozsáhlé přeměny PND financované
Operačním programem Životní prostředí, osa 6.3 (finanční podpora Evropské unie).
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Nebezpečí depozice dusíku
Depozice dusíku zejména v nitrátové podobě (NO3-1). Nebezpečí spočívá ve vymývání bází
(K+1, P2O5, Ca+2, Mg+2) z půdního profilu kyselým roztokem vzešlým z této nitrátové podoby.
Na horských holinách se zvýšenou depozicí dusíku plní porosty třtiny chloupkaté a třtiny
rákosovité pozitivní úlohu – depozice dusíku včleňují do své biomasy, dusík je tak vstřebán
kořeny a nemá příležitost luhovat báze.
Střet zájmů proti lesu – Vyvstávají zde také dva případy střetu zájmů proti lesu – v obou
případech potřeba udržet na náhorní plošině hor bezlesí. Požadavek ochrany přírody, chránící
biotopy lesních kurů a požadavek výroby ekologicky čisté, větrné energie, vyžadující pro
lopatky turbín dostatečný prostor.
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v imisních oblastech. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady. Lesnický průvodce 3,
Recenzované metodiky pro praxi, 34 s.
Knížek M. [ed.]: (2007):Výskyt škodlivých činitelů v roce 2006 a jejich očekávaný stav v roce 2007. VÚLHM.
Strnady.
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17 Les v krajině holocénu a historické využívání lesa člověkem
Původní evropský prales v období postglaciálního klimatického optima (atlantik) je možno
chápat jako mozaiku otevřených a zapojených ploch. Otevřené plochy: polomy, spáleniska,
palouky vytvořené velkými herbivory. Míra zapojení lesa byla patrně rozdílná od nadmořské
výšky – předpokládat lze rozdíl mezi lesy kolinního stupně a lesy montánními.
Máme-li začít přemýšlet o rozloze a hodnotě lesa ve středoevropském prostoru a o jeho
struktuře a druhové skladbě musíme hledat počátky jeho vzniku a jeho vývoj v postglaciálu.
Můžeme se setkat s dvojím názorem vzhledu lesa před započetím činnosti člověka: jedna
představa je (1) hluboký, temný, neprostupný panenský les a ta druhá je (2) rozvolněný
hájový les (zvláště v nížinách) tvořící mozaiku lesních a nelesních ploch. Také otázka
druhové skladby je problematická, nejenže se v průběhu celého postgalciálu dynamicky
měnila v závislosti na oscilacích klimatu, ale také byla ovlivňována pastvou megaherbivorů
a později člověkem – selektivní pastva býložravců, podpora lísky mezolitickým člověkem
(boreál), podpora dubu a habru (snáší oklest a pařezinové hospodaření), prosvětlení lesa
a změnění kompetičních vztahů dřevin pastvou od neolitu (atlantik) a v submontánním stupni
též pastvou, hrabáním steliva a toulavou sečí podpora jedle.
Druhou představu – řídkého hájového lesa s plochami bezlesí představuje Verova hypotéza
(Vera sec. Konvička et al. 2006) rovnováhy lesa a nelesních ploch v nížinných oblastech
střední Evropy před zemědělskou činností, tj. v ranném atlantiku. Tou je představa
ostrůvkovitě rozptýlených hájů cyklicky regulovaných pastvou velkých býložravců (pratur,
zubr, jelen, los, tarpan), viz obr. 19. Pastvě býložravců na otevřených plochách odolávají
světlo na světlo náročné pichlavé keře (jalovec, trnka, hloh) a pod mechanickou ochranou
těchto keřů odrůstají duby (1), jakožto slunné dřeviny, dřeviny ranných sukcesních stádií,
(2) otevřená plocha bylin a trnitých keřů se mění v houští trnitých keřů ze kterých prorůstají
světlomilné dřeviny jako dub, (3) v podrostu dubového háje, je-li chráněn prstencem trnitých
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keřů se uchycují stín tolerující dřeviny pozdních sukcesních stádií jako buk, (4) světlomilné
trnité keře kompeticí stromového patra ustupují a do podrostu více pronikají megaherbivoři a
eliminují zmlazování nové generace dřevin, (5) původní generace vzrostlých dřevin stárne a
odumírá, do podrostu proniká více světla a začínají se uchycovat okusu odolávající trnité,
světlomilné keře a celý cyklus se volně v prostoru a čase opakuje.

Obr. 19: Verova hypotéza rovnováhy mezi lesem a nelesními plochami v nížinných oblastech střední
Evropy před zemědělskou činností, jako klíčový faktor pro přežití světlomilné bioty v geobiomu
temperátního lesa: (1) Na vypasených plochách se rozšiřují světlomilné trnité keře odolávající okusu a
pod jejich ochranou se zmlazují (2) pozdně pionýrské dřeviny jako např. dub. (3) Odrůstající dřeviny
svým zástinem omezují růst světlomilných keřů, případně se pod nimi zmlazují klimaxové dřeviny
jako např. buk. (4) V této části lesa je po odumření ochranné bariéry trnitých keřů veškeré zmlazení
dřevin vystaveno soustavnému pastevnímu tlaku. (5) Lesní porost se prosvětluje s odumíráním
stárnoucích stromů a ve světlinách se uchycují světlomilné pichlavé dřeviny a celý cyklus se opakuje
(podle: Vera sec. Konvička et al. 2006).

Předpokládá se, že intenzivní lov a či dokonce vybití velkých výše uvedených herbivorů již
v pozdním glaciálu a časném postglaciálu vedlo k snížení tlaku na les a ten se mohl
intenzivněji zapojovat. V té době člověk měl na les jen mizivý přímý vliv, byl lovcem a
sběračem. Sotva se středoevropský les zapojil, pak po 500 letech začal tlak na les především
pastvou zvětšovat člověk – to lze datovat ve střední Evropě od r. 4500 př. n. l., od počátku
období zvaného neolit.
Historie užívání lesa člověkem
(1) Les vnímán člověkem jako konkurenční prostředí: Člověk sběrač plodů – minimální
vliv na les. Předpokládá se, že již mezolitický člověk zakládal požáry, i kdyby jen rituální.
Později: 4500 l. př. n. l. zemědělský lid ve střední Evropě – pastva v lese a mýcení lesa pro
půdu a osídlení v nížinných oblastech. Postupná fragmentace lesa. Podrost lesů planárního
a kolinního stupně má trávovitý charakter – pastva dobytka v lese. První ovlivňování druhové
skladby pastvou a krmením dobytka (utlačován buk, lípy, jilmy). Semenné roky buku a dubu
– výkrm prasat (přednost dávána dubu), z té doby se uplatňuje v německém jazyce lesnický
termín pro semenný rok lesních dřevin – Mastjahr – doslova žírný, výkrmný rok. Zejména
však pastva přežvýkavců vedla k omezování přirozené obnovy. Tis vytínán pro jedovatost
některým domácím zvířatům. Dobytek škodí na dřevinách – ovce ohryzuje kořenové náběhy,
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koza – spásá mladé semenáče a větve semenáčů starších. Od doby bronzové (cca od 18001600 př. n. l.) usedlý způsob života a s ním spjaté rozdělení krajiny na bezlesí v okolí sídel
a gradient míry ovlivnění lesa s rostoucí vzdáleností od sídel.
2) Les vnímán člověkem jako zdroj dřeva (především energetická surovina): Od doby
železné (cca od 800 př. n. l. – po počátek letopočtu) přes ranný středověk nastává již silný
tlak na les – potřeba dřeva v hornictví a hutnictví. Hromady dřeva patřily ke koloritu
středověkých vsí. Milíření – výroba dřevěné uhlí, popelaření – výroba potaše (uhličitan
draselný). Sklářské hutě a milíře se zakládaly uprostřed „suroviny“, tj. lesa, po vytěžení dřeva
se stěhovaly. Pro výrobu potaše (vyhledávány staré buky a kleny) bylo potřeba nesrovnatelně
větší množství dřeva než pro provoz vlastní sklářské pece. Výrobu skla dokládají jména obcí
v horských lesních komplexech, např. Staré Hutě ve Chřibech, Filipova huť na Šumavě.
Nastávala potřeba konstrukčního dříví pro důlní zařízení (výdřeva, stoupy, hamry, pumpy).
Těžba rud zcela závisela na dosažitelnosti dřeva. Od počátku středověku narůstala výroba
dřevěného uhlí – jeden vůz dřevěného uhlí vydal za čtyři vozy dřeva (milíření u nás skončilo
ve 30. letech 20. stol.). Nastává postupná přeměna krajiny přírodní v krajinu kulturní.
Hrabání opadu na stelivo (do 19. stol.) – dodnes lesnický termín „hrabanka“, mělo za
důsledek ochuzování půdy. Od raného středověku člověk započal degradaci minerálně
slabých půd hospodařením – rozvolnění lesa pastvou, vykácení lesa, odebírání biomasy (stlaní
vřesem) vedlo k podzolizaci (zejm. v severozápadní Evropě a na Britských ostrovech).
Hospodaření v nízkém lese – ochrana proti škodám dobytkem – komolení (seřezávání ve
výši 1,5 m), takto bylo možno řídit potřebu odrůstání pařezin, sklizeň letniny, proutí. V 11.
století bylo dokončeno plošné odlesnění nížin, od 12. století se datuje kolonizace pahorkatin
a podhůří a v 16. - 17. století probíhá horská pastva (Valašská pastýřská kolonizace). Nastává
umělé snížení HHL pastvou – Karpaty, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy. Horská
pastva sebou přinesla kromě snížení horní hranice lesa ekologická rizika jako půdní sesuvy,
otevření lavinových drah, zvýšený odtok, půdní erozi vedoucí k povodňovým vlnám
v podhůří, zanášení říčního koryta a změna jeho tvaru v podhůřích do mělkého vanovitého,
zvýšená frekvence vzniku meandrů a zvýšená frekvence jarních záplav.
Tlak na les měl různou intenzitu v čase dle velikosti populace
Vyšší tlak na les lze datovat do doby bronzové (2200-800 př. n. l.), viz obr. 20, středověkého
klimatického optima v 9. - 13. století. Tlak na les ve střední Evropě kulminuje v 18. století
a následně až doposud klesá. Již ve 13. - 15. století byly některé oblasti úplně odlesněny a ve
vrcholném středověku nastal první nedostatek dřeva a tedy první energetická krize. Menší tlak
na les lze datovat do 4. - 6. století, kdy nastala dekolonizace střední Evropy, a do 14. - 15.
století, kdy byla snížena populace obyvatelstva morem a do období třicetileté války, 1618-48.
Proměna lesa v postglaciálu jako interakce přírody a člověka:
A – Přirozená acidifikace půd. Po každém glaciálu jsou půdy do cca 350 m n. m. do určité
míry ve střední Evropě pokryty spraší, znamená to, že půdy jsou poměrně dobře toho času
zásobeny bázemi (Ca). Časem však až do současnosti dochází k vymývání bází z těchto spraší
a k postupné přirozené acidifikaci půd.
B – Progrese a regrese lesa v krajině střední Evropy. Krajina se ve střední Evropě postupně
měnila od otevřené tundry k zapojenému lesu.
C – Oscilace klimatu, populace člověka a stupeň využití krajiny. Klima se měnilo a také se
s ním se měnila hustota osídlení. Způsob užívání krajiny a tlak na les byl odvislý od velikosti
populace a osvojené technologie. Postup lesa zastavil již cca kolem r. 5500 př. n. l. neolitický
člověk.
Oscilace klimatu v postglaciálu, tj. intenzita, trend se značně liší mezi územními celky Evropy – malé
fluktuace v západní Evropě, citelné ve střední a jv. Evropě. Dokonce může nastávat opačný trend – v

69

čase klimatického optima (teplo, vlhko) ve stř. Evropě bylo na Blízkém Východě výrazné období
sucha.

D – Probíhá erozní činnost, krajina je v hiátu od erozní k akumulační. To nastává výraznou
měrou od poč. 18. stol. v důsledku odlesnění a počátku pěstování okopanin. Před
odlesňováním: nivy dolních toků velkých řek byly hluboce zaříznuté, toky více méně přímé,
jarní záplavy se nevyskytovaly. Erozí se koryta řek zanesla, stala se mělká, řeky se do nivy
rozlily, průtok se zpomalil, toky počaly více meandrovat, na jaře se začaly pravidelně
vyskytovat dlouhodobé záplavy, vznikla tak nová krajina, nová ekologická nika – lužní
lesy. Před cca 400 lety se jednalo o sečené louky, později byly opuštěny pro pravidelné jarní
záplavy (z důvodu změny průtočného profilu způsobenou kolonizací podhůří) a vznikly tak
luhy jak je známe dnes, např. v Polabí, v Dolnomoravských úvalech nebo v Pováží.
(E) Člověk mění druhovou skladbu lesa a krajiny. Nastává apofytizace krajiny, tj. lidskou
činností způsobené větší rozšíření některých rostlin keřů a stromů na úkor botanických druhů
ostatních. Les se ve střední Evropě stává dílem člověka. Tlakem člověka na les, tj. pastvou,
hrabáním steliva, sklizní letniny, těžbou docházelo ke změně druhové skladby lesů.
Zvýhodněny dřeviny odolávající pastvě, jako pastva a krmivo neatraktivní, nevhodné,
preferující zmlazování na minerální půdě, dřeviny dobře zmlazující po těžbě. Tzn. úbytek
jilmů, lip (krmivo), zvýšení zastoupení jedle díky odstraňování nadložního humusu,
z nižších poloh ustoupil buk ve prospěch dubu zimního, v pahorkatinách Evropy vznikly
habrové doubravy. Ve 2. polovině 18. století ve střední Evropě první umělé obnovování
lesa síjí (obnova sadbou byla prováděna později), do té doby bylo spoléháno na obnovu lesa
přírodní cestou. S tím je spojeno cílené pozměňování druhové skladby.
Nastává proměna druhové skladby v celých územních celcích a také ve vegetačních stupních.
Tj. (A) introdukce dřevin do oblastí kam dosud přirozenou migrací nezasahovaly (např.
duby, vrby, smrk, modřín), (B) eliminace dřevin konkurujících hospodářství (topol černý,
bílý v úrodných luzích) nebo dřevin velmi poptávaných (pro lýko a letninu žádané jilmy
a lípy), (C) podpora dřevin (i neúmyslná) tlakem na les „hospodařením“ – ústup bučin
ve prospěch habřin a doubrav, doubravy se tak eliminací konkurenčního buku rozšiřují více
do hor, rozvoj habřin nastává s intenzivní kolonizací krajiny, zvýšení zastoupení jedle vlivem
pastvy a hrabáním steliva. Dochází k přenosům reprodukčního materiálu a dochází tak
k míšení geograficky a fenotypově vzdálených populací druhů (již od první pol. 18. stol.).
V krajině člověk udržuje kontinuální bezlesí v čase jsoucí v progresi nebo regresi vlivem
přírodního nebo umělého zalesňování. Příklady sukcese člověkem opuštěné krajiny v les
nebo umělého zalesňování: spontánní sukcesí zalesněná krajina v okolí Bezdězu (chudé
písky – ztroskotala zemědělská kolonizace), nebo pod lesem mizející louky náhorní plošiny
Šumavy (ukončení zemědělské činnosti po vysídlení v polovině 20. století), a umělé
zalesňování: Hodonínská Dúbrava – konec 19. století, pastviny na chudých píscích, plošina
Krušných hor – druhá polovina 20. století, pastviny na vrcholové plošině, Říp – druhá
polovina 19. století., pro soustavnou pastvu od středověku bezlesá hora z kulturních pohnutek
zalesněná.
Tlak na les vycházel z nížin
Tlak na les v počátcích lidské kultury je možno předpokládat v určitých lesních
společenstvech, příhodných pro hospodaření (teplé nížiny, pahorkatiny), snadno
„zničitelných“, tj. ty co jdou např. snadno zapálit (keřovité porosty pahorkatin). Např. výskyt
habrových doubrav se ve stř. Evropě dobře shoduje s lokalizací prvních sídelních oblastí.
Předpokládá se tlak na les v gradientu, tedy neexistovala ostrá linie mezi kulturní krajinou
a hvozdem. Předpokládá se: sídlo (ekumenum, kampus) obklopené hospodářskou půdou,
pole, pastevní lesy, lesy osekávané na letninu (subekumenum), tato oblast byla rozsáhlá a byla
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vystavena rozdílnému tlaku na krajinu (tehdy les) v závislosti na vzdálenosti od sídla,
nedotčený les (anekumenum) dosud lemující sídla a byl postupně infiltrován a fragmentován.
Jako využívání krajiny a tedy lesa se již na počátku neolitu předpokládá sklízení krmného
klestu pro dobytek. To představovalo právě onen gradient tlaku na les v závislosti na
vzdálenosti od sídla. Tlak byl selektivní daný vzdáleností (přístupností terénu), botanickým
druhem – preferovány např. duby, jilmy, lípy; vzrůstem stromu. Stromy tak mohly být
využívány pravidelně nebo fakultativně a to jako: (1) nízká pařezina (copice), seřezávání
ve výši pařezu; (2) vysoká pařezina, tj. komolení (pollard), tzv. salašení; (3) strom
s oklestem větví i vyšších řádů (shred). Směrem „do lesa“ takto ořezaných stromů ubývalo.
Následovalo zemědělské (cca 4500 let př. n. l.) využití krajiny (1) přílohové hospodaření,
(2) trojpolní systém, (3) střídání kultur. S tím se vyhraňují typy využívání krajiny stále
intenzivněji využívaná orná půda a louky a pastviny se začínají ostře oddělovat od krajiny
lesní. S konstitucí feudálního zřízení je spojeno uplatnění lenního systému, tj. propůjčení půdy
poddanému pánem – manství, pevně vymezila vlastnictví a s tím způsob využití půdy, od té
doby byla oddělena půda lesní od půdy zemědělské, byl tak učiněn rozdíl ve způsobu užívání
půdy. Stále však les sloužil k pastvě, hrabání steliva, žatvě trávy, sklizni krmného klestu
a pěstování zemědělských plodin v jeho podrostu.
Ve feudálním zřízení se začalo uplatňovat vlastnictví půdy a byla realizována renta z jejího
vlastnictví. Feudálové na svých pozemcích zakládali (za pomoci lokátorů) nové osady jako
zdroj nového příjmu – kolonizace lesní půdy, přeměna na zemědělskou, zakládání sklářských
hutí, hornických osad. Tyto nové, plánovitě zakládané osady (tj. nepřirozeně) mají oslabenou
souvztažnost k přírodním podmínkám a to také často vedlo ke kolonizačnímu nezdaru. Tyto
osady mají plánovaný, geometrický půdorys návsi, systému ulic. V 15. století je již v Čechách
sídelní síť dokončena, naopak některá sídla čeká zánik.

Obr. 20: Vývoj lesa v holocénu a tlak na les člověkem ve střední Evropě
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Lesní společenstva v krajině mají setrvačnost
I přes dekolonizace krajiny (přelom našeho letopočtu, ochlazení a morové rány 14. stol.)
nedošlo k plné „přírodní“ rekonstrukci lesních společenstev do „přírodního“ stavu. Znamená
to, že jednotlivé lidské kolonizace po sobě do určité míry vždy krajinu dědily již přetvořenou,
k užívání před-připravenou. Užívání krajiny určitým způsobem (určitou lidskou kulturou) se
projeví až za určitý čas a také trvá po určitý čas, kdy již typ užívání krajiny ustal. Příkladem
mohou být: habrové doubravy, přestárlé pařeziny, vřesoviště, ochuzená lesní stanoviště
hrabáním steliva, lesy pionýrských dřevin na bývalých zemědělsky užívaných půdách,
smrkové a borové monokultury vzešlé z lesnických přístupů z let 1850-1950.
Les jako paměť krajiny je určen: (1) věkovou, prostorovou a druhovou strukturou,
(2) reprodukčním potenciálem stávajících porostů protože druhová struktura má svou
setrvačnost, pro svůj „species pool“, a ecese nových taxonů má rozdílnou intenzitu podle
jejich ekologických strategií. Les často tvoří konstantu krajiny podobně jako iniciála
v palimpsestu, např. určitý církevní les, královský les, přetrvává ve svých téměř neměnných
hranicích století, zatímco ostatní využití krajiny se mění.
Dodatek k textu
Potah – rozsah a intenzita užívání krajiny závisela na pracovní síle lidské a zvířecí. Rozvoj
zemědělství tj. schopnost vyprodukovat více potravin je spojen s růstem populace (také ale s jejím
sociálním a intelektuálním rozvojem) a tím s větším tlakem na les – pastva, zornění, potřebou dřevní
hmoty. Hlavním faktorem bylo efektivní využití zvířecí síly. Do 10. stol. byl v Evropě užíván volský
potah užívající týlový nebo poprsní postroj. Kůň nemohl být pro těžkou práci v poprsním postroji
efektivně užit, protože postroj mu při tahu tlačil na tracheu (u skotu je jiná morfologie těla a lze jej
užít). Poprsní postroj užíván ve Staré Číně, národy střední Asie a Blízkého východu Starověkém
Řecku, Římě a Egyptě. Revolucí v efektivním využití koňské síly byl chomout – kůň je v potahu
rychlejší a vydrží déle pracovat než tur. Do Evropy se dostal okolo roku 920 n. l., běžným se stal až ve
12. století. Vyvinut byl ve Staré Číně v 5. stol. př. n. l.
Přílohové hospodaření – po několikaletém užívání je pole ponecháno dlouhému odpočinku (6-10 let),
přes sukcesi plevelů, po pasený trávník;
Dvoupolní systém – předchází trojpolnímu, jedno pole s plodinou, druhé odpočívá jako zelený úhor
pasený;
Trojpolní systém – (cca od 13. století), 1/3 pole je každý rok ponechána ladem k odpočinku. Zbylé dvě
pole byla s jarní a podzimní osívkou.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 17):
Fanta J. (2007): Lesy a lesnictví ve střední Evropě. Živa, 2, pp.:65-68.
Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.
Olomouc: Sagittaria, 127 s.
Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. Acadamia, Praha.
Sádlo J. et al. (2005): Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha,
Malá Skála.
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18 Houby v lesním ekosystému
Houby jsou organizmy heterotrofní nebo také chemotrofní, tzn., nejsou schopny získávat
energii pro svou existenci asimilací (ať už fotosyntetickou, či jinou). Nemohou existovat bez
přítomnosti organických zdrojů uhlíku. Jsou tedy odkázány na zdroje energie od ostatních
autotrofních organizmů a to od živých nebo odumřelých.
V ekosystému pak mají roli parazitů nebo saprofytů, ale také symbiontů s rostlinou
(mykorhiza, lichenizmus) nebo hmyzem (a) jako tracheomykózy pomáhají snížit produkci
pryskyřice, (b) činí dřevo stravitelnější, (c) jsou přímo potravou.
V lesním ekosystému zastávají významnou úlohu, viz obr. 21, jako – saprofyté a tím také
dekompozitoři. Tyto saprofitické nebo parazitické nebo saproparazitické houby rozkládají
neživé dřevo. Můžeme se setkat s termínem perthotrof – znamená to, že houba rozkládá
neživé jádrové dřevo v živém stromu.

Obr. 21: Společenstva hub v gradientu od epifytů přes parazity po dekompozitory

Podle typu substrátu – pletiva hostitele jeho fyziologické aktivity můžeme parazitické houby
dělit:
(A) Houby dřevokazné napadající neživé dřevo tj. jádrové dřevo, ve kterém nejsou aktivní
dělivé buňky a nejsou aktivní vodivá pletiva (tj. bělové dřevo). Tyto houby rozkládají dřevní
hmotu. Houby nekrotrofní (také nazývané pertotrofní), tj. rozkládají neživou, část stromu,
např. jádrové dřevo stromu. Nebo mohou být obligátně nekrotrofní, tj. vedle své vazby
na neživé dřevo jsou vázány na metabolismus hostitele a nejsou tak schopny v případě
odumření hostitele delší dobu existovat. Mohou také být organizmy saprofytickými, např.
na živém stromu jsou nekrotrofy a po odumření hostitele, dále pokračují v jeho rozkladu a
přecházejí do již odumřelé bělové části.
(B) Houby kambia napadající živá pletiva, tj. zelenou kůru a lýko – způsobují nekrózy
na větvích a kmenech. Tyto houby nerozkládají dřevo, jsou odkázány na asimiláty ze živých
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buněk hostitele. Sem také lze zařadit houby způsobující čarovějníky, tj. deformace větví
a asimilačních orgánů. Jsou to obligátní biotrofové, kolonizují pouze živé pletivo hostitele.
(C) Houby způsobující vaskulární mykózy (tracheomykózy) – ucpávají svým mycéliem
vodivá pletiva nebo jejich ucpávání iniciují, kdy hostitele svá pletiva ucpává jako obranou
odpověď na napadení. Obligátní biotrofové.
(D) Houby parazitující na asimilačních orgánech způsobující poškození a ztrátu
asimilačního aparátu. Jsou to zpravidla obligátní biotrofové, Nebo také mohou být
hemibiotrofní, zpočátku parazitují na živém pletivu a po odumření tohoto pletiva se stávají
saprofyty a rozkládají pletivo odumřelé pletivo. Rozdělení parazitických hub podle své vazby
na fyziologicky aktivní nebo odumřelé pletiva rostlinného hostitele je na obr. 22.

Obr. 22: Rozdělení houbových patogenů podle jejich vazby na živého nebo odumřelého hostitele
a podle jejich specializace na hostitele.

Anatomie hub
Buněčná stěna hub je tvořena polysacharidem – chitinem a glukomananem. U hub nejsou
vytvořena vodivá pletiva. Základní stavební jednotkou houby jsou jednotlivá houbová vlákna
tj. hyfy, ty se k sobě různě spájí a tvoří tak micélium. Micélium vegetativní roste jen ve své
apikální části. Toto micélium může být modifikováno v: syrrocium, rhizomorfy, thallorhizy,
sklerocium, pseudosklerocium.
Modifikace mycélia:
Rhizomorfy kořenům podobné provazce u rodu václavka. To je dvojího typu: A) podkorní –
síťovitě propojené, často se přetváří z podkorního syrrocia. B) půdní – lineární, provazcovité,
viz obr. 23.
Syrrocium – plsťovité pláty pod kůrou odumřelých buků, u troudnatce kopytového,
václavky, sírovce žlutooranžového, u druhu Cryphonectria parasitica. Má zásobní funkci.
Sklerocium – pevný útvar z podhoubí, který má zásobní funkci, u tvrdohub (např.
paličkovice nachová, housenice, parazitická houba na larvách a kuklách hmyzu).
Thallorhizy – hyfy jsou sloučeny do mycelárních provazců, např. dřevomorka domácí,
některé pýchavky. Postrádají na rozdíl od rhizomorf anatomickou diferenciaci.
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Pseudosklerocium – melanizované mycelium, které ohraničuje aktivní část hniloby houby
ve dřevě (tmavé linie ve dřevě), houba si takto reguluje teplotní, vlhkostní a plynné poměry
v ohraničené části (václavky, ohňovec obecný). Podobné útvary se utváří i u vřeckovýtrusných hub, tam se jedná o pseudostromata, např. dřevomor kořenový.

Obr. 23: Anatomie rhizomorfy václavky. Kyslíkový kanálek umožňuje houbě metabolickou aktivitu –
růst a rozklad dřeva a čerpání živin i v prostředí s nedostatkem kyslíku. Rhizomorfa proto vytváří
rozvětvení k půdnímu povrchu nebo vně kůry hostitele aby vyústila své kyslíkové kanálky.

Anatomie plodnice
Plodnice fruktifikační orgán hub. Vytváří se za určitých podmínek daných: genetickou
dispozicí, stářím – nahromaděním metabolitů a podmínkami prostředí, často vazba na
metabolismus hostitele – pak se na micéliu zakládají primordia plodnic.
Plodnice je tvořena vzájemně propletenými hyfami, které vytváří, tzv. plektenchym neboli
trama. Mycélium v plodnici se dělí buď po celé své délce, nebo se dělí jen v apikální části
hyf, jak je běžné u růstu mycélia mimo plodnici. Např. u plodnic chorošovitých hub, se dělí
micélium v apikální části hyf. Ale v plodnici hřiba smrkového se mycélium dělí po celé své
délce a tak plodnice odvalí malý kamen, ale plodnice troutnatce pásovaného trávu obroste,
tzn., že tráva do plodnice zaroste. Tzn., že růst chorošů je okrajový. Plodnice chorošů mají
někdy na povrchu tvrdou korovitou vrstvu proti vsakování vody, také se plodnice vody
zbavují a to gutací, např. rezavec kořenový, pstřeň dubový, troudnatec pásovaný.
V ekosystému se mohou vyskytovat vegetativní hyfy patřící jedinému klonu až na mnoha
hektarech čtverečních a jako klonální jedinec mohou být staletí staré (Gryndler 2004).
Plodnice může produkovat výtrusy pohlavní nebo nepohlavní. Produkuje-li plodnice spory
pohlavní, nazýváme ji teleomorfní (perfektní), vzniku spor předcházel pohlavní proces
(askospory, bazidiospory). Nepohlavní spory se vytváří na anamorfní formě mycelia nebo
v plodnici na takovém myceliu, tedy plodnici anamorfní (imperfektní), spory se vyvinuly bez
pohlavního procesu (konidie, chlamydospory, oidie).
Oba typy plodnic se mohou vytvářet u téhož taxonu a to v závislosti od fyziologického stavu
houby, hostitele, či vegetačního období; vytvářejí se jak u vřeckovýtrusných hub (dřevomor
kořenový), tak i u stopkovýtrusných hub (rezavec, jeho různé druhy). U skupiny hub
vřeckovýtrusných převažuje nepohlavní rozmnožování, tedy převažují anamorfy. U taxonů
hub stopkovýtrusných převažuje pohlavní způsob rozmnožování, dominuje teleomorfní
stádium. Ale některé druhy vytvářejí anamorfní formy jako např. některé druhy rodu rezavec
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(Inonotus). Anamorfní plodnice jsou energeticky méně náročné, jsou často tvořeny za života
hostitele, kdežto teleomorfní plodnice jsou energeticky více náročné, ty se často vytvářejí po
odumření hostitele. Proto jsou zpravidla teleomorfní plodnice stopkovýtrusných hub na kmeni
známkou pokročilého stádia hniloby.
Často při popisu druhů hub, zvláště vřeckovýtrusných je popsána (získá jméno) jedna její
forma, např. anamorfa, později je popsána její teleomorfa a je zjištěno, že obě formy k sobě
geneticky patří. Anamorfy mohou nabývat více konidiových forem a mohly tak být popsány
jako samostatné druhy a tak tatáž houba má např. pro své dvě anamorfní a jednu teleomorní,
tedy pro každou formu jiné vědecké jméno.
Podle způsobu rozmnožování lze zmínit tři významné velké skupiny hub: houby
vřeckovýtrusné (Ascomycetes), stopkovýtrusné (Basidiomycetes), houby vaječné (Oomycota)
a pomocný, odkladný soubor hub dosud nezařazených, nebo bez dosud známého pohlavního
stádia – Deuteromycetes, také zvané Fungi imperfecti. Po nalezení teleomorfy je druh zařazen
do přirozeného systému a z Deuteromycetes je vyřazen. Nebo jsou do této skupiny řazeny
taxony, u kterých anamorfní stádium převládá a teleomorfní stádium je velmi vzácné, pak se
ale jedná o souběžnou klasifikaci v přirozeném systému.
Houby vřeckovýtrusné – Ascomycetes
U této skupiny hub se vytváří speciální tvarově rozlišené pohlavní orgány. Mají výtrusy, tzv.
askospory umístěny ve vřeckách (sg. ascus, pl.: asci), viz obr. 24. Vřeckovýtrusné houby
tvoří v převážné většině mykobionta (houbovou složku) v lišejnících. Z ekologického
hlediska se tyto lichenizované houby vydaly trofickou cestou symbiózy s autotrofním
fykobiontem (řasou nebo sinicí, nebo oběma dohromady) a představují zhruba 50 % známých
druhů vřeckovýtrusných hub, ostatní houby této skupiny jsou odkázány jiný způsob
heterotrofie a to parazitismus nebo saprotrofitismus. Stopkovýtrusné houby jsou jako
mykobiont u lišejníků vzácné. Typy teleomorfních plodniček u nich rozlišujeme následující:
kleistothecium, perithecium, apothecium, hysterothecium. Plodnice teleomorfní jsou
významným taxonomickým znakem u vřeckovýtrusných hub.

Obr. 24: Vřecka s askosporami, vřeckovýtrusné houby mají zpravidla 8 askospór v jednom vřecku.
Mezi vřecky jsou pomocné buňky tzv. parafízy. Souvislá vrstva vřecek a parafíz, tj. od jejich báze až
po jejich vrchol se nazývá hyménium.

Kleistothecium, viz obr. 25 – vřecka jsou uzavřena uvnitř plodnice, to v době zralosti puká
nebo zeslizovatí a vřecka se dostávají na její povrch. Příklad: padlí dubové (Microsphaera
alphitoides).
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Obr. 25: Puklé kleistothecium padlí dubového s přívěsky, ze kterého se uvolňují askospóry.

Perithecium, viz obr. 26 – lahvicovitě tvarované plodničky umístěné ve tvrdé stélce houby.
Část plodničky, která obaluje, uzavírá, nebo nese struktury, vytvářející výtrusy se nazývá
stroma (český pl. stromata). V plodničce se nacházejí vřecka (s askospórami), parafízy, tj.
sterilní hyfová vlákna, otvor – ústí plodničky se nazývá ostiolum [čti: osciólum]. Příklad:
rážovka (Nectria), dřevomor (Hypoxylon). Perithécia jsou u některých hub v koloniích
zanořena do povrchu plodnice, tak tomu je u skupiny hub, které nazýváme tvrdohouby
(pyrenomycéty – např. výše zmíněné dva rody, Xylaria, Claviceps), tato vrstva nesoucí,
obalující a chránící jednotlivá perithécia – plodničky se nazývá stroma.

Obr. 26: Perithecium, příčný řez, plodnička má tvar lahvicovitý, buď samostatná (Gemmamyces
piceae) nebo zapuštěná do stromatu houby (Hypoxylon sp., Claviceps sp.)

Apothecium, viz obr. 27 – miskovitě nebo terčovitě utvářená lupenitá plodnice. Podle tohoto
typu plodnice jsou tyto houby za terčoplodé. Příklad: kustřebka (Lachnellula). Modifikace
apothecia: apothecium se může zcela uzavřít např.: lanýž (Tuber) nebo může být konvexní
a plodnice mít třeň („nohu“) – např. smrž (Morchella).
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Obr. 27: Apothecium, vřecka a parafízy.

Hysterotecium, viz obr. 28 – teleomorfní plodnice askolokulárního typu, tj. plodnice se
vytváří z vegetativních hyf, pohlavní orgány se diferencují později a askogenní hyfy do
plodnice vrůstají, nebo jen do dutin stávajícího vegetativního pletiva. Dutinka s výtrusorodou
vrstvou, se otvírá podélnou štěrbinou.

(a)

(b)

Obr. 28: Hysterotecia sypavky borové (Lophodermium pinastri). (a) Plodničky na jehlici s tmavým
pruhem pseudostromatu, který je pro tento rod charakteristický. (b) Řez plodničkou, vystupující
z epidermis jehlice, zobrazeny vřecka a parafízy.

Imperfektní plodnice vřeckovýtrusných hub
vřeckovýtrusné houby produkují své nepohlavní výtrusy konidie na konidioforech
vytvořených na somatických hyfách. Konidiofory mohou být buď jednotlivě, nebo mohou být
shloučeny v imperfektních plodničkách:
(1) pyknida – (sg. piknidia, pl. pyknidiae), z řeckého pyknos = zahuštěný, koncentrovaný,
přípona -idion označuje zdrobnělinu. Jsou to duté zpravidla kulovité útvary, v nich pak
pyknidiofory produkují pyknidiospory neboli konidie. Vytváří se pyknidiotvorné mycélium.
Př. Sphaeropsis sapinea.
(2) acervulus – (pl. acervuli), z indoevropského tvaru acer = ostrý jako odkaz na ostrý, tvar
povrchu pokožky hostitele pukající pod tlakem hyf parazita. Shluk hyf nesoucích konidiofory
těsně pod epidermis (často jehlice) hostitele, kdy tento shluk se zvedá nad okolní pokožkovou
vrstvu buněk hostitele, pokožka praská a konidie se uvolňují do okolí. Pyknidiotvorné
mycélium se nevytváří, pyknidiofory rostou přímo ze somatických hyf. Př. Micosphaerella
pini.
Pohlavní cyklus vřeckovýtrusných hub
Z haploidní askospory vyroste haploidní mycélium, viz obr. 29 – vegetativní stélka.
Za příhodných podmínek se na něm vyvíjejí pohlavní orgány: anteridium (M) a na jiném
askogon s trichogynem (F). Trichogyn vytváří při dotyku s anteridiem můstek a v něm
přechází obsah anteridia se samčími jádry do mnohojaderného askogonu. Z askogonu
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vyrůstají dikariotické askogenní hyfy (v tomto čase se tvoří plodnice), kde askogenní hyfy
tvoří jen nepatrnou část hyf v plodnici. Vytvářejí výtrusorodou vrstvu thecium. Vrcholky
askogenních hyf se začnou zakřivovat, vytvářejí se tzv. háčky, opačně pohlavně laděná jádra
se mitoticky dělí. Mezi páry jader se tvoří buněčná přepážka a vrcholová buňka se mění
v mladé vřecko. Dochází k splynutí jader, karyogamii (v tomto okamžiku nastává diploidní
fáze – je jím mladé vřecko), meióze a jednomu mitotickému dělení za vzniku 4 jader. Nastává
další mitotické dělení; kolem jader se vytváří membrána a nové askospory jsou připraveny
opustit vřecko.

Obr. 29: Pohlavní cyklus vřeckovýtrusných hub (zdroj: Gryndler 2004)

Houby stopkovýtrusné – pododd. Basidiomycotina, tř. Heterobasidiomycetes a tř. Homobasidiomycetes
U této skupiny hub se nevytváří speciální tvarově rozlišené pohlavní orgány. Výtrusy –
bazidiospory jsou umístěny po na stopečkách (sterigmatech) bazidií, viz obr. 30. Sem patří
mnoho známých hub, od plísní, až po houby kloboukaté s hyméniem lupenovitým nebo
rourkovitým. Chorošovité houby s typickou kopytovitou plodnicí, tj. přisedlou beze stopky
a plodnicí s krátkou stopkou – třeněm (hlívy, některé lesklokorky). Nebo jen korovité povlaky
(tzv. resupinátní typ plodnice, např. pevník).

Obr. 30: Bazidie s bazidiosporami
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Pohlavní cyklus stopkovýtrusných hub
v životním cyklu převládá dvoujaderné mycélium, pouze mladé bazidie (v ní probíhá
kariogamie) jsou diploidní. Z bazidiospory vyklíčí haploidní jednojaderné mycelium,
primární mycélium, viz obr. 31. Primární mycélium má časově omezenou existenci. Pokud se
primární mycélium setká s jiným, ale opačně pohlavně laděným mycéliem, dochází
k plazmogamii, vzniká dikariotické sekundární micélium. Toto mycelium může žít dlouhou
dobu jako vegetativní orgán. Sekundární mycelium má v místě spojení dvou buněk výrůstky
tzv. přezky. Ty umožnily přesun jader mitoticky dělených během růstu. Kyjovité buňky na
konci dikariotického mycelia se mění na mladé bazidie, v nich dochází ke splynutí jader,
následné mióze, mitóze – vzniku 4 haploidních, pohlavně rozlišených jader. Jádra putují
vypučenými stopkami na bazidii do nových buněk a stávají se bazidiosporami. V plodnicích
s výjimkou hyménia se jádra dále mitoticky dělí, vzniká tak terciální mycélium, které je čtyř
i vícejaderné (Klán 1989).

Obr. 31: Pohlavní cyklus stopkovýtrusných hub (zdroj: Gryndler 2004)

Houby vaječné – Oomycetes
stojí mimo říši Houby (Fungi), jsou řazeny do říše Chromista. Mycélium mají většinou
nepřehrádkované, větvené. Parazitické druhy tvoří haustoria. Někteří zástupci jsou
vnitrobuněční parazité a mají amorfní stélku bez buněčné stěny. Rozmnožování se
uskutečňuje nepohlaním a pohlavním způsobem, viz obr. 32. V nepohlavním rozmnožování
se uplatňují pohyblivé zoospóry (se dvěma bičíky), sporangia (z řeckého sporos = semeno,
setba a angeion = nádoba, plavidlo, dohromady značící vakovitý útvar obsahující množství
spor), chlamydospory, konidie. Při pohlavním procesu se setkávají dvě opačně laděné hyfy,
anteridium je hormonálně přitahováno k oogoniu, vzniká oplozená oosféra a z ní následně
tlustostěnná oospora. Jsou to saprobionti nebo parazité.
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Obr. 32: Vývojový cyklus rodu Phytophthora sp. (volně překresleno podle různých autorů)
Typy spor
Spora rozmnožovací orgán hub, na rozdíl od semen nemá zárodek. Exospory vznikají
oddělováním na koncích hyf, endospory vznikají uvnitř zvláštních buněk. Spory vzniklé
z pohlavního procesu: basidiospory: exospory vzniklé pučením na buňkách (bazidiích),
askospory: endospory vzniklé v buňce askogenní hyfy – vřecku; zygospory: klidové výtrusy
vzniklé splynutím gamet.
Spory vzniklé bez pohlavního procesu: konidie: exospory vznikají oddělováním na koncích
hyf, jsou schopny okamžitého klíčení; jsou různé velikosti proto nazývány makro-, mikrokonidie; chlamydospory (z řeckého chlamys = plášť): tlustostěnné endospory, vnitřní obsah
buňky je zahuštěn, jedná se o klidové výtrusy, jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám
vnějšího prostředí; oidie: jako konidie, s tím rozdílem, že somatická hyfa se na jednotlivé
oidie postupně rozpadá – nedorůstá.
Spóry hub se šíří větrem, neobvyklý není transkontinentální přenos nebo vodou, jsou
rozplavovány ke kořenovému systému hostitele. Klíčivost výtrusů je podle jejich povahy
různá od několika málo dní (většinou tenkostěnné výtrusy) po několik let (tlustostěnné
chlamydospory).
Mykorhiza
Mykorhizní symbióza (z řeckého mykés = houba, rhiza = kořen) je kontakt houbových hyf
s kořenem hostitele za účelem vzájemné výměny látek, kontakt se děje pronikáním hyf do
mezibuněčných prostor nebo přímo do buněk primární kůry kořene. Jakmile hyfy pronikají
hlouběji, tj. skrze endodermis, viz obr. 33, do středního válce, již se jedná o parazitismus.
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Mykorhiza je více či méně mutualistickým (symbiotickým) vztahem v ekosystému. Nemusí
být vztahem zcela rovnocenným a to také platí o rovnocennosti v průběhu ontogeneze obou –
mykobionta a fytobionta. Je zvláštností rostlinný druh nebo čeleď, který mykorhizu
nevytváří. Mykorhizní houby nemají zpravidla schopnost produkovat rozkladné enzymy (tj.
celulázy, polyfenoloxidázy), které by jim umožnily žít jako saprotrofní houby. Výjimkou je
václavka, která, ač saprotrof, vytváří také mykorhizu (s čel. Orchideaceae) a také houby
tvořící mykorhizní symbiózu s rostlinami z čeledi Ericaceae. Ne všechny kořínky na jedné
rostlině jsou mykorhizní, také postupem do hloubky půdního profilu mykorhizních kořínků
ubývá.
Význam mykorhizy
Efektivní získávání živin, zejm. fosforu, dusíku, získávání vody, mycélium může zachycovat
pro kořeny toxické kovy. Mykorhiza umožňuje ekologický přesah jedince (rostliny) do
extrémnějších podmínek. Mykorhiza plní funkci ochrannou – produkce antibiotik.
V kyselých, chudých substrátech umožňuje endomykorhiza růst rostlinám z čeledi Ericaceae,
houby totiž saprofyticky rozkládají surový humus a zásobují z něj rostlinu dusíkatými
látkami. Tyto houby mykorhizně svázané s touto čeledí, však mohou být vůči ostatním
rostlinám parazitické a tak na biotopu potlačují ostatní druhy ve prospěch svých symbiontů.
Pro podpoření zdravotního stavu sazenic v počátečním období po výsadbě některé školkařské
firmy pěstují inokulovaný sadební materiál např. slzivkou oprahlou (Hebeloma
crustuliniforme) vytvářející ektotrofní mykorhizu, nebo jsou na trh dodávány preparáty,
mykorhizního inokula pro předvýsadbovou aplikaci na kořenový systém prostokořenných
sazenic, toto inokulum se obvykle skládá z více druhů hub (Pešková 2008)
Vzájemné propojení není jen mezi dvěma jedinci (houbou a stromem), ale jedná se
o komplex – houba a mnoho stromů i různých taxonů. Stejně jeden strom má vytvořenou
mykorrhizu s více druhy hub. Je vytvořen kořenový celek, ve kterém dochází k transportu
živin.
Rhizosférní efekt – v oblasti kořenů je mnohokrát více hub, aktinomycétů a bakterií než ve
volné půdě – to s sebou nese fyzikální a chemickou kvalitu půdy – interakce s metabolity
(cukry, enzymy, vitamíny) vlhkost, pH. Mykorhiza se tradičně dělí na ektomykorhizu
a endomykorhizu. U obou mykorhiz hyfy různou mírou zasahují do povrchu kořenů, ale
nepronikají za endodermis a do cévních svazků.
Ektomykorhiza, viz obr. 33, je vzácná, ale je rozšířena téměř výlučně u dřevin (čeledi:
Fagaceae, Tiliaceae, Corylaceae, Ulmaceae, Rosaceae, Myrtaceae, Betulaceae, Salicaceae,
Pinaceae).
Ekto- (z lat. = vnější) hyfy obalují kořeny, obalují buňky pokožkové vrstvy (rhizodermis)
kořínku, pronikají mezi buňky primární kůry (intercelulární prostory) až po endodermis, do
buněk samotných nevnikají, vytvářejí tzv. Hartigovu mřížku. Znamená to, že hyfy
rozpouštějí střední lamelu mezi buňkami, prostor vyplňují hmotou hyf a buňky kořene tak
oddalují. Na povrchu kořínku je obal hyf viditelný, kořínek je jakoby ztlustlý – tzv.
punčoška, bez kořenového vlášení. Na kořínku je mykorhiza dočasná a posouvá se s růstem
kořínku, tedy za jeho fyziologicky více aktivními zónami.
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Obr. 33: Základní typy mykorhizy. Ektotrofní mykorhiza – hyfy houby zasahují pouze mezi buňky
primární kůry, houbou jsou rozrušeny středové lamely buněk, buňky oddáleny, buňky obaluje
mycélium, na příčném řezu kořenem pak mycélium v mezibuněčných prostorách primární kůry má
vzhled mřížky, nazývá se Hartigova mřížka. Endotrofní mykorhiza – hyfy houby zasahují do buněk
primární kůry, mezi buněčnou stěnou a protoplastem jsou zakončení hyf, tato mykorhiza nevytváří
morfologickou změnu kořenů, kořeny mají jemné kořenové vlášení. U vezikulo-arbuskulární
mykorhizy se vytvářejí arbuskuly s funkcí výměny látek a vezikuly s funkcí zásobní; u erikoidní
mykorhizy hyfy obyčejně zasahují jen do buněk pokožky kořene, rhizodermis; tyto hyfy jsou stočené
v klubka, tzv. pelotony; rh – rhizodermis, pk – primární kůra, e – endodermis.

Endomykorhiza je častá u dřevin čeledí Taxodiaceae, Cupressaceae, Aceraceae, Oleaceae,
Poaceae. Nejrozšířenější a vývojově nejstarším typem mykorhizy. Kořínky při tomto typu
mykorhizy mají vyvinuté kořenové vlášení a vzhledově se od nemykorhizních neliší. Endo
(z lat. = vnitřní) hyfy pronikají do povrchových buněk kořene, kde vytvářejí keříčkově
větvené útvary (arbuskuly) a také zásobní hlízky (vezikuly). Šíří se mezibuněčnými prostory
a proniká do buněk. Kořínek arbuskuly později stráví, vezikuly jsou trvalé. Tento typ
endomykorhizy nazýváme vezikulo-arbuskulární. Vyskytuje se u cca 85 % rostlin, mj. i
u zemědělských plodin; arbuskuly nezasahují do protoplastu (tj. vnitřku buňky), zůstávají
v buněčné stěně a slouží k zvětšení povrchu hyfy za účelem lepší výměny látek mezi houbou
a hostitelem. Zvláštním typem endomykorhizy je erikoidní mykorhiza, kdy kořínky mají také
vlášení, hyfy vytvářejí v buňkách klubíčka, ta mají často delší životnost než kořínek hostitele
(Gryndler et al. 2004). U této mykorhizy smotky hyf soustředěny do buněk rhizodermis,
hlouběji do primární kůry méně časté. Podobný typ mykorhizy má čeleď orchidejovitých, kde
semenáčky této čeledi v časném stádiu svého vývoje, kdy jsou ještě nezelené, jsou nutričně
odkázány na houbu. U této mykorhizy smotky hyf soustředěny do buněk primární kůry.
Ektendomykorhiza je přechodným typem mezi ektotrofní a endotrofní mykorhizou je tzv.
ektendomykorhiza, kdy je vytvořen hyfový plášť na povrchu kořene, hyfy jsou nejen
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v mezibuněčném prostoru primární kůry, ale pronikají i buněčnou stěnou a pod ní vytvářejí
hyfové smotky. Takový typ mykorhizy se vyskytuje u planiky (Arbutus) nebo jiný podobný
u hniláku smrkového (Monotropa piceae – jedná se o nezelenou rostlinu zcela odkázanou na
výživu od jiných rostlin, je tedy parazitem, transport cukrů od fotosyntetizující rostliny je
zprostředkován mykorhizní houbou např. od kořenů stromů). Rozeznáváme zde arbutoidní
a monotropoidní mykorhizu.
Dalším v přírodě patrným fenoménem kompetice a zároveň symbiózy hub a rostlin jsou tzv.
čarodějné kruhy, které představují viditelný vliv houbového mycélia na okolní biotu.
Podhoubí mnoha hub vytváří kruh, to lze pozorovat již při umělé kultivaci v Petriho misce.
V místě aktivního mycélia je vegetace potlačena nebo zcela chybí, je to způsobeno spotřebou
vody a často také produkcí inhibičních látek micéliem houby, naopak v krajích aktivity
mycélia, tj. tam, kde je již odumřelé, nebo v mykorhizním vztahu s vegetací je vegetace na
rozdíl od ostatní plochy bujnější. Proto lze pozorovat na loukách kruhy, půlkruhy nebo
alespoň linie, také v lese lze alespoň zaznamenat toto umístění plodnic některých druhů hub.
Některé čarodějné kruhy (tedy podhoubí) mohou být až 200 let staré. Z těchto hub lze
jmenovat: špičku travní, čirůvku májovku.
Vztah mezi saproparazitickou, perthotrofní houbou a dřevinou
Endofytické houby jsou houby, které se vyskytují v jednoduché mycéliové formě, aniž by
parazitovaly (nelze považovat za parazity za jejich aktuálních fyziologických aktivit) nebo
realizovala hlavní životní funkce (růst, rozmnožování), mezi takové houby mohou patřit také
významní saprofyté na dřevě. Takové houby tak mohou vyčkávat na oslabení stromu, aby
přešly do pertotrofie. Jsou definovány kritérii (Carroll sec. Klaban 2011): nejsou schopny
vyvolávat na hostiteli zřetelné příznaky napadení, přenášejí se semeny, vyskytují se hojně na
jedincích téhož druhu, produkují sekundární metabolity.
Infekce houbovým patogenem – vstup infekce obligátních parazitů, např. rzí se děje
průduchy a lenticelami. Ale u dřevokazných hub je potřeba k proniknutí do jádrového dřeva
přes suberinovou vrstvu sekundární kůry a přes živé, bělové dřevo a to je možné jen skrze
poranění.
Odolnost dřeviny proti houbovému napadení je pasivní a aktivní
Pasivní spočívá v odolnosti: (1) Morfologické: vosková kutikula, korek. (2) Fyziologické:
schopnost zavírání průduchů (rostlina není poškozená), rychlost zacelování ran, rychlost
dřevnatění pletiv. (3) Chemické: přítomnost pryskyřičných látek, flavonoidů, tříslovin, pro
houbu nepříznivého pH, látek které jsou v nenapadené rostlině přítomny jako látky zajišťující
základní ochranu před napadením houbou, tj. fytoanticipiny.
Aktivní odolnost spočívá v koordinovaném sledu odpovědí rostliny na napadení, kdy rostlina
blokuje syntézu invazních enzymů, viz obr. 34. Rostlina po napadení houbou začíná
syntetizovat v okolí napadení, případně v rostlině celé látky pro houbu toxické, tj. fytoalexiny.
Může se tak vytvářet infekcí indukovaná imunita rostliny vůči houbovému napadení.
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Obr. 34: Aktivní imunita rostliny, schéma interakcí
Pektiny rozkládající enzymy (pektinázy) produkované houbovým patogenem mají za úkol
rozrušit pektinovou střední lamelu mezi buňkami rostlinného hostitele. Samotné pektinázy
jsou pro rostlinné buňky toxické. Také samotné látky vzniklé štěpením pektinů, tj. krátké
řetězce, oligomery kyseliny galakturonové jsou pro rostlinné buňky toxické. Rostlinné buňky
však aktivitu pektináz patogena, např. polygalakturonázu mohou eliminovat inhibičními
bílkovinami. Starší rostlinná pletiva (např. vyzrálá pletiva semenáčků) mají střední
pektinovou lamelu inkrustovanou vápníkem tvořícím obranu proti pektinázám, ale to mohou
některé houby obejít tvorbou kyseliny oxalové, pomocí které střední lamelu vápníku zbaví.
Rostliny na obranu proti houbovým patogenům vytvářejí pro houby toxické fytoanticipiny,
které se v roslinné buňce obligátně nalézají a fytoalexiny, které rostlina vytváří v čase ataku
houbou a to přímo v místě ataku (flavonoidy, fenolické látky, terpeny). Pro hostilele
specifické fytoanticipiny, ale umí na takového hostitele specializované patogeny odbourat.
Specializace patogenu na určitého hostitele spočívá v jeho schopnosti detoxifikace hostitelovy
fytoanticipinů a fytoalexinů.
Aktivita patogena může být stimulována pro něj potenciálním živným substrátem. Např.
spouštěčem klíčení spor houby mohou být těkavé produkty z rozkladu nekromasy hostitele,
např. metanol. Spory tak intenziněji klíčí a jejich hyfy směřují směrem ke zdroji těchto
těkavých látek. Rostou po směru zvyšujícího gradientu koncentrace produktů rozkladu
živného substrátu (Deacon 2006).
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 18):
Deacon (2006): Fungal biology. Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton.
Gryndler M. et al. (2004): Mykorhizní symbióza. Academia, Praha.
Klaban V. (2011): Ekologie mikroorganizmů. Galén, Praha
Klán J. (1989): Co víme o houbách. SZN, Praha.
Jankovský L. (2005): Parazitické houby. In: Kolařík J. [ed.]: Péče o dřeviny rostoucí mimo les – II. ČSOP
Vlašim.
Pešková V. (2008): Houby na kořenech lesních dřevin, Mykorhizy. Příloha Lesnické práce 12, pp. 1-4.

85

19 Významné houbové patogeny na dřevinách – dřevokazné
houby
Fytopatologie rostlinná – je vědní obor, který se zabývá chorobami rostlin a původci jejich
chorob.
Herbivoři, jsou ve vztahu k rostlinám predátory od spárkaté zvěře po hmyz (listožravý,
podkorní), rostlinu poškozují konzumací rostlinných pletiv.
Parazité jsou skupinou organizmů, která z rostlinného pletiva živiny odčerpává (avšak
hostilele neusmrcuje). Parazité jsou různou měrou svými metabolity s hostitelem v interakci
(houby a jejich růstové látky), některé pak parazitují – rozmnožují se – až na úrovni buňky
hostitele (některé houby, bakterie, viry). Parazitizmus je výživový vztah mezi hostitelem
a parazitem.
Patogen způsobuje onemocnění hostiteli, je jím také každý parazit, avšak ten nemusí vždy
způsobovat onemocnění vážné.
Symptomy zhoršeného zdravotního stavu nebo poškození rostliny mohou být způsobeny
poškozením lokálním nadzemních částí nebo může být zapříčiněno poškozením vodního
provozu rostliny v již v kořenové části. Poškození kořenového systému dřeviny může být
způsobeno nedostatkem vody v půdě trvalým nebo krátkodobým. Nebo nedostatkem půdního
vzduchu (hypoxie) v důsledku zaplavení nebo navrstvením alochtonního půdního substrátu.
Poškození kořenů také způsobují dřevní houby způsobující kořenové hniloby, napadení
kořenů houbou je často následek fyziologického oslabení stromu nebo mechanického
poškození nebo jako důsledek poškození kambia houbou jinou, tentokráte žijící v živém
pletivu, kambiu hostitele. Kořeny také poškozuje hmyz a to buď žírem, např. chrousti,
drátovci, krtonožky nebo sáním – kořenové mšice.
Dřevní houby
Obecně lze charakterizovat dřevní houby jako organizmy, které rozkládají jádrové dřevo (tj.
již neživé), které již pozbylo své vodivé funkce. Jedná se tedy organizmy, které minimálně
zasahují do živých buněk hostitele. Aktivita mnohých dřevních hub, nekrotrofních parazitů
(pertotrofů) není k hostiteli – živému stromu, bezprostředně škodlivá, ale ve svém důsledku
může vést k porušení statické stability hostitele. Některé houby mohou doprovázet strom celý
jeho život, pouze rozkládají jeho jádrové dřevo a nevedou ke snížení jeho stability (rezavec
šikmý, pstřeň dubový), jiné však podstatně věk a stabilitu stromu snižují – např.: václavky na
smrku, hnědák Schweinitzův na borovici, modřínu.
Rozkladem jádrového dřeva mohou houby uvolňovat do okolí, tj. kořenového prostoru
hostitele živiny z rozkládaného jádrového dřeva a tak zlepšovat jeho výživu a podporovat růst
jeho živých pletiv. Dřevní hmota je z hlediska biodiverzity substrátem, na který je vázána cca
1/3 suchozemských organizmů.
K vřeckovýtrusným houbám patří málo dřevokazných hub typu nekrotrofního parazita – sem
patří dřevomor kořenový (Ustulina deusta na buku). Saprofyté rozkládající mrtvou dřevní
hmotu jsou však častí: hlívenka rumělková (Nectria cinnabarina), dřevomor červený
(Hypoxylon fragiforme), dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes). Vřeckovýtrusné houby
jako Nectria galligena, Cryphonectria parasitica způsobují primární poškození kambia. Také
jsou druhy přecházející od saprotrofie k parazizmu, např. Lachnellula willkommii, která
rozkládá dřevo větví a může přecházet na živou kambiální část. Většina dřevokazných hub –
nekrotrofních parazitů patří k houbám stopkovýtrusným.
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Ekologický význam dřevních hub
Houby dřevní zprostředkovávají koloběh živin a uhlíku v ekosystému. Spoluúčastní se
vývojového cyklu lesa – zejména to jsou tzv. kořenové hniloby, které se uplatňují
v přírodním lese, v jeho stadiu rozpadu. Napomáhají tzv. čištění kmenů od větví (větvovka –
Vuilleminia sp., Basidiomycota), vytvářejí symbiózy (houba-hmyz – ambróziové houby), jsou
saprofyty, obligátními nebo fakultativními nekrotrofními parazity, obligátními biotrofními
parazity, jsou monofágy či polyfágy, jsou specializované na různé chemické složky dřeva.
Mnohé dřevní houby mohou být ohroženými organizmy pro ústup jejich hostitelských taxonů
nebo úbytek starých stromů, protože lesní porosty jsou nejen ve skladbě dřevin ochuzené, ale
jsou těženy před svým fyzickým stářím, tedy pod horizontem času, ve kterém dřevní houby se
do ekosystému plně zapojují. Proto mnohé houby jsou lokalizovány na ZCHÚ.
Houby na padlém ležícím dřevě jsou saprofyty. Na stojících živých stromech houby mohou
být nekrotrofními parazity tzn., že po poranění se dostanou na jádrové dřevo (tj. již neživou
část živého stromu) a to rozkládají, aniž by svými hyfami zasahovaly do živého bělového
dřeva (statická stabilita je však oslabena), tento způsob koexistence houby a hostitele je
nazýván pertotrofie. Výsadby smrku na nevhodných stanovištích, případně oslabení dalších
dřevin vytváří příležitost pro některé houby, aby se staly primárními parazity (václavka,
kořenovník).
Prospěšnost některých dřevních hub
Některé houby umožňují „čištění“ kmenů od větví, např. u dubu se jedná o větvovku
obecnou, u buku o dřevomor červený, hlívenku rumělkovou. Micélium některých hub
(větvovka obecná) ve větvích brání růstu micélíí jiných saprofytních hub a tak je umožněno
zarůstání suků, aniž by došlo k infekci saprofytickou houbou schopnou přejít do nekrotrofního
parazitizmu.
Houby vytvářejí symbiózu s hmyzem – hmyz je přenašečem (vektorem) houby na hostitele
tj. strom, houba je pak pro hmyz potravou a pomocníkem (faciliátorem) při ataku stromu.
Larvy hmyzu se živí houbou narušeným dřevem a také samotnými hyfami houby, tak je
potrava pro larvu výživnější, více využitelná, jsou vysloveny i domněnky, že některý hmyz
z požírané směsi dřevo a hyfy tráví jen houbu a dřevo je pouze zažívacím trkatem
pasážováno. Takovým případem je například vztah mezi pilořitkami (Sirex) a dřevokaznými
houbami (např. Amylostereum areolatum, Basidiomycetes). Samičky tohoto rodu kladou
vajíčka kladélkem do dřeva oslabených stromů a k vajíčkám vypouští spory houby z váčku –
mykangia na bázi kladélka. Mladé samičí imago si tyto spory než opustí svou chodbu do
mykangia nastřádá. Mykangiem se obecně nazývá různě vyvinutá prohluběň pro přenos
propagulí houby, může to být buď jen drobný důlek na exoskeletu imága, nebo dokonce
specializovaný vakovitý útvar s výpotky viskózních a propagule houby stimulujicích látek
v ranném čase jejich klíčení v novém substrátu. Příkladem faciliace jsou houby způsobující
vaskulární mykózy, jejichž propagule na svém těle přenáší podkorní hmyz (kůrovcovití –
Scolitidae), při silnějším nebo opakovaném ataku stromu kůrovcem strom je houbou
infikován a houba svým růstem a metabolity a interakcí s pletivy hostitele omezí vodní
provoz ve vodivých pletivech, tím také omezí produkci pryskyřice – a atak kůrovce bez
znatelné obrany stromu se může uskutečnit. Typickým příkladem mykofagie, tj. trofické
závislosti na hyfách hub jsou mravenci tropické Ameriky rodu Atta, nebo termiti podčeledi
Macrotermitinae. Obě skupiny hmyzu si svou houbu pěstují na substrátu, který si do svých
hnízd nosí, symbiotickými druhy hub jsou houby z oddělení Basidiomycetes. Vztah hmyzu
s určitým druhem houby není jen alimentární a podpůrný v omezení transpiračního proudu
a produkce pryskyřic stromu, ale je i ochranný před parazitickými houbami, ve smyslu, že
symbiotická houba je antagonista vůči houbám na hmyzu parazitujících (Šrůtka 2006).
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Kůrovcové kalamity za sebou nechávají mnoho odumřelé hmoty, která umožňuje rozmach
troudnatce pásovného. Odkorněné dřevo jako asanace stromů napadených kůrovcem (ve
ZCHÚ) nemá mnoho rozkladačů a tak trámovka plotní je tak jediným druhem schopným
toto dřevo kolonizovat. Některé houby doznávají „symbiózy“ s člověkem – zavádění
smrkových kultur na bývalé zemědělské půdy vede k rozmachu václavky a kořenovníku.
Hnití a tlení
V přesném významu slov se jedná o dva rozdílné procesy – hnití je rozklad organické hmoty
za nepřístupu vzduchu a tlení je rozklad za přístupu vzduchu. Houby dřevo rozkládají za
pomoci mnoha enzymů v aerobním prostředí, tedy jejich rozklad je tlení, ale protože je
obecně pro rozklad dřeva vžitý výraz hniloba, pak se také jako technický výraz užívá v tomto
posunutém slova smyslu – hniloba dřeva, bílá, hnědá, červená hniloba.
Pro rozklad biomasy, dřeva, dřeva houba potřebuje mimo jiné dusík, pro stavbu houbových
hyf a pro tvorbu enzymů, proto je pro rozklad biomasy důležitý poměr C:N. Hyfa houby se
skládá z 10 dílů C a 1 dílu N. Saprotrofní houba transformuje zhruba 1/3 C do svého mycélia
a zhruba 2/3 C metabolismem uvolní v podobě CO2. Z toho plyne, že ideální substrát má
poměr C:N 30:1. Neboli 10 dílů C je zabudováno do biomasy houby, 20 dílů C je prodýcháno
a jeden díl N je zabudován do micélia houby. Ale dřevo má poměr C:N 350:1 či až 1250:1.
Tedy 10 % C jednotek je zabudováno díky 1 % jednotek N do biomasy mycélia, 20 %
jednotek je prodýcháno a 70 % jednotek zůstává reziduálním substrátem čekající na rozklad.
Houba nyní bez dusíku začne hladovět a tento nedostatek dusíku může řešit buď
(1) kontrolovanou autolýzou vlastního mycélia, tj. recykluje buněčný dusík, nebo
(2) lokalizuje dusík na místo rozkladu nebo (3) získává dusík rozkladem micélia jiných hub ať
už jedinců téhož nebo jiného druhu, mohou tak být houboví rozkladači několika po sobě
jdoucích sledů, tj. micélium předchozí houby je následující houbou rozloženo.
Stromy se před dřevními houbami chrání – korkovou (suberinovou) vrstvou tvořenou
sekundární kůrou. Suberin (látka tukové povahy) je pro houby obtížně rozložitelný a tudíž je
překážkou pro vstup do stromu. Pletiva dřevin v sobě ukládají látky pro houby inhibující či
dokonce toxické – jsou jimi pryskyřice, gumy, třísloviny (tj. látky fenolické povahy). Např.
dřevo zeravu obrovského obsahuje thuidin, díky kterému je trvanlivé a jeho rozpad trvá
okolo 100 let. Ze středoevropských dřev je proti tlení odolné dřevo jalovce, tisu, z exotů pak
akátu a zmíněného zeravu. V průběhu infekce některé druhy dřevin vytvářejí pro houbu
inhibiční látky.
Odolnost dřevin vůči dřevokazným houbám může být ovlivněna stanovištěm – např.
smrkové výsadby na bývalých zemědělských půdách, tj. půdách bohatších na dusík než běžné
půdy lesní, bývají poškozovány červenou hnilobou (václavka, kořenovník). Na bývalých
zemědělských půdách není dostatečná diverzita mikroflóry, mykorhiz, která by kořenům
zajišťovala ochranu. Na minerálně bohatých půdách je mykorhiza potlačena. Hranice mezi
primárním patogenem a sekundárním je klouzavá, odvislá od podmínek stanoviště, zdravotní
kondice potenciálního hostitele. V tomto ohledu je i přechod mezi saprofytem a parazitem
klouzavý – vstup pod korkové (suberinové) vrstvy hostitele je pro houbu obtížný – příležitostí
jsou korní defekty, rány všeho druhu, často i ty malé způsobené žírem podkorního hmyzu.
Jedním z mála aktivního proniknutí houby obrannou vrstvou suberinu je aktivní mechanické
proniknutí rhizomorf václavky pod kůru zavadajících kořenů.
Houby dřevokazné rozkládají stavební látky dřeva, podle toho na jakou ze složek se více
specializují, mluvíme buď o bílém, nebo hnědém tlení. Ale to jen hrubé členění, protože tyto
houby v různém stádiu rozkladu dřeva preferují v rozkladu buď lignin, později celulózu,
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některé houby rozkládají obě složky současně. Rozklad skladebných částí dřeva se
u některých hub děje po spádu energetické náročnosti rozkladu, jestliže ta energeticky méně
náročná složka je vyčerpána, houba přechází na syntézu enzymů pro rozklad toho energeticky
méně výhodného substrátu. Některé houby rozkládají nejdřív lignin potom celulózu –
outkovka pestrá, jiné nejdřív celulózu, potom lignin – václavky. Obyčejně popis hniloby
dřeva působený určitým druhem houby je dělen do tří plynule přecházejících fází, kdy se
mění barva a struktura a pevnost dřeva. Rozklad polymerů tvořících dřevo je různě obtížný co
do energetické náročnosti na syntézu enzymů. Např. obtížnost rozkladu celulózy ovlivňuje
míra jejího prostoupení ligninem, míra jejího vyschnutí a míra semknutí jejích řetězců.
Některé houby umí rozkládat nabobtnalou celulózu v nezralých plodenstvích bavlníku, ale
neumí rozkládat již tu samou celulózu vyschlou. Také je obtížné houbě dostat se enzymy mezi
velmi hustě nahloučené řetězce celulózy, tj. krystalické celulózy.
Prostorově omezený rozklad celulózy na příkladu tzv. měkké hniloby. Při tomto typu hniloby
houba rozkládá celulózu v prostorově lokalizovaných dutinkách, lignin zůstává nedotčen.
Lokalizace rozkladu celulózy je tak ve vztahu s anatomií buněčné stěny dřeva. Hyfy prorůstají
lumenem xylémových buněk, skrze buněčné ztenčeniny překonají silněji ligninem
prostoupenou vnitřní vrstvu sekundární buněčné stěny a začnou rozkládat na celulózu bohatou
silnou střední vrstvu sekundární buněčné stěny. Hyfy se rozrůstají „T“ větvením do střední
vrstvy sukundární stěny buněk, na celulózu bohaté, při této hnilobě se vytvářejí vřetenovité
dutinky se zbytky hyf. Tento typ hniloby vytvářejí houby náročné na obsah vody
v rozkládaném dřevě a na dostatek dusíku pro sysntézu celuláz.
Houby způsobující bílé tlení dřeva – druhů těch je převaha – specializují se více na rozklad
ligninu (tj. té tmavé složky dřeva). Lignin je složitý polymer, složený z fenyl-propanových
jednotek, ty jsou mezi sebou vázány jak fenolovými jádry, tak i propanovým řetězcem
kombinací vazeb je dvanáct. Pro takové štěpení by bylo zapotřebí mnoho enzymů, houby však
využívají cesty oxidace lignin-peroxidázou a několika enzymy, mj. lakázou (laccase), která
otevírá fenolový kruh. Variantou bílé hniloby je tzv. voštinová hniloba, kdy dochází
k vytváření dutinek po zcela rozloženém ligninu, ve kterých jsou zbytky bílé nerozložené
celulózy (představitelem této hniloby může být např. ohňovec ohraničený – Phellinus
nigrolimitatus). Tyto houby jsou velmi skromné na potřebu dusíku. V první fázi se u dřeva
nemění mechanické vlastnosti, dřevo je více méně okrové; ve druhé fázi je smetanově bílé,
neztrácí objem; ve třetí fázi je měkké, bílo-žluté, vláknitě nebo lístkovitě se rozpadá. Bílou
hnilobu dřeva způsobují: troudnatec kopytovitý, dřevomor kořenový, pevník krvavějící, hlíva
ústřičná.
Houby způsobující hnědé tlení – rozkládají především celulózní složku dřeva. Hyfy hub
jsou soustředěny v lumenech buněk a transport velkých molekul enzymů – celuláz by byl
obtížný, proto hyfy oxidují celulózu pomocí peroxidu vodíku. Tyto houby jsou také velmi
skromné na potřebu dusíku. Dřevo rychle ztrácí na objemu a hmotnosti, tmavne
pozůstávajícím ligninem, stává se křehkým a nabývá hranolovitého rozpadu. V první fázi je
okrové, technické vlastnosti jen nepatrně narušeny, ve druhé fázi světle hnědé až kakaově
hnědé, technické vlastnosti jsou již značně narušené, ve třetí fázi se dřevo hranolovitě
rozpadá. Hnědou hnilobu dřeva způsobují: troudnatec pásovaný, hnědák Schweinitzův,
sírovec žlutooranžový, březovník březový, trámovky, síťkovec dubový. Celulózu a lignin
současně rozkládá kořenovník vrstevnatý – trouch této houby je červený, proto se tlení této
houby říká „červená hniloba“.
Substrátová specializace dřevních hub
Houby mohou být polyfágy jako například václavka, kořenovník vrstevnatý nebo troudnatec
pásovaný. Mezi monofágy patří síťkatec dubový, pstřeň dubový, březovník březový.
V případě houby jako obligátního nekrotrofního parazita houba odumírá s odumřením
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hostitele, protože potřebuje některé látky z jeho metabolizmu (např. rezavec šikmý). Houba si
vytváří sobě příznivé prostředí – pro rozklad dřeva svými exudáty vytváří prostředí,
obvykle kyselé – produkuje organické kyseliny jako k. mravenčí, citrónovou, oxalovou.
Významní houboví pathogeni na lesních dřevinách – dřevní, saproparazitické (perthotrofní):
smrk: václavka smrková, kořenovník vrstevnatý; popraška smrková;
jedle: václavka, šupinovka zlatozávojná, popraška smrková;
borovice lesní: hnědák Schweinitzův, ohňovec borový, ďubkatec borový,
modřín: hnědák Schweinitzův,
dub: rezavec kořenový, pstřeň dubový, ohňovec statný,
buk: dřevomor kořenový, troudnatec kopytovitý,
habr: ohňovec obecný;
bříza: březovník březový, rezavec šikmý;
olše: rezavec lesknavý,
lípa: lesklokorky;
jasan: rezavec štětinatý;
topol: ohňovec osikový;
vrba: ohňovec obecný, sírovec žlutooranžový;
jabloň: rezavec štětinatý.

Některé dřevokazné houby mají schopnost aktivně vnikat pod korkovou vrstvu kůry kořenů
jako to je v případě rhizomorf václavky nebo trhlin v kůře kořenů v případě kořenovníku
vrstevnatého. Tyto dvě houby jsou pro tuto schopnost nazývány primárními houbovými
patogeny. Přesto jejich zvýšený výskyt na hostitelských dřevinách je spojen s ekologickými
podmínkami stanoviště, jako je omezenou kompeticí ostatních hub způsobená zvýšeným
množstvím dusíku v půdě (výsadby lesa na bývalé zemědělské půdě) nebo oslabením
hostitelských dřevin přísuškem (nevhodné výsadby nebo výkyvy klimatu).
Václavky – Armillaria sp., Homobasidiomycetes
Hostitelé: smrk, jedle, listnaté dřeviny; zvláště jsou napadány smrkové porosty na
nevhodných stanovištích (vysýchavé půdy, nebo půdy se zvýšenou zásobou dusíku).
V případě oslabení dřevin přísušky jsou napadány i přirozené listnaté porosty. Napadá jedince
od sazenic po dospělé stromy. Průběh onemocnění: kořenová hniloba, hniloba vystupuje
plamencovitě z pařezové části nejvýše 1m do kmene (není znehodnocené dřevo), onemocnění
může být chronické, ale může přejít k akutnímu při oslabení stromu; jedná se o bílou
korozívní hnilobu, je rozkládána jak celulóza, tak lignin; bývá zcela rozložené jádrové dřevo.
Příznaky: mladé stromky – zelenošedé nebo žloutnoucí odumírající jehličí v důsledku
napadeného kořenového systému, stromek již odumírá. Staré stromy – lahvovité zbytnění
pařezové části kmene, v důsledku růstu reakčního dřeva jako odpovědi na mechanické
namáhání kmene nastalého absencí mechanické opory již zetlelého jádrového dřeva, ronění
pryskyřice z pařezové části kmene; výskyt sirrocia pod kůrou, výskyt plodnic, výskyt dutiny
v pařezové části (Uhlířová 1996, Soukup 2005). Způsob nákazy: aktivní proniknutí do
oslabených, či poškozených kořenů rhizomorfami, infekce je také možná bazidiosporami.
Význam: houba nemusí u dospělého stromu způsobit odumření, způsobuje však jeho
statickou nestabilitu, v období letního přísušku může houba přejít k akutnímu, zničujícímu
napadení hostitele. Prevence: pěstovat smrk na stanovištích pro něj přirozených.
Biologie rodu: v lesním porostu se může jednat o rozsáhlé podhoubí (i plochy několika hektarů)
patřící jednomu klonu, úměrně svému rozsahu je takový klon velmi starý (ovšem ne jednotlivé hyfy!).
Stáří takového klonu může být odhadováno na staletí (Gryndler 2004). Jak již bylo uvedeno, mnohé
houby mají uspořádán růst svého mycélia v kruhu, tak rostou již v Petriho misce nebo na loukách
v tzv. čarodějných kruzích. V kruzích roste i mycélium václavek, kdy je popisováno napadení stromů
v lesích v prstencích patrných z výšek dopravních letadel, tj. 10 km (Farjon 2008).
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Václavky s vytrvávajícím blanitým prstencem:
Václavka smrková – Armillaria ostoyae
medově hnědý klobouk s výrazně hnědými šupinami, na třeni silný vatovitý prsten. Napadá
pařezovou a kořenovou část stromů, jen výjimečně ležící mrtvé dřevo. Pozorována nejvíce
v pahorkatinách na jehličnanech a listnáčích, zejm. na smrku, borovici, jedli, dubu, buku.
Na smrku je v pahorkatinách nejvýznamnější houbový patogen. V ČR nejrozšířenější
václavka co do registrovaných škod (Knížek 2007).
Václavka severská – A. borealis
Na třeni má tenký blanitý prstenec. Plodnice u tohoto druhu rostou i vysoko na kmenech – ve
výšce 1,5-2m. Hniloba proniká i do bělové části dřeva, dřevo světélkuje. Zaznamenána od
středních poloh do hor a v chladnějších polohách. Její výskyt není dostatečně znám, protože
nebyla od ostatních václavek odlišována. Napadá jehličnany a listnaté dřeviny.
Václavka žlutoprstenná – A. mellea
Kloubouk je žlutavý s moučnými šupinami, na třeni blanitý prstenec, plodnice vyrůstají
v trsech. Zaznamenána v nejteplejších oblastech státu na listnáčích – duby, jasany javory
ořešáky, čeleď Prunoidae. Běžný houbový škůdce na kořenech ovocných výsadeb v jižní
Evropě (Rutaceae, Prunoidae, Vitis, Juglans), škodí i na plantážích v tropických oblastech
(banánovník – Musa sp., kaučukovník – Hevea sp., kávovník – Cofea sp.).
Václavky s pomíjejícím prstencem
Václavka hlízovitá – A. gallica
Na klobouku v mládí žluté vločky, na třeni je prstenec pavučinovitý, záhy pomíjející, na třeni
zanechá pouze stopy ve formě jednotlivých vláken. Rozkládá odumřelé dřevo, parazitem je
příležitostným při oslabení stromů. Zaznamenána na listnáčích a to zejména z důvodu jejího
soustředění do nízkých poloh – nížiny, tj. luhy, teplomilné doubravy, kde se jehličnany
nevyskytují. Vzácně se vystupuje až do hor. Není tedy troficky specializována ve smyslu, že
by jehličnany pomíjela.
Kořenovník vrstevnatý – Heterobasidion annosum
Hniloba vystupuje 8-12 m od pařezové části středem kmene; také zde vlivem přísušků
a s nimi spojenými objemovými změnami půdy je kořenovníku dána příležitost k ataku. Vedle
toho svou roli hraje stanoviště – přehnojené půdy inaktivují mikroflóru a mykorhizu, která by
kořeny ochraňovala. Kořenovník se šíří také kořenovými srůsty.
Ostatní houby jsou již sekundárně parazitické
Pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum, Homobasidiomycetes
Saprofytická houba, která významně poznamenala stav našich mladých smrkových kultur.
Patří ke skupině chorošovitých hub, s korovitou stélkou. V lesním ekosystému zajišťuje
rozklad odumřelé dřevní hmoty, je tedy houbou saprofytickou (rozkládající mrtvou dřevní
hmotu), tedy užitečnou. Nepříznivá situace nastává, jsou-li mladé smrkové porosty silně
poškozeny loupáním jelení zvěří – tato situace v 70.-80. letech 20. století byla běžná
z důvodu nadměrných početních stavů jelení zvěře. V příhodném porostu pro loupání či ohryz
(hladká kůra bez suků) bylo tak poškozeno téměř 100 % stromů. Takto obnažené dřevo je
vstupní branou pro jinak neškodný pevník. Stává se tak ranovým parazitem. Tyto porosty
dosud nedospělé (stádium tyčoviny až nastávající kmenoviny) tak mají hnilobu (bílou), jsou
technicky a ekonomicky znehodnoceny ve stadiu, kdy dosud byly jen investicí, také jako
ekosystém se stávají nestabilní – jsou mechanicky nestabilní a hrozí jejich rozlámání
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mokrým sněhem a později také větrem. U takových porostů lze očekávat jejich rozvrácení
a je nutno zkrátit jejich produkční dobu, případně provést jejich rekonstrukci, tj. provést
jejich odstranění předčasně.
U listnáčů je významnou houbou dřevomor kořenový (Ustulina deusta) škodí ponejvíce na
buku, javorech a lípě. Bílá hniloba s černými liniemi. Statická stabilita je záhy silně narušena.
Z vnějších symptomů lze najít černá stromata ukrytá pod hrabankou na bázi kmenů. Kořeny
a bazální část kmenů listnáčů bývá často atakována lesklokorkami. Destrukci kořenů u dubů
způsobuje rezavec kořenový
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Gryndler M. et al. (2004): Mykorhizní symbióza. Academia, Praha.
Knížek M. [ed.]: (2007):Výskyt škodlivých činitelů v roce 2006 a jejich očekávaný stav v roce 2007. VÚLHM.
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Soukup F. (2005): Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, václavka smrková. Lesnická práce, příloha 10, pp. 1-4.
Šrůtka P. (2006): Vztah kambiofágního a xylofágního hmyzu a jeho doprovodné mykobioty. Disertační práce,
manuskript. Fakulta lesnická a environmentální, ČZU, Praha.
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20 Významné houbové patogeny kambia
Cestu k infekci těmito patogeny může být savý hmyz nebo diptera, ale mnohdy jen dostatečné
množtví inokula (propagulí) ve vzduchu, vodě n. půdě. Vytvářejí se propadliny na kůře, které
přecházejí v nekrózy, ty jsou příčinou odumření růstových vrcholů u mladých semenáčů, což
je poškození ekologicky a ekonomicky významné. U starších stromů, pro jejich dokončený
růst můhou být tato poškození pokládána za méně významná, přesto však tato poškození
mohou být zde branou pro vstup dřevokazných hub.
Hlavní houboví pathogeni napadající kambium – přehled:
borovice lesní: Melampsora pinitorqua,
borovice černá: Sphaeropsis sapinea,
borovice vejmutovka (borovice 5jehličné): Cronartium ribicola,
modřín: Lachnellula willcommii (zelená kůra, lýková část),
dub: Cryphonectria parasitica,
kaštanovník: Cryphonectria parasitica,
buk: Nectria galligena,
bříza: Taphrina betulina,
olše: Phythophthora sp.,
jasan: Chalara fraxinea,
jabloň: Nectria galligena (lýková část).
Rez vejmutovková – Cronartium ribicola, Heterobasidiomycetes
Významný houbový parazit borovic s 5 jehlicemi ve svazečku. Původně byla rozšířena jen
v Euroasii, předpokládá se, že hostitelem byla limba, ale na této dřevině rez nepůsobí
významné škody. Ve druhé polovině 19. století kdy se v Evropě ve větší míře začala pěstovat
borovice vejmutovka (původní na sv. Severní Ameriky) a také se více počal pěstovat černý
rybíz, byly pozorovány první škody. Konec 19. stol. a přelom 19. a 20. stol. dosahovalo
napadení kalamitního stavu. V tento čas byla rez také zavlečena do Severní Ameriky, do
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areálů 5 jehličných borovic a tak nastala velká epidemie této choroby, která není dosud
zastavena.
Vývojový cyklus rzi vejmutovkové: je dvoubytná, s úplným životním cyklem. Tzn., že ke
svému rozšíření potřebuje dva hostitele a vytváří všechny svá na sebe navazující životní
stádia. Pvrní rok: konec léta – nákaza jehlic vejmutovky přes průduchy pomocí basidiospor
z černého rybízu. Basidiospora má dosah 1,5 km, životnost jeden den. Napadené jehlice
bývají 1-3leté, mycélium z jehlice prorůstá do prýtu. Druhý, častěji třetí rok: větévka v okolí
napadených jehlic žloutne a duří; na jaře se mohou (vzácně již druhého roku) vytvořit
puchýřky vylučující sladkou tekutinou se spórami – nazýváme je spermogonia se
spermaciemi. Třetí, častěji čtvrtý rok: na místě původního výskytu spermogonií se na jaře
(duben-červen) caeomata – v prasklinkách kůry světle žluté měchýřky, ty praskají a uvolňují
do vzduchu jarní výtrusy – aeciospory. Aeciospora schopná je se rozšířit do vzdálenosti
150 km, má dlouhou životnost, infikují listy černého rybízu.
Na černém rybízu je cyklus sezónní, přežívání houby v živých tkáních přes zimu se dosud
nepotvrdilo. Aeciospora proniká průduchy do listu a za 2-5 týdnů se na rubu listu vytvářejí
drobná, pomerančově žlutá ložiska (odtud jméno rez) – tzv. uredia a ty produkují tzv. letní
spory – uredospory. Letní spory pomáhají rozšiřovat rez na rybízu, uredia se vytvářejí během
léta vícekrát. Na podzim se na napadených listech vytvářejí hnědě zbarvená ložiska zimních
výtrusů tzv. telia se zimními výtrusy teliosporami. Z dozrálých teliospor se ještě téhož
podzimu vytvářejí basidiospory, ty infikují jehlice borovice vejmutovky.
Jednotlivé druhy výtrusů mají pevně stanovenou roli. Nikdy proto nemůže dojít k přímému
přenosu nákazy výtrusů z vejmutovky na vejmutovku. Rez se šíří z postupně odumírajících
pletiv os k jejich bázi; charakteristické je zduření kůry. Jednou nakažená vejmutovka zůstává
napadena trvale, naproti tomu u rybízu se jedná jen o sezónní onemocnění asimilačních
orgánů. Mladé sazenice a stromky odumřou do několika let, stromy starší 30 let se již
s napadením dokáží vyrovnat, zvláště není-li napaden kmen. Postupně odumírají jednotlivé
větve.
Ochrana – v blízkosti školek se sazenicemi 5 jehličnatých borovic by neměly být černé
rybízy a sazenice by se měly preventivně ošetřovat fungicidy v období zrání basidiospor, tj.
v pozdním létě a podzimu. Z důvodu, že basidiospory jsou málo odolné k suchu
a slunečnímu záření, lze jako prevenci proti rzi doporučit výsadby vejmutovky v sušších
a teplejších oblastech, v porostech udržovat volnější zápoj.
Nekróza kůry kaštanovníků – Cryphonectria parasitica, Ascomycetes
pochází z Asie, odtud zavlečena do Severní Ameriky, tam působí značné škody na porostech
kaštanovníků. Do Evropy zavlečena z Ameriky. V ČR od r. 2001, monitoring provádí MZLU
a SRS, nemoc je v ČR eradikována.
Hostitelé: Castanea, Qercus rubra, Carya. Způsob proniknutí do hostitele se předpokládá
skrze drobná poranění na kůře. Lokalizace pathogena: kambiální zóna. Příznaky napadení:
uvadání a žloutnutí listů, v dolní části kmene se tvoří nekróza – červenání kůry na jinak
zdravé, olivově zelené kůře, vytváření drobných rezivých plodniček v okolí nekróz. Následně
se vytvoří otevřená rána zbavená kambia, obnažující dřevo, pod kůrou lze nalézt paprsčitě
uspořádané mycélium – syrrocium. V okolí nekróz se mohou vytvářet výmladky; na
napadené kůře se vytváří v červeno-oranžové nepohlavní plodnice, pyknidy – ty vytlačují
gelovité pentle obsahující konidie; také se vytvářejí pohlavní plodnice – hruškovitá perithécia
(produkující askospory).
Ochrana: ČR patří mezi chráněné území s eradikovanou chorobou – přísná pravidla pro vstup
možných zdrojů nákazy. Nakažený strom musí být odstraněn, a ošetřen tak aby bylo
zamezeno jeho další vegetace z výmladků.
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Plíseň olšová – způsobená Phytophthora alni, Oomycetes
Onemocnění narušuje funkci kořenů a kambia olší. Onemocnění se objevilo v západní Evropě
v osmdesátých letech minulého století, v Čechách se též v tomto čase vyskytovalo, avšak
výrazného rozšíření nemoci nastalo po roce 2000. V posledních 10 letech se rychle šíří
břehovými porosty a způsobuje odumírání olší a zejm. v západní polovině státu.
Phytophthora alni se v Evropě vyskytuje ve třech liniích rozliných na úrovni poddruhu, a to
nominátní P. a. subsp. alni (PAA), P. a. subsp. uniformis (PAU) a P. a. subsp. multiformis
(PAM). PAA je pokládána za hybrida mezi PAU a PAM, je v ČR nejrošířenější a nejvíce
patogenní.
Popis patogena a onemocnění: Plíseň olšová, PAA je vláknitý organizmus, tvořící bezbarvé,
nepřehrádkované hyfy, tvoří sice pohlavní orgány, samiší oogonia a samčí antheridia, ale pro
hybridogenní původ neprobíhá správně meiotické dělení chromozómů a tak oospory pokud
vůbec dozrávají, pak pravděpodobně vůbec neklíčí. Chlamydospory taxon nevytváří. Ve
vodním prostředí se na myceliu vytvářejí elipsoidní zoosporangia a v nich pak je několik
desítek zoospor. Zoospory mají dva bičíky a ve vodním prostředí chemotakticky vyhledávají
pletiva hostitele a je napadají. Nejprve dochází k napadení kořenů a pařezové části kambia
a až později jsou vidět známky poškození v dolní části kmene, tam se vytvářejí podélné, ve
směru vodivých pletiv, jazykovité, hnědorezivé nekrózy a na nich praskliny s tmavým
exudátem, proto se také užívá název inkoustová nemoc. Po silném poškození kořenů
a pařezové kambiální části stromy mají malé, světle zelené listy v důsledku omezeného
zásobení vodou a živinami, posléze stromy prosychají v koruně a odumírají. Patogen může
v pletivech hostitele odumřít, pak se tvoří zával a kolem vznikají adventivní kořeny, nebo
pupeny. V nadzemní části mohou místo starého poškození obsadit ranoví houboví parazité
jako klanolístka obecná (Schizophyllum commune) nebo rezavec lesknavý (Inonotus
radiatus), potom již se kmeny lámou v důsledku jimi způsobené hniloby dřeva.
Taxon se šíří se vodními toky, v prostředí přežívá aktivní micélium nebo aktivně se
pohybující nebo encystované zoospory.
Povodně roku 2002 napomohly k rozšíření patogena – způsobeno oslabením olší hypoxií
z důvodu dlouhodobé záplavy spojené s následnou infekcí patogenem.
Zoospóry napadají kořínky ve vodním prostředí, následně prorůstají kambiem kořenů do
kambia pařezové části (propadající se kůra a hnědý výtok). Odumření kořenů břehových
porostů olší a následně celých stromů má za následek erozi břehů.
V ČR bylo onemocnění poprvé potvrzeno r. 2001. Houba škodí po celé Evropě, zejména
západní – V. Británie, Francie, Bavorsko. Propagule patogena se šíří vodou, po proudu
vodního toku, ohniska výskytu jsou často kolem rybníků lze proto také předpokládat, je
rozšiřován i vodním ptactvem, dalším významným způsobem šíření je přenos sadebního
materiálu, kontaminovanou zálivkou, přenosem s rybí obsádkou, technikou (např. lžíce
rypadel) a infikovaným dřívím. Vstupní branou jsou lenticely, praskliny v borce, drobné
kořínky. Patogen způsobuje hnilobu vodivých pletiv kořenových krčků a kořenů. Choroba má
intenzivní průběh ke konci léta, optimum růstu má při 23-25 oC, avšak je aktivní v celém
vegetačním období (od konce jara do první poloviny podzimu), v nejteplejších měsících.
V mrazivých zichách je přežívání taxonu v pletivech hostitele omezeno, naopak mírné zimy
přežívání taxonu umožňují. Mladé stromy odumřou během několika let, vzrostlé stromy
mohou infekci přežít. Chřadnutí má ohniskový charakter. Pro výskyt choroby je
charakteristické, že v jednom povodí má rozsáhlý výskyt a naopak v sousedním se nemusí
vůbec vyskytovat. Patogen má větší výskyt v oblastech s vyšší hladinou spodní vody, např.
v nadjezí, v místech s pomalu proudící vodou, v oblastech častějšími záplavami. Choroba má
ve svém důsledku ekologický význam – poškození břehových porostů (které právě olše
z většiny tvoří), kdy je tak oslabena protierozní funkce těchto porostů, mj. je také zmenšeno
množství břehových úkrytů jak pro vodní, tak i pro suchozemské živočichy.
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Ochrana spočívá v případě školek v upřednostnění závlahy z podzemní vody, ve střídání
pěstebních ploch a v aplikaci fungicidů. V lesních porostech by zásahy měly být prováděny
v zimním období, kdy je patogen nejméně aktivní. Práce by měly probíhat nejprve
v porostech zdravých a teprve potom v napadených. Také by měl být postup prací z výše
položených porostů do porotů ležících níže (po vodě). Vyskytneli se patogen v porostu pak
eradikovat jej, je téměř nemožné, v ideálním případě, při eliminaci hostitele v okolí, se
předpokládá doba pro vyhynutí patogenu nejméně 3 roky. Lze předpokládat, že dlouhodobé
udržování nízkého zastoupení hostitelské dřeviny v dříve napadených porostech povede ke
snížení populace patogenu a tím zmenšení její významnosti jako zdroje inokula.
Fytoftorové onemocnění dubů – Phytophthora ramorum, Oomycetes – Suden Oak Death
(USA) je druh z rodu Phytophthora nejvíce sledovaný z toho důvodu, že v posledních letech
(90. léta 20. století) v Severní Americe způsobil rozsáhlé a náhlé odumírání dubových
a dalších listnatých porostů – proto onemocnění dostalo jméno Suden Oak Death. Podléhá
v EU fytosanitárním nařízením (nařízení Komise). U nás dosud nebyla na dubech potvrzena,
ale je zavlečena se školkařským materiálem okrasných dřevin na území většiny evropských
států. V Evropě bylo již zaznamenáno napadení okrasných dřevin – pěništníků, kalin
a kamélií, také již však u dubů, buku, modřínu japonského (V. Británie), břízy, douglasky.
V ČR dosud zjištěna na okrasných dřevinách Viburnum bodnantense a Rhododendron sp.
Houba má široké spektrum hostitelů různých čeledí nahosemenných (Pseudotsuga, Larix,
Sequoia) a krytosemenných – Rosaceae, Lauracerae, Aesculaceae, Fagaceae, Ericacae,
Rhamnaceae, Loniceraceae, Aceraceae. Podle některých výzkumů se ukazuje, že některé
druhy se mohou chovat jako druhy rezervoárové a být tak zdrojem infekce pro druhy ostatní.
Za tendenci být rezervoárovým druhem se pokládá Umbellularia sp. (Lauraceae), který tak
může být zdrojem infekce pro okolní lesní druhy např. Notholithocarpus (Fagaceae).
Lehčí průběh nemoci může představovat existenci rezervoárových druhů. Houba se šíří
vzduchem a vodou. Propagule jsou buď odolné k nepříznivým podmínkám –
chlamydospory (schopné přezimovat), nebo aktivně se pohybující ve vodě a za deštivého
počasí zoospory s bičíky. Patogen může vnikat ranami, ale pravděpodobně poranění k infekci
není nezbytné.
Možnosti obrany:
včasná detekce – ta je důležitá, tzn. vyhledávání napadených stromů (např. nahlásí podezření
vlastník lesa), při zvýšení počtu ohnisek, již je omezování choroby velmi těžké. Karanténní
opatření – omezení přenosu sadebního materiálu z oblasti, Odstraňování napadených
stromů, nejlépe spálením, aplikace herbicidů na pařezy aby nemohly vyrůstat výmladky –
dosud však není prokázáno, že houba je systémová, tj. že jednou napadený strom je vždy
nositelem patogena. Následuje spálení opadu. Omezení vstupu do napadené oblasti, čištění
a dezinfekce obuvi, nástrojů při opouštění napadené oblasti. Omezení obchodu se dřevem.
Vymezení nárazníkové oblasti ohraničující karanténní zónu.
Hlívenka buková – Nectria galligena, Ascomycetes
Napadá kambium; otevřené rány na kmeni; plodnice imperfektního stádia jsou pyknidy
krémové barvy. Hostitel: buk a bělové listnáče (zejm. olše, bříza, lípa, jabloň, jeřáb, jasan).
Škodí na mladých stromcích, buď v celém obvodu kmene je zničeno kambium a strom
odumře, nebo do ranek po této houbě vstupuje hlíva ústřičná, choroš šupinatý.
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Nekróza kůry jasanu, anamorfa Chalara fraxinea, teleomorfa Hymenoscyphus
pseudoalbidus, Ascomycetes
Houba je patogenní pro evropské druhy jasanů (Fraxinus exelsior, F. angustifolia), napadá
řapíky listů a mladé výhony. Způsobuje tak nekrózy listů a jejich předčasný opad a nekrózy
kambia. Jihoevropský Fraxinus ornus, jako příbuzný asijským jasanům, je k onemocnění
odolnější. Od 90. let minulého století je zaznamenáno chřadnutí evropských druhů jasanů
v celé Evropě. Postup onemocnění Evropou je velice rychlý, dnes již celá ČR a celý kontinent
s výjimkou Iberského poloostrova (stav k roku 2014). Onemocnění se pohybuje od východní
Evropy směrem do západní. Onemocnění bylo ve svých počátcích zaznamenáno v oblasti
Polska a pobaltských států. Jedná se o houbu zavlečenou z Japonska, tam popsanou jako
Lambertella albida. Tato houba ve své domovině je saprotrofním druhem na listovém opadu
Fraxinus mandshurica.
Symptomy: v okolí pupenů odumírání kůry, kambia. Nekróza se rozšiřuje jak směrem
asimilačním, tak transpiračním. Pod odumřelým letorostem se zakládají proventivní pupeny,
vznikají tak vlky. Vstupní branou jsou průduchy na listech, okolí listových stop, okolí
pupenů, kde se obecně dlouho udržuje vlhkost a je tak umožněno klíčení spór. U patogena lze
pozorovat dvě kulminace jeho aktivity, jednu na počátku jara, kdy vznikají nekrózy na kůře
a odumírají výhony a druhou, stejně se manifestující, na konci vegetační doby. Na řapících
listů houba způsobuje hnědé nekrózy vyúsťující v jejich předčasný opad, na výhonech
černavé nekrózy, následné usychání a vytváření kalusu na dosud zdravém pletivu.
Vývojvý cyklus houby: Zdrojem infekce jsou pohlavní plodničky (apotécia) 2-3 mm velké,
které se vytvářejí v létě (VII. -VIII.) na řapících loňského jasanového opadu. V tomto čase je
ve vzduchu dostatečné množství inokula pro infekci zejména skrze průduchy listů. Houba tak
může listem prorůstat skrze listovou stopu do kambia. Není dosud ověřeno, zda patogen
nepřežívá v již napadených tkáních kambia a v následné vegetační sezóně v ataku
nepokračuje (Jankovský et al. 2009, Havrdová et al. 2013).
Symptomy mohou být zaměnitelné s poškozením letorostů mrazem nebo zasolením půdy
zimním solením. Fytosanitární opatření jsou málo účinná – likvidace napadeného materiálu
a dezinfekce techniky je však samozřejmostí.
Velmi nebezpečná je choroba pro sazenice a mladé stromky. U starších stromů prosychají
větve a vytvářejí se výmladky z proventivních pupenů, následně je nápadné shlukovité
olistění. Pozorována byla variabilita v odolnosti jednotlivých stromů.
Sosnokrut borový (rez sosnokrut) – Melampsora pinitorqua, Heterobasidiomycetes
Napadá kambium mladých teprve rašících letorostů – kroucení letorostů nebezpečná
u mladých borovic – dochází k deformacím kmenů; při silném napadení se vytváří metlovité
větvení a mnoho-kmeny, případně dochází k úhynu mladých sazenic.
Rána po napadení i přes své vyhojení a rovný kmínek působí kmínek křehký a málo odolný
k mechanickému namáhání – zlomy pod vlivem sněhu. Hostitel: borovice lesní; mezihostitel:
osika, topol bílý, topol šedý.
Vývojový cyklus rzi sosnokruta – borovice je napadena při svém rašení basidiemi (květen)
uvolněnými z opadlých listů topolů, na letorostech borovice se nejprve vytvářejí
spermogonia – drobná ložiska s výtrusy – spermaciemi, později vytváří se ložiska jarních
výtrusů caeomata (V.-IV.) v nich se vytvářejí aeciospóry – do 2 cm dlouhé oranžové skvrny,
ty se později propadají jako nekrotická ložiska a působí kroucení větví; aeciospory jsou
větrem přenášeny na listy topolů; na spodní straně listů topolů se během léta (VII.-VIII.)
vytvoří ložiska uredií (produkují uredospory) – oranžové skvrny na rubu listů, dochází další
infekci dalších listů. Na podzim se pod listovou pokožkou vytvářejí zimní výtrusy telia
s teliosporami, ty přezimují a na jaře z teliospor vyrůstají čtyřbuněčné bazidie a na každé z
nich jedna bazidiospora.
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Prosychání borovic – Sphaeropsis sapinea, Deuteromycotina, imperfektní houba – pohlavní
stádium této houby není známé.
Hostitelské dřeviny: borovice černá, exoty: P. leucodermis, zaznamenány případy napadení
sazenic borovice lesní. Houba přetrvává na biotopu jako saprofyt na tlejícím borovém dřevu,
může způsobovat modrání dřeva. Areál rozšíření: celosvětové rozšíření, zejm. v teplejších
krajích, v ČR v teplejších oblastech, např. Český kras.
Průběh onemocnění ve stř. Evropě: napadení může být buď chronické, pouhé odumírání
jednotlivých větví nebo akutní rozsáhlé napadení stromu končící po několika letech
odumřením stromu. Houba napadá výhony, do pletiva se dostává skrze průduchy jehlic
a prorůstá rašícím letorostem, podle časnosti napadení může odumřít zcela nenarašený pupen
nebo při pozdější infekci letorost pomalu narůstá a také jehlice mají svůj růst zpomalený,
později letorost odumírá a jehlice tzv. přischnou a suché na větvi vytrvávají.
Příznaky: (1) postupné hnědnutí jehlic, tvorba nekróz na výhonech, (2) ronění pryskyřice,
(3) zpomalený růst letorostu a jehlic; odumřelé jehlice na odumřelých výhonech dlouho
zůstávají – tím je onemocnění nápadné.
Plodničky – pyknidy na kůře letorostů, štítcích šišek, bázi jehlic; pyknidy jsou černohnědé,
kuželovité, uvolňují hnědé, vejčité konidie, tvoří se po celý rok, ale nejčetněji na jaře.
Příčiny virulence choroby: napadá oslabené stromy, iniciační faktory jsou přísušky, teplotní
výkyvy v zimním a v jarním období.
Prevence: včasné odstraňování borových souší a napadených stromů z více jak 1/2, pálení
těžebních zbytků.
Brvenka modřínová – Lachnellula willkommii, Ascomycetes
tvorba otevřených ran na kmíncích, oranžová apothecia (1-4 mm), hostitel: rod modřín;
saprofyt na odumřelých a odumírajících potlačených větvích. Škody působí ve vlhkém
mikroklimatu uzavřených údolí bez proudění vzduchu a v přehoustlých mladých výsadbách
dřeviny. Na oslabených modřínech přechází k parazitizmu a působí na větvích a kmíncích
otevřené rány – odumření kambia; propadlá kůra, ronění pryskyřice; rány se později zavalují
a kolem místa poškození zbytňují. Ve vegetační sezóně odumřelá kůra zčásti zarůstá dřevem
a kůrou v době vegetačního klidu proniká podhoubí do závalů živého pletiva a působí další
jeho odumírání.
Plodnice vyrůstají v létě a na podzim v propadlinách, apothecia o průměru 1-4 mm; ty jsou za
suchého počasí kulovitě uzavřené, za vlhka se široce miskovitě otevírají. Terč plodnice je
oranžově zbarven, okraje a spodní vnější část je bílá jemně chlupatá.
Kloubnatka smrková – anamorfa Megaloseptoria mirabilis, teleomorfa Gemmamyces
piceae, Ascomycetes
Houba se vyskytuje v horských smrčinách smrku ztepilého a v boreálních smrčinách severní
Evropy. Na smrku ztepilém se ve střední Evropě vyskytuje, avšak bez patrných škod, v letech
2010-14 způsobuje silnější napadení, tj. deformace více než 50 % letorostů pouze u 5 %
jedinců taxonu v horských oblastech Krušných hor. Silně však napadá pupeny horských
výsadeb v Evropě nepůvodního smrku pichlavého. Pupeny při silném napadení odumírají a na
nich se tvoří anamorfní a teleomorfní plodnice. Oba typy plodnic jsou vnějším vzhledem
a rozměry morfologicky téměř shodné. Při slabším napadení pupenu se dále vyvíjí výhon,
avšak bývá často vychýlený, jakoby vykloubený (odtud české jméno). Při intenzivním a po
několik vegetačních sezón se opakujícím napadení pupenů dochází ke každoročnímu většiny
jejich odumření a zamezení tak vývinu nových výhonů s asimilačními orgány jako zdroje
energie pro růst stromu a tvorbu adventivních pupenů. Staré jehlice ztrácejí svou asimilační
schopnost a opadávají (ca po 5-8 letech), avšak nových výhonů s novými jehlicemi je díky
tomuto napadení málo. Strom tak již nemá zdroj energie pro vytváření nových adventivních
97

pupenů a s tím tak vytváření nových výhonů s novými asimilačními orgány, staré jehličí již
postupně přestává plnit svou asimilační funkci a strom odumírá. Silné a pandemické
poškození porostů smrku pichlavého bylo pozorováno od r. 2005 v horských oblastech
s nadmořskou výškou ca nad 500 m v Krušných a Jizerských horách. Houba bude
představovat pro další pěstování smrku pichlavého v horských oblastech vážný problém, který
urychlí přeměnu porostů náhradních dřevin na porosty cílových hospodářských dřevin.
Padání semenáčků
znamená odumření pletiva ještě bylinného (tj. nezdřevnatělého) semenáčku v oblasti
kořenového krčku tj. místě kde kořen přechází v nadzemní část, stonek. V tomto místě
dochází k vadnutí a ohnutí stonku, semenáček „padá“ a odumírá. Padání může být způsobeno
(1) napadením houbou, (2) mechanickým oděrem vátých písečných zrn, (3) slunečním
úpalem, (4) žírem hmyzu. Jestliže padání semenáčků způsobují houby, pak na půdách těžkých
a vlhkých. Semena a semenáčky jsou nejvíce náchylné na napadení houbou v čase klíčení
a do 20-30 dní od vzejití, tj. dokud nezdřevnatí.
Původci padání semenáčků jsou půdní houby rodů: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, padání
mohou způsobovat i původci kořenových hnilob: Phytophthora, Verticillium, Pestalotia,
Phomopsis. Často se jedná o nedokonalé houby bez pohlavních výtrusů, množí se tak pouze
nepohlavními výtrusy, konidiemi.
Houby pronikají do klíčícího semenáčku nejčastěji skrze kořenovou špičku, rozrůstají se
v pletivu rostliny, až semenáček odumře, dále pak pokračují ve své vegetaci saprotrofním
způsobem a takto přetrvávají v prostředí a infikují další semenáčky. Nepříznivé podmínky
přečkávají ve stádiu oospór, chlamydospór, sklerocií.
Zdroje nákazy: kontaminovaná semena (vně i uvnitř!), kontaminovaná zemina v podobě
organických zbytků, kontaminace organickým hnojivem, závlahovou vodou, nářadím.
Příčiny napadení: kombinace abiotických faktorů, zastínění, zvýšená vlhkost.
Ochrana: předvýsevová preventivní ošetření půdy, péče o osivo, úprava fyzikálních
vlastností výsevového substrátu (vylehčení), vyvarovat se dusíkem bohatých substrátů.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 20):
Černý K., Strnadová V. et Pešková V. (2013): Phytophthora alni – Plíseň olšová. Lesnická práce. Příloha 6, str.
1-4.
Havrdová L., Černý K. et Pešková V. (2013): Hymenoscyphus pseudoalbidus – Nekróza jasanu. Lesnická práce
6. Příloha, str. 1-4.
Jankovský L., Štastný P. et Palovčíková D. (2009): Nekróza jasanu v ČR. – Lesnická práce 1., pp. 18-19.

21 Houbové patogeny způsobující ucpávání vodivých pletiv
Tyto onemocnění se nazývají vaskulární mykózy nebo také tracheomykózy. Houby žijící ve
vodivých pletivech způsobují jejich ucpávání ať už samotným růstem hyf v těchto pletivech
nebo spouštějí obranné reakce vedoucí k ucpávání těchto pletiv hostitelem. Mezi významné
tracheomykózy patří grafióza dubů a grafióza jilmů.
V Severní Americe je významné tracheomykózní onemocnění dubů (Ceratocystis
fagacearum). Zejména jsou náchylné druhy ze skupiny dubu červeného. V Evropě tato houba
dosud nebyla prokázána. Vektorem je hmyz, zde přenos je podmíněn, tvorbou mycélia
v prasklinách kůry, micélium hmyz láká vůní. Teleomorfy na podzim na odumřelých
stromech.
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Grafióza jilmů – anamorfa Grafium ulmi, teleomorfa Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi,
Ascomycetes
Mnohé druhy rodu jilm jsou ohroženy houbovým onemocněním, které manifestovalo vysokou
virulenci ve 2. pol. 20. století. Onemocnění se nazývá v ČR grafióza jilmů, v zahraničí je
známá jako tzv. „holandská choroba jilmů“ (Dutch Elm Disease), protože onemocnění bylo
identifikováno v oblasti Holandska. Choroba byla poprvé zaznamenána v Holandsku, a odtud
v Evropě r. 1910. Kolem r. 1928 byla choroba zavlečena do Ameriky. Na počátku 20. století
měla choroba lehčí průběh, o to zničující byla ve druhé polovině 20. století. Předpokládá se,
že silný atak působí více virulentní klon (druh) pocházející ze zpět zavlečené americké
introdukce – O. novo-ulmi. Ve východní Evropě nastalo masové chřadnutí v jižním Maďarsku
na konci 50. let 20. století, na jižním Slovensku a na Moravě na počátku 60. let 20. století.
V současnosti má výskyt grafiózy jilmů sestupnou tendenci.
Onemocnění způsobují 3 druhy: Ophiostoma ulmi (Evropa 1910), O. himal-ulmi, O. novoulmi (Evropa 1940).
Vnější příznaky napadení stromu grafiózou jsou usychání jednotlivých větví, nemusí být
infikovány všechny větve napadeného stromu. Obrážení po kmeni. Nerašení části pupenů,
zakrnělé listy, nekrotizující a usychající listy. Odlupování kůry z dříve odumřelých větví.
Strom odumírá postupně nikoliv naráz jako u nedostatku vláhy.
Původ a přenos choroby – předpokládá se, že toto onemocnění pochází z Asie. Tam mají
druhy rodu Ulmus vyvinutou rezistenci k chorobě na rozdíl od druhů evropských
a amerických. Onemocnění se šíří pomocí přenašečů – tzv. vektorů. Hlavním šiřitelem nákazy
je podkorní hmyz – kůrovci (kambiofágní hmyz) z rodu bělokaz (Scolytus). Ale může jím
být i jiný hmyz, sice již v menší míře: druhy: lýkohub jilmový (Pteleobius vittatus,
kambiofágní hmyz), tesaříci (Cerambycidae, xylofágní hmyz), nosatci (Curculionidae,
listožravý hmyz). V Severní Americe chorobu přenáší jiné druhy podkorního hmyzu.
Nejdůležitější v šíření choroby ve střední Evropě jsou však bělokazi: b. jilmový (S. scolytus)
na jilmu habrolistém, jilmu vazu (dvě pokolení do roka), b. pruhovaný (S. multistriatus) jilmu
habrolistém, jilmu vazu (dvě pokolení do roka), b. chlumní (S. laevis) na jilmu horském
(jedno pokolení do roka). Dvě pokolení s sebou představují větší schopnost nakazit více
stromů. Bělokazi se vyvíjejí v kambiální části stromů, v případě, že stromy jsou již napadené
houbou, pak se s houbou dostávají do styku, propagule houby jsou lepkavé a na těle brouka se
uchycují. U této houby jsou známy tři typy propagulí: konidie, kvasinkám podobné spóry
a askospory. Vylíhlí brouci opouštějí požerek a v korunách jilmů provádějí v paždí řapíků
tenkých větví nebo ve vidlicích tenkých větví zralostní (neboli úživný) žír. Chodbička tohoto
žíru je asi jen 1cm dlouhá. Mají-li brouci na svém těle propagule houby, pak přenesou její
kulturu na další strom. Zjištěno však bylo, že plodnice houby se objevují i na listech –
chorobu tedy může přenášet i listožravý hmyz.
Průběh choroby – mycélium houby se rozrůstá vodivými pletivy, xylémem od místa infekce,
tj. od tenkých větví směrem k silnějším větvím a kmeni. Rostlina odpovídá na toxiny houby
ucpáváním postižených vodivých pletiv pektiny a thylami a bariérovými zónami, viz obr. 35.
Thyly – jedná se o vakovité útvary parenchymatických buněk, které prorůstají skrze
ztenčeniny v cévách, tečky, dvojtečky, např. z dřeňového paprsku do lumenu cévy a tak ji
ucpávají, vznik thyl je spojen s poškozením části vodivých pletiv, stářím, houbovým
onemocněním, charakteristické jsou pro rody jasan, dub, jilm, topol, olše. Nahloučením thyl
dochází tak k zamezení vertikálního šíření patogena.
Také se vytvářejí jako odpověď na přítomnost patogenu bariérové zóny tvořené nevodivým
pletivem parenchymatických buněk a ztloustlé dřeňové paprsky zamezující dostředný
(radiální) a boční (tangenciální) šíření patogenu.
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Obr. 35: Schéma šíření patogenu transpiračním proudem a ucpávání vodivých buňěk. Spory jsou
uvízlé v perforacích vodivých buněk, avšak skrze ně klíčí a oddělují další spory.

Možnosti boje s grafiózou
1) důsledně odstraňovat napadené větve (hluboko od napadení), stromy, náčiní po každém
napadeném stromu dezinfikovat.
2) U význačných stromů aplikovat insekticid za účelem omezení možnosti infekce hmyzem.
3) Pokácené jilmové dřevo asanovat (odkornění, nebo insekticid). Platí zásada, že obrana proti
grafióze spočívá v obraně proti podkornímu hmyzu představující asanaci napadených stromů
v časném jaře (do poloviny dubna), tj. před vylétnutím kůrovce.
4) Při výsadbě dbát na dostatečnou vzdálenost stromů, protože hrozí nakažení skrze srostlé
kořeny stromů.
5) Šlechtění rezistentních kříženců.
Synekologické aspekty virulence choroby – frekvence výskytu onemocnění v populaci
jilmů má spojitost s jejich populační hustotou, ta je odvislá od ekologických nároků a jejich
způsobu rozmístění v rostlinném společenstvu, to jsou vlastnosti každému druhu vlastní.
Příkladem mohou být dva opačné typy rozmístění jedinců: druh jilmu v porostu početný,
seskupený v pásu říční nivy, či naopak nečetný a rovnoměrně jednotlivě rozptýlený
v suťových lesích. Vliv má také intenzita sporulace houby odvislá její populační základny.
Dalším faktorem schopnosti houby napadat hostitele jsou vlastnosti přenašeče:
a) rozšíření geografické, regionální,
b) populační velikost – populační dynamika v čase, spjatá s potravní základnou,
c) bionomie – zejména počet pokolení do roka.
d) potravní preference přenašeče (tj. který druh jilmu upřednostňuje).
Význam také může mít přítomnost konkurenční (ochranné) houby vůči vektoru patogena.
Kompetitoři – faktor omezující infekci stromů grafiózou ve smyslu odpuzení podkorního
hmyzu a zvýšení mortality jeho larev je pokládána houba Phomopsis oblonga, Ascomycetes,
je přítomna na kůře větviček určité části populace jilmů. Dosud zjištěno u cca 12 % jedinců
z populace u jilmu horského (Dvořák et al., 2006). Obsazuje kůru a částečně také lýko –
pouze v místech úživného žíru a žíru larev, způsobuje částečnou úmrtnost larev vektora.
Navíc je kůra s touto houbou neatraktivní pro nálet.
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Na základě subfosilních nálezů vyvstávají dohady, že grafióza jilmů se pravděpodobně již
dříve v populaci jilmů vyskytovala. Doklady jsou z let 4 040-3 970 před n. l., tj. v období
pozdního atlantiku, kdy je z tohoto období také zaznamenán ústup jilmů v Evropě. Na
subfosilním dřevě z tohoto období jsou pozorovány podobné morfologické struktury jako na
dřevě současných napadených jedinců.
Domácí druhy jilmů a míra jejich synekologické rezistence ke grafióze
Jilm habrolistý – je nejvíce zdecimován onemocněním; patrně z důvodu jeho soustředěného
výskytu v lužních lesích velkých řek. Velké stromy tak na území ČR odumřely v 70. letech
20. stol. Tento jilm se vyznačuje výmladností kořenovou, proto jeho populace přetrvává
v podobě vegetativního zmlazení tenkých dimenzí v okolí odumírajícího matečného stromu.
Jilm horský – je onemocněním jen částečně ušetřen díky svému rozptýlenému výskytu.
Jedinci druhu jsou více izolováni. To má výhodu v omezené možnosti vyhledání vektorem
následné infekci patogenem. Tvrzení, že jedinci druhu jsou ve vyšších, horských polohách ke
grafióze více rezistentní, se nepotvrdilo.
Jilm vaz – je z našich jilmů nejvíce synekologicky odolný – je to způsobeno jeho
neatraktivností pro hlavní vektory, bělokazy – kůra obsahuje triterpeny a steroly. Proto na
něm mladá imága neprovádějí úživný žír a tak se snižuje riziko infekce houbou.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 21):
Dvořák M., Hubíková V., Palovčíková D. et Jankovský L. (2006): Nové poznatky o chřadnutí jilmů. Lesnická
práce. On-line verze, dostupné: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-03-06/nove-poznatky-o-chradnutijilmu

22 Houby způsobují poškození asimilačních orgánů
Hlavní houboví pathogeni asimilačních orgánů – přehled:
borovice lesní: Lophodermium pinastri,
borovice černá: Mycosphaerella pini,
dub: Microsphaera alphitoides,
topol: listové rzi topolů (Melampsora spp., druhým hostitelem jsou jehličnany).
Sypavka borová – Lophodermium pinastri, Ascomycetes
Houbové onemocnění jehlic v celém areálu borovice lesní, a dalších evropských
a introdukovaných borovic – kleč, blatka, limba, borovice černá. Houba se vyskytuje
cirkumpolárně.
Onemocnění je nebezpečné pro mladé sazenice dosud neodrostlé buřeni (ta drží vlhkost pro
houbu příznivou). Starší, mohutnější sazenice již jsou schopny napadení houbou přestát
a odrůst. Houba je nebezpečná v lesních školkách na záhonech jedno- a dvouletých
semenáčků.
Sazeničky s korunkou zrezlou z více jak z 2/3 jsou znehodnoceny, nelze je užívat
k zalesňování. Onemocnění dosahuje svého rozvoje zvláště ve vlhkých letech.
Vývojový cyklus sypavky borové:
1. rok: Nákaza jehlic probíhá za vlhkého počasí od června do srpna – askospory klíčí do
průduchů jehlic. Mycélium se v jehlici rozrůstá a vznikají na ní žluté skvrny (to je již září),
na podzim a v zimě se ještě neopadlých jehlicích vytvářejí pyknidy nepohlavního stádia –
nemají takový význam pro šíření choroby.
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2. rok: Na konci zimy již napadené jehlice rezavějí a na jaře opadávají. Na opadlých
jehlicích se na podzim a v zimě vyvíjejí vřeckaté plodnice – ty mají význam pro šíření
choroby.
3. rok: Na opadlých jehlicích dozrávají vřeckaté plodnice v létě a za vlhkého počasí se
otevírají.
Příznaky napadení sazenice jsou patrné až v září. Reznutí probíhá od spodní části koruny
vzhůru. Ochrana má preventivní charakter – fungicidní postřiky musí zabránit infekci dosud
nenapadeného jehličí. Léčebný zásah nemá význam. Postřiky se provádějí v době zrání
vřeckatých plodnic tj. mezi 10. - 15. červnem a následují dva postřiky s intervalem 14 dnů.
Jako sypavka se obecně nazývá skupina onemocnění asimilačních orgánů jehličnatých dřevin,
které mají za následek opad jehlic. V tomto obecném smyslu může sypavku způsobovat
mnoho abiotických (např. nedostatek fosforu, přísušek) a biotických příčin (více houbových
onemocnění jehlic).
Červená sypavka borovic – anamorfa Dothiostroma septosporum, teleomorfa
Mycoshaerella pini, Ascomycetes; houbové onemocnění jehlic. Hostitelské dřeviny:
Pinus mugo (?), P. rotundata (?), dále exoty: Pinus nigra, P. leucodermis, P. ponderosa,
P. jeffreyi, P. contorta, P. strobus.
Areál rozšíření: původní pravděpodobně v Sev. Americe, odtud rozšířena po celém světě.
Znatelné škody působí v zemích jižněji od ČR (vzhledem k areálům vnímavých borovic);
v subtropech a tropech se stává limitujícím faktorem pěstování borovic; v ČR zaznamenána
od roku 1999; častější na Moravě a Slezsku. Napadá zejména porosty borovice černé, do 20
let, tam kde je vyšší vzdušná vlhkost.
Průběh onemocnění ve střední Evropě: onemocnění napadá spodní části koruny, po
opakovaných infekcích staré ročníky chybí, na stromě jen letošní jehlice na zkrácených
letorostech (z důvodu vyčerpání). Klíčící konidie pronikají na jaře (květen) do jehlic
(mladých i vyzrálých) skrze průduchy, na jehlicích ještě tentýž rok žluté skvrny (VII. VIII.), konec VIII. - IX. tmavé úzké proužky na jehlicích se rozšiřují; jehlice odumírá
(žloutne) od špičky, nápadné rezivění jehlic se projevuje v létě – vytváří se příčné
červenohnědé proužky (sypavce daly jméno), způsobené fytotoxinem dothistrominem. Již
v roce infekce (IX.), na odumřelé jehlici se vytváří podpokožková stromata (kompaktní
útvar tvořený hyfami) v počtu 1-30 na jehlici. Tato stromata mají vzhled bradaviček, jsou
označována acervuli, produkují mikrokonidie. Následující rok: III. na proužcích se vytvářejí
konidie. Houba má dvouletý cyklus.
Příznaky: jehlice žlutohnědé skvrny, silně napadené jehlice žloutnou od špičky, ke konci
vegetačního období jehlice odumírají, jsou rezivé s červenými příčnými pruhy, odumřelé
jehlice opadávají, strom je prořídlý. Stromata tvořící acervuli jsou na opadlých jehlicích.
Plodničky – acervuli jsou plodničky anamorními (imperfektními), jen výjimečně byly
zaznamenány plodničky pohlavního stádia; anamorfní plodničky produkují bezbarvé, dlouze
vláknité 2-4 buněčné konidie.
Příčiny rozšíření choroby: nekontrolovaný přenos reprodukčního materiálu hostitelských
dřevin.
Prevence: onemocnění je podle legislativy ČR karanténní, podléhá ohlašovací povinnosti
(povinnost ze zákona č. 409/2000 Sb.) na Státní rostlinolékařskou správu (SRS) nebo skrze
obec či VÚLHM; zdravotní kontrola hostitelských dřevin uváděných do oběhu. Příklad
opatření k potlačení choroby ve školce a v okruhu 200 m SRS nařizuje:
(1) Zničení rostlin a opadanky,
(2) po 2 roky zákaz uvádět do oběhu náchylných taxonů,
(3) po 1 rok zákaz uvádět do oběhu ostatní nevnímavé borovice (borovice lesní),
(4) ošetřování vnímavých taxonů na záhonech,
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(5) jen s kontrolou expedice SRS uvádění do oběhu nevnímavých konifer v roce výskytu
houby ve školce, tento režim u borovice lesní ve druhém roce.
Hnědá sypavka borovice – anamorfa Lecanosticta acicola, teleomorfa Mycosphaerella
daernessii, Ascomycetes. Anamorfní stádium vyvolává onemocnění jehlic zvané hnědá
sypavka borovice. V ČR nalezena dosud na Pinus rotundata na dvou lokalitách Červené blato
a Borkovická blata. V Rakousku byla choroba zaznamenána i na porostech Pinus sylvestris. Je
to choroba podle zákona o rostlinolékařské péči karanténní – vztahuje se na ni ohlašovací
povinnost. Zavlečena pravděpodobně turismem a odbornými expedicemi. Efektivní zásah
proti chorobě je ztížený, protože se jedná o populace hostitelů ve ZCHÚ.
Padlí dubové – Microsphaera alphitoides, Ascomycetes
Tvoří micelární povlaky na listech, bílé n. bělavé mycélium nepohlavního stádia, toto
micélium sporuluje nepohlavní oospory. První příznaky napadení se projevují krátce po
vyrašení listů, žlutavé skvrny se později pokrývají bělavým mycéliem. Silně jsou infikovány
jánské prýty (slabší vrstva kutikulárních vosků). Na podzim (IX. - X.) se vytváří tmavě šedé
plodničky teleomorfního stádia, kleistothecia o průměru 90-140 μm, s větvenými přívěsky.
Silně napadené listy se kroutí, nekrotizují a opadávají, napadené letorosty jsou ochuzovány
o živiny, jsou zkrácené a špatně vyzrávají a mohou tak být poškozeny mrazem.
Hostitelé: rod Quercus a některé druhy čeledi Fagaceae, např. Castanea. Vnímavost
k napadení je mezi druhy Quercus rozdílná, ve stejném porostu je silně napadený Q. robur,
kdežto Q. cerris napadený není. Obligátní biotrof. Původní v Americe nebo na Iberském
poloostrově.
Silnější napadení se rozvíjí v prosvětlených porostech, na osluněných částech korun. Význam
poškození padlím vzrůstá u stromů poškozených holožírem listožravého hmyzu (např. obaleč
dubový), kdy jsou padlím poškozovány druhotné listy a stromy tak mohou být významně
vysíleny.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 22):
Pešková V. et Soukup F. (2004): Mycosphaerella pini Rostrup et. Munk – Červená sypavka borovic. Lesnická
práce. Příloha, str. 1-4.
Soukup F. (2003): Microsphaera alphitoidaes Griff. et Maulbl. – Padlí dubové. Lesnická práce. Příloha 5, str. 14.
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23 Houby způsobující novotvary na dřevinách a onemocnění
nehoubového původu, způsobená baktériemi
Čarovějníky a to u smrku, borovice, bříz, třešní. Čarovějník je nahloučený růst krátkých
výhonů na větvi či kmeni dřeviny. Je způsoben produkcí cytokininů (fytohormonů
podporujících dělení buněk) patogenem, cytokyniny zasahují do rovnováhy s auxiny, dochází
tak k zmnožení adventivních pupenů a z nich pak k růstu krátkých výhonů. Produkci
cytokininů a následnou tvorbu čarovějníků mohou způsobovat různé druhy patogenů: jmelí,
houby oomycéty, hmyz, roztoči, háďátka, phytoplazmy, viry. Na lesních dřevinách
čarovějníky nečastěji způsobuje houba rodu palcatka – Taphrina, Hemiascomycetes.
Palcatka březová – Taphrina betulina vytváří metlovité čarovějníky v koruně. Jen
v oblastech s relativně čistým ovzduším; chladnějším a vlhčím klimatem. Hostitel: bříza.
Palcatka třešňová – Taphrina cerasi vytváří metlovité čarovějníky v koruně. Hostitel:
třešeň.
Nekróza kůry jasanů – onemocnění, které způsobuje baktérie Pseudomonas savastanoi.
Dochází k tvorbě otevřených ran na větvích a kmenech, kolem ran se vytvářejí hradbovité
nárůsty kambia; hostitel: jasan; šeřík, olivovník (Hartmann et al. 1995).
Bakteriální spála růžovitých – Erwinia amylovora
Toto bakteriální onemocnění způsobuje vadnutí listů a květenství, následně se vytváří
antraktózy bylinných letorostů, tj. hnědnutí a černání. Odumírají jednotlivé letorosty
a posléze odumírá celá rostlina. Hostitelem je celá podčeleď Maloidae. Jedná se o karanténní
chorobu, nebezpečnou velkou schopností šířit se. Přenáší se větrem, savým hmyzem,
opylovači. Zavlečena ze Severní Ameriky do Evropy okolo roku 1956.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 23):
Hartmann G., Nienhaus F. et Butin H. (1995): Atlas poškození lesních dřevin. Nakladatelství Brázda, Praha
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24 Zalesňování zemědělských půd
Krajina se v různých historických obdobích podle populačního tlaku a ekonomicko-technické
úrovně společnosti v různé míře odlesňovala nebo samovolně či cíleně zalesňovala.
Zalesňování zemědělských půd nastalo po druhé světové válce v podhorských a horských
pohraničních oblastech. Zalesňování pro zemědělství nevhodných půd pokračovalo v 50. - 60.
letech 20. stol. Později (v 70. - 80. letech) bylo zalesňování omezeno, byl zde zájem státu
udržet stávající rozsah zemědělské půdy. Od 90. let 20. stol. v důsledku transformace
zemědělství (vlastnické, ekonomické, technologické, komoditní) dochází k výraznému
nárůstu zalesňování nelesních půd – důsledek státní politiky – dotací poukazovaných na
zalesňování zemědělských půd.
Koncepce zalesňování zemědělských půd by měla sledovat dva aspekty: (1) ekologický
(2) ekonomický.
Cíle zalesňování zemědělských půd:
(1) Trvalé snížení výměry zemědělské půdy na stanovištích pro zemědělství nevhodných.
(2) Převedení zemědělsky zanedbaných půd na půdu lesní.
(3) Umístění lesa do zemědělské krajiny za účelem zvýšení ekologické, ekonomické
a sociální hodnoty krajiny.
Zalesnění vs. odlesnění – vliv na ekosystém a krajinu a společnost:
1 změna krajinného rázu,
2 ovlivnění kvality krajiny – ve smyslu potenciálních funkcí lesa vs. potenciálních funkcí
bezlesí (závisí od velikosti předmětného území),
3 ovlivnění půdy (změny chemické – např. pH, obsah dusíku, humusu, fyzikální – např.
pórovitost, biotické – mikroedafon, mykorhiza),
4 ovlivnění – změna bioty – tvorba a dynamika bylinného patra je dlouhodobá záležitost
spjatá s migračními cestami (jejich velikostí a spojitostí), velikostí refugií,
5 cílová dřevinná skladba zásadně ovlivňuje ekologickou vhodnost a výsledek zalesňovacího
záměru.
Zalesňování enkláv luk zasahujích do lesa není správné – snižuje diverzitu biotopů v krajině,
zkrácením délky ekotonových společenstev.
Legislativním procesem podmiňující zalesnění (také ve smyslu získání dotace), případně
legalizace již existujícího lesního zmlazení na pozemku je převod pozemku ze zemědělského
půdního fondu (ZPF) na jiné využití, v případě zalesnění pak na pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL). Podmínky získání dotace na zalesnění zemědělské půdy: (1) předložení
žádosti a projektu zalesnění do 28.2.; (2) zalesňované pozemky jsou evidovány v LPIS na
místně příslušné zemědělské agentuře; (3) pro parcely vedené ve zjednodušené evidenci je
vyhotoven geometrický plán.
Postup:
I. fáze: pověřená obec (PO):
Souhlas s odnětím ze ZPF; potřebné dokumenty k úkonu:doklad o vlastnictví pozemku,
souhlas spoluvlastníků, geometrický plán.
souhlas státní správy lesů se zalesněním; potřebné dokumenty k úkonu: doklad o vlastnictví,
souhlas spoluvlastníků, geometrický plán. Při výměře nad 0,5 ha rozhodnutí orgánu ochrany
přírody (SCHKO, pověřená obec – odbor ŽP).
II. fáze: místně příslušný stavební úřad:
Rozhodnutí o využití území; potřebné dokumenty k úkonu uvedené v § 3 vyhl. č. 132/1998
Sb.: doklad o vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, geometrický plán, seznam účastníků řízení
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s adresami, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, zalesňovací projekt
vypracovaný oprávněnou osobou, údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací.
III. fáze: pověřená obec – odbor životního prostředí:
Rozhodnutí o zařazení pozemků mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa; potřebné
dokumenty k úkonu: doklad o vlastnictví, souhlas spoluvlastníků, situace, zalesňovací projekt,
rozhodnutí o využití území s doložkou nabytí právní moci.
IV. fáze: Zemědělská agentura a pozemkový úřad:
Žádost o dotaci a zařazení do programu „Zalesňování zemědělské půdy“ – deklarace
zemědělské půdy k zalesnění, platný výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce,
souhlas s odnětím ze ZPF, rozhodnutí orgánu ochrany přírody (při výměře nad 0,5 ha),
rozhodnutí o využití území s doložkou nabytí právní moci, rozhodnutí státní správy lesů
o prohlášení pozemku za PUPFL s doložkou nabytí právní moci, originál projektu zalesnění,
doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě (výpis z evidence zemědělských podnikatelů).
Podle záměru vlastníka – funkčního zaměření výsadby se může jednat o: pozemky zařazené
v PUPFL – lesní porost nebo pozemky na ZPF – remíz, skupiny vysoké nebo nízké zeleně
(ekologického, krajinářského účelu), lignikulturu, zasakovací pásy, větrolamy.
K zalesnění a k převodu na lesní půdu jsou vhodné pozemky – v rámci legislativní
a majetkové průchodnosti: (1) pozemky vhodné jako prvky ÚSES, (2) pozemky hospodářsky
zanedbané, s pokročilou sukcesí, příp. legalizace stávajícího stavu (porostliny stromoví na
zemědělské půdě), (3) pozemky na hranici majetkové nebo katastrální, (4) pozemky na
půdách horších bonit, (5) pozemky na březích vodních toků – výsadba břehových porostů,
(6) pozemky narušené lidskou činností. Zalesňování se týká neproduktivních půd zpravidla
v nadmořské výšce 350-800 m. Zalesňování může však kolidovat se zájmy ochrany přírody –
nelesní společenstva, a nelesní druhy.
Při ZZP vyvstávají 2 otázky:
Kde zalesňovat – stanovení kritérií pro výběr ploch (ZZP) a teprve potom čím zalesňovat.
Otázka kde je obecně řešena vypracováním přehledů, databází pozemků navrhovaných
k zalesnění zpracovaných Pozemkovým fondem ČR a další taková databáze je zpracována
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd [VÚMOP]. Nutno provést porovnání
analýzu překryvu s databází pozemků v různém stupni ochrany přírody: ZCHÚ, VKP, ÚSES,
Natura 2000.
Byla vytvořena metoda hodnocení vhodnosti pozemků k zalesnění (Macků 2006): Bodovací
systém ve 3 samostatných blocích (A-C) se stupnicí třístupňovou (2 > 1 > 0 = vhodné >
podmíněně vhodné > nevhodné).
Referenční bodovací systém pro výběr pozemků k ZZP (Macků 2006):
A – hledisko potenciálu krajiny a využití půd
A1 krajinně ekologická zonace – krajinně-ekologická hodnota.
/0 - minimální ovlivnění, bez trvalého osídlení, 1 - ochrana akumulace vod, 2 - obhospodařovaná krajina/

A2 prostorová lokalizace ve smyslu zvýšení biodiverzity krajiny – význam pro konstrukci
ÚSES.
/0 - zalesnění ostatních pozemků, 1 - realizace lokálních biocenter, 2 - realizace regionálních ÚSES/

A3 produkčně-ekologický potenciál půdy, výběr BPEJ, které je vhodné až nezbytné převádět,
tj. půdy mělké, rankery, sklonité terény, vodou ovlivněné.
/2 - půdy, které je nutné až nezbytné převádět do PUPFL, 1 - půdy které je vhodné převádět; 0 - převod
neopodstatněný/

A4 půdo-ochranný potenciál – potenciál ohrožení stanoven podle hlavních půdních jednotek –
materiály VÚMOP.
/2 - spíše výrazně ohrožené, 1 - spíše slabě ohrožené, 0 - půdy ostatní/
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A5 retenční potenciál půd – podle hydrologických vlastností jsou vylišeny 4 skupiny půd
materiály – VÚMOP.
/2 - půdy s vysokou rychlostí infiltrace, 1 - půdy se střední rychlostí infiltrace, 0 - půdy s nízkou rychlostí
infiltrace/

B – hledisko provozně-technické
B1 ochrana vodních zdrojů – nachází-li se pozemek v pásmech hygienické ochrany vodních
zdrojů, CHOPAV.
B2 ochrana nelesních ZCHÚ před zalesněním, jsou-li na ploše přítomny.
B3 ZZP podle vlastnictví a správy – preference zalesnění půd ve vlastnictví státu, ve správě
PF ČR.
/2 - pozemky ve vlastnictví státu, ve správě PF ČR, 1 - pozemky ve vlastnictví státu, 0 - ostatní pozemky/

B4 technologie hospodaření
B4.1 přístupnost pozemku právní (příjezdová cesta), technologická.
/2 - lokalita je přístupná, 1 - lokalita jen podmíněně přístupná, 0 - lokalita nemá zpřístupnění/

B4.2 velikost plochy – čím větší, tím lepší ekologický efekt.
/Plocha k zalesnění: 2 - nad 15 ha, 1 - v rozmezí 3-15 ha, 0 - do 3 ha/

C – hledisko funkční zaměření výsadby
/2 - les s vysokou biodiverzitou, 1 - bariérové izolační porosty, 0 – druhově chudé výsadby v souladu s
legislativou/

Zalesňování zemědělských půd je podporováno dotační politikou státu se spoluúčastí
finančních nástrojů EU: Program rozvoje venkova: podprogram „Zalesňování zemědělské
půdy“ je spravovaný MZe a jeho správními složkami – Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF). Programem rozvoje venkova je zajišťována implementace Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Dotační pravidla jsou ustanovena nařízením vlády –
VN č. 239/2007 Sb., VN č. 148/2008 Sb. Přijímání dotačních nároků, rozdělování dotací,
kontrolu jejich správného uplatňování zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond.
Ve výše uvedeném VN (č. 239/2007 Sb.) jsou uvedena pravidla přidělování dotace na
zalesnění, např.: kdo může o dotaci žádat; na jaké položky (na zalesnění, na péči o kulturu a
finanční náhrada za ukončení zemědělské výroby); je stanovena minimální výměra předmětná
pro uplatnění dotace (0,5 ha), podmínka nenávaznosti na stávající lesní pozemky; výše dotace
(náhrady za ukončení zemědělské výroby) se odvíjí od toho jak byl užíván pozemek
zemědělsky (travní porost vs. jiné užití) a zdali žadatel je podnikatelem v zemědělské výrobě
či ne.
Výše dotací se liší mezi zalesněním dřevinami listnatými a jehličnatými. Při zalesňování je
třeba dbát budoucí ekologické kvality porostu. To je zajištěno respektováním pravidel
druhové skladby uplatňované lesnickou legislativou – Vyhl. č. 83/1996 Sb., případně zákona
č. 114/1992 Sb. (vyloučení z obnovního cíle geograficky nepůvodních dřevin), Vyhl. č.
139/2004 Sb. (dodržení minimálních počtů sazenic při výsadbě na jednotku plochy).
Zařazením pozemku do PUPFL místně příslušná pobočka ÚHÚL provede vymezení tzv.
lesních typů a na základě Oblastního plánu rozvoje lesů (OPRL) je vymezen cílový
hospodářský soubor (CHS), který mimo jiné navrhuje tzv. obnovní cíl (druhová skladba
navrhovaná pro biotop pro výsadbu).
Z důvodu extrémnosti mikroklimatu na otevřené ploše (zcela rozdílný od lesního) je nutno pro
zalesnění více používat R-S stratégy (s různým důrazem podle lokality). Z důvodu vyššího
obsahu živin, zejm. dusíku je nutno počítat se zkráceným obmýtím u výsadeb smrku – trpí na
zemědělských půdách hnilobou – tzn. na takových půdách je napadán václavkou (Armillaria
spp.) a na půdách sušších pak kořenovníkem vrstevnatým (Heterobasidion annosum). Smrk
však na těchto půdách lze pokládat, za vděčnou pionýrskou dřevinu schopnou tolerovat
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klimatické podmínky těchto slunci a mrazu otevřených ploch. V následné generaci lesa je již
možné vnášet dřeviny klimaxové. Dřevinná skladba by měla být řízena (1) důrazem na
druhovou přírodní blízkost nových výsadeb a (2) pedo-klimatickou specifičností. Volbu
dřevinné skladby lze volit buď: (1) přímo dřevinami cílové druhové skladby nebo (2) cestou
přípravných dřevin (MD, BR, OS).
Vlastníkovu volbu zalesnění v charakteru sadebního materiálu a jeho počtu definují
(1) legislativa a (2) dotační pravidla pro zalesňování ZP. Pro zalesnění vypracovává odborný
lesní hospodář (OLH) tzv. Zalesňovací projekt (charakter sadebního materiálu a jeho počet)
a také za jeho reálné naplnění zodpovídá.
Volbu dřevin tak nepřímo ovlivňuje: (1) cena sazenic na trhu, (2) minimální počty sazenic na
plochu, (3) doba potřebná na ochranu kultury. Cena sazenice je dána stářím (velikost)
a ošetřením sazenice (např. obalovaná sadba), velikost sazenice však sama určuje úspěšnost
zalesnění a dalších nákladů na ochranu kultury. Počty sazenic a doba ochrany se liší se podle
druhu dřeviny
Podle stávající dotační politiky vychází nejvyšší náklady na zajištěnou kulturu pro jedli
bělokorou nebo buk lesní – obě dřeviny ca 150 000 Kč/ha.
Nižší náklady jsou pak u dřevin lípa (118 000 Kč/ha), klen (108 000 Kč/ha), modřín (65 000
Kč/ha) douglaska (81 000 Kč/ha). Ale to jsou orientační ukazatele, protože dřeviny nutno
pěstovat ve směsi v souladu s vyhl. č. 83/1996 Sb., tj. dodržet max. zastoupení cílových
dřevin a minimální podíl MZD. Vhodnou druhovou skladbou lze obdržet různě vysoké „volné
prostředky“ – rozsah jejich výše může být značný: 10 000-46 000 Kč (Bartoš et Kacálek
2006). Volné prostředky jsou rozdílem mezi náklady na zalesnění a výší dotace poskytované
(podle pravidel) na dané dřeviny.
Daná dotační politika stimuluje zakládat porosty minimálními počty sazenic na jednotku
plochy a maximálně prosazovat listnaté sazenice dřeviny jako MZD, z nich pak ty relativně
levnější (klen, lípa, dub, buk) a to opět v minimálních počtech na plochu.
Dodatky k učebnímu textu:
Bonitační půdně ekologické jednotky (BPEJ). BPEJ je definována pětimístným kódem zahrnujícím
charakteristiky: 1. klimatický region, 2.- 3. půdní jednotka, 4. svažitost a orientace ke světovým
stranám, 5. hloubka a skletovitost.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 24):
Bartoš J. et Kacálek D. (2006): Volba druhové skladby při sestavování zalesňovacích projektů. In Neuhöferová,
P. [ed.]: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Kostelec nad Černými lesy. ČZU, VÚLHM
Strnady, pp. 73-79.
Státní zemědělský intervenční fond ČR, Praha – Horizontální plán rozvoje venkova [HPRV], 2004. Dostupné
z URL http://www.szif.cz/.
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25 Kvantifikace funkce lesa v ČR
Funkci lesa dřevoprodukční lze snadno kvantifikovat jako výnos z prodeje dřeva různě velký
podle produkční schopnosti takového lesa a kvality dřeva, tj. sortimentu. Maximalizace
dřevoprodukční funkce je z velké části prioritou vlastníka lesa, avšak optimální uskutečňování
všech funkcí lesa (včetně té dřevoprodukční) je prioritou společnosti. Maximalizací
dřevoprodukční funkce může docházet ke snížení plnění funkcí lesa jiných, společnost může
výši maximalizace dřevoprodukční funkce regulovat legislativou, např. závazně stanovenou
druhovou skladbou a podílem melioračních dřevin pro typ biotopu. Z toho také vyvstává
otázka ocenění ostatních funkcí lesa jako externalit z lesa prospěšných celé společnosti, které
mohou být plněny na úkor z ušlého zisku z omezení na intenzivním hospodaření. Jedná se
zatím o teoretickou myšlenku internalizace externalit, tj. zahrnutí cen ostatních funkcí do ceny
dřeva. Prakticky jsou metody kvantifikace funkcí lesa vytvořeny pro stanovení finanční ztráty
z neplnění funkcí lesa z důvodu dočasného nebo trvalého vyjmutí pozemku z lesní půdy
(PUPFL). Výpočet poplatku za odnění lesních pozemků pro plnění funkcí lesa podle
lesního zákona (č. 289 / 1995 Sb., příloha). Tento výpočet již zohledňuje nedřevoprodukční
funkce lesa, kdy typy lesa různě preferované společností představují násobný faktor obecně
stanovené hodnoty dřevoprodukční fukce lesa. OLP = PP * CD * f [Kč/ha]
Kde: OLP je poplatek za odnětí lesních pozemků, PP průměrná roční potenciální produkce
lesů v ČR [m3/ha], CD je průměrná cena dřeva na odvozním místě za m3 a f je faktor
ekologické váhy uvedený v tabulce přílohy, nabývající hodnoty od 1,4 do 5. Poplatek za
trvalé odnětí je stanoven jako kapitálová hodnota ročního odvodu při užití úrokové míry 2 %:
OLP = PP * CD * f / 0,02 [Kč/ha].
Pro přesnější finanční hodnocení funkcí lesa v případech jeho dočasného nebo vynětí z plnění
jeho funkcí byly vypracovány dvě metodiky, obě jsou zatím ve stádiu ověřování, nejsou
dosud v praxi užívány.
Metodika kvantifikace funkcí lesů sestavená kolektivem Vyskota, vychází z aktuálního
stavu hodnoceného lesa jako je druhová skladba, věk, hustota lesa a zdravotní stav, hodnotí
funkce lesa bodovým systémen a bodový součet podobně jako výše uvedená metoda poplatku
za odnětí lesa stanovená lesním zákonem násobí násobným faktorem reprezentujícím různou
preferenci funkcí lesa společností a též je jako hodnotový základ vzata průměrná cena dřeva.
Metoda vychází z rozlišování rozdílného naplňování dílčích funkcé různým typem
lesa. Vymezeny jsou funkce lesa jako obecný postulát a u nich je definován jejich účinek
a jejich potenciál. Funkce jsou pojaty jako široce definovaná schopnost. Účinky představují
konkrétní, jednotlivé vlastnosti, které je nutno uvažovat jako proměnné, modifikované podle
stanoviště a porostního typu – modifikují potenciál. Potenciál představuje konkrétní požitek,
efekt funkce daný konkrétním typem stanoviště a porostním typem. Vychází se
z dynamického pojetí vlivů lesa, tj. z postulátu, že každý les plní svou určitou funkci různou
měrou.
Funkcí nechť je šest:
(1) Bioprodukční: je schopnost produkovat biomasu, účinky: produkce biomasy. Potenciál je
kvantifikovaná maximální možná funkční schopnost každé funkce, proto u následujících
funkcí neopakujeme. Determinační kritéria: dřevina, bonita.
(2) Ekologicko-stabilizační je schopnost udržovat regulační mechanizmy, účinky:
autoregulační procesy, kontrola energetických a materiálových toků, kontrola stresových
faktorů. Determinační kritéria: porostní typ, tab. 10. Jedná se o zjednodušení typů porostní
skladby vytvořené pouze pro účely prezentované metody. Porostní typ je navíc konkretizován
číselným kódem dřeviny (v souladu s označováním dřevin – příloha č. 4, Vyhlášky č. 84 /
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1996 Sb.), např. Z5Z4P2P3 = porostní typ buku (5) a dubu (4), s příměsí modřínu (2) a
borovice (3).
Tab. 10: Porostní typy podle smíšení dřevin (Vyskot a kol. 2003)
D,
M,
Z,
C,
dominantní majoritní základní
monokultura
dřevina
dřevina
dřevina
>90 %
71-90 %
51-70 % 31-50 %

P,
přimíšená
dřevina
11-30 %

ze sloupců vlevo se skládá
porostní typ:

xxx

PPP

xxx
x
x

x

x

x

x
x

ZZZ
xx

MPP

x

MZP
MZ

x

DP

x

C

3) Hydricko-vodohospodářská schopnost lesního ekosystému utvářet a modifikovat vodní
bilanci a režim. Účinky: modifikace složek hydrologického cyklu, tvorba vodních zdrojů,
ovlivnění jakosti vody, formování bezeškodného odtoku. Determinační kritéria: soubor
lesních typů (SLT), porostní typ.
(4) Edaficko-půdoochranná schopnost lesního ekosystému modifikovat půdní vlastnosti,
chránit půdní povrch. Účinky: ovlivňování fyzikálních a chemických vlastností půdy, areace;
klima pro humifikační procesy; životní podmínky pro edafon; retardace povrchového odtoku;
prolongace odtoku srážkové vody; mechanické poutání částic; rovnoměrné tání sněhu.
Determinační kritéria: SLT, srážky, půdní typ.
5) Sociálně-rekreační – schopnost lesního ekosystému produkovat účinky naplňující
sociálně-kulturní potřeby člověka. Účinky: fyziologicky optimální mikroklima; modifikace
struktury biotického prostředí; modifikace potravinových zdrojů, produkce přírodnin.
Determinační kritéria: SLT.
(6) Zdravotně hygienická – schopnost lesního ekosystému produkovat hygienické účinky.
Účinky: tlumení klimatických extrémů; filtrace vzduchu; produkce kyslíku; biocidní účinky;
produkce alergenů. Determinační kritéria: SLT.
Tyto teoretické (protože konkrétní les je od ideálu vzdálen) funkce a jejich potenciály nyní
musí být zjištěny pro typy lesa, proto musíme pro každou z výše uvedených funkcí užít
determinační kritéria výše uvedená. Tyto hodnoty nemusíme počítat, jsou již vypočítané
autory metody a tabulárně zpracovány.
Jak je z determinačních kritérií patrné, pro hodnocení reálného potenciálu funkcí lesa /RP/ je
určující (1) stanoviště, které je reprezentováno pro účely metody omezeným počtem CHS,
navíc některých podle potřeby rozdělených a (2) porostní typ (s ohledem na dřevinnou
skladbu porostu).
Reálný potenciál funkcí lesa /RP/ je tabelárně zpracován ve 33 tabulkách podle porostních
typů (tj. pro 33 CHS); každá z 33 tabulek obsahuje kombinace porostních typů. Praktické
užití: Při hodnocení RP našeho porostu zjistíme (1) CHS, (2) porostní typ a čteme jednotlivé,
tj. dílčí RP, pro každou ze šesti funkcí a také celkový /ΣRP/, který je jejich součtem.
Nyní si však musíme uvědomit, že jsme zjistili modelový „ideál“ našeho porostu, který
musíme redukovat skutečným stavem našeho porostu, který může být pod hranicí „ideálu“
tak teprve zjistíme reálný efekt porostu /RE/ v jednotlivých 6 funkcích.
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Reálné efekty (v % naplnění určité funkce) jsou určovány: (1) věkem, který je vyjádřen %
naplnění stanoveného obmýtí našeho porostu, (2) zakmeněním, (3) zdravotním stavem (mírou
poškození porostů). RE jsou tabelárně zpracovány; k tomu reálné efekty (%) každé funkce ve
svých 3 určeních (věku, zakmenění, zdravotním stavu) jsou váženy věkem (opět v % věku
porostu ve vztahu k jeho obmýtí), protože právě věk tyto určení modifikuje; tj. váhy funkčně
redukčních kritérií.
Reálný potenciál (RP) a reálný efekt (RE) – jsou konstrukce účinků přírody – lesa bez vůle
člověka.
Ke komplexnímu zjištění plnění funkcí lesa tato metoda přistupuje ke druhému,
antropocentrickému vyhodnocení jeho funkcí: následuje hodnocení přírody – lesa
poskytovatele užitku podle aktuálního zájmu, vůle člověka v čase a prostoru. Zde se
jedná o bodování funkcí lesa podle aktuálního společenského zájmu.
Aktuální společenský efekt /SE/ – představuje společenskou, nikoliv ekosystémovou
hodnotu lesního ekosystému, je vedle ekosystému vázán na prostor a čas.
A ten je vyjádřen koeficienty – faktory aktuálního společenského zájmu (FAZ), které jsou
vymezeny hodnotami 1-2-3 (standardního – vysokého – výjimečného zájmu). Pro různé typy
lesů jsou v jednotlivých šesti funkcích lesů autory metody přiřazeny koeficienty FAZ.
Celkové funkce lesa vyjádřené penězi tato metoda vypočítává jako finanční ohodnocení
reálného potenciálu lesa násobeného koeficientem celkového reálného efektu a koeficientem
celkového faktoru aktuálního zájmu. Nyní výpočet ve finančním vyjádření funkcí lesa:
(1) finanční vyjádření reálného potenciálu funkcí lesa /FRP/
FRP = [(CD * PP*u) / 3]* RP*p [Kč]
kde:
CD decenální průměrná cena na odvozním místě [Kč/m3], vyhlášená MZe;
PP průměrná roční produkce dřeva v ČR [m3*ha-1 = 6,3 m3*ha-1]
u obmýtí porostu
RP hodnotový stupeň reálného potenciálu
p plocha šetřené jednotky [ha]

(2) finanční vyjádření hodnoty reálných efektů funkcí lesa /FRE/
FRE = FRP * RE/100 [Kč]
kde:
FRP finanční vyjádření reálného potenciálu funkcí lesa [Kč]
RE hodnota reálného efektu funkce [%]

(3) finanční vyjádření aktuálních společenských efektů funkcí lesů /FSE/
FSE = FRE * FAZ [Kč]
kde:
FRE finanční vyjádření hodnoty reálných efektů funkcí lesa
FAZ faktor aktuálního společenského zájmu

Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa podle kolektivu Šišáka vychází
z expertního finančního hodnocení každé z funkcí ve smyslu potenciálních ztrát nastalých
neplněním každé jednotlivé funkce. Hodnocení netržních funkcí lesa není vázáno na tržní
vývoj ceny dřeva na pni, jako tomu je u výše uvedených metodik. Ceny ušlých funkcí lesa
jsou modifikovány podle toho na jaký land-use bude les převáděn, predikuje se tak různě
velká újma nebo náklady na konpenzaci ekologické škody vzniklé s nelesním způsobem
užívání pozemku. Metodika definuje funkce lesa jako (1) produkční, výrobní, internality, tj.
dřevoprodukční funkce a fukce chovu zvěře a (2) netržní environmentální funkce (a) se
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zprostředkovaným vlivem na trh – nedřevoprodukční (lesní plody), půdoochranná (erozní
a akumulační poměry), hydrická (vliv na max., min., průtoky ve vodotečích, vliv na kvalitu
vody), vzduchoochranná (fixace CO2) a (b) bez tržního efektu – zdravotně-hygienické
a kulturně-naučné.
Ceny každé funkce jsou vypočítány pro časový horizont dočasného neplnění funkce pro
časovou jednotku jednoho roku a také pro trvalé neplnění funkce, tj. pro případ trvalého
vynětí lesa z lesní půdy, kde je roční cena kapitalizována 2 % úrokem. Ceny dílčích funkcí
jsou modifikovány podle typu ekologického typu stanoviště (např. SLT), charakteristik
porostu (např. zakmenění, zdravotní stav, druhová skladba). Ceny jsou modifikovány podle
land-use na které je záměr les převést. Také je umožněno ve výpočtu náhrad za neplnění
některých funkcí volnější rozhodování ve výpočtu, např. je možno uplatnit ceny v místě
a čase obvyklé, pokud je známa, nebo je možno do výpočtu dosadit hodnoty v místě zjištěné
(např. počet navštěv lesa), nebo je jen doporučena možnost upravit cenu koeficienty podle
stupně společenské poptávky (např. v případě výpočtu hydrických funkcí). Ceny dílčích
funkcí se sčítají.
Cena dřevoprodukční funkce je stanovena pro dočasné odnětí za rok a jako cena
kapitalizovaná pro trvalé odnětí. Možno užít ceny dřeva v místě a čase obvyklé pokud jsou
známy.
Ceny fukce chovu zvěře a myslivosti jsou stanoveny roční a kapitalizované.
Ceny nedřevoprodukční funkce jsou rozlišeny do 7 hodnotových hladin podle lesů
s převahou různých druhů lesních plodin. Ceny byly konstruovány ze stínových výnosů ze
sběru lesních plodin.
Ceny hydrických funkcí lesa se skládají ze tří dílčích cen. Ceny konstruovány na základě
předpokládané výše hypotetických nákladů na asanaci škod hrozících v závislosti na
ekologických podmínkách půdy určené k odlesnění a podle typu využití území, na které les
bude převeden. Jedná se o cenu:
(A) kompenzace nebezpečí maximálních průtoků – modifikovaná půdním typem (zde pro
zjednodušení zastoupeným LVS) a zakmeněním porostu.
(B) kompenzace snížení minimálních průtoků – cena je diferencována podle typu land-use na
které bude les převeden. Cena se dále upravuje podle zdravotního stavu lesa s ohledem na
jeho schopnost intercepce, zdravotní stav lesa je hodnocen ve smyslu platné legislativy – vyhl.
č. 78/1996 Sb.
(C) kompenzace za snížení kvality vody v tocích a nádržích – uplatňuje se jen při převodu
lesa na bezlesí. Cena se upravuje podle nadmořské výšky vyjádřené LVS a koncentrace NO3
ve vodním recipientu ve dvou variantách – převod na ornou půdu nebo převod na trvalý travní
porost, data se odečítají ze dvou přiložených map.
Ceny půdoochranných funkcí jsou členěny na cenu kompenzace za (A) ztrátu půdy
způsobenou povrchovou a intraskeletovou erozí. Cena se uvažuje jen pro případ trvalého
odlesnění a jen pro SLT ohrožené intraskeletovou erozí, rozlišeny tři cenové úrovně podle
SLT. Cena je modifikována při snížení zakmenění pod 7, a to tak, že jednorázová cena se
navyšuje o svůj násobek se stanoveným procentem pro každý snížený stupeň zakmenění,
a na cenu (B) kompenzace za zanášení vodních toků a nádrží. Ceny jsou tabelárně
zpracovány podle míry roční potenciální eroze v alternativách typu využití odlesněné půdy
(louka, pastvina, pole-obiloviny, pole-okopaniny a kukuřice). Pro odečet hodnot potenciální
eroze je citován mapový zdroj.
Cena vzduchoochranných funkcí lesa – (fixace CO2) je uplatňovaná pro lesní půdu odňatou
z dřevoprodukční fukce, ceny jsou modifikovány koeficenty podle SLT. Dále se zde
zohledňuje platba za objemovou jednotku nevyužitého dřeva jako potenciálního zdroje
obnovitelné energie, která mohla nahradit neobnovitelné zdroje.
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Ceny zdravotně-hygienických funkcí lesa jsou rozděleny podle intenzity návševnosti – na
lesy s běžnou návševností a lesy se zvýšenou návševností. Uplatňují se cenové modifikace
v případě převodu na veřejně přístupné trvalé travní porosty. Je také uvedena možnost
výpočtu ceny pro případ, že návštěvnost je v daném místě známa z průzkumů.
Ceny kulturně-naučných funkcí lesa jsou stanoveny pro 22 typů lesa podle typu jejich
kulturního významu, zejména ve smyslu ochrany přírody. Tyto ceny jsou dále modifikovány
podle typu land use na který bude les převáděn, dále se tyto ceny modifikují koeficientem
podle stupně přirozenosti lesa. Klasifikace přirozenosti lesa je vytvořena vlastní pro účely
tohoto ocenění, skládá se z 5 stupňů, rozlišených zejména podle podílu stanovišti
odpovídajících dřevin a zastoupení dřevin nepůvodních. Je-li zamýšleno jen proředění
porostu, pak je možno v rozmezí zakmenění 1-4 ceny upavovat, tzn., že je-li ponecháno
zakmenění 5 a vyšší fynační kompenzace se u této funkce neuplatňuje.
Citovaná literatura a prameny (ke kapitole 25):
Šišák L., Šach F., Švihla V. et Černohous V. (2006): Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa.
Jíloviště-Strnady, VÚLHM, Metodiky pro praxi, Lesnický průvodce 1, 40 s.
Vyskot I. et. al. (2003): Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. MŽP, Praha.
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26 Ekologie lesních dřevin
Základní charakteristiky vybraných druhů dřevin, ekologické nároky, charakter ohrožení.
Ekologické charakteristiky (např. výškové rozšíření, náročnost na teplotu a srážky) se vztahují
k území střední Evropy, pokud není uvedeno jinak.
Smyslem tétokapitoly není výklad taxonomie ani morfologie botanických druhů, ale charakteristika jejich
ekologických nároků, které mají přímý vztah ke skladbě a charakteru středoevropského lesa a pro přiblížení
dynamiky a ekologických vztahů dřevin.

Uvedené druhy jsou doplněny stupněm ohrožení stupněm ochrany. Druhy označené podle
Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR – stav v roce 2000 (Procházka et al.
2001): C1 kriticky ohrožené (IUCN: critically endangered, CR), C2 silně ohrožené (IUCN:
endangered, EN), C3 ohrožené (IUCN: vulnerable, VU), C4a vzácnější druhy vyžadující další
pozornost – méně ohrožené (IUCN: lower risk, LR), C4b vzácnější druhy vyžadující další
pozornost – dosud nedostatečně prostudované (IUCN: data deficient, DD).
Druhy zařazené do celosvětového červeného seznamu (Walter et Gillet sec. Procházka et al.
2001) jsou označeny slovem „world“.
Druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.: §1 kriticky ohrožené, §2 silně
ohrožené, §3 ohrožené.
Pinaceae
Smrk ztepilý – (Picea abies) – SM
Strom do 40 m výšky, dožívá se ca 400 let. V habitu proměnlivý, např. v montánním stupni
má korunu široce kuželovitou, avšak v supramontánním stupni mají smrky koruny úzce
kuželovité. Za příčinu vytváření úzkých korun u rodů Picea, Abies a Pinus se pokládá růstová
dopověď na extremní ekologický faktor, např. chlad nebo sucho (cf. Farjon 2008, Musil et
Hamerník 2008). Kořenový systém je povrchový, druhotné kořeny však mohou sahat na
fyziologicky příznivých půdách do hloubky ca 1 m, běžné jsou i vyhledávací kořeny, které
mohou zasahovat dále od stromu.
Dřevina vyžaduje vodou dobře zásobenou půdu a též vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost.
Toleruje krátkou vegetační dobu a poměrně kontinentální klima. Pro tyto kompetiční
vlastnosti má ve stř. Evropě své fyziologické optimum v montánním stupni, as.
Calamagrostio villosae-Fagetum, v nadmořských výškách nad ca 700 m n. m. Samostatný
smrkový vegetační stupeň ve stř. Evropě však tvoří za svým fyziologickým optimem, ve
stupni supramontánním, ca ve výšce 1100 m, as. Calamagrostio villosae-Piceetum, Athyrio
alpestris-Piceetum, as. Mastigobryo-Piceetum. Izolované výskyty populací smrku jako
pozůstatky postglaciálního vývoje květeny se vyskytují i v nízkých polohách, v hluboce
zakleslých údolých které svým mikroklimatem odpovídají sumbontánnímu klimatu, např. 140
m n. m. v Českosaském Švýcarsku, jeho hlavní výškové rozpětí je: (mo-)spmo-sbalp. Ve stř.
Evropě vystupuje až na horní hranici lesa a je součástí horní stromovové hranice
v subalpínském stupni (v Alpách a Karpatech spolu s modřínem a limbou). Výška horní
hranice lesa se pohybuje se mezi 1000-2000 m n. m. a je zde závislá od orientace svahů ke
světovým stranám a od kontinentality klimatu – na severních svazích, pohořích blíže oceánu
a pohořích malých bez vnitřního makroklimatu je tato hranice níže položená. V severních
okrajích svého areálu však smrk roste v nadmořské výšce do 400 m.
Smrk je ze všech středoevropských nejméně stabilní vůči větru. V na mezotrofních
stanovištích v submontánním a montánním stupni dosahuje bohatého zmlazení, tyto husté
a tak přeštíhlené mladé nárosty trpí mokrým sněhem. Porosty starší šedesáti let mají již kůru
dostatečně silnou, aby mohly hostit lýkožrouta smrkového, příp. l. severského (Ips
typographus, resp. I. duplicatus). Takto staré porosty již také mohou trpět bořivým větrem
a může tak nastávat, gradace kůrovce způsobená namnožením brouka na vývratech
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a polomech a jeho přechod na zdravé smrky. V montánním stupni může být nahlíženo na
smrk pro jeho četné zmlazení a značnou růstovou dynamiku avšak náchylnost k výše
uvedeným disturbancím, jako na r-stratéga, přípravnou dřevinu, která je posléze nahrazena
bukem lesním, příp příměsí jedle, klenu a jilmu horského. V polohách supramontánního
a subalpínského stupně, již má charakter k-stratéga, jeho generativní reprodukce, je pro
nepříznivé klima omezená a zmlazení je pro konkurenci vysokého bylinného patra
(Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus) omezeno na tlející dřevo. V podmínkách
subalpínského stupně na horní stromové hranici již může převažovat vegetativní
rozmnožování hřížením přízemních větví, kdy tak vytváří stromové skupiny – smrkové
rodinky, kdy se tak jedná o jednoho nebo nekolik málo klonálních jedinců. K hřížení
přízemních větví dochází u solitérních jedinců i v nízkých polohách – v suprakolinním stupni,
takové k tomu příhodné biotopy jsou okraje suťových polí.
V ČR přirozeně nejvyší polohy pohoří a ojedinělé refugiální výskyty v mikroklimaticky
příhodných lokalitách nižších polohách. Jako jedna z nejdůležitějších hospodářských dřevin
široce rozšířen v nižších polohách, kde čelí nepříznivým ekologickým faktorům – abitickým
(přísušky, bořivý vítr) a následně i biotickým (houbová onemocnění, podkorní hmyz a hmyzí
defoliátoři). Zastoupení potenciální 11,2 %, aktuální 51,4 %, doporučené 36,5 % (ÚHÚL in
MZe 2012).
Celkový areál: hory stř. Evropy, na západě od Harz, na sever po Fennoskandii, po 69 s.š.,
Východní Evropa až po řeku Kamu, na jihovýchodě hory Balkánského poloostrova.
Dále ve východní Evropě přechází ve smrk sibiřský (P. obovata). V severovýchodní Evropě
tvoří tzv. tmavou tajgu, tj. hustěji zapojenou s nižším množstvím propouštěného světla
k bylinnému patru, na rozdíl od světlé tajgy ležící ve vyšších severních šířkách tvořené
borovicí lesní. Mezi populacemi středoevropskými a severo-východoevropskými leží v nížině
severovýchodního Polska bezsmrková zóna.
Borovice lesní (Pinus sylvestris) – BO
Strom do 40 m výšky. Dožívá se až 500 let. Druh je ve svém velkém areálu poměrně
proměnlivý, severské populace mají korunu úzce válcovitou, naopak u jihoevropských
populací se vytváří široká polokulovitá koruna. Vytváří kůlový kořenový systém. Na půdu je
nenáročná, schopná růst jak na půdách velmi chudých, kyselých, tak i na půdách zásaditých,
s ohledem na zásobení vodou, jak na vysychavých píscích a mělkých lithozemích, tak i na
rašelinnách a glejích, věškeré tyto biotopy lze zahrnout do sv. Dicrano-Pinion. Je to dřevina
od mládí výrazně světlomilná. Snáší výrazné kontinentální klima. Lze ji pokládat za typickou
pionýrskou dřevinu, r-s-stratéga. Na extrémních stanovištích vytváří nesmíšené porosty nebo
jen s příměsí jiných pionýrských dřevin jako osiky a bříz, tyto posty jsou často prosvětlené,
přirozeně rozvolněné. Dřevina za nastupujícího posglaciálního optima musela ve stř. Evropě
ze svého značného rozšíření ustoupit stín tolerujícím dřevinám na ekologicky extrémní
stanoviště, kde je schopná obstát v kompetici s těmito dřevinami – proto lze její výskyt ve stř.
Evropě pokládat za refugiální, tj. nyní je omezena na maloplošné biotopy. Těžiště jejího
výskytu ve stř. Evropě se nachází v planárním až suprakolinním stupni, v ČR nejvýše
vstupuje do výšky ca 1000 m n. m., pla-co-sco. V ČR se vyskytuje na chudých horninách
západních Čech, na chudých píscích České křídové tabule, na oligotrofních rašelinných
půdách v jihočeských pánvích, drobnější výskyty jsou na hadcích a skalních ostrožnách nad
říčními údolími. Zastoupení potenciální 3,4 %, aktuální 16,7 %, doporučené 16,8 % (ÚHÚL
in MZe 2012). Celkový areál druhu sahá od Iberského poloostrova na západě až téměř po
Tichý oceán na východě Asie. Z jižní Evropy a Severního Kavkazu, Kazachstánu
a Mongolska sahá až do lesotundry na 71. stupeň s.š. Vystačí s ještě kratší vegetační dobou
než smrk ztepilý (či smrk sibiřský) a tvoří tak světlou tajgu bez smrku.
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Jedle bělokorá (Abies alba) – JD – C4a
Strom do 40 m, dožívá se ca 400 let. Vytváří srdčitý kořenový systém. Vytváří dlouhou
válcovitou korunu, právě dostatečná délka koruny je pro strom životně důležitá.
Otázka přirozenosti jedlin jako lesního společenstva: (1) geobotanici (Neuhäuslová et al.
1998, Husová 1998) považují její výskyt na klimazonálních půdách za přirozený. (2) lesní
typologové (Plíva 1991; geobiocenologická škola – Buček et Lacina 1999) považují přirozený
výskyt druhu na hydromorfních půdách. Podle některých studií (Boublík 2005) jsou
klimazonální půdy obsazeny kompeticí buku, zvýšený výskyt jedle zde byl podpořen až
lidskou činností – teorie „seminaturálního“ rozšíření jedle: pastva spolu s rozrušování půdního
povrchu spárky skotem, hrabání, preferování druhu člověkem a toulavé seče (nikoliv
holoseč). Dokonce je také dokazována kompetiční schopnost buku na pseudoglejích (edafické
kategorie O, P, Q). Tyto stanoviště jsou snadno terénně dostupné od počátků exploatace lesa
zde tak dochází k ovlivňování dřevinné skladby na těchto stanovištích. Jedle tak zůstává
dominující dřevinou na glejích a rašelinných půdách (edafická kategorie ÚHÚL - G, T), ale
jen do určité nadmořské výšky (Boublík 2005).
Půdní nároky. Jedle má značnou ekologickou valenci edafickou, roste od bohatých, hlinitých
půd (kambizemě eutrofní), po půdy kyselé a skeletovité (podzoly, kryptopodzoly, rankery),
neutrální až slabě kyselé (rendziny). Dále roste na půdách hydromorfních (kambizemě
pseudoglejové, gleje, rašelinné gleje) s různou mírou obsahu živin.
Zastoupení jedle podle nadmořské výšky (Randuška et al. 1986): Druh má širokou
ekologickou valenci ve smyslu nadmořské výšky, roste od 140 m n. m. – Hřensko, až po 1310
m n. m. – svahy hory Plechý, Šumava. Vždy zaujímá místo v korunové úrovni porostu.
V polohách planárního stupně tj. převážně v doubravách a extrazonálních teplomilných
rostlinných společenstvech se jedle nevyskytuje pro nedostatek vláhy.
Kolinní, suprakolinní stupeň (dbBK) – na hydromorfních půdách omezeně i na
klimazonálních, v tomto vegetačním stupni má dolní hranici svého rozšíření.
Submontánní stupeň (BK) – těžiště výskytu, ve všech společenstvech vyjma vysýchavých, ve
hlavní stromové etáži; zastoupena do 20 % na klimazonálních půdách / 40 % na
hydromorfních půdách.
Montánní stupeň (jdBK) – těžiště výskytu, ve všech společenstvech vyjma vysýchavých;
zaujímá typicky spolu se smrkem horní etáž nad bukem; zastoupena do 40 % na
klimazonálních půdách / 60-70 % na hydromorfních půdách.
Nižší oreální stupeň (smBK) – ve všech společenstvech, rekonstruován podíl 20-30 % na
klimazonálních půdách/ 50 % na hydromorfních půdách.
Střední oreální stupeň (bkSM) – již chybí na podmáčených (glejových) a rašelinných půdách;
pouze na klimazonálních půdách a to v zastoupení 10 %.
Vyšší oreální stupeň (SM) – vyskytuje se řídce až k horní hranici lesa. Dosahuje hlavní
stromové úrovně. V klečovém vegetačním stupni se jedle nevyskytuje. Těžiště výskytu jedle
se nachází ve sv. Fagion sylvaticae a Luzulo-Fagion.
Nároky na světlo a srážky. Dřevina pozdních sukcesních stádií. Je stín snášející dřevina,
nikoli stínomilná. Konkuruje (buku, smrku) svou schopností snášet zástin v mládí a relativní
dlouhověkostí (jako populace 350-400 let). U nás: roste dobře s průměrnými ročními
srážkami nad 800 mm. Při nižších srážkách mj. trpí jmelím, korovnicí. V ČR je limitováno
jedlové přirozené zmlazení nízkými srážkami – jeho úspěšnost je závislá na absenci letních
přísušků několik let po sobě. Zmlazuje na místech ochuzených o opad.
Gradient světelných nároků pro obnovu. Semenáče dřevin montánního vegetačního stupně
mají rozdílné nároky na světlo: jedle-buk-smrk = silný stín-mírný stín-polostín. Tyto rozdílné
nároky se promítají do kompetičních schopností dřevin a jejich prostorovém uspořádání
v rámci vývojového cyklu přírodního lesa. Ekologická okénka pro zmlazení a jeho početnost
116

a distribuci jednotlivých dřevin tak se určuje prořeďování v postupujícím stádiu rozpadu. Buk
se zmlazuje spíše ve skupinách odpovídajících malým světlinám po pádu stromu
(„stromovému gapu“), ale jedlové zmlazení má náhodné uspořádání.
Jedle nevytváří čisté, nesmíšené porosty, je pouze přimíšena do porostů se smrkem a bukem
(hercynská směs). V západní části areálu však mohou převládat porosty z této dřeviny
(Vogézy, Jura, Černý les), takové porosty jsou i v jihopolských pahorkatinách.
Jedle a její četnost v hlavní etáži. V horní etáži je v přírodních lesích vyrovnané zastoupení
buku a jedle, avšak v dolní etáži převažuje buk nad jedlí v poměru 9:1. Dlouhodobý zástin
porostu a pouze boční osvit, zabezpečuje, že dřeviny s rychlejším růstem v mládí budou
z porostní směsi vyloučeny – buk je eliminován a jedle zůstává. Pouze když dlouhodobý
mezernatý zápoj výškově diferencovaného porostu vytváří podmínky pro odrůstání jedle,
může v přírodním lese vzniknout převaha jedle v horním porostu z jejího původně nepatrného
podílu. Jakékoliv větší mezery nebo prosvětlení porostu vedou v následném porostu k převaze
jiných dřevin.
Lokality současného hojného výskytu v ČR
Zachovalé porosty v Pošumaví (Vojenský újezd Boletice) tj. bývalé selské lesy. Dále říční
údolí Českého masivu – řeky: Vltava, Lužnice, Střela, Bílý potok (JZ Morava). Na plošinách:
Křivoklátsko, Dobříšsko, okolí Kostelce n. Č. l. (výraz „černé lesy“ znamená lesy s hojností
jehličnanů, tj. smrku a jedle), Vysočina, Moravský Kras. V karpatské části státu je nápadná
vazba na blízkost lidských sídel. Zastoupení potenciální 19,8 %, aktuální 1,0 %, doporučené
4,4 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Celkový areál druhu: Západní Evropa – v Pyrenejích tvoří s blatkou HHL; Normandie,
Massiv Central, Vogézy, Jura, Alpy. Střední Evropa – hercynská oblast: Černý les, Švábský
Alb, Francký Alb, jihopolské pahorkatiny – Hory Svatokřížské, Polské Beskydy, Západní
Bieszcady. Východní Evropa – Východní Karpaty, Bělorusko. Jižní Evropa – Korsika,
centrální Apeniny, Balkán až po Makedonii.
Postglaciální osídlení stř. Evropy jedlí
Jedle imigrovala okolo r. 2000 př. n. l. (epiatlantik): (a) hercynsko-sudetským, (b) karpatským
migračním proudem. Od té doby se zvyšuje její zastoupení a ve 13. - 14. století dosahuje
zastoupení 20 %, následně po období feudalismu byla převládající dřevinou (zastoupení 2060 %). Proto také byla nazývána „dřevinou epochy feudalismu“.
Patogeni na jedli
Houby dřevokazné
Václavka – Armillaria ostoyae – napadá kořeny a pařezovou část. Šupinovka kostrbatá –
napadá kořeny. Kořenovník vrstevnatý (červená hniloba) parazituje na kořenech a až do
výše 8-12 m. Ranový parazit – pevník krvavějící. Na mrtvém dřevu – troudnatec pásovaný.
Ohňovec Hartigův – (bílá hniloba) jestliže parazituje na smrku, je to známka toho, že
v minulém porostu (obmýtí) se na lokalitě vyskytovala jedle. Korálovec jedlový – (voštinová
hniloba). Je zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů hub ČR. Bondarcevka horská –
parazituje na kořenech, vzácný druh, vázaný na přirozený areál jedle.
Hmyz
Korovnice kavkazká (Dreyfusia nordmannianae) zavlečena kolem roku 1840 introdukcí jedle
kavkazské, ve střední Evropě nemá přirozené nepřátele.
Zvěř
Kolísání stavů zvěře má vliv na úspěšnost odrůstání dřevin. Na vývoj druhové skladby lesa
měl vliv vývoj početních stavů zvěře, který byl ovlivněn: (1) nárůst stavů zvěře eliminací
velkých predátorů, (2) poklesem stavů zvěře v 19. století skrze nadměrný odlov částečně i
pytláctví a (3) opětovným nárůstem stavů zvěře v celém 20. století skrze obecnou podporu

117

myslivosti. Jedle často dobře odrůstá tam, kde je zvěř rušena – MCHÚ není-li oploceno, může
se stát „komorou“ pro zvěř (dostatek potravy a krytu).
Antropické aspekty výskytu jedle
Boublík (2005) udávají se specifické typy managementu jako možné faktory podpory jedle
v porostech: tím mohlo být hrabání steliva, jedle se obtížně zmlazuje na vysoké vrstvě
nadložního humusu a vliv pastvy v lesích, kdy skot mohl svou selektivní pastvou posouvat
složení dřevinného zmlazení ve prospěch jedle.
Lesnický pohled na jedli – ústup jedle
Podíl jedle v lesních porostech ČR za posledních 200 let klesá – v současné době je
zastoupení jedle na PUPFL 0,9 %. Příčiny neúspěchu prosazení jedle v lesích: (1) vyžaduje
obnovu pod ochranou porostu – dosud málo respektováno pro navyklé způsoby obnovy,
tradici (často i způsob myšlení lesního personálu). Druhu nevyhovuje holosečné
hospodaření – tj. hospodářský postup uplatňovaný po celá dvě století. Považme propad
v jemnosti obnovy v lesních zákonech: Z. č. 166/1960 Sb., a Z. č. 61/1977 Sb., je zde rozdíl
ve velikosti pasek, z ustanovené holé seče do cca 1 ha povoleny malé holé seče do 3 ha
a velké holé seče do 5 ha. (2) Nedostatečné zaujetí jedli prosazovat v obnovních cílech na
jednotlivých lesních majetcích. (3) Nedostatečná diseminační základna druhu pro přirozenou
obnovu v porostech – chybí regenerační kontinuum. (4) Ohrožení zvěří a nedostatečný
zájem zvěř tlumit. (5) Nezájem o jedlové dřevo z důvodů jeho technických vlastností horších
dřeva smrkového.
Fenomén odumírání jedle
Obecně je nutno neztotožňovat fenomén chřadnutí jedle a snižování zastoupení jedle.
Poprvé pozorováno ve střední Evropě ve 2. ½ 19. století (v Německu pozorováno ještě před
rokem 1850). Odumírání jedle je pozorováno v jejím severním areálu, v jižních částech
areálu nebylo u jedle chřadnutí zaznamenáno. Mnoho hlášení o hynutí druhu pochází
z období před masovou expanzí průmyslu ve 20. stol. To znamená, že ústup jedle minimálně
souvisí s imisemi. Tolerance ke zvýšenému obsahu SO2 byla také některými pokusy
potvrzena. Vyslovena byla také teorie porušení mykorhizy imisemi. Korovnice kavkazská
sice silně napadá mladé kultury jedle, ale to zda je mortalitním faktorem je sporné. Klimatické
vlivy ovlivňují intenzitu odumírání poměrně málo (jedná se o jednotlivé stromy) a to jen
epizodicky po suchých letech nebo mrazivých zimách. Po roce 1980 odumírání jedle ustalo.
Podle letokruhových analýz prodělal přírůst jedle ve střední Evropě v 60. - 70. letech 20.
století krizi a cca po roce 1985 se přírůst dostává do standardu svých hodnot zbytku 20. stol.
Lze shrnout, že u jedle se jedná o polyetiologickou chorobu, na které se synergicky podílí
více stresorů od (1) predispozičních (2) iniciačních po (3) mortalitních.
Pěstování jedle. Jedle vyžaduje podrostní hospodaření nebo maloplošné skupinové seče o
velokosti menší než 30 m více chrání před pozdními mrazy. Ve vyšších polohách je schopnost
obnovy omezena – semenné roky jsou více časově oddálené, zvěř je tak představuje pro
obnovu vážnější eliminační faktor. Šišky se sbírají po 15. IX. měsíce. Trhačská sezóna trvá 23 týdny. Šišky se nesmí skladovat v neprodyšných obalech (obsahují 40 % vody) zapařily by
se. Je nutno je jednou denně přehazovat. Technologie zpracování semenného materiálu se liší
dle času výsevu: (1) podzimní (bez přípravy osevní); (2) jarní následujícího roku, skladování
3oC, provzdušňovat, vlhkost cca 18 %, nutná stratifikace; (3) výsev rok a déle po sběru,
snížení vlhkosti na cca 10 %, teplota -7 oC, neprodyšné kontejnery, skladovatelnost 3-5 let.
Semeno má vysoký obsah vody – má krátkou dobou klíčivosti; vysoký obsah vody je důležitý
pro podržení klíčivosti. Semena jedle mají klíční klid. Semenné roky – u jedle každé 2-3-5 let
(podle nadmořské výšky).
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Dřevo nemá pryskyřičné kanálky. Má vypadavé, černé suky. Trpí kruhovou odlupčivostí.
Kvality podobné nebo horší smrkového. Fenomén mokrého jádra – pravděpodobně způsoben
nepoměrem mezi plochou kořenů a transpirační plochou nadzemní části. Historické budovy,
interiéry (oltáře) jsou často zhotoveny z tohoto dřeva (do r. 1750 má v těchto stavbách podíl
až 70 %) – dokazují tak četnost této dřeviny v lesích. Také jsou svědectvím značných rozměrů
této dřeviny. Dřevo se nepoužívalo na podlahy a stolní desky – dřevo chlupatí při drhnutí,
mytí. Užití na střešní krytinu – šindele. Ne každá jedle má vlastnost potřebné štípatelnosti pro
toto řemeslo – proto se takové stromy zkoušely zaseknutím sekerou a vhodné k tomu účelu
pak skácely. Kruhová odlupčivost předurčila jedlové dřevo pro výrobu žlabů, okapů, rour.
Pravidelně rostlé dřevo s úzkými letokruhy horských oblastí se užívá jako rezonanční. Těžba
jedlové silice z jehličí. Těžba terpentýnu z kůry. Okrasná klest, vánoční stromky.
Vysvětlivky hesel v textu:
Autoregulační (samoředící) schopnost v nárostu – u stín tolerujících dřevin jako např. jedle je snížena,
tzn. druh je schopný tolerovat silné zastínění po mnoho let, aniž by jedinci odumírali, na rozdíl od
druhů jiných, např. borovice, dubů, méně již u buku a smrku.
Čapí hnízdo – terminální prýt ve svém růstu stagnuje a přerůstám bočními větvemi; vytváří se nahoře
uťatá koruna.
Jedle čekatelka – strom v nižším stromovém patru tolerující silné zastínění, čekající na vyšší intenzitu
světla nastanuvší rozvolněním horního stromového patra. Takový jedinec potom přejde z růstové
stagnace k intenzivnějšímu výškovému přírůstu. Kompetiční strategie – K-stratég. Viz také heslo
autoregulační schopnost.
Semenáč pouští péro – asi třetím rokem semenáček vytváří boční prýt.
Vřeteno osa samičí šištice nesoucí plodní šupiny (plodolisty) a podpůrné šupiny (brakteje).

Modřín (Larix)
Druhy rodu modřín jsou dřeviny kontinentálního klimatu severní polokoule, cca 10 druhů.
Taxony a rozšíření:
Starý svět:
L. decidua – modřín opadavý – Alpy, jihopolské pahorkatiny s přesahem českého Slezska,
Karpaty.
L. sibirica – m. sibiřský – severovýchodní Evropa (mimo Skandinávský poloostrov) na
východ po cca Bajkalské jezero.
L. gmelinii (syn. L. dahurica) – m. dahurský od Bajkalského jezera dále na východ, tento
z modřínů starého světa zasahuje nejdále k severu. Na Dálném Východě na pobřeží
Ochotského moře taxony malého areálu L. cajanderi, L. olgensis, L. kamtschatica (někdy jsou
tyto taxony popisovány jako poddruhy L. gmelinii).
L. potanii – m. Potaninův – v horách západní Číny, vystupuje nejvýše do hor 4200-4800 m
n.m.
L. kampferi – m. japonský – ostrov Honšú (zde roste ve výškách 1300-2500 m n. m.).
L. ×eurolepis umělý hybrid mezi L. decidua a L. kampferi, u taxonu se projevil heterozní
efekt, jedinci taxonu dosahují větších rozměrů než jejich rodiče.
V Americe:
L. laricina [tamarack] – veliký areál, severský les až po lesotundru s výjimkou horského
hřebene Skalistých hor a Západního pobřeží.
L. occidentalis – nejvzrůstnější md (30-55 [75] m) horské lesy v temperátní zóně v západní
části Sev. Ameriky (centrální Idaho, sv. Washington, jv. Br. Kolumbie, severní Oregon).
L. lyalli – subalpinské pásmo v areálu L. occidentalis.
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Modřín opadavý (Larix decidua) – MD
Rozšíření – má typicky disjunktní charakter – přirozený areál dřeviny je rozdroben na reliktní
výspy z důvodu imigrace klimaxových dřevin současnosti po ustoupení doby ledové. Tyto
populace tak zůstávají geneticky izolovány. Na Moravě se vyskytoval ve vrcholné fázi
würmského glaciálu (ca 25 650 let př. n. l.). Tyto porosty měly charakter tatranských údolí
(modřín, smrk, limba). Populace jednotlivých arel jsou od sebe geneticky izolovány a v rámci
druhu někdy hodnoceny jako poddruhy, či klimatypy: alpský, karpatský, polský, jesenický
(sudetský).
Charakteristika modřínu opadavého, jesenického ekotypu
Indigenní populace jesenického ekotypu jsou řazeny národním červeným seznamem do
stupně ohrožení – C4b. Strom do 35m. Dožívá se 400-500 (800) let. V Italských Alpách bylo
zjištěno u vyvráceného modřínu 2150 letokruhů. Jednodomý, větrosnubný. Pyl těžký, bez
vzdušných vaků. Kvete brzy na jaře s rašením jehlic. Semeno vypadává na jaře příštího roku.
Na kmeni spící pupeny – možnost obrážení při poškození koruny. Kořenový systém se
vytváří zprvu kůlový, posléze prorůstají postranní kořeny a vytváří se kořenový systém
srdčitý, md je tak velmi dobře ukotven v půdě. Borka hnědočervená, na lomu typicky
fialová, tlustá – ochrana před požáry. Větve nejsou v přeslenech, jsou uspořádány ve spirále.
Větve 1. řádu jsou dlouhé, často mohutné, větve vyšších řádů jsou tenké a převislé. Výškový
přírůst trvá do ca 100 let, tloušťkový vytrvává do vysokého věku. Strom dosahuje výšky 4050 m, a tloušťky d1,3 = 1,2-1,6 m. Jesenický ekotyp je svým výskytem přímo navazuje na
rozsáhlejší areál ekotypu polského. Sudetský a polský ekotyp modřínu je na rozdíl od
ekotypů modřínu alpského a karpatského přizpůsobený k růstu v kolinním až submontánním
stupni. Alpské a karpatské ekotypy modřínů jsou uzpůsobeny k růstu v subalpinském stupni,
tj. na HHL. Ekotypy alpský a karpatský sestupují do nižších poloh jen v geomorfologicky
„rozervaném“ terénu, např. do Zádielské doliny v Slovenském krasu (Musil et Hamerník
2008).
Fytocenologie jesenického ekotypu modřínu
Původní společenstva již neexistují. Předpokládá se, že rostl v rozvolněných, skalnatých
suťových svazích čedičového podloží, ve směsích s dalšími dřevinami jako jsou: jedle
bělokorá, borovice lesní, smrk ztepilý, buk lesní a dub zimní. Předpokládá se však, že
původně rostl ve více rozvolněných stanovištích s převahou borovice lesní. V nadmořských
výškách 350-750 m n. m., prům. roč. tepl. 6-7,8 oC, prům. roč. srážky 600-800 mm, sbmo(mo), jeho těžiště výskytu lze zařadit do sv. Fagion sylvaticae. Rozšíření modřínu ve střední
Evropě omezila v nastávajícím postglaciálním klimatu expanze stín tolerujících dřevin.
Fytocenologie alpského a karpatského ekotypu modřínu
Na HHL tvoří porosty spolu se smrkem a limbou, tzv. modřínice. Po požáru jako první tam
kolonizuje minerální půdu a v jeho podrostu následně (jako stín tolerující) odrůstá limba se
smrkem. Na HHL také doznává většího rozšíření vlivem lidské činnosti – žďáření a pastvy
dobytka (tzv. modřínové louky). Modřín jako „kontinentálně“ laděná dřevina se v těchto
horách obyčejně míjí s „oceánicky“ laděným bukem.
Ekologické nároky ekotypu sudetského modřínu
Je dřevinnou především slunnou, schopný rychle kolonizovat holé minerální půdy, pasek
a porostních okrajů. V mládí (tj. cca do 20 let) má bujný růst, posléze propouští dostatek
světla pro zmlazení stín tolerujících dřevin. Snáší velmi dobře kontinentální klima (jako celý
rod Larix). Dobře roste i na vysýchavých půdách (důlní výsypky, spility na Křivoklátsku).
Výskyt L. decidua je řidší v pohořích pod silnějším vlivem oceánického klimatu. Je odolný
jako borovice k požárům. Je schopný růst na všech typech půdního substrátů s výjimkou
120

rašelinných půd – na těch rostou druhy severské lesotundry – modřín sibiřský L. sibirica
a americký L. laricina.
Historie pěstování
Nazýván byl: dřín, dřevo dřínové; verpán, od německého der Lärchenbaum, záměnou
s die Lerche = skřivan, byl také nazýván skřivánčí dříví. Po rozpoznání specifických
vlastností dřeva bylo započato s jeho umělým vyséváním mimo oblast jeho přirozeného
výskytu. První výsevy této dřeviny byly prováděny r. 1650 v okolí Úsova (Lichtenštejské
panství), 1683 Třeboňsko, 1794 Kostelec nad Černými Lesy (Nožička, 1962). Je to dřevina od
mládí na světlo náročná, proto jí vyhovuje holosečné hospodaření, to se široce uplatňovalo od
18. století. Modřín se stal se typickou dřevinou selských lesů. A tak se jeho zastoupení
v Čechách a na Moravě, zvýšilo z téměř 0 % na dnešní 3,7 %. Hospodářská doporučení usilují
o zastoupení ještě vyšší – 4,5 %. Za téměř třísetleté pěstování modřínu mimo oblast
původního výskytu se vyvinuly místní fenotypově kvalitní sorty jako modřín hrotovický (jv
předhůří Českomoravské vysočiny), křivoklátský, paršovický (jižní část Oderských vrchů),
adamovský (oblast Drahanské vysočiny).
Pěstování
Jako rychlerostoucí dřevina je vhodný pro vylepšování výsadeb. Pro jeho dobré ukotvení
v půdě je vhodný jako dřevina pro zpevňující prvky vnitřní prostorové úpravy lesa, mj.
porostní žebra a také porostní okraje a to zejména ve výsadbách s převahou smrku. Pro jeho
toleranci ke kontinentálním projevům klimatu je velice vděčnou dřevinou pro lesnické
rekultivace v Mostecké pánvi. Je také odolný k imisnímu zatížení – shazuje jehličí a má tak
potenciál obměny poškozeného asimilačního aparátu.
Pěstování modřínu v nesmíšených porostech se neosvědčilo – vytváří se pak silné větve, trpí
chorobami. Předpokládá se optimální zastoupení této dřeviny v porostu do 30 %. Při dřívějším
pěstování byl nazýván „záhadnou dřevinou“ z důvodů utváření porostů různé kvality
a zdravotního stavu na témže stanovišti a při stejných výchovných zásazích. Zjistilo se tak, že
volba správného původu reprodukčního materiálu (RM) je velmi důležitá pro vypěstování
kvalitních porostů.
Na území Čech a Moravy se z velké většiny uplatňoval reprodukční materiál (RM) modřínu
sudetského, avšak v malé míře se také v minulosti uplatňoval RM alpského ekotypu modřínu.
Všeobecně se pěstební nezdary přisuzují nevhodným proveniencím alpského ekotypu, který
má poměrně velký areál a správná volba jeho populací je důležitá. Podle provenienčních testů
vybrané populace alpského ekotypu tvoří kvalitní porosty. Pro výsadby ve vegetačních
stupních listnatého lesa je teoreticky vhodný modřín z nízkých poloh Alp, takový by
dosahoval kvalitních kmenů i dobrého zdravotního stavu. Tato možnost je pouze teoretická,
protože legislativa o přenosu reprodukčního materiálu (vyhl. č. 139 / 2004 Sb.) ukládá užívání
pouze domácího jesenického ekotypu a výše uvedených lokálních sort. Porosty modřínu
pocházející z vysokohorských poloh Alp často trpěly houbovými onemocněními, stagnovaly
v přírůstu, stromy měly geneticky fixováno lukovité prohnutí kmenů.
Modřín nemá příznivé meliorační účinky na půdu, z půdy odčerpává značné množství živin,
a jeho opad je kyselý, vytváří nepříznivé humusové formy (Podhrázský 2008).
Avšak jej lze užít jako přípravnou dřevinu bez výrazného degeneračního vlivu na půdu při
první výsadbě na bývalých zemědělských půdách (Slodičák et. al. 2011).
Semenářství a péče o genetické zdroje druhu
Jesenický ekotyp modřínu je obecně uznáván jako kvalitní i mimo území ČR. V ČR a i
v zahraničí je tento ekotyp součástí provenienčních pokusů, např. INRA (Institut national de
recherche agronomique) Orléans, Francie (Šindelář et al. in Neuhöferová 2005).
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V ČR dostatek genetických zdrojů RM této dřeviny: výběrové stromy (tj. klony a rodičovské
stromy, RM kategorie kvalifikovaný), porosty uznané pro sběr osiva (RM kategorie
selektovaný), založené semenné porosty (porosty účelově založené z RM elitních porostů
fenotypové třídy A v letech ca 1973-1990), semenné sady a GZ.
Škůdci
Na modřínu evropském se na území státu nevyskytují kalamitní škůdci, kteří by způsobovali
hromadné odumírání modřínů. V mladých kulturách (mlaziny a tyčkoviny) škodí savý hmyz –
třásněnka modřínová, korovnice zelená a minující listožravý hmyz – pouzdrovníček
modřínový. V přehoustlých výsadbách způsobuje nekrózy kůry vřeckovýtrusná houba –
brvenka (kustřebka) modřínová. Ve věkovém stádiu kmenoviny škodí podkorní hmyz –
lýkožrout modřínový a v ČR pouze okrajově listožravý hmyz – obleč modřínový, jeho forma
modřínová škodí především v Alpách.
Obaleč modřínový (Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)
Drobný motýlek má několik forem vázaných na smrk, modřín a borovici limbu.
V ČR je legislativou řazen mezi kalamitní škůdce na smrku – jeho kontrola a evidence
podléhá Vyhlášce MZe ČR č. 101/1996 Sb. V ČR jeho smrková forma, ve 20. století
způsobila druhé největší škody po bekyni mnišce. Modřínová forma je známa z Alp. Také tam
se vyskytuje forma vázaná na limbu.
Pouzdrovníček modřínový (Coleophora laricella)
Napadá modříny různého věku (nejčastěji 10-60 let). Drobný nenápadně šedavý motýlek.
Jeho žlutohnědé housenky se ihned po vylíhnutí zavrtají do jehlic a ty celé vyžírají. Později si
ve 3. instaru z jehlice vytvoří vak, ve kterém přezimují. Na jaře housenky pokračují v žíru tak,
že z jehlic zůstává jen pokožka bělavé barvy. Napadá silně hlavně porostní stěny
v pahorkatinách. Stromy však i po opakovaných žírech dobře regenerují.
Savý hmyz
Třásněnka modřínová (Taeniothriphs laricivorus)
Primární škůdce kultur a mlazin. Nejvíce napadá modřín ve smíšených porostech. Nymfy
a imága škodí sáním na mladých jehlicích ve vrcholových č. koruny. Jehlice se kroutí, šednou
a usychají. Kůra příčně praská a roní pryskyřici. Typickým jevem v důsledku usychání
letorostů je tvorba náhradních výhonů.
Korovnice zelená (Sacchiphantes viridis)
Drobné mšice – sají na jehlicích a kůře. Dvouletý generační cyklus – přecházejí mezi dvěma
hostiteli smrkem a modřínem.
Podkorní hmyz
Lýkožrout modřínový (Ips cembrae)
Větší kůrovec. Požerek hvězdicový, 2-5 ramenný. Většinou na starších a odumírajících
stromech. Při gradaci napadá i vitální stromy.
Modřín jako nepůvodní dřevina
Do 1. zón MCHÚ nesmí (Z. č. 114/1992 Sb.) být zaváděn pokud se tato ZCHÚ nenacházejí
v přirozeném areálu výskytu modřínu. V CHKO Moravský Kras je udělena výjimka na jeho
pěstování. Modřín se hojně vyskytuje a je geograficky nepůvodním druhem v dalších ZCHÚ
CHKO Bílé Karpaty, CHKO Křivoklátsko.
Technické využití modřínu
Dřevo ve středověku vyhledáváno pro svou trvalost ve vlhkém prostředí – výroba
pivovarnických lavic, okapů (dovoz do Prahy). Dříve těžba tříslové kůry. Výroba střešní
krytiny – šindele. Dřevo tmavočervené zabarvení – vyhledávané pro povrchové úpravy,
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obklady. Z pryskyřice se destiloval terpentýn známý jako „benátský terpentýn“. Cena
modřínového dřeva se v současné době pohybuje na úrovni ceny dřeva borového.

Ulmaceae
Jilm (Ulmus)
Rod rozšířený v mírném pásu severní polokoule. Celkem je popsáno asi 30-40 druhů. V sev.
Americe 18 druhů, 4 druhy ve střední Evropě, další druhy v Asii. V 18.-19. století oblíbené
dřeviny pro jejich rychlý růst. Užíván jako alejový strom. Na lesní půdě v ČR je pro rod jilm
udáváno zastoupení potenciální 0,3 %, aktuální zastoupení je pod registrační hranicí,
doporučené 0,3 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Šlechtění odolných jilmů
Od roku 1922 probíhá šlechtění k onemocnění rezistentních kříženců jilmů, jako nositelé genu
rezistence byly užity druhy např. U. wallichiana: USA – “The Princeton Elm” (selekce 1922),
“The Liberty Elm” (5 kultivarů, selekce ca 1970). Nizozemí – “Columella”, “Lutèce”™
(selekce 1992). Itálie – “San Zanobi”, “Plinio” (selekce 2003, pyl z U. pumila). Velká
Británie – probíhá projekt aplikace genu rezistence metodou genového inženýrství u
anglického jilmu (U. procera). V ČR záchranné programy: Byly původně založeny dva
klonové archívy, dnes však již zrušeny (LS Židlochovice a VÚLHM Uherské Hradiště).
V poslední době byl založen jeden klonový archiv j. horského z oblasti Nízkého a Hrubého
Jeseníku. Jsou také založeny semenné sady j. habrolistého (3), j. horského (8), j. vazu (3).
Jistou úlohu záchrany genofondu plní také genové základny.
Jilmy mají květy oboupohlavné, květenstvím je kytka, plodem je nažka. Dimorfismus pupenů
– listové a květní, pupeny nad listovou jizvou jsou vychýleny mimo osu větve a jsou výrazně
amfytonicky uspořádány. Dřevo je velmi tvrdé, kruhovitě pórovité, výrazné kresby, ve vodě
trvanlivé, vhodné na nábytek, vhodné i pro techniku ohýbaného nábytku. Je těžko štípatelné.
Užíváno v kolářství. Klest sloužil ke krmení dobytka.
Jilm habrolistý (U. carpinifolia) – JL – C4a
Strom 30 m, dožívá se 300-500 let. Letorosty téměř lysé, pupenové šupiny tmavě hnědé,
pokryté bělavými chlupy, řapík 1 cm dlouhý, listy na líci hladké, lysé. Stopka plodu max. 0,5
mm, semenné pouzdro je posunuto do horní poloviny nažky. Vytváří kořenové výmladky.
Dva ekotypy – lužní a lesostepní. Forma (U. c. f. suberosa) vytváří na větvích starších
jednoho roku a na kmeni korkové lišty, tato forma je adaptací proti výparu z pokožky
a požárům v semiaridním geobiomu lesostepí.
Chybí v západních a jižních Čechách. V psv. Ulmenion (Ficario-Ulmetum), Carpinion,
Quercion pubescenti-petrae, pla-co(spco). Stř., j. Evropa, sz. Afrika, s. Anatolie, Kavkaz,
Turkmenie, s. Írán.
Staré stromy odumřely v luhu řeky Moravy v 70. letech 20. stol. na grafiózu jilmů.
V současnosti přežívají kořenové výmladky a mladší stromy semenného původu. Jedinci jsou
pod stálým ohrožením grafiózou, onemocnění je progresívní, napadený jedinec v průběhu
několika let odumře.
Jilm drsný (U. scabra) – JLH
Strom 35 m, dožívá se 300-500 let. Letorosty odstále rezivě štětinaté, tmavě hnědé pupenové
šupiny jsou pokryté rezivými chlupy, řapík velmi krátký, listy na líci drsné, někdy trojcípé
v apikální části. Květní stopky 1-2,5 mm, semenné pouzdro je umístěno uprostřed nažky.
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Roste na vodou a živinami dostatečně zásobených půdách. Celá ČR, od luhu přes pahorkatiny
po podhorské oblasti. Suťové lesy, vzácně v lužních lesích. Ve svazu Tilio-Acerion
(diagnostický druh), někdy v údolních nivách psv. Alnenion glutinoso-incanae, roztroušeně ve
sv. Fagion, (pla-)co-spco-sbmo-mo. Evropa po Ural, Norsko po 67o sš, j. Finsko, v j. Evropě
pouze hory. V lesních společenstvech roste roztroušeně, vnímavý stejně jako j. habrolistý
k onemocnění grafiózou.
Jilm vaz (U. laevis) – JLV – C4a
Strom 30 m, dožívá se 400 let. Letorosty chlupaté, pupenové šupiny jsou dvoubarevné –
světle hnědé s tmavě hnědým okrajem, řapík krátký, listy na líci chlupaté, postranní žilky
nejsou vidličnatě větvené (tj. do zubů listu se nedělí), zuby prvního řádu jsou kupředu
zahnuté. Květní stopky dlouhé (6-18 mm), eliptická nažka má brvitý okraj. Charakteristický
tvorbou výmladků na kmeni a výraznými, deskovými kořenovými náběhy. Roste
v termofytiku a mezofytiku. Lužní lesy, psv. Ulmenion, pla-co. Nejvýše do kolinního stupně
(ca do 400 m). V z. a j. Čechách pravděpodobně pouze vysazen. Stř., v. Evropa, j. Finsko, s.
Řecko, vzácně na západním Kavkazu. Trpí méně grafiozou z důvodu jeho snížené atraktivity
pro vektory tohoto onemocnění.
Další taxony
Z pěstovaných zahradních kultivarů je známý jilm holandský (U. × hollandica). Jedná se
původně o skupinu spontánních kříženců jilmů habrolistého a horského. Dnes známo mnoho
kultivarů. Známý je např. v Anglii vzniklý „Major“, alejový vzrůstný kultivar, nebo okrasný
zlatolistý kultivar „Wredei“ (Německo, 1875).
Anglický jilm (U. procera) je sterilní taxon – semena jsou prázdná; množí se pouze
kořenovými výmladky. Na základě studia genetické analýzy tohoto taxonu rozšířeného ve
Španělsku, Itálii a Anglii se předpokládá, že se jedná o jediný klon (klonální jedinec),
rozšířený a do Anglie patrně introdukovaný Římany za účelem dřeva pro opory při pěstování
vína.

Oleaceae
Jasan (Fraxinus)
Na lesní půdě v ČR je pro rod jasan udáváno zastoupení potenciální 0,6 %, aktuální
zastoupení je 1,4 %, doporučené 0,7 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Jasan ztepilý (F. exelsior) – JS
Dřevina náročná na obsah živin v půdě. Lze u ní rozlišit 3 ekotypy, tj. populace s odlišnými
ekologickými nároky. Proto k zmíněné náročnosti na obsah živin v půdě je (1) lužní ekotyp
požadující dosažitelnou spodní vodu, snášející krátké záplavy, roste v luzích spolu s db,
(2) horský ekotyp roste v blízkosti pramenišť v Hercyniku max. do 850 m, v zahliněných
svazích spolu s jlh, lp, kl, (3) vápencový ekotyp je přizpůsoben nedostatku vláhy, zasahuje až
na lesostepní stanoviště spolu s dubem zimním. Čisté porosty netvoří. Evropský areál, od jižní
Skandinávie po jižní Ural. V současnosti, kdy les již po 200 let není ochuzován o opad
hrabáním opadanky a dochází k depozici dusíkatých látek, stává se jasanové zmlazení na
minerálně bohatším podloží agresivní a potlačuje tak jiné dřeviny. Od první dekády 21. stol.
populace jasanů v celé Evropě trpí nekrózou kůry způsobenou vřeckovýtrusnou houbou
Chalara fraxinea.
Jasan úzkolistý (F. angustifolia sbsp. danubialis ) – JSU – (C3)
Stejně jako j. ztepilý náročný na obsah živin v půdě, vyžaduje dosažitelnou spodní vodu, roste
v lužních lesích. Teplomilná dřevina, na území státu svým severním výběžkem areálu
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zasahuje do nivy Dyje a Moravy (přibližně po Napajedla). V luzích Moravských úvalů je
hojný a spolu s dubem letním je kosterní dřevinou lesa.
Fagaceae
Buk (Fagus)
Rod se vyskytuje jako dominantní dřevina tvořící nesmíšené porosty v temperátní zóně Sev.
Ameriky, záp. a stř. a jv. Evropy a Dálného východu.
Buk lesní (F. sylvatica) – BK
Strom 35(-40)m vysoký, dožívá se 200-(400) let. Hladká kůra. Výška nasazení koruny závisí
od vývoje porostu. Kořenový systém je srdčitý, dobře ukotvený v půdě, proto po vichřicích
jsou častější zlomy než vývraty. Výmladnost je slabá, proto vlivem pařezinového hospodaření
se dbz, dobře se z výmladků zmlazující, posouvá výše na úkor buku. Buk toleruje zastínění,
schopný odrůstat pod etáží matečných stromů. Je konkurečně silná dřevina, která ve svém
klimatickém a edafickém optimu zcela vytlačí ostatní dřeviny, klimaxový stratég. Roste na
minerálně bohatých, čerstvě vlhkých půdách. Na půdách chudších ustupuje dubu zimnímu, na
půdách hydromorfních ustupuje dubu letnímu. V nižších polohách z důvodu nedostatku vláhy
v půdě ustupuje habru a dubu zimnímu. Ve vyšších polohách ustupuje smrku ztepilému a jedli
bělokoré. V Hercynské oblasti státu je většina bučin přeměněna na porosty s převahou smrku.
Zastoupení potenciální 40,2 %, aktuální 7,7 %, doporučené 18,0 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Areál: Kantábrie, Pyreneje, nejjižnější část Skandinávského poloostrova, západní a střední
Evropa, na východ Karparský oblouk, Stara planina, Rila, Pirin, Dinárská horstva, horský
hřbet Apenin a sv. Sicílie.
Dřevina bez významných houbových a hmyzích škůdců.
Dub (Quercus)
Zastoupení rodu dub v ČR potenciální 19,4 %, aktuální 7,0 %, doporučené 9,0 % (ÚHÚL in
MZe 2012). Zastoupení jednotlivých druhů dubů se při zjišťování stavu lesa nerozlišuje.
V planárním a kolinním stupni duby trpí ochmetem evropským. Duby mají dobrou pařezovou
výmladnost, toho člověk využil k pařezovému hospodaření, podpořil tak rozvoj habrových
doubrav. Duby mohou být ohroženy houbami způsobující tracheomykózní onemocnění
a antropogenními faktory, jako přezvěřením a nedostatečným respektováním pravidel přenosu
ZRM.
Dub letní (Q. robur) – DB
Strom do 40 m. Listy uspořádané na konci větévek (v „chomáčcích“), vně koruny, jako projev
jeho velkých nároků na světlo. Dožívá se 400(-1000? let). Mladé semenáče při rašení mají
červenavé listy. Kořenový systém je kůlový. Podle ekologických nároků se dělí na dva
ekotypy lužní a pahorkatinný. Lužní ekotyp v celém svém areálu rozšíření se vyskytuje
v luzích velkých řek, v podsv. Ulmenion. Tento ekotyp snáší záplavy cca 2 týdny (tzn., snáší
nedostatek půdního vzduchu). K tomuto ekotypu lze také řadit populace rostoucí na
oglejených půdách a glejích (as. Molinio arundinaceae-Quercetum). Pahorkatinný ekotyp pak
lesostepní ekotyp, který roste na mělkých, vysýchavých půdách avšak s podzemní vodou
v dosahu kořenů, sv. Genisto germanicae-Quercion a sv. Quercion pubescenti-petraeae.
Lužní ekotyp sleduje nivy velkých řek a je dominujícím druhem dubu v jižních Čechách, na
glejích Třeboňské a Českobudějovické pánve. Pahorkatinný ekotyp se vyskytuje roztroušeně
po celém území státu, v ČR pozůstává dub letní o 200-300 m níže než dub zimní, pla-co(spco). Čisté porosty přirozeně netvoří, pokud takové porosty existují, byly založeny
člověkem.
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Areál Evropa, jižní Skandinávie (pobřeží Norska vysoko po 63 st. sev. šířky), východní
Evropa, lesostepní oblastí a smíšeným kontinentálním lesem zasahuje až za Ural. Jeho areál je
ve srovnání s dubem zimním posunut více na sever.
Dub letní f. slavonská (Q. robur f. slavonica) – (DBS)
V lesním hospodářství se v luzích termofytika v 70. letech 20. stol. vysazovaly populace
druhu pocházejícího z území Slavonie (nížinné území jižního okraje Velké uherské nížiny,
ohraničené řekou Drávou na severu a řekou Sávou na jihu). Taxon se vyznačuje průběžným
kmenem a tenkými větvemi. Populace tohoto původu je pojímána jako ekotyp nebo dokonce
jako forma – dub letní f. slavonská. Jako geograficky nepůvodní taxon vyžaduje zohlednění
nařízení zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114 / 1992 Sb.
Dub zimní (Q. petraea) – DBZ
Strom do 30(-40) m. Nedosahuje však rozměrů a stáří db. Listy i uvnitř koruny. Na světlo
náročná dřevina (avšak méně než db). Toleruje půdy mělké, chudé, kyselé, v podmínkách
nedostatku vláhy je konkurence schopný na půdách bohatých a na rendzinách, výrazně chudé
substráty přenechává BO. Vystupuje výše do suprakolinního stupně než db. Je schopen také
růst na oglejených půdách, co-spco, ojedinělě sbmo, max. do 750(-850) m n. m. Ve svazech
Carpinion, Quercion pubescenti-petrae Genisto germanicae-Quercion. Evropský areál,
nezasahuje do východní Evropy, na severu Evropy končí o cca 150 km jižněji než DB. Byl
spolu s habrem základní dřevinou nízkého lesa.
V rámci dubu zimního jsou popsány příbuzné druhy, jejich areál není dostatečně známý, také
je nesnadné jejich určování z důvodů proměnlivosti znaků na rozdíl od akademického popisu.
Proto praktické inventarizace výskytu těchto druhů v terénu selhávají. Morfologickými znaky,
habitem a ekologickými nároky jsou podobné dubu zimnímu.
Dub žlutoplodý (Q. dalechampii) – v lesnické evidenci řazen mezi duby ostatní, DBX – C4b
V českém a moravském termofytiku, co-spco. Uváděn z jv. Evropy, Malé Asie a Kavkazu.
Základní morflogické znaky uvádí obr. 36.

Obr. 36: Dub žlutoplodý, znaky. List: listová čepel nejširší na bázi, listové laloky zašpičatělé,
asymetrické, časté interkalární žilky. Čížka: alespoň na bázi hrubé šupiny. Pupenové šupiny: bazální
pupenové šupiny nejsou zahrocené.

Dub mnohoplodý (Q. polycarpa) – DBX – C4b
Uváděn pro okolí Roudnice n. Labem, okolí Opočna a pro jižní Moravu, co(-cpco). Jv. a stř.
Evropa, Malá Asie, Kavkaz. Základní morflogické znaky uvádí obr. 37.
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Obr. 37: Dub mnohoplodý, znaky: List: listová čepel nejširší ve své polovině nebo horní třetině,
listové laloky mělké, tupé, symetrické, chybí interkalární žilky. Čížka: hrubé šupiny po celé čížce.
Pupenové šupiny: bazální pupenové šupiny jsou zahrocené.

Dub šípák, dub pýřitý (Q. pubescens) – DBP – C4a, §3. Menší strom do 20 m. Letorosty
a listy plstnaté. Číšky krátce stopkaté. V ČR nejteplejší polohy státu – České středohoří,
Český kras, Jižní Morava. K jihu přivrácené vysýchavé svahy zpravidla s lesostepní vegetací,
sv. Quercion pubescenti-petraeae, co(-spco), nejvýše do 470 m n. m. (výskyt na Lovoši).
Západní, střední a jižní Evropa, Krym, Malá Asie, disjunkní výskyt ve východním předhůří
Kavkazu.
Dub jadranský (Q. virgiliana) – DBX – C1. Morfologicky blízký dubu šípáku. Stejných
ekologických nároků jako dub pýřitý. Na rozdíl od dubu šípáku má delší plodní stopky a rub
listu mu ve druhé polovině vegetační sezóny olysává. Pro svou podobnost s dubem šípákem
a jeho obtížné odlišení od něj je řazen do souborného druhu Q. pubescens agg. Balkánský
poloostrov. V ČR udáván pro jižní Moravu – Znojemsko a Lednicko.
Dub cér, dub slovenský (Q. cerris) – CER – C2. Menší strom do 20 m výšky. Letorost
a rubová strana listů plstnatá. Na listových jizvách pod pupeny vytrvalé čárkovité palisty.
Číšky ježaté, velmi krátce stopkaté. Žaludy dozrávají druhým rokem. Snáší zastínění,
teplomilný. Toleruje větší zástin než ostatní středoevropské duby, svým kořenovým systémem
dobře konkuruje ostatním dřevinám v získávání vody a živin. Na vápnitých půdách jeho
kompetiční schopnosti polevují. V ČR roste na jižní Moravě, Pavlovské vrchy, Lednicko, co,
do 420 m n. m. Jižní Evropa a Blízký Východ, tam tvoří podhorské dubové lesy spolu se
šípákem, dubem zimním.

Corylaceae
Habr obecný (Carpinus betulus) – HB
Strom až 20 m, dožívá se 200 let. Roste od zátopové linie vodních toků až po vypouklé k jihu
přivrácené skalní hřbety. Své těžiště výskytu má na živinami bohatých, dolních částech svahů
všech orientací. Vyhýbá se příliš chudým a kyselým stanovištím (ty přenechává dbz, který
tam pak roste s bo a br), co(-spco), v Hercyniku stoupá do cca 600 m, sv. Carpinion. Je to
dřevina kolinního stupně, výškové rozšíření lze připodobnit k rozšíření dubu zimního. Své
hlavní rozšíření má v jv. a v. předhůří Vysočiny a ve Vnějších Karpatech. Oblast jižních a
jihozápadních Čech v období posledního postglaciálu neosídlil, překážkou mu byly
poledníkově probíhající říční údolí a Jihočeská pánev, proto v uvedené oblasti je až druhotně
rozšířen člověkem. Jeho původní lokality byly v oblastech časného zemědělství, tam rostl na
úrodných sprašových půdách, tyto oblasti byly záhy odlesněny. Další svůj prostor zaujal výše
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do pahorkatin díky prosvětlení lesa eliminací buku, kterému nevyhovovalo pařezinové
hospodaření. Jako dřevina schopná intenzivní generativní tak i vegetativní reprodukce
nahradil dřeviny méně odolné k lidskému narušování lesních ekosystémů. Čisté habřiny jsou
pak již dílem člověka, kdy vlivem intenzivního pařezinového hospodaření habr zcela nad
ostatními dřevinami převládl. Zastoupení habru na lesní půdě ČR potenciální 1,6 %, aktuální
1,3 %, doporučené 0,9 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Areál dřeviny se téměř shoduje s areálem buku lesního, s tím rozdílem, že habr zasahuje do
východní Evropy, zasahuje od Běloruska na jv., do lesostepní oblasti k dolnímu toku Dněpru.
Severní areál výskytu je jižnější než u buku, pouze jižní Švédsko. Vyhýbá se stejně jako buk
suché a kontinentální Panonské nížině, nezasahuje do Evropských velehor.

Čeleď Rosaceae
Celá podčeleď Maloidae je vnímavá ke spále růžokvětých (Erwinia amylovora) – bakteriální
onemocnění přenášené větrem, vodou, opylovači. Jedná se o karanténní onemocnění.

Jeřáb (Sorbus) – keře nebo stromy.
Jeřáb ptačí (S. aucuparia) – JR. Strom do 20 m. Krátkověká dřevina, dožívá se 100 (-150)
let, po té dochází k hnilobě kořenů a vyvrácení větrem. Pupen nelepkavý šedofialový,
chlupatý; kůra až do stáří hladká. Výrazně světlomilný, se širokou ekologickou valencí,
vyhýbá se rašelinným půdám a extrémně vysýchavým vápencovým expozicím. Od nížin po
subalpínský stupeň, tam roste v jeřábových smrčinách zejm. sv. Athyrio alpestris-Piceion.
Jako R-S stratég je charakteristický pro ranná sukcesní stádia suťových společenstev, lesní
světliny, ale také na lavinové dráhy. Celkový areál druhu zahrnuje celou Evropu od jižní až do
severní po lesotundu, včetně Islandu, pokračuje jižní Sibiří až na Dálný Východ. Izolovaný
výskyt má na severu Malé Asie a Kavkaze.
Jeřáb oskeruše (S. domestica) – OSK. Strom do 25 m. Dřevina dlouhověká, cca 200 let,
může přežívat jako klonální jedinec z kořenových výmladků. Pupen lepkavý zelený, lysý;
kůra od mládí kostečkovitě rozpraskaná. Roste na jižně orientovaných svazích, na živinami
velmi bohatých půdách. V českém a moravském termofytiku, v pahorkatinách v Čechách –
České středohoří synantropní výskyt, na jv Moravě snad původní; sv. Quercion pubescentipetraeae a Quercion petraeae. Na vhodných stanovištích uniká z kultury. Vzácná kulturní
dřevina, status původnosti je v ČR sporný, proto je problematická její podpora v CHÚ, ale
může získávat status památného stromu. Ohrožení spočívá v ochabujícím zájmu o staré
kulturní ovocné dřeviny, v přezvěření a v necitlivém obhospodařování potenciálních
stanovišť. Celkový areál druhu zahrnuje jižní polovinu západní a střední Evropy, jižní a jv.
Evropu, sever Malé Asie. Izolované výskyty se nacházejí na jižním pobřeží Britských ostrovů,
ve středním Německu, Švýcarsku a jižním Krymu.
Jeřáb břek (S. torminalis) – BRK – C4a. Strom do 25 m. Dožívá se ca 180 let. List je
peřenoklanný, malvice hnědé, kůra od středního věku kostečkovitě rozpraskaná. Zpravidla
pouze na živinami bohatém podloží, na silikátových horninách je nečetný a je tam soustředěn
do podsvahových deluvií.
Teplé pahorkatiny celé ČR, co(-spco), sv. Quercion pubescenti-petraeae a Quercion petraeae
a sv. Carpinion betuli. Ohrožený neochotou lesních hospodářů o zvýšenou péči o vtroušené
listnáče, Pasečné hospodářství pro svou jednolitou korunovou úroveň mu nesvědčí. Může
sloužit velmi kvalitním dřevem (kvality dřeva hrušňového). Celkový areál druhu zahrnuje
západní, v četně jižní části Britských ostrovů, střední Evropu až po pobřeží Baltského moře,
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jižní a jv. Evropu, sever Malé Asie, Krym a Kavkaz, sev. Persie. S izolovanými výskyty
v Libanonu a Maroku.
Jeřáb muk v širokém pojetí (S. aria agg.) – MK, sestává se ze 3 základních druhů: jeřábu
muku, j. řeckého a j. dunajského.
Jeřáb muk (S. aria) C4a. Strom n. keř do výšky 10(-20) m. Dožívá se ca 100 let. List je
tvarově proměnlivý, široce vejčitý až úzce eliptický, po obvodu je jemně dvakrát pilovitý,
pilování může přecházet v horní polovině listu v hrubé zuby až v mělké trojúhelníkové n.
girlandové laloky. Malvice oranžové, soudečkovité, s četnými drobnými lenticelami. Druh je
diploidní (2n = 34), pohlavně se rozmnožující a proto ve svých znacích variabilní. Vyskytuje
se v pahorkatinách jz. Moravy, co(-spco), sv. Quercion pubescenti-petraeae a Quercion
petraeae a v části sv. Genisto germanicae-Quercion. Celkový areál druhu zahrnuje záp., stř.,
j., a jv. Evropu.
Jeřáb řecký (S. graeca) – C1, tato klasifikace ve světle aktuálního pojetí druhu v ČR
vyžaduje přehodnocení, tj. snížení stupně ohrožení na C4a, tedy hodnocení vztahované
k S. aria (Procházka et al. 2001). Keř n. strom do výšky 5 m. Dožívá se stáří pouze cca 100
let. List je široce vejčitý n. obvejčitý, dvakrát jemně pilovitý, v apikální části okrouhlý. Druh
je tetraploidní (2n = 68), rozmnožuje se apomikticky, ve svých znacích poměrně uniformní.
Na bohatost půdy není tak náročný jako břek, ale je náročnější na světlo, proto roste téměř
výhradně na lesních světlinách, tj. zpravidla na geologicky podmíněném bezlesí – okraje sutí,
výstupy skalního podloží. Vyskytuje se v Českém krasu a Českém středohoří, teplé
pahorkatiny, co(-spco), sv. Quercion pubescenti-petraeae a Quercion petraeae a sv.
Carpinion betuli. Zpravidla roste ve CHÚ, proto není příliš ohrožen. Co do produkce dřeva
nemá význam. Tento jeřáb byl českou botanickou obcí pokládán za jeřáb muk v úzkém pojetí
a je také pod jménem j. muk popisován a zobrazen v Květeně ČR (Kovanda 1992). Celkový
areál druhu: záp., stř. a j., jv. Evropa, Malá Asie, Kavkaz, sev. Persie.
Jeřáb dunajský (S. danubialis) – C3. Keř nebo malý stromek do 5 m výšky. List je
kosočtverečný n. zaokrouhleně kosočtverečný, v horní polovině dvakrát hrubě zubatý,
v apikální části zašpičatělý, tuhý. Malvice širší než delší, korálově červené, s velkými
světlými lenticelami. Druh je tetraploidní, rozmnožuje se apomikticky, ve svých znacích
poměrně uniformní. Pahorkatiny po celém území státu, Quercion pubescenti-petraeae
a Quercion petraeae. Celkové rozšíření jižní část stř. Evropy, Balkánský poloostrov, jižní část
východní Evropy.
Na území státu jsou popisovány další drobné, endemické druhy blízké buď jeřábu dunajskému
n. druhy vzniklé z hybridní kombinace mezi j. dunajským a j. mukem.
Hybridogenní druhy jeřábů
jeřáby se mezi sebou v celém svém areálu podle stupňů vzájemné hybridizační vnímavosti
kříží a z toho povstává značné množství tzv. hybridogenních taxonů, které zpravidla
rozdělujeme do skupin:
Sorbus hybrida (muk x j. ptačí),
Sorbus latifolia (muk x břek),
Sorbus sudetica (muk x j. mišpulka).
Ze známých hybridů v ČR např. jeřáb český (j. dunajský x j. břek) – C2, §1, World-I,
popsaný v 60. letech z Českého středohoří. Z dalších, v ČR známých hybridogenních druhů je
vysokohorský, Krkonošský endemit – jeřáb sudetský – C1, §1, World-I, který roste
v lavinových drahách Obřího dolu, v Čertově zahrádce, tj. v nadmořských výškách klimatické
horní hranice lesa, subalp, sv. Vaccinio-Piceion. Je reliktem postglaciálního vývoje naší
květeny, kdy rodičovské druhy (muk x j. mišpulka), které mu daly vznik, se již v Krkonoších
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nevyskytují. Jeřáb mišpulka (S. chamaemespilus) – nejbližší výskyty ve Velké Fatře a v Alpách, druh
jihoevropských hor, rostoucí tam na horní hranici lesa.

Jabloň lesní (Malus sylvestris) – JB – (C2)
Malý strom do 10 m. Dožívá se 180 let. Listy s jen 4 páry nervů a řapík je dlouhý, asi za
polovinu délky listové čepele. Těžiště výskytu v pahorkatinách, (pla-)co-spco. Na půdu
nenáročné, vyhýbají se hydromorfním půdám. Světlomilný drh, přesto k zastínění tolerantní.
Zasahuje do mezofilních lesů sv. Carpinion betuli a lužních lesů sv. Alnion incanae. Celkový
areál: celá Evropa, po 61 st. sev. šířky, s těžištěm výskytu v jz. Evropě.
Hrušeň polnička (Pyrus pyraster) – HR – (C4a)
Malý strom do 20 m. Dožívá se 180 let. Listy s minimálně 5 páry nervů a řapík je dlouhý, asi
za délku listové čepele. Těžiště výskytu v pahorkatinách, (pla-)co-spco. Na půdu nenáročný
druh, vyhýbá se hydromorfním půdám. Na světlo náročný druh, zastoupený v teplomilných
doubravách sv. Quercion pubescenti-petraeae, subacidofilních doubravách sv. Quercion
petraeae, a bazifilních křovinách sv. Berberidion.
Celkový areál: j. a stř. Evropa, jv. Evropa, lesostepní oblastí zasahuje až do stř. Asie.
Třešeň ptačí (Carasus avium) – TR
Strom do 25 m. Dožívá se 150 let. Roste v na živiny bohatých půdách půdách obohacených
humusem, pla-co-spco(-sbmo), vystupuje až do 700-800m n. m., roztroušeně v různých
lesních společenstvech s těžištěm ve sv. Tilio-Acerion. Celkový areál: Evropa, lesostepní
oblastí zasahuje až do stř. Asie.
Druhy jabloň, hrušeň, třešeň, višeň křovitá (C2) jsou ohroženy introgresí s kulturními jedinci.
Ochrana druhů spočívá ve vyhledávání a přemnožení jedinců příslušejících taxonu, výsadbě
do okrajů porostů, v lesnické péči o porostní okraje a v lesnických hospodářských opatřeních
vyhýbajících se pasečnému způsobu hospodaření.
Višeň mahalebka (Padellus mahaleb) – C3
Keř až menší strom obyčejně s vychýleným kmenem do 5 m. Letorosty jemně pýřité. Listy
vejčité, v horní části zašpičatělé, tuhé, svrchu lesklé, tužší, při rozemnutí voní kumarinem.
Květy v chudém hroznu. Světlomilný druh, bez preference geologického podloží, výrazně
chudému se však vyhýbá, vyhýbá se hydromorfním půdám. Konkurenčně zdatná na mělkých
a vysýchavých půdách, skalních lesostepí a na pedologicky podmíněných okrajích lesa.
V pahorkatinách, v zakrslých doubravách sv. Quercion pubescenti-petraeae, sv. Berberidion.
V ČR v teplých pahorkatinách. Celkové rozšíření: j. Evropa, Malá Asie, západní a střední
Asie.

Aceraceae
Javor (Acer)
Pupeny postaveny vstřícně, protilehlé listové jizvy se setkávají. Druhy tvoří příměs
v listnatých lesích. Zastoupení rodu javor na lesní půdě ČR potenciální 0,7 %, aktuální 1,3 %,
doporučené 1,5 % (ÚHÚL in MZe 2012).
Javor klen (A. pseudoplatanus) – KL
Strom do 30m. Dožívá se až 400 let. Stará kůra se odlupuje v plátcích. Pupeny zelené. Listy
dlanitě laločnaté, laloky tupě zakončené. Kvete zároveň s rašením listů. Květy oboupohlavné,
hrozen. Plody – okřídlená dvounažka, svírá úhel menší než 180o, semenné pouzdro vypouklé.
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Primární listy semenáčku srdčité, hrubě zubaté.
Náročný na půdní a vzdušnou vlhkost, soustředěn na svahy severního kvadrantu. Patří mezi
tzv. náročné listnáče – roste na půdách bohatých dusíkem, charakteristická dřevina suťových
lesů, humusem obohacené rankery a rendziny. V ČR od nížin, roztroušeně se vyskytuje
v lužních lesích až do hor – do 900 m n. m., (pla-)co-spco-mo, ve sv. Tilio-Acerion a sv.
Fagion sylvaticae. Dřevina hor střední a jižní Evropy, souvislý areál na severu sahá po Harc
a Polskou pahorkatinu, dále na sever jen ojedinělé výskyty. Na východě se jeho rozšíření
shoduje s Karpatským obloukem. Pro výmladkové hospodářství se nehodí – výmladnost
pouze z tenkých kmínků, staré brzy vyhnijí. Zmlazení bývá četné, ale je zpravidla zničeno
zvěří. Dřevo dávalo kvalitní popel pro potaš.
Javor mléč (A. platanoides) – JV
Strom do 20m. Stará kůra je tmavá jemně podélně zbrázděná. Pupeny načervenalé. Listy
dlanitě laločnaté, laloky ostře špičatě zakončené. Kvete před rašením listů. Květy
jednopohlavné nebo oboupohlavné, chocholík. Plodem je okřídlená dvounažka, svírá úhel cca
180o, semenné pouzdro zploštělé. Primární listy semenáčku srdčité, s mělkými ostře
zakončenými laloky.
V ČR zůstává níže asi o 200 m než klen. Roste od nížin (luhy) do pahorkatin, typický pro
suťové lesy (spolu s klenem), roste také v suťových lesích jižního kvadrantu (habrové
javořiny). Snáší těžší půdy, částečně jak podmáčené půdy, tak i vysýchavé půdy, (pla-)co(spco), sv. Tilio-Acerion. Celkový areál: Evropa po jižní Skandinávii, lesostepní oblast
východní Evropy.
Zmlazení bývá početné, ale je zpravidla zničeno zvěří. Tolerantní k zástinu. Podobně jako jiné
stín tolerující dřeviny rozkládá horizontálně listy tak, aby se kryly a využívaly plně světla,
toho dosahuje také uzpůsobením délky řapíku (stejně také u babyky).
Výmladkovou schopnost si podržuje asi do 60 let. Vhodný jako rekultivační dřevina, snáší
dobře přesazování.
Javor babyka (A. campestre) – BB
Strom do 17 m. Stará kůra je světle hnědá odlupčivá v drobných obdélníčcích, jemně podélně
zbrázděná. Pupeny tmavě hnědé. Listy dlanitě laločnaté, laloky zaoblené. Kvete s rašením
listů. Květy oboupohlavné, chocholík. Plodem je okřídlená dvounažka, svírá úhel cca 180o
nebo větší, semenné pouzdro je zploštělé.
Z našich javorů nejvíce tolerantní k zástinu. Lze u něj tak vymezit dva ekotypy – lužní,
vzrůstný strom, přesto v luhu jen v druhém stromovém patru a lesostepní, keřovitý, často
s korkovými lištami (A. campestre var. suberosa).
V ČR od nížin (luhy) do pahorkatin – kromě jižních Čech a Vysočiny (jejích nižších poloh) –
tam chybí v důsledku migračních bariér. V luzích roste mimo pásmo pravidelných jarních
záplav spolu s habrem a lípou malolistou, podsv. Ulmenion. Roste v suťových lesích jižního
kvadrantu, sv. Tilio-Acerion a v také v teplých a suchých pahorkatinách sv. Carpinion betuli a
vystupuje i na skalní pleše do dřínových a mahalebkových doubrav, sv. Quercion pubescentipetraeae, pla-co(-spco).
Celkový areál: Evropa, jižní Skandinávie, lesostepní oblast vých. Evropy, Balkánský
poloostrov, Malá Asie.
Vhodný jako rekultivační dřevina, dřevina větrolamů od nížin do teplejších pahorkatin.
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Salicaceae
Vrba (Salix)
V ČR roste ca 20 druhů vrb (stromovité, keře, malé keře), uvádíme jen stromovité, zasahující
do lesních ekosystémů. Mnohé vrby jsou pro svou náročnost na světlo druhy přirozeného
bezlesí lužních luk, slatin, náplavových kuželů horských řek a polan nad horní hranicí lesa.
Vrby jsou dvoudomé, hmyzosnubné.
Stromovité vrby
Vrba bílá (S. alba)
Velký strom do 20 m výšky, listy na líci rozptýleně chlupaté, na rubu jemně hedvábitě
chlupaté. Teplomilný druh, roste v nivách velkých řek, max. do výše 400 m n. m., pla-co.
Snáší záplavy ve vegetační době (okolo 50 dní).
Vrba křehká (S. fragilis)
Strom do 15 m výšky, listy na líci lysé lesklé na rubu lysé, matné. Dřevina břehů tekoucích
vod v podhůří, (co)-spco-sbmo. Kříží se s vrbou bílou (S. x rubens).
Vrba lýkovcová (S. daphnoides) – C3
Strom do 18 m. Dvouleté větve mohou být sivě ojíněné. Palisty trvale srostlé s řapíkem. Listy
kopinaté, špička sbíhavá. V ČR v karpatské části, ve flyšovém pásmu Vnějších Karpat, tj.
Moravskoslezské Beskydy. Horské bystřiny, štěrkové náplavy, vápencové substráty, 300-900
m n. m., co-spco-sbmo. Hory střední Evropy, Pobaltí, jižní Skandinávie (až po limes
norrlandicus).
Vrba hlošinová (S. eleagnos) – C2
Strom 8-10 m. Letorost je v průřezu hranatý. Palisty velmi malé, brzy opadávají. Listy
čárkovité, s marginálními žlázkami (na rozdíl od v. košíkářské, která má listovou čepel slabě
podvinutou a žlázky jsou posunuty do listové čepele).
V ČR v karpatské části, ve flyšovém pásmu Vnějších Karpat, tj. Moravskoslezské Beskydy.
Horské bystřiny – štěrkové náplavy, vápencové substráty, spco-sbmo-mo. Těžiště rozšíření ve
Středomoří, v alpské oblasti, v Karpatech.
Vrba pětimužná (S. pentandra)
Strom do 10 m. Palisty brzy opadávají. Na řapíku nápadné žlázky. Listy vejčitě kopinaté, na
obou koncích stejnoměrně sbíhavé. Liší se od ostatních vrb časem otvírání tobolek – tobolky
dozrávají koncem léta vytrvávají přes zimu a otvírají se v předjaří následujícího roku. Vlhké
kyselé, rašelinné louky. Lokality výskytu v ČR: Šumava, Českomoravská vysočina. Nížiny až
hory. Evropa až Kavkaz.
Vrba jíva (S. caprea) – JV
Strom do 10 m. Na kůře kosočtverečné lenticely. Letorosty chmýřitě chlupaté, olysávající.
Listy dlouze řapíkaté (2-3 cm). Listová čepel nepravidelně vroubkovaná, na rubu plstnatá.
V ČR rozšířena po celém území od nížin po horní hranici lesa. Evropa, Asie.
Keřové vrby
Vrba nachová (S. purpurea)
Keř 3-6 m. Letorosty zelené s purpurovým nádechem na osluněné části, lysé. Pupeny střídavě
až šikmo vstřícně postavené. Palisty chybí. Listy ob-kopinaté, nejširší v horní 1/3, v apikální
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části náhle tupě zašpičtělé, sivozelené. V ČR od nížin do hor, břehy řek, pla-co-spco-sbmo.
Západní a stř. Evropa, jižní Skandinávie, záp. Sibiř. Netrpí okusem (hořká). Na herbářových
položkách černá.
Vrba trojmužná (S. triandra)
Keř 3-4 m. Stará kůra kmínku se odlupuje v plátech. Listy podlouhle kopinaté. L. čepel
s okraji ve svém středu rovnoběžnými až zúženými. V ČR nižší polohy, do 800 m n. m.,
vodní toky na bohatých, těžkých půdách, pla-co-spco(-sbmo). Evropa, Asie až po Dálný
Východ až po Japonské ostrovy. Trpí okusem.
Vrba košíkářská (S. viminalis)
Keř 2-6 m. Palisty čárkovité, Listy čárkovitě kopinaté (nejširší ve spodní 1/3) s protáhlou
špičkou, ochable visící. Listová čepel má ohrnutý okraj, listové žlázky extramarginální.
List na rubu hedvábitě chlupatý, chlupy rovnoběžné se žilkami prvního řádu. V ČR nižší
a střední polohy, do 700 m n. m., podél vodních toků, na těžkých půdách. Evropa, Asie. Trpí
silnými mrazy a okusem.
Vrba černající (S. nigricans syn. S. myrsinifolia) – C1, §1
Keř 2-4 m. První list (zpravidla značně odlišný než listy následné) na letorostu je zubatý,
ostatní vrby je mají celokrajné. Listová čepel okrouhle vejčitá, až kopinatá. Na rubu list
ojíněný, šedozelený, při okraji čepele a na špičce svěže zelený. V ČR Šumava, Třeboňsko,
roste na podmáčených půdách, rašelinách, co-spco-sbmo. Ve stř. Evropě v alpské oblasti, pak
v Severní Evropě a Asii, Sibiř až po Kamčatku.
Středně vysoké keřovité vrby (2-3 m)
Vrba popelavá (S. cinerea)
Keř do 3 m výšky, bochníkovitý habitus. Dvouleté větve chlupaté. Špička listové čepele více
méně rovná. List na bázi zpravidla klínovitě sbíhavý. Roste na půdách s vysokou hladinou
spodní vody (gleje, slatiné půdy) na minerálně bohatých půdách, vyhýbá se půdám kyselým.
Výrazně světlomilná, mokré louky. Celá ČR do 700 m n. m., co-spco-sbmo. Asie, záp. Sibiř.
Vrba ušatá (S. aurita)
keř do 2 m výšky. Dvouleté větve lysé, lesklé. Palisty dlouho vytrvávají. Špička listové čepele
často ohnutá. List na bázi zaokrouhlený. Částečně zasahuje do rozvolněných porostů jiných
dřevin – snáší částečné přistínění, na minerálně chudých, kyselých, rašelinných půdách. V ČR
od podhůří do hor, sbmo-mo. Asie, záp. Sibiř.
Vrba slezská (S. silesiaca)
Morfologicky a geneticky blízká v. ušaté. Starší větve připomínají kůru lísky. Palisty vytrvalé.
Při rašení listy červenavé. Roste výše v horách nad v. ušatou, mo-spmo. V ČR Krkonoše,
Jeseníky, Beskydy. Sudetská pohoří, Karpaty, Balkánská pohoří.
Vrba přívěskatá (S. appendiculata) – C1, §2
Dlouze eliptické listy s velkým počtem párů postranních žilek (zpravidla více než 10). Horský
druh kyselých půd, mo-spmo. V ČR Šumava, Novohradské hory, Českomoravská vysočina.
Těžiště areálu je v Alpách.
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Pokud není uvedeno jinak, pak nízké keře do 1 m
Planární a submontánní stupeň:
Vrba plazivá (S. repens) – C2b, §3. Dožívá se ca 30 let. Listová čepel eliptická až obvejčitá,
oddáleně pilovitá, hustě hedvábitě chlupatá, mokré ostřicové louky až chudé rašeliny, sv.
Molinion, co-spco. V ČR v západních a sev. Čechách. Sever jižní Evropy, jz, stř. Evropa,
Irsko, jižní Skandinávie, záp. Pobaltí, Balkánský poloostrov.
Vrba rozmarýnolistá (S. rosmarinifolia) – C3. Listová čepel úzce eliptická, celokrajná. Druh
velmi podobný v. plazivé. Rašelinné louky, sv. Molinion, pl-co-spco-sbmo. Stř., sev. Evropa,
Pobaltí, Balkánský poloostrov, vých. Evropa přes stř. Asii až do Mongolska a Číny.
Vrba borůvkolistá (S. myrtilloides) – C1b, §1. Listy připomínají listy vlochyně borůvky,
listová čepel je oválná celokrajná, s vyniklou žilnatinou. Rašelinné louky, sv. Molinion, pl-cospco. V ČR dvě lokality – Slavkovský les a Železné hory. Stř. a sev. Evropa, celá sev. Asie.
Vrby na horní hranici lesa – subalpínský stupeň:
Vrba dvoubarvá (S. bicolor) – C1, §1. Keř 0,7-3 m. Listová čepel obvejčitá až eliptická,
téměř celokrajná, líc listu je sytě zelený, lesklý, rub listu hustě chlupatý, se sivým nádechem.
Horské nivy, prameniště, subalp-alp. Krkonoše. Evropské hory.
Vrba laponská (S. laponum) – C2r–§1– Keř do 1,5m. Dožívá se ca 30 let. Listová čepel
vejčitá až podlouhle vejčitá až kopinatá, téměř celokrajná, na líci svraskalá, matná, na rubu
hustě chlupatá. Vysokobylinné nivy, vrchoviště, subalp. V ČR Krkonoše a Hrubý Jeseník.
Sev. Evropa až pozáp. Sibiř, v jižní části areálu má ostrůvkovitý výskyt v horách – Massiv
Central, Sudety, Karpaty, sev. část Dinarid.
Vrba bylinná (S. herbacea) – C1b, §1 – Drobný keřík 2-10 cm vysoký s plazivými
podzemními kmínky. Listová čepel eliptická, vroubkovaně pilovitá. Alpínské louky, vlhké
skály, sněžná políčka, alp. V ČR Krkonoše a Hrubý Jeseník. Boreální a arktické pásmo
Evropy Asie a Sev. Ameriky, jižní areál omezen na alpínský stupeň stř. j. a jv. Evropy.

Topol (Populus)
V ČR druhy topol černý, t. bílý, t. osika a hybridogenní druh t. šedý. Dřeviny dvoudomé,
větrosnubné, anemochorní.
Topol černý (Populus nigra) – TPC – C2
Strom do 30 m. Kmeny s boulovitými výrůstky spících oček, rozkladitá koruna, zhrublá
tmavá kůra, hluboce zbrázděná, paprskovité pláty kůry jsou vyšší než široké. Letorosty
okrouhlé (bez lišt), žluté až hnědé; pupeny kuželovité, lepkavé. List kosníkovitý,
s průsvitným, chrupavčitým lemem; báze čepele široce klínovitá bez žlázek; na řapíku často
hálky savého hmyzu (dutilka topolová – Pemphigus bursarius). Plodem je plodenství –
jehněda s tobolkami pukajícími 2 chlopněmi.
Ekologie druhu: výrazně světlomilná, pionýrská dřevina měkkého luhu. Velice drobným
ochmýřeným semenem kolonizuje čerstvé náplavy vodních toků, často klíčí ještě ve stojící
vodě. Semeno má krátkou životnost (cca 1 měsíc). Je schopný se zmlazovat i vegetativně
z pařezových výmladků, či osních výmladků ležících stromů. Snáší periodické záplavy ve
vegetační době (až 50 dní) a vysoko položenou hladinu spodní vody. Tvoří spolu s vrbou
bílou a topolem bílým tzv. měkký luh sv. Alnion incanae, as. Querco-Populetum.
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Kolonizace je vázána na nízké říční lavice, přeplavované, tj. vodou narušované terasy
s nevyvinutou, na humus chudou fluvizemí typu rambla, tj. směsí hrubého písku a štěrku. Pro
bujný růst je žádoucí střídání vrstev různé zrnitosti, tj. spodní vrstvy jsou žádoucí jako
jemnozrnné. Z pohledu dynamiky společenstva měkkého luhu v jeho podrostu se zmlazují
dřeviny stín tolerující, např. jasan a les tak se ekologicky a druhově posouvá v tvrdý luh.
Současné lokality s vhodnými podmínkami pro udržení populace jsou v luzích
v neregulovaných úsecích toků. Zbytky populací, či spíše samostatně rostoucích jedinců
jsou pomístně dochovány až do nadmořských výšek 800 m n. m., pla-co-spco(-sbmo).
Druhotně se vyskytuje na skeletových – provzdušněných půdách, tj. tělesech kamenitých
výsypek a zemních staveb.
V ČR v lužních lesích velkých řek. Celkový výskyt: Evropa stř. a jižní po Baltské moře, Asie
západní po horní Jenisej, zasahuje do Střední Asie a severozápadní Afriky.
Příčiny ohrožení:
(1) Ničení přirozených stanovišť – lužních lesů – regulace toků, intenzivní lesnické
hospodaření vytlačující druh na úkor rychle rostoucích kříženců (P. xeuroamericana).
(2) Ohrožení hybridizací (tj. introgresí) s hybridními druhy a pěstovaným (nepůvodním)
prašníkovým klonem P. nigra cv. Italica. (3) Zmenšením populací a fragmentací areálu
hrozí genetická deprese. (4) Problematika podpory a existence stabilizovaných populací druhu
režimem in situ je problematická v úsecích regulovaných toků. (5) Zranitelnost populací
spočívá v jejich úzké vazbě na cyklickou disturbanci půdního krytu inundačním režimem.
Pomoc lokálním populacím:
(1) Znát čas diseminace – vylétávání semen. (2) Narušení půdního povrchu, volit správný
typ substrátu (sedimentu říční terasy). Omezení konkurence bylinného porostu. (3) Umělé
lokální zatopení a regulace výšky hladiny, tj. správná volba hydroperiody. (4) Omezení
možnosti hybridizace s hybridními klony. (5) Posílení populace výsadbou nových klonů.
Pozornost při stanovení minimální velikosti životaschopné populace by měla být
zaměřena na: (1) Počet klonů v populaci. (2) Vyrovnaný poměr pohlaví klonů s případným
navýšením počtu prašníkových klonů z důvodu toho, že některé prašníkové klony jsou
úspěšnější a představují tak nevyrovnaný poměr v záměru maximalizace hybridních
kombinací. (3) Důležité je rozmístění prašníkových klonů vzhledem k pestíkovým.
(4) Existence vhodných ploch k nasemenění v diseminačním prostoru pestíkových jedinců.
(5) V případě podpory regenerace populace je vhodné volit několik malých plošek, nikoliv
jedno velké pole, samotná ekologická nika druhu – pobřežní pás řeky je optimální způsob
výměny genů (vítr, voda) v podobě pylu a též semen. (6) Jako genetické komunikační mosty
mezi většími populacemi se uplatňuje výsadba – vkládání malých populací, tyto malé
přemosťující populace by od sebe neměly být vzdáleny více než 5 km. (7) Obnova populací
by měla být prováděna klony bez vzájemného příbuzenského vztahu, tedy ne původu
lokálního reprodukčního materiálu. Zejména metoda „semenného sadu“ je nevhodná pro
získávání reprodukčního materiálu topolu černého – jelikož je to dřevina preferenčního
rozmnožování tj. jednak je to dřevina dvoudomá a jednak, jak již bylo napsáno, pyl některého
klonu z důvodů fenologických nebo fyziologických může sprášit většinu pestíkových klonů.
____
Semenný sad: princip vzájemné hybridizace vybraných klonů vysazených na vymezené ploše
za účelem produkce semenného materiálu zušlechtěné genetické hodnoty.
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Topol bílý (P. alba) – TP
List dlanitě laločnatý, dělený do 5 laloků, letorost, řapík a rub listu bíle plstnatý, líc listu řídce
chlupatý, tmavě zelený. Rychle rostoucí dřevina. Náročný na světlo, avšak snáší zastínění
lépe než topol černý. Má stejně jako lípa velkolistá, jasan ztepilý, jilm vaz, jilm habrolistý,
dub letní dva marginální ekotypy vlhkých a naopak suchých stanovišť, mezi kterýma však
leží škála přechodných ekotypů. Vyhovují mu na živiny bohaté půdy, dokáže růst na půdách
slabě zasolených. Roste v luzích velkých řek, v záplavovém pásmu spolu s vrbou bílou
a topolem černým, ale přechází dále na sušší říční lavice, kde roste spolu s dubem letním,
jasanem, habrem a lípou velkolistou. Areál je na rozdíl od topolu černého posunutý více na
východ – zasahuje do stepních a polopouštních oblastí střední Asie. Dřevina kontinentálního
klimatu.
Intenzivně zmlazuje z kořenových výmladků.
S osikou vytváří křížence – topol šedý, který tvarem listu je intermediární mezi rodičovskými
druhy, rub listu však na rozdíl od t. bílého během vegetačního období olysává.
Topol osika (P. tremula) – OS
Srom do 25m. Na světlo náročná, na půdu nenáročná, roste jak na chudých písčitých půdách,
tak na jílovitých bohatých půdách, vyhýbá se půdám hydromorfním. Rychlerostoucí
pionýrská dřevina, v lesním hospodářství pro útlak okolních stromů svým rychlým přírůstem
považována za plevelnou dřevinu. Vybranné klony vysázené v účelových výsadbách
populnetech dávají velmi kvalitní dřevo pro krájenou dýhu.
V ČR od nížin do hor (do 1000 m n. m.), těžiště výskytu však v pla-co-spco stupni, se
stálejším výskytem ve sv. Dicrano-Pinion. Celkový areál – celá Evropa až do lesotundry, sev.
Afrika, Malá Asie, Sibiř.

Betulaceae
Bříza (Betula)
Bříza bradavičnatá (B. verrucosa) – BR
Diploidní druh (2n = 28). Strom do 30 m. Na suchých až podmáčených půdách, od
neutrálních po kyselé. Bříza je typický R stratég druh – od mládí náročný na světlo, produkuje
velké množství lehkých semen, diseminační schopnost na velké vzdálenosti, vyznačuje se
rychlým růstem, brzkým nástupem plodnosti, krátkým životním cyklem (mezi dřevinami). Je
vedle vrby jívy, osiky dřevinou přípravného lesa ve velkém vývojovém cyklu boreálního lesa.
V klimatu střední Evropy je dřevinou, která jako první znovu osidluje půdu po ustoupení
vlivu člověka. V lesním hospodářství je považována za plevelnou dřevinu, ale při určitém
produkčním zaměření může být i hlavní dřevinou porostu. V ČR od nížin do hor. Rozsáhlý
evropský areál.
Bříza ojcovská (B. oycoviensis) – C1
Diploidní druh (2n = 28). Menší pokroucený strom do 4 m, podobá se b. bradavičnaté, má
však hnědou kůru, a na brachyblastech má zpravidla 4 listy (bříza bělokorá jen 3).
Taxonomická hodnota není dostatečně známa. Roste na kyselých, zrašelinělých půdách. V ČR
jediná lokalita u obce Volyně na Kadaňsku, submontánní stupeň. Typová lokalita je
v Ojcowski park narodowy v jižním Polsku. Celkový výskyt nedostatečně znám.
Bříza pýřitá (B. pubescens) – BRP
Tetraploidní druh (2n = 56, 58). Strom do 25 m. Roste ve vlhkých kyselých doubravách,
mokřadních olšinách, rašelinných březinách a rašelinných borech (s Pinus sylvestris a P.
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rotundata). V ČR od nížin do hor, s těžištěm výskytu v mo-spmo stupni. Rozsáhlý evropský
areál.
Bříza karpatská (B. carpatica) – C4b
Tetraploidní druh (2n = 56, vzácně 57, 58). Blízce příbuzná (morfologicky podobná) bříze
pýřité. Pokládána za taxon vzniklý z hybridizacemezi b. pýřitou a některým dnes severským
druhem břízy, např. b. pokroucenou (B. tortuosa), předpokládá se, že se jedná o polytopicky
vzniklý taxon. Rašelinné půdy, litozemě se surovým humusem na silikátovém podloží,
lavinové dráhy – Jizerské hory, Krkonoše, Hrubý Jeseník, Šumava, Slavkovský les,
supramontánní stupeň. Severní a východní Evropa.
Bříza zakrslá (B. nana) – C2, §2
Diploidní druh (2n = 28). Poléhavý keř do 1 m výšky, listy okrouhlé, v apikální části hrubě
zubaté, uťaté. V ČR horská vrchoviště, Krušné a Jizerské hory, Šumava, za státní hranicí pak
Orlické a Novohradské hory, spmo-sbalp. Celkový areál: sever a severovýchod Evropy až do
geobiomu tundry.
Olše (Alnus)
Olše lepkavá (A. glutinosa) – OL
Strom do 30m výšky. V potočních luzích na glejích, symbióza s vláknitou baktérií Frankia
alni. Toleruje stagnující vodu. Čisté porosty netvoří, představuje pionýrskou dřevinu
zarůstajících vlhkých luk. Vystupuje do výšky 600 m. Olše je jednou z pionýrských dřevin
podmáčených luk na vzniklých bultech tvořených kořenovými náběhy stromů probíhá další
ecese dřevin.
V posledním desetiletí je ve stř. Evropě napadána houbovým onemocněním Phytophthora
alni, která způsobuje odumírání kambia v kořenové a pařezové části.
Olše šedá (A. cinerea) – OLS
Strom do 20 m. Nesnáší stagnující vodu, je schopná tolerovat suchá stanoviště – meliorační
dřevina. Navazuje na přirozené rozšíření olše lepkavé zhruba ve vyšších polohách (od cca 500
m), ale lze se s ní setkat i v polohách nižších. Celkově však podhorský druh rychle tekoucích
toků.
Olšička zelená (A. viridis, syn. Duschekia alnobetula) – C2
Keř do 3 m výšky. Jedná se o taxon, který stojí morfologií mezi olší a břízou – pupeny
nestopkaté, samičí šištice podobně jako u břízy vyrůstají z pupenů až na jaře pří rašení listů,
avšak jsou nerozpadavé jako u olší. Na světlo náročná dřevina, roste na rašelinných půdách
v edaficky podmíněném bezlesí a nad horní hranicí lesa. V ČR přirozeně jen v oblasti jižních
Čech a na Vysočině, jinde jen vysazena. Hory stř. a jv. Evropy, tam roste kolem bystřinných
toků.
Tiliaceae
Lípa (Tilia)
Lípa srdčitá (T. cordata) – LPM
Strom do 30 m. Dřevina suťových lesů severních orientací svahů, (spolu s javory, příp.
jasanem, jilmem horským). Upřednostňuje půdy s dostatkem humusu, vodou dobře zásobené.
Roste i na hlinitých oglejených půdách, v bezodtokých pánvích. Snáší také půdy vysýchavé.
Dřevina kontinentálního klimatu. Ve stř. Evropě roste rozptýleně od nížin do výšky ca 600 m
n. m, lužní lesy, suťové lesy (svahy severního kvadrantu), zastoupena je i na chudých píscích
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v borech, pla-co-(spco). Zasahuje od severu Iberského poloostrova přes celou západní Evropu
do poloviny sev. Evropy (limmes norlandicus), na východ boreálním smíšeným lesem až za
Ural jižní hranice zahrnuje Apeniny, hory Balkánského poloostrova, lesostepní oblasti
východní Evropy, jižní Krym a Sev. Kavkaz. Má výbornou výmladnou schopnost z pařezu.
Lípa velkolistá (T. platyphyllos) – LPV
Strom do 30 m. Ekologické nároky druhu reprezentují 3 ekotypy: (1) lužní, tolerující výše
položenou hladinu spodní vody, (2) pahorkatinný, suché, suťové lesy svahy jižního kvadrantu,
spolu s dubem zimním, javorem mléčem a babykou, jilmem habrolistým a habrem,
(3) lesostepní, výhřevná, vysýchavá společenstva se zakrslými jedinci dubu zimního. Ve stř.
Evropě vystupuje výše než lípa srdčitá, hojnější je mezi 500-700 m n. m., (pla-co)-spco-sbmo.
Celá západní Evropa, od Kalábrie přes Pyreneje, na Britských ostrovech Kambrické pohoří,
přes střední Evropu na sever však nedosahuje Baltského moře, do vých. Evropy zasahuje jen
Karpatským obloukem do Balkánských pohoří. Do jižní Evropy zasahuje Apeninami. Vyhýbá
se suchým nížinám.
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Slovníček pojmů užitých v učebním materiálu
Defoliace – lat. předpona de- značí odnětí, odstranění, folia – listy (botanicky, i přeneseně), tedy
„odlistění“. Zjišťování defoliace se provádí odhadem, je tedy zatížené subjektivitou hodnotitele. Je
podkladem pro hodnocení stupně poškození a následně ohrožení porostů imisemi. Kondice porostů
a predikce vývoje jejich stavu přímo navazuje na metodiku hospodaření v lesích a zdanění lesní půdy
to vše je vymezeno legislativou (viz další učební materiály). U dřeviny smrku se vylišuje šest stupňů
poškození stromu (0-5), 0 % = nepoškozený strom, 100 % defoliace = odumřelý strom. Podle
zastoupení středně a silně poškozených stromů smrku v porostu se vymezuje 7 stupňů poškození
porostu (pro jiné dřeviny je metodika jiná). A podle rychlosti přesunu stupně poškození porostu do
následujícího stupně (interval 5-10-15-20 let) se vymezují tzv. pásma ohrožení porostů (smrk), jsou
čtyři – A-B-C-D, kde pásmo ohrožení „A“ je nejexponovanější – značí porosty „s výrazným imisním
zatížením“.
Fyziologická hloubka půdy – hloubka aerobní biologické aktivity půdního profilu nepřímo vyjádřená
hloubkou prokořenění u půdních typů kde je možnost prokořenění snížená buď z důvodu iniciální
půdy, nebo redukčním prostředím z důvodu vysoké hladiny spodní vody.
Gap, tree gap – z angl. gap = díra v matrici, v plotu, mezera. Termín je užíván v ekologii lesních
společenstev pro světlinu, vzniklou pádem jednoho nebo několika stromů v jinak zapojeném vzrostlém
lese.
Hercynský – v lesnictví a ve floristice se pro (montánní) lesní společenstva střední Evropy užívá
termínu ve formě přídavného jména – hercynský (h-á směs, h-á květenná oblast) nebo je užíváno
geografické vymezení – oblast hercynská. Tento termín se užívá pro lesnatá pohoří střední Evropy
(vymezení viz níže) a také oblast – Hercynie, kterou tato pohoří ohraničují – tj. oblast ležící na východ
od Rýna a na sever od Alp, ale na severu končící pohořím Harc a sudetskými pohořími. Účel
vymezení této oblasti spočívá v její vyhraněnosti květeny od oblastí ostatních – na území našeho státu
k odlišení od oblasti Karpat, Panonské předhlubně a Polské nížiny; z globálnějšího, středoevropského
pohledu pak pro vymezení od oblasti Alpské, oblasti horstev v západně od Alp a Severoněmecké
nížiny. Hercynská oblast tedy zahrnuje pohoří středoevropského klimatu – Černý les, Durynský les,
Harc, Smrčiny, Sudetská pohoří, Šumavu. Název Hercynský les pochází z geografické topologie
Římské říše, kdy tak byly označovány hluboké lesy ohraničující tehdy severní hranici Římské říše.
Jméno je keltského původu znějící „(p)erk(w)u“ znamenající asi „dubový“ les (srovnej – lat. Quercus).
V latině – galo-latině bylo „p“ nahrazeno za „h“. Předpokládá se, že název pohoří Harc má původ,
spojitost s výše uvedeným keltským kořenem slova.
Chinofilní – organizmus využívající ekologické funkce sněhu, např. funkce tepelně izolační.
Limes norrlandicus – je severní hranice výskytu listnatých dřevin na Skandinávském poloostrově,
tato hranice probíhá linií: jižní pobřeží Norska – Göteborg – Norrköping – Stockholm. Severní hranice
buku leží však níže, přibližně na linii mezi městem Göteborg a ostrovem Ölenad.
Meristém – dělivé pletivo se schopností tvořit nové buňky, nové buňky jsou meristémem určeny
k určité funkci.
Serotinní – plody n. šišky neopadávají z rostliny ihned po dozrání, ale vytrvávají i několik let.
Spraš (eolických sediment) sestává se z ostrohranných úlomků (0,03-0,06 mm) minerálů zejm.
křemene, živce, slídy. Sprašové vrstvy se vytvářely v chladných obdobích pleistocénu, v klimatu
studené a suché stepi.
Rezonanční dřevo, rezonancí dřeva nazýváme schopnost dřeva zesilovat zvuk bez zkreslení. Za
rozhodující se pro tuto vlastnost pokládá poměr letního dřeva v letokruhu (měl by představovat 520 %). Doporučená šířka letokruhu (1-4 mm) je spíše orientační ukazatel při výběru. Rezonančních
vlastností dřeva mohou dosahovat smrk a jedle. Produkce rezonančního dříví je tedy podmíněna
především růstovými podmínkami než pěstebními zásahy. Zpravidla se jedná o staré pomalu rostoucí
porosty v horských oblastech. Při orientačním výběru rezonančního dříví je potřeba se surovině
vyvarovat nesouměrnosti letokruhů, sukatosti, reakčního dřeva (tj. tlakové n. tahové dřevo vznikající
růstem v podmínkách mechanického pnutí nakloněného kmene, charakteristické je pro dřevo větví).
Více: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/?q=node/51
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