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1 Úvod 

Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae (Borth.) Casagrande) je významná houba, která 

napadá pupeny několika druhů smrků. V Česku byla poprvé zjištěna na Picea pungens na 

Kladské v Slavkovském lese v roce 1917, ale poškození se stejnými symptomy bylo 

pozorováno již v roce 1909 (KÖCK 1918). Autor spekuloval o možném zavlečení patogenu 

společně s hostitelskou dřevinou, která byla importována z Německa a Holandska. Vzhledem 

k četnosti tehdejších nálezů houby byla dokonce střední Evropa považována za ohnisko jejího 

šíření. Z následujících období však neexistují o jejím výskytu na našem území žádné údaje. 

Změna nastala až začátkem tohoto století, kdy byl zcela překvapivě zaznamenán masivní výskyt 

kloubnatky smrkové na tisících hektarech porostů smrku pichlavého vysazovaného jako 

náhradní dřevina na imisních holinách v Krušných horách. Zde se od roku 2015 začala postupně 

rozšiřovat i na původním smrku ztepilém.  

Kloubnatka smrková je v současném taxonomickém pojetí řazená mezi vřeckovýtrusé houby 

řádu Pleosporales, čeledi Melanommataceae (JAKLITSCH et al., 2017). Poprvé byla popsána v 

roce 1909 Borthwickem jako Cucurbinata picea (Borthwick 1909). BORTHWICK (1909) ve své 

práci rovně zmiňuje nejstarší doložené napadení kloubnatkou smrkovou na smrku Picea 

pungens var. glauca v Abercairney (Perthshire, Skotsko) z roku 1906 (BORTHWICK, 1909). 

Anamorfní stádium, které poprvé popsal Naumov v roce 1925, bylo pojmenováno 

Megaloseptoria mirabilis (NAUMOV, 1925 in ČERNÝ et al., 2016). Vazbu mezi oběma stádii 

potvrdil Casagrande (1969) experimentálním výzkumem. Na podkladě jeho práce začala být 

kloubnatka smrková řazena do nového rodu Gemmamyces.  Původní domovinou této houby je 

zřejmě východní Asie. Výskyt v pohoří Ťan-šan na Picea schrenkinana popisuje, že v tomto 

pohoří se také vyskytuje jediný další zástupce rodu Gemmamyces, G. piceicola, rovněž na P. 

schrenkiana (YUAN a WANG, 1995). V současné době je patogen rozšířen do řady dalších zemí. 

Výskyt v různých zemích ve své práci shrnuje ČERNÝ et al. (2016), ten uvádí například Českou 

republiku, Čínu, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálii, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko, Švédsko, 

Německo, Skotsko a Rusko. Napadení P. pungens bylo zaznamenáno také na Aljašce (WINTON, 

2017). 

Mezi dosud známé hostitele patogenu patří zejména u nás nepůvodní druhy smrku P. asperata, 

P. engelmannii, hybridech P. engelmanii x glauca, P. glauca, P. omorica, P. pungens, P. 

schrenkiana, P. sitchensis (ČERNÝ et al., 2016; PEŠKOVÁ et al., 2016). Výskyt na našem 

domácím smrku P. abies byl poprvé zmíněn v roce 1946 (ČERNÝ et al., 2016).  
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Cílem našeho výzkumu bylo zmapování současné situace v horských oblastech Krušných hor 

a vytipování hlavních oblastí napadení smrku ztepilého patogenem. Zjistit analýzou faktorů 

prostředí, jaké jsou klíčové pro šíření kloubnatky na smrku ztepilém, jaké fyziologické znaky 

vykazují napadené stromy v místech šíření patogenu, a které fyziologické znaky naopak souvisí 

s odolností stromu vůči houbě a jaké jsou reálné a efektivní možnosti potlačit výskyt houby. 

 

2 Harmonogram prací v roce 2019 

V tomto roce bude dokončeno sledování dynamiky vývoje napadení kloubnatkou smrkovou na 

trvalých plochách. V rámci syntézy poznatků bude vytvořena závěrečná souhrnná mapa 

rozšíření kloubnatky smrkové v PLO 1 spolu s mapou ohrožení porostů kloubnatkou smrkovou 

v PLO 1. 

Budou formulovány závěrečné hodnocení pokusných ploch s výchovou SM a návrhy 

pěstebních postupů ve shodě s fyziologickými závěry. Dále bude vyhodnocen infekční pokus s 

čerstvými výsadbami SM na lokalitách se silným infekčním tlakem kloubnatky smrkové. 

 

Plánované realizační výstupy 2019 

• souhrnná zpráva s hlavními získanými výsledky 

• vliv faktorů prostředí na šíření a distribuci kloubnatky smrkové v PLO 1, vědecký 

článek 

• mapa rozšíření kloubnatky smrkové v PLO 1 

• mapa potenciálního ohrožení porostů SM v PLO 1 kloubnatkou smrkovou 

• návrh pěstebních postupů pro porosty smrku ztepilého v oblastech s rizikem šíření 

kloubnatky smrkové 

 

 

 

 

 

 

 

  



Výzkumný projekt Grantové služby LČR  Závěrečná zpráva 

 

 

8 

 

Časový harmonogram 2016 - 2019: 

  2016 2017 2018 2019 

  
VIII-

IX 

X-

XII 

I-

III 

IV-

VI 

VIII-

IX 

X-

XII 

I-

III 

IV-

VI 

VIII-

IX 

X-

XII 

I-

III 

IV-

VI 

VIII-

IX 

X-

XII 

Jednorázové 

hodnocení 

porostů SM 

X              

Výběr a založení 

ploch 

s výchovou 

 X X X           

Založení 

trvalých ploch 

v porostech SM 

   X X          

Založení 

trvalých ploch ve 

výsadbách SM 

   X X          

Hodnocení 

trvalých ploch 

v porostech SM 

   X X   X X   X X  

Hodnocení 

trvalých ploch ve 

výsadbách SM 

   X X   X X   X X  

Hodnocení ploch 

s výchovou 
 X   X X   X X   X  

Aktuální mapa 

rozšíření 

kloubnatky na 

SM 

     X    X    X 

Vliv faktorů 

prostředí na 

šíření a distribuci 

kloubnatky 

            X  

Mapa ohrožení 

porostů SM 

kloubnatkou 

             X 

Návrh pěst. op.            X X X 

Měření fotos. a 

fluorescence 
X   X X   X X   X   

Stanovení 

obsahu 

pigmentů, stres. 

proteinů 

       X X   X   
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Cíle projektu 

1) Zjištění aktuálního rozsahu škod na smrku ztepilém, zhodnocení distribuce patogenu v 

zájmovém území Krušných hor. 

2) Determinace klíčových faktorů prostředí (stanovištní, klimatické a další) ovlivňující rozvoj 

choroby. 

3) Prozkoumání biologie houby – určení klíčových faktorů hrající roli v tvorbě spor a v šíření 

patogenu.  

4) Sledování fyziologických parametrů a zjištění rozdílů ve fyziologii  napadených a 

nenapadených smrků. 

5) Navržení pěstebních postupů pro porosty smrku ztepilého v oblastech s rizikem šíření 

kloubnatky smrkové. 

 

Členové řešitelského týmu 

doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. (ČZU v Praze) 

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (ČZU v Praze) 

Ing. Roman Modlinger, Ph.D. (ČZU v Praze) 

Ing. Michal Samek (ČZU v Praze) 

Ing. Mgr. et Mgr. Daniel Baťa (ČZU v Praze) 

Ing. František Lorenc, Ph.D. (VÚLHM, v. v. i.) 

Ing. David Dušek, Ph.D. (VÚLHM, v. v. i.) 

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (VÚLHM, v. v. i.) 

René Kopáč (VÚLHM, v. v. i.) 
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3 Hodnocení napadení porostů a výsadeb smrku ztepilého kloubnatkou 

smrkovou v roce 2019 

Cílem hodnocení bylo zjištění aktuálního rozsahu poškození smrku ztepilého na trvalých 

výzkumných plochách umístěných na LS Děčín, Františkovy Lázně, Horní Blatná, Klášterec, 

Kraslice a Litvínov. 

3. 1 Metodika 

V roce 2019 byla provedena opakovaná hodnocení napadení porostů kloubnatkou smrkovou na 

103 trvalých výzkumných plochách (Obr. 1). Trvalé plochy byly vybírány, tak aby skupiny 

stromů tvořené 50 jedinci vykazovaly co nejhomogennější přírodní podmínky. V terénu byl při 

hodnocení brán zřetel na to, jak daná plocha reprezentuje přírodní podmínky. Následně byly ve 

starších porostech sprejem označeny jednotlivé stromy zahrnuté do trvalé zkusné plochy. U 

mladších porostů bylo provedeno označení jedince kovovým štítkem s číslem. U každé zkusné 

plochy bylo provedeno zaměření ploch GPS navigací Garmin, které bylo v roce 2019 

aktualizováno GNSS přístrojem s využitím triangulace a korekcí VRS Now. Vlastní hodnocení 

napadení pupenů kloubnatkou smrkovou probíhalo od roku 2016 do 2019 na stále stejných 

jedincích smrků.  

V průběhu řešení projektu bylo díky různým abiotickým i biotickým vlivům potřeba založit 

nové plochy. V říjnu 2017 Orkán Herwart způsobil úplné zničení 2 trvalých ploch, proto byly 

místo nich v roce 2018 založeny 2 náhradní plochy, pokud to bylo možné, tak v bezprostřední 

blízkosti bývalé plochy nebo v porostu, který vykazoval stejné stanovištní podmínky. V roce 

2019 došlo v Krušných horách na řadě míst k prosychání smrků vlivem klimatických podmínek 

a napadení podkorním hmyzem. Trvalé plochy, kde zůstalo zachováno minimálně 30 stromů, 

byly ponechány a v roce 2019 zhodnoceny. Celkem bylo zhodnoceno 4 728 stromů. Hodnocení 

zahrnovalo posouzení míry napadení smrků kloubnatkou smrkovou podle stanovené klasifikace 

uvedené v Tab. 1. Dále bylo zaznamenáno postavení hodnoceného stromu v porostu: 

okraj/porostní nitro.  

Na základě získaných dat byla provedena analýza vlivu faktorů prostředí (stanovištních – LVS, 

obohacené/neobohacené vodou; porostních – věk, zakmenění) na míru napadení smrku 

ztepilého patogenem. 
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V průběhu výzkumu bylo na plochách instalováno 35 dataloggerů Minikin THi pro 

zaznamenávání teploty a vlhkosti vzduchu. Dataloggery byly instalovány ve výšce 2 m ve 

středu trvalé plochy.  

 

Obr. 1 Rozmístění trvalých výzkumných ploch v Krušných horách. 

Tab. 1 Klasifikační stupnice pro hodnocení napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou. 

Kategorie Popis poškození 

0 Bez napadených pupenů. 

1 Napadeny jednotlivé pupeny nebo max. jednotlivé větve. 

2 Napadení více větví, max. do 1/3 koruny. 

3 Napadení více jak 1/3 koruny do max. 2/3 koruny. 

4 
Strom napaden z více než 2/3. Počínající defoliace (proředění korun vlivem 

opakovaného víceletého napadení pupenů kloubnatkou smrkovou). 
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3. 2 Výsledky 

Hodnocení napadení porostů smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou na trvalých 

plochách v roce 2019 

V roce 2019 bylo na trvalých výzkumných plochách (LS Děčín, Františkovy Lázně, Horní 

Blatná, Klášterec, Kraslice, Litvínov) zhodnoceno celkem 4 728 stromů. 

Z hlediska potenciálního rozložení napadení smrku ztepilého zůstává obdobně jako 

v předchozích letech nejhorší situace s napadením v oblasti LS Litvínov a LS Klášterec. 

K největšímu meziročnímu zhoršení zdravotního stavu došlo na LS Františkovy Lázně (v roce 

2017 napadeno 22 %, v roce 2018 40 % a v roce 2019 již 58 %), ta je ovšem reprezentována 

jedinou výzkumnou plochou. K velmi výraznému zvýšení podílu napadených jedinců došlo na 

LS Klášterec, kde se v průběhu tříletého šetření zhoršil zdravotní stav nejvíce, a to o 24 % (2017 

– 21 %, 2018 – 28 % a v roce 2019 – 45 %). K nárůstu napadených jedinců došlo i na LS 

Litvínov a Horní Blatná (meziroční nárůst o 12 % resp. 10 %; Obr. 2). Podíl napadených jedinců 

na většině lesních správ pravidelně přesahoval 40 % stromů, s výjimkou LS Děčín (kde bylo 

zaznamenáno pouze 19,5 % napadených jedinců, což ale přesto poukazuje na 4% nárůst oproti 

roku 2018). Relativně vysoká četnost napadení smrků na výzkumných plochách zcela 

jednoznačně ukazuje na celoplošné šíření kloubnatky v Krušných horách (Obr. 3).  

Relativně vysoký podíl napadených jedinců na všech lesních správách zůstává v kategorii 1, 

patrný byl i nárůst v kategorii 2, což svědčí o zhoršování zdravotního stavu a o intenzivním 

šíření patogenu (Obr. 3, Tab. 2). Nejhorší situace je na LS Litvínov, kde v kategorii 3 a 4 bylo 

zjištěno celkem 202 jedinců (Tab. 3), což představuje 10 % všech jedinců hodnocených v rámci 

lesní správy. Podobný stav je také na lesní správě Klášterec (108 jedinců v kategoriích 3 a 4, 8 

% hodnocených jedinců na LS). Vzhledem k výraznému nárůstu podílu napadených smrků 

v porostech ostatních lesních správ, je možné konstatovat, že zhoršení zdravotního stavu bylo 

zaznamenáno napříč celým územím Krušných hor. 
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Obr. 2 Srovnání podílu napadených stromů na trvalých výzkumných plochách v letech 2017 - 2019 podle lesních 

správ. 

Tab. 2 Podíl napadených stromů [%] v roce 2019 podle lesních správ. 

LS kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 

Děčín 80 9 7 4 0 

Františkovy Lázně 42 42 14 2 0 

Horní Blatná 58 22 14 4 1 

Klášterec 55 24 12 6 2 

Kraslice 57 22 15 5 1 

Litvínov 48 23 19 7 3 
 

Tab. 3 Počet stromů v jednotlivých kategoriích napadení v roce 2019, podle lesních správ. 

LS kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 

Děčín 187 24 17 10 0 

Františkovy Lázně 21 21 7 1 0 

Horní Blatná 386 142 90 28 9 

Klášterec 698 319 166 77 31 

Kraslice 251 93 64 22 6 

Litvínov 981 484 391 146 56 

Celkem 2524 1083 735 284 102 
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Obr. 3 Podíl napadených stromů v roce 2019 podle kategorií 1 − 4 na jednotlivých lesních správách. 

4 Porovnání hodnocení napadení porostů smrku ztepilého kloubnatkou 

smrkovou v letech 2015 – 2019 

Cílem porovnání let 2015 – 2019 bylo zhodnotit vývoj poškození smrku ztepilého v porostech 

starších 40 let za celé sledované období. 

 

Pro porovnání napadení smrku ztepilého mezi lety 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 byl použit 

stratifikovaný výběr dočasných a trvalých ploch. Přehledová mapa zachycující rozšíření 

napadení kloubnatky smrkové v Krušných horách je na Obr. 4 a tištěná mapa ve velikosti A2 

je součástí výstupů projektu. V roce 2015 se první šetření uskutečnilo v 46 porostech 

nacházejících se na území LS Klášterec a LS Litvínov, v porostu bylo vždy náhodně vybráno 

30 stromů. V roce 2016 proběhlo šetření ve stejných porostech, a dále bylo založeno 20 trvalých 

ploch (zde bylo označeno vždy minimálně 50 stromů). K aktuálnímu porovnání byly použity 

všechny porosty hodnocené v roce 2015 a 2016 (46 a 66 ploch), a trvalé plochy založené v roce 

2017, hodnocené v letech 2018 a 2019, které se nacházely na území LS Klášterec a LS Litvínov, 

a byly starší než 40 let (v roce 2017, 2018 a 2019 – 73 ploch). 

V roce 2015 bylo v hodnoceném porostu průměrně napadeno kloubnatkou 48 % stromů, v roce 

2016 − 44 %, v roce 2017 − 31 %, v roce 2018 – 36 % a v roce 2019 již téměř 50 % (Obr. 5). 
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Toto zjištění prokazatelně potvrzuje trend nárůstu napadení smrku kloubnatkou v oblasti PLO 

1. 

 

Obr. 4 Rozšíření kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae) dle hodnocení procenta napadených stromů na 

trvalých výzkumných plochách 

Při srovnání poškození porostů kloubnatkou smrkovou podle jednotlivých kategorií napadení 

v letech 2015 – 2019 je nutno vzít do úvahy odlišnou metodiku výběru v roce 2015 2016, kdy 

byly ke sledování vybrány nejvíce napadené porosty. V roce 2017 došlo k náhodnému výběru 

ploch smrku ztepilého a jejich systematickému sledování. Propad napadení v roce 2017 tedy 

souvisí se způsobem výběru ploch, nikoliv s meziročním zlepšením stavu. Ten je naopak horší, 

od roku 2017 došlo k nárůstu napadení ve všech kategoriích (Obr. 6). Meziročně se výrazněji 

zvýšil počet napadených jedinců v kategorii 1 (o 7 %) v kategorii 2 (o 3 %), v kategoriích 3 a 

4 o 2 % resp. 1 % (Tab. 4). 
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Obr. 5 Podíl napadených stromů na trvalých výzkumných plochách v letech 2015 − 2019. 

 

 

Obr. 6 Podíl napadených stromů na trvalých výzkumných plochách v letech 2015 − 2019, podle hodnotící škály. 
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Tab. 4 Podíl napadených stromů na výzkumných plochách podle hodnotící škály 0 – 4. 

rok/kategorie 0 1 2 3 4 

2015 52 22 17 7 2 

2016 56 21 15 7 1 

2017 69 13 11 5 2 

2018 64 17 13 5 2 

2019 51 24 16 7 3 

5 Vliv faktorů prostředí na napadení porostů kloubnatkou smrkovou 

Cílem této části bylo determinovat klíčové faktory prostředí (stanovištní, klimatické a další), 

které mohou mít vliv na rozvoj choroby v roce 2019, podle stavu napadení smrku ztepilého 

kloubnatkou smrkovou na trvalých výzkumných plochách. 

V roce 2019 byly podobně, jako v předchozích letech hodnocení, nejméně napadeny mladé 

porosty (věk 1 – 30 let; Obr. 7). Nejmladší hodnocený porost měl věk 9 let (LS Litvínov, revír 

Moldava) a napadení kloubnatkou na něm nebylo zjištěno. Celkem bylo v nejnižší věkové 

skupině napadeno 25 % jedinců (především ve skupině 1 a 2) a je tedy zřejmé, že kloubnatka 

se nadále šíří i v mlazinách a tyčovinách. Napadení v kulturách krátce po jejich založení nebylo 

napadení dosud zjištěno. Nejvíce postižené byla skupina porostů 2, ve věku 31 – 60 let, kde 

bylo napadeno více než 60 % jedinců (více než každý druhý strom). Pouze ve dvou porostech 

skupiny 31 – 60 let nebyl nalezen žádný napadený jedinec (porosty 605D5/2a a 613A5 na LS 

Děčín). Je tedy zřejmé, že porosty smrku ztepilého v tomto stáří patrně vytvářejí nejpříhodnější 

podmínky pro rozvoj a šíření patogenu. Ve 3 věkové skupině 61 – 140 let bylo napadeno 57 % 

jedinců. Obdobně jako v loňském roce 2018 nebyl letos nalezen žádný porost zcela bez 

napadení (v roce 2017 se jednalo o dva porosty na LS Litvínov). Srovnání výsledků mezi roky 

2017, 2018 a 2019 (Obr. 8) ukazuje, že k nejvyššímu meziročnímu zhoršení napadení došlo 

opět v nejstarší věkové skupině 61 – 140 let (o 15 %). V meziročním srovnání bylo 

zaznamenáno výrazné zhoršení i ve skupině 31 – 60 let (12 %). Proti roku 2018 bylo možné 

pozorovat i výraznější zhoršení v nejmladších porostech (7 %). 

Z hlediska vegetační stupňovitosti byl podíl napadených jedinců v jednotlivých kategoriích 

podobný mezi 6. a 7. LVS, podíl napadených jedinců v 4. a 8. LVS vykazovalo odlišný 

charakter. V 6. a 7. LVS podíl napadených jedinců víceméně lineárně klesal s mírou poškození. 

V případě 8. LVS byl patrný vyšší podíl napadených jedinců v kategoriích 1 a 2, zajímavý byl 

i podíl jedinců v kategorii 4, který činil téměř 4 %. Ve 4. LVS byl výrazný podíl napadených 

jedinců v kategorii 1 (Obr. 9). Většina hodnocených porostů se nacházela v 6. a 7. LVS, v 8. 
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LVS bylo hodnoceno šest porostů. K největšímu nárůstu napadení došlo v 4. LVS a to o 26 %, 

nicméně součástí hodnocení byly pouze dva porosty v tomto LVS. V 6. LVS, kde bylo 

hodnoceno 39 porostů došlo k nárůstu o 12 %, v 7. LVS s celkem 58 porosty o 11 % a v 8. LVS 

(6 porostů) o 12 % oproti loňskému roku. Na základě těchto údajů je možné říci, že došlo 

k výraznému zhoršení napříč všemi vegetačními stupni s nejvyšším nárůstem v 6. a 8. LVS 

(Obr. 10). 

Při porovnání vlivu stáří porostu a LVS na míru napadení je velice výrazný podíl napadených 

porostů v 8. LVS u věkové skupiny 61 – 140 let (Obr. 11), který může souviset se 

susceptibilitou řídce rostoucích starých stromů za neobvyklého průběhu klimatických jevů 

v posledních letech. Tento trend můžeme sledovat i v případě 8. LVS a nejmladších věkových 

tříd. Stabilně vysoká míra napadení porostů se u všech LVS vyskytuje ve věkové skupině 

31 – 60 let. 

 

Obr. 7 Podíl napadených stromů v porostu podle věkových skupin. Hodnoceno v roce 2019 na trvalých 

plochách. 
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Obr. 8 Podíl napadených stromů v porostu podle věkových skupin. Srovnání výsledků na trvalých výzkumných 

plochách v letech 2017 - 2019. 

 

Obr. 9 Podrobnější členění podílu napadených stromů do kategorií 0 − 4 podle lesních vegetačních stupňů. 

Hodnoceno v roce 2019 na trvalých plochách. 
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Obr. 10 Srovnání hodnocení napadených stromů v letech 2017 - 2019 v různých lesních vegetačních stupních na 

trvalých výzkumných plochách. 

 

Obr. 11 Podíl napadených smrků v 6., 7. a 8. LVS podle věku porostu. Hodnoceno v roce 2019 na trvalých 

výzkumných plochách. 
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Hodnocené porosty byly v roce 2019 rovněž porovnávány z hlediska stanoviště 

ovlivněné/neovlivněné vodou. Mezi vodou ovlivněné byly zahrnuty edafické kategorie − V, O, 

P, Q, G, R, mezi vodou neovlivněné – S, M, K, Z. Podle kategorií napadení smrků (0 – 4) byl 

mírně vyšší podíl poškozených stromů na stanovišti neovlivněných vodou. Celkový trend 

v zastoupení napadených stromů v jednotlivých kategoriích byl mezi oběma typy stanovišť 

podobný. U kategorie 1, 2 a 3 byl zjištěn mírně vyšší podíl napadených stromů na stanovišti 

neovlivněném vodou. U kategorie 4 byl vyšší podíl na stanovištích ovlivněných vodou, a to o 

necelých 0,5 % (Obr. 12). Při porovnání faktorů LVS a stanoviště byla zjištěna relativně vyšší 

míra napadení stromů na vodou neovlivněných stanovištích v 6. a 7. LVS (46 % resp. 50 %) 

proti stanovišti ovlivněném vodou v 6. LVS (43,5 %), v 7. LVS (41 %). Naopak v 8. LVS 

vykazovala vyšší míru napadení stanoviště vodou ovlivněná, a to téměř o 14 % – (Obr. 13). Při 

porovnání hodnocení mezi roky 2017 – 2019 byl v roce 2019 zaznamenán znovu nárůst 

napadení na obou typech stanovišť, oproti roku 2018 o zhruba 11 % (Obr. 14). Vzhledem k 

opakovaným výrazným obdobím sucha mohou být stromy zvyklé na vyšší příjem vláhy více 

stresovány a citlivěji reagovat na napadení patogenem. 

 

 

Obr. 12 Členění podílu napadených smrků do kategorií 0 − 4 podle stanoviště. Hodnoceno v roce 2019 na 

trvalých výzkumných plochách. 
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Obr. 13 Porovnání podílů napadených smrků v 6., 7. a 8. LVS podle stanoviště. Hodnoceno v roce 2019 na 

trvalých výzkumných plochách. 

 

Obr. 14 Podíl napadených smrků podle stanoviště. Srovnání výsledků v letech 2017 -  2019 na trvalých 

výzkumných plochách. 
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Podle údajů LHP se hodnocené porosty nacházely dominantně ve třech kategoriích pásma 

ohrožení imisemi (A, B a C), kategorie D byla zastoupena marginálně. V kategorii D bylo 

napadeno 63 % jedinců, ale hodnoceny byly pouze dvě plochy. Obdobně jako vloni bylo vyšší 

procento napadených stromů zjištěno v pásmu B (53 %) – (kategorie napadení 1 – 4), 

následované porosty v pásmu C (45 %). Nejmenší napadení bylo zjištěno v pásmu A (35 %) – 

(Obr. 15). Při porovnání věku porostů a pásma ohrožení imisemi byl nejvyšší podíl napadených 

stromů u všech pásem ve věkové skupině 31 – 60 let (v pásmu B 64 %, v pásmu A 56% a 

v pásmu C 54 %). Vysoké procento napadení bylo zjištěno i v pásmech ohrožení B (61 %) a C 

(54 %) ve věkové skupině 61 – 140 let (Obr. 16), zastoupení starších smrkových porostů 

v pásmu ohrožení imisemi A bylo oproti loňsku 12 % vyšší. Z pohledu pásem ohrožených 

imisemi bylo v roce 2019 nejvíce napadeno pásmo D (63 %), jednalo se ale o plochy dozaložené 

v roce 2018 po větrné kalamitě, které byli pouze 2 a ve věkových skupinch 2 a 3. Srovnání 

hodnocení v letech 2018 a 2019 potvrzuje trend nárůstu napadení smrků patogenem tak jako u 

ostatních faktorů, a to ve všech třech pásmech ohrožení imisemi. Nejvyšší nárůst napadení byl 

v pásmech A, B a D (12 %), v pásmu C došlo o zvýšení napadení o 9 % (Obr. 17). Při porovnání 

mezi roky 2017, 2018 a 2019 bylo zjištěno nejvyšší procento napadených stromů v pásmu 

ohrožení B, nižší v pásmu C a nejnižší v pásmu A. 

 

Obr. 15 Porovnání napadení smrku kloubnatkou smrkovou podle pásma ohrožení imisemi a kategorií napadení. 

Hodnoceno v roce 2019 na trvalých výzkumných plochách. 
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Obr. 16 Porovnání napadení smrku kloubnatkou smrkovou podle pásma ohrožení imisemi a věku porostu. 

Hodnoceno v roce 2019 na trvalých výzkumných plochách. 

 

Obr. 17 Podíl napadených smrků podle pásma ohrožení imisemi. Srovnání výsledků z let 2017 - 2019 na 

trvalých výzkumných plochách. 
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Dalším z hodnocených faktorů byl vliv umístění stromu v porostu na napadení kloubnatkou 

smrkovou. Srovnáním hodnocených let 2018 a 2019 byl zaznamenán nárůst napadených stromů 

v roce 2019, jak na okraji, tak uvnitř porostu (Obr. 18). Porovnáním okrajové a vnitřní části 

porostu vzhledem k vegetační stupňovitosti bylo v 8. LVS zjištěno významně vyšší napadení 

uvnitř porostů (58 %). V 6. LVS byl rozdíl proti roku 2018 (3 %) a v 7. LVS pouhé 1 % (Obr. 

19). Srovnáním věkových skupin s postavením stromů v porostu nebyl zaznamenán významný 

rozdíl vě věkové skupině 1 – 30 let. U věkové skupiny 31 – 60 byl zjištěn vyšší podíl 

napadených jedinců na okraji (o 8 %), naopak u skupiny 61 – 140 let byl mírně vyšší podíl 

napadení uvnitř porostu (o 6 %; Obr. 20). Srovnání mezi roky 2017 a 2019 je patrný nárůst 

podílu napadených jedinců jak uvnitř, tak na okraji porostu (Obr. 18). 

 

Obr. 18 Porovnání vnitřní a okrajové části porostu z hlediska napadení smrku kloubnatkou smrkovou. Srovnání 

výsledků z let 2017 - 2019 na trvalých výzkumných plochách. 
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Obr. 19 Porovnání vnitřní a okrajové části porostu z hlediska napadení smrku kloubnatkou smrkovou a vegetační 

stupňovitosti. Hodnoceno v roce 2019 na trvalých výzkumných plochách. 

 

 

Obr. 20 Porovnání vnitřní a okrajové části porostu z hlediska napadení smrku kloubnatkou smrkovou a věku 

porostu. Hodnoceno v roce 2019 na trvalých výzkumných plochách. 
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K nejvyššímu nárůstu napadení v letech 2017 – 2019, tedy za celé sledované období, došlo 

v porostech se zakmeněním 8 (32 %) k nejnižšímu naopak u porostů se zakmeněním 10 (11 %). 

Při porovnání meziroční změny napadení s ohledem na zakmenění byl zaznamenán nárůst 

napadení ve všech zastoupených kategoriích (6, 7, 8, 9, 10). K nejvyššímu nárůstu napadení 

došlo u zakmenění 7 (o 13 %), následovalo zakmenění 8 (12,5 %), zakmenění 9 (11 %) a 

zakmenění 6 (10 %) a 10 (7,5 %) – (Obr. 21). Porovnáním interakce věkové skupiny a 

zakmenění bylo zjištěno nejvyšší napadení porostů se zakmeněním 7 (2. věková skupina – 70 

% napadených jedinců) a 9 (3. věková skupina – 72 % jedinců). Nejnižší napadení vykazovaly 

porosty nejmladší věkové skupiny. Nejhůře se napříč všemi skupinami jeví porosty ve věku 31-

60 let, nejlépe dopadly při hodnocení porosty se zakmeněním 6 a 10 (Obr. 22).  

 

Obr. 21 Porovnání napadení smrku kloubnatkou smrkovou podle zakmenění. Srovnání výsledků z let 2017 - 

2019 na trvalých výzkumných plochách. 
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Obr. 22 Celkové porovnání napadení smrku kloubnatkou smrkovou podle zakmenění a věku porostu. Hodnoceno 

v roce 2019 na trvalých výzkumných plochách. 

6 Analýza faktorů prostředí ovlivňující rozsah napadení kloubnatky 

smrkové na smrku ztepilém 

Cílem bylo statisticky zhodnotit vliv různých faktorů prostředí na míru napadení smrku 

ztepilého kloubnatkou smrkovou, pro účely následné predikce do lesních porostů v PLO 1. 

6. 1 Metodika 

Hodnocení provedená v letech 2017 až 2019 byla použita k tvorbě modelu, pomocí kterého by 

bylo možné predikovat napadení kloubnatkou smrkovou ve všech porostech smrku ztepilého 

v PLO 1, v rámci podmínek prostředí vyskytujících se na síti výzkumných ploch. Z celkového 

počtu 103 výzkumných ploch bylo do modelu zahrnuto 87, které tvořily kompletní šestici – 

sled ploch zachycující systematicky tři věkové skupiny (7-30 let, 31-60 let, 61-140 let) 

v kombinaci se stanovišti ovlivněnými a neovlivněnými vodou, v rámci jednoho LVS (6., 7. a 

8.). Závisle proměnnou modelu bylo zvoleno průměrné napadení porostu. Jedná se o hodnotu 

napadení stromu kloubnatkou dle klasifikace PEŠKOVÁ et al. (2016) přiřazenou každému stromu 

na výzkumné ploše, z které byl vypočítán aritmetický průměr. Daná veličina tak zachycuje 

intenzitu napadení kloubnatkou v kombinaci s rozsahem poškození.  
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Mezi závislé (vysvětlující) proměnné byly zařazeny: 

- zakmenění – klasická veličina HÚL vyjadřující relativní hustotu porostu. Zakmenění 

použité v modelu bylo zjišťováno v rámci dendrometrických šetření, kdy byla měřena 

tloušťka každého stromu a skutečná výměra trvalé výzkumné plochy. Výpočtem reálné 

kruhové základny s použitím AVB1 šetřené plochy a převodem na 1 ha s následným 

podělením kruhovou základnou tabulkovou (SUROVÝ in verb.), bylo zjištěno skutečné 

zakmenění porostu. Pro účely porovnání vlivu zakmenění v modelu byly vybrány pouze 

porosty nad 31 let věku. Pro prosty mladší než 31 let byla použita hodnota zakmenění 

z LHP. 

- vzdálenost výzkumné plochy od nejbližšího porostu smrku pichlavého [v metrech]. 

Proměnná byla zjišťována měřením v ArcGIS. 

- rok hodnocení [2017, 2018, 2019]. 

- lesní vegetační stupeň – charakteristika stupňovitosti lesní vegetace dle typologického 

systému ÚHÚL, do modelu byly zahrnuty výzkumné plochy v LVS 6., 7. a 8. Byl použit 

údaj z LHP.  

- ovlivnění vodou – kategorická proměnná nabývající dvou hodnot [vodou ovlivněné a 

vodou neovlivněné]. Mezi vodou ovlivněné byly zahrnuty edafické kategorie − V, O, P, Q, 

G, R, mezi vodou neovlivněné – S, M, K, Z, dle typologického systému ÚHÚL. Byl použit 

údaj z LHP. 

- Imise – pásmo ohrožení imisí, kategorická proměnná [ A, B, C]. Byl použit údaj z LHP.  

- Věk – aktuální věk porostu podle LHP, prolongovaný k roku 2019. 

 

Vzhledem k tomu, že systém ploch byl navržen v split-plot designu (kompletní šestice), bylo 

nutné použít lineární model se smíšenými efekty, kde příslušná šestice byla zadána jako nested, 

a zohledněno bylo rovněž opakované hodnocení stejné plochy (PEKÁR et BRABEC, 2012). 

Zjednodušení modelu probíhalo podle postupů uvedených v CRAWLEY (2013) a PEKÁR & 

BRABEC (2009). Tvorba modelu probíhala postupným zjednodušováním modelu se všemi 

proměnnými bez interakcí. Po získání modelu obsahujícího pouze statisticky významné 

                                                 
1 Absolutní výšková bonita 
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parametry byly postupně testovány modely se všemi kombinacemi druhé interakce faktorů. 

Rozhodčím kritériem bylo Akaikeho informační kritérium a kvalita proložení reziduí proti 

predikovaným hodnotám. Nejlepší z vytvořených modelů byl: lme (průměrné napadení porostu 

~ Zakmenění+Rok+Věk+Věk:Zakmenění, random=~1|Šestice/Porost). Pro možnost predikce 

byl model rozšířen o náhodný intercept každé šestice, reprezentující různou úroveň napadení 

kloubnatkou v dané oblasti. 

Predikované hodnoty modelu mají poměrně dobrou shodu s pozorovanými hodnotami (Obr. 

23). Faktory významné pro stupeň napadení kloubnatkou smrkovou jsou zobrazeny v ANOVA 

tabulce (Tab. 5). Z lesnického hlediska (pěstování lesa) jsou důležité faktory zakmenění a věk. 

Jejich interpretace však není provozně zcela jednoznačně uchopitelná.  

6. 2 Výsledky 

Napadení nejmladších porostů ve stadiu mlazin je do cca 20 let velice nízké, vyskytují se pouze 

jednotlivě napadené pupeny. Od 25 do 75 let napadení kloubnatkou narůstá s kulminací kolem 

55 let věku. Od cca 76 let se napadení kloubnatkou udržuje na stejné úrovni (Obr. 24 a 25). Na 

základě těchto zjištění, jsme pro potřebu modelu modifikovali původní věkové skupiny do 24 

let, 25 – 75 let a 76 až 135 let. Veličina zakmenění má komplikovanější průběh. Pokud budeme 

generalizovat, tak relativně nižší napadení kloubnatkou bylo zjištěno při plném zakmenění (10) 

a naopak při řídkém zakmenění (<6) viz Obr. 26. Když však zobrazíme průběh zakmenění podle 

modifikovaných věkových skupin (Obr. 27), je zřejmé, že nižší míra napadení kloubnatkou při 

zakmenění 10 byla způsobena vyšším zastoupením mladších porostů, u kterých je celkově 

napadení nízké a navíc vzhledem k obtížnému způsobu zjišťování, není zakmenění v tomto 

mladém věku zcela spolehlivý ukazatel. Obecně je interpretace zakmenění v mladých porostech 

problematická (viz Obr. 28). Z grafů 4 a 5 je zřetelné největší poškození při zakmenění 8. 

Statisticky významná interakce zakmenění a věku nám ukazuje na odlišný trend v napadení 

mezi těmito faktory. Z výsledků ve věkové skupině "25 - 75" let bylo nejnižší napadení 

kloubnatkou při zakmenění <6 a nejvyšší při zakmenění <10. Ve věkové skupině "76 - 135" 

bylo naopak nejvyšší napadení v řidších porostech (zakmenění <6) a napadení v plném 

zakmenění (10) patřilo k nejnižším (Obr. 28). 
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Obr. 23 Hodnoty predikované výsledným modelem a pozorované hodnoty 

Tab. 5 ANOVA výsledného modelu lme (průměrné napadení porostu ~ Zakmenění+Rok+Věk+Věk : 

Zakmenění, random=~1|Šestice/Porost). 

 

 

Obr. 24 Závislost napadení porostu smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou na věku porostu. Modrá linie 

představuje vyhlazovací křivku modelu. Body jsou vyjadřují stupeň napadení hodnoceného porostu kloubnatkou 

v roce 2019, a barevné označení bodu reprezentuje pěti stupňový faktor Zakmenění, kde zakmenění pod hodnotu 

6 bylo sloučeno do jedné třídy. 

numDF denDF F-value p-value

(Intercept) 1 170 89,06674 <,0001

Zakmeneni 4 170 3,50986 0,0088

Rok 2 170 44,6611 <,0001

Vek 1 170 20,50206 <,0001

Zakmeneni:Vek 4 170 5,4211 0,0004
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Obr. 25 Závislost napadení porostu smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou na věku porostu. Modrá linie 

představuje vyhlazovací křivku modelu. Body jsou vyjadřují stupeň napadení hodnoceného porostu kloubnatkou 

v roce 2019, a barevné označení bodu reprezentuje hod 

 

Obr. 26 Krabicový graf závislost napadení porostu smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou na zakmenění. 
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Obr. 27 Závislost napadení porostu smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v roce 2019 na zakmenění, jakož to 

diskrétní numerické veličiny. Modrá linie představuje vyhlazovací spline křivku. Body byly kolorovány podle tří 

věkových tříd "5 - 24","25 - 75","76 – 135 hodnoceného porostu. 

 

 

Obr. 28 Krabicový graf závislost napadení porostu smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou na zakmenění. 

Jednotlivé krabicové grafy reprezentují pěti stupňový faktor Zakmenění, kde zakmenění pod hodnotu 6 bylo 

sloučeno do jedné třídy. Krabicové grafy byly rozděleny do tří věkových tříd "5 - 24","25 - 75","76 - 135" a 

barevně odlišeny. 

Jelikož výsledný model těsně popsal zdrojová data (viz Obr. 23), bylo přistoupeno k predikci 

do všech porostních skupin smrku ztepilého. Před aplikací vypočteného modelu na celou oblast 

PLO 1 bylo nutné nejprve zařadit jednotlivé porosty se zastoupením smrku ztepilého k šesticím 

použitým k vytvoření modelu. Nad oblastí Krušných hor byla tvořena síť Thiessenových 
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polygonů, rozčleňujících prostor dle vzdálenosti k nejbližšímu zájmovému bodu (zde trvalé 

výzkumné ploše využité k vypočtení modelu). Jednotlivé porosty pak byly přiřazeny dle 

příslušnosti do polygonů této sítě. V případech, kdy body jedné šestice náležely ke stejnému 

LVS a tento přesahoval do Thiessenova polygonu sousední jiné, šestice primárně reprezentující 

jiný LVS, byly porostní skupiny sousední přesahující šestice zařazeny s ohledem na LVS. 

Intercepty každé šestice a koeficienty modelu pro zakmenění, věk a jejich kombinaci byly 

projektovány do roku 2017, 2018 a 2019. Vznikly tak mapy predikce výskytu kloubnatky 

smrkové v zájmovém území (Obr. 29, 30, 31), ohraničené rozsahem měření veličin vstupujících 

do modelu, tj. LVS 6., 7. a 8. Mapy predikce výskytu kloubnatky smrkové jsou v měřítku 1 : 

220 000 v tištěné formě výstupem řešeného projektu. Dále byl připraven mapový atlas 

zobrazující predikci pro rok 2019 na úrovni porostů – v měřítku 1 : 10 000. 

 

 

Obr. 29 Predikční model intenzity napadení smrku ztepilého (Picea abies) kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces 

piceae) v Krušných horách pro rok 2017. 
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Obr. 30 Predikční model intenzity napadení smrku ztepilého (Picea abies) kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces 

piceae) v Krušných horách pro rok 2018. 

 

 

 

Obr. 31 Predikční model intenzity napadení smrku ztepilého (Picea abies) kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces 

piceae) v Krušných horách pro rok 2019. 

7 Hodnocení napadení kultur smrku ztepilého v lokalitách se silným 

infekčním tlakem kloubnatky smrkové 

Cílem tohoto výzkumu bylo sledovat možné šíření patogenu v kulturách smrku ztepilého. 

7. 1 Metodika 

V letech 2017 – 2019 probíhalo hodnocení napadení kloubnatkou smrkovou v kulturách smrku 

ztepilého, které byly založené v roce 2014. V průběhu vegetační sezony bylo v deseti porostech 

na padesáti stromech (101A03, 101E03, 103D03, 108C04a, 112B03, 118B03, 120D04, 

124D03a, 117D03, 111D04) na revíru Český Jiřetín. Porosty se nacházely v oblastech 
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s vysokým infekčním tlakem kloubnatky z okolních porostů. Na jednotlivých sazenicích bylo 

na pupenech zjišťováno napadení patogenem. 

7. 2 Výsledky 

V průběhu hodnocení na žádném z posuzovaných stromů nebyla přítomnost houby na 

pupenech potvrzena. V sousedství porostu 101E3 na přirozeném zmlazení smrk 

u ztepilého, však bylo již v roce 2017 zjištěno na pěti stromech z dvaceti hodnocených napadení 

jednotlivých pupenů kloubnatkou smrkovou. 

 

8 Biologie patogenu a epidemiologie choroby 

 

Jedním ze základních předpokladů pochopení zákonitostí, kterými se patogen řídí a pro odhad 

jeho patogenity je poznání jeho životního cyklu. Soulad životního cyklu s přírodními 

podmínkami je nutným předpokladem pro úspěšné šíření, a naopak nepříznivé podmínky 

mohou šíření tlumit nebo mu zcela zamezit. V případě kloubnatky smrkové se životním cyklem 

v přírodních podmínkách zabývají především novější práce z oblasti Krušných hor. Z prací 

vyplývá, že celý životní cyklus je dvouletý. V prvním roce se na přelomu jara a léta napadené 

pupeny nejprve pokrývají pavučinovým hnědým, později korkovým tuhým černým bazálním 

stromatem ŠEFL (2013). Na něm se záhy vytvářejí kulovité povrchové pyknidy konidiového 

stádia velikosti okolo 500 µm (SOUKUP et PEŠKOVÁ, 2009). Plodnice pohlavního stádia 

(teleomorfy), které produkuji askospory, se obvykle vyvíjejí na přelomu léta a podzimu, 

většinou na stejném místě (PEŠKOVÁ et al., 2016). PEŠKOVÁ et SOUKUP (2013) uvádějí, že při 

terénním průzkumu v Krušných horách do roku 2013 se jen ojediněle podařilo nalézt fertilní 

plodnice na smrku pichlavém, jak s konidiemi, tak s askosporami zároveň. Toto zjištění je v 

souladu s informací publikovanou ČERNÝ et al. (2016), který uvádí, že teleomorfy se typicky 

vyvíjejí rok po napadení a produkci konidií. K infekci pupenů může dojít jak konidiemi, tak 

askosporami (CASAGRANDE, 1969; SOUKUP et PEŠKOVÁ, 2009). Produkce konidií probíhá 

během celé vegetační sezóny, i když na jednotlivých stanovištích obvykle pouze po krátkou 

dobu (PEŠKOVÁ et al., 2016). Vrcholem sporulace konidií dle terénních šetření v roce 2015 byl 

konec července. Vrchol produkce askospor byl zaznamenán v srpnu (ČERNÝ et al., 2016). 

Zjištění této práce shrnuje (Obr. 32). 
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Obr. 32 Schéma životního cyklu patogenu (šrafované šipky znázorňují období zvýšeného výskytu, tečkované 

vyjadřují sporadický výskyt; modrá barva je asociována s nepohlavním stádiem, oranžová s pohlavním stádiem) 

(sestaveno autorem dle ČERNÝ et al., 2016). 

Šíření konidiemi je zřejmě zajišťováno převážně rozstřikem kapek deště a větrem. V menší 

míře může působit šíření pohyb bezobratlých živočichů nebo jiných zvířat. Askospory, 

charakteristické tlustými stěnami, jsou schopné lépe přežít v nehostinných podmínkách. 

Napadení, s ohledem na vrchol sporulace, probíhá nejčastěji v létě, nicméně příležitostné 

napadení z nových vyrostlých pyknid na jaře není možné vyloučit. Patogen může přežít ve 

formě mycelia v pletivech pupenů (SCHNEIDER et DAEBELER, 1968 in ČERNÝ et al., 2016) nebo 

možná za šupinami pupenů v podobě askospor (ČERNÝ et al., 2016). Je pravděpodobné, že 

patogen je schopen růstu i v teplých periodách zimy, nicméně tento růst je pomalý. Optimální 

teplotou k růstu je 13 – 18 °C, jedná se o patogena psychrofilní povahy (ČERNÝ et al., 2016). 

S ohledem na možnosti monitoringu jsou důležité projevy napadení. Typickým projevem 

napadení kloubnatkou smrkovou je výskyt bazálního stromatu na pupenech. Díky napadení 

dochází buď k úplnému přerušení růstu výhonu a jeho odumření, nebo ke změně jeho 

morfologie. Výhony jsou zduřelé, silně zkrácené, často ohnuté. Výhony, které nebyly napadeny 

tak silně, aby odumřely, mají často netypické postavení a vyrůstají do nejrůznějších směrů. Po 

odumření terminálního pupenu výhonu často přebírají jeho funkci boční pupeny, což vede ke 

vzniku pro napadení kloubnatkou smrkovou typickému vzhledu koruny. Díky tomuto projevu 

je možné na napadení kloubnatkou usuzovat i okulárním posouzením ze země. Napadení je 

možné zaměnit s projevy napadení korovnic rodu Sacchiphantes. Dalším projevem napadení je 

snížení listové plochy asimilačního aparátu postižených stromů. Vlivem napadení pupenů 

dochází k redukci, nebo úplnému potlačení schopnosti obnovovat asimilační aparát, co při 

přetrvávající infekci vede až k odumření hostitele. Letálnost napadení pro jednotlivé pupeny 
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zmiňuje PEŠKOVÁ et SOUKUP (2013), kteří při terénních šetřeních v Krušných horách zjistili, že 

houba byla schopna zahubit i pupeny, u kterých plodnice nepokrývaly ani 50 % povrchu. Z 

hlediska proliferace je zřejmě rozhodující napadení apikálního meristému. ČERNÝ et al. (2016) 

zmiňuje, že v některých případech, kde nebyl apikální meristém pupenu poškozen, dokázaly 

pupeny infekci přežít.  

8. 1 Hodnocení sporulace kloubnatky smrkové na pupenech z pokácených smrků 

Cílem hodnocení sporulace bylo posoudit možnost ponechání nezpracovaného klestu smrku 

ztepilého napadeného kloubnatkou smrkovou v porostech vzhledem k riziku následného šíření 

infekce na zdravé stromy.  

8. 1. 1 Metodika 

Na LS Litvínov, revír Český Jiřetín byly v měsíčním intervalu od 25. 7. do 30. 9. 2018 ve třech 

porostech (115A7a, 119D6, 113E5a) káceny vzorníky smrku ztepilého napadeného 

kloubnatkou smrkovou.  

V roce 2019 byly káceny vzorníky v porostech (121C6 resp. 121C9, 108B6, 301D5a) v období 

od 25. 7. do 20. 11. (čtyři termíny kácení). 

Z čerstvě pokácených stromů byly odebírány vzorky větví s pupeny. Klest byl následně 

ponecháván na místě a v měsíčních intervalech byly opakovaně odebírány vzorky větví s 

pupeny. V laboratoři byl sledován vývoj spor z odebraných vzorků. Celkem bylo v letech 2018 

– 2019 odebráno 21 vzorků, na každém z nich bylo vyšetřeno minimálně 10 napadených 

pupenů. 

8. 1. 2 Výsledky 

Z výsledků hodnocení sporulace v roce 2018 vyplývá, že na čerstvě pokácených stromech 

v červenci až září 2018 byl zjištěn slabý, středně silný až silný výskyt konidií. Na ponechaném 

klestu byly konidie (spory nepohlavního stadia) zjištěné po jednom, dvou i čtyřech měsících od 

vzniku klestu tj. i na odběrech z listopadu 2018. Při následné kontrole za rok po pokácení (19. 

9. 2019) byl zjištěn slabý až středně silný výskyt konidií na klestu pocházejícího z července a 

srpna 2018 (Tab. 6). Z uvedeného zjištění vyplývá, že k největší infekci konidiemi dochází 

především v letních měsících a jedná se o primární infekční agens. 
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Askospory (spory pohlavního stadia) byly na všech třech čerstvě pokácených vzornících 

zjištěny v slabém množství. Po jednom až čtyřech měsících po pokácení byly na ponechaném 

klestu askopory ve slabém množství rovněž přítomny.  

Vyhodnocením pokusu na čerstvě pokácených stromech i na ponechaném klestu byla sporulace 

patogenu zaznamenána od července do září. 

Tab. 6 Přehled sporulace kloubnatky smrkové z pokácených vzorníků v roce 2018, včetně odběrů z roku 2019 

(konidie/askospory – slabý výskyt x, středně silný výskyt xx, silný výskyt xxx, / odběr v daném termínu nebyl 

proveden). 

 

V roce 2019 byl zjištěn silný výskyt konidií na čerstvě pokácených/ stromech v červenci a září, 

středně silný a slabý výskyt v srpnu a září (Tab. 7). Na ponechaném klestu byl slabý výskyt 

konidií zjištěn po jednom i dvou měsících. Z listopadového odběru nebyly na ponechaném 

klestu za jeden, dva a tři měsíce zjištěné žádné konidie.  

Slabý a středně silný výskyt askospor byl u všech třech vzorníků zjištěn v měsíci kácení 

(červenec, srpen, září). Na klestu byly askopory ve slabém množství rovněž potvrzeny za jeden 

a dva měsíce po kácení.  

Největší produkce spor (konidie, askospory) v roce 2019 byla zaznamenána od července do 

září, jak u čerstvě pokácených stromů, tak na klestu. 

Tab. 7 Přehled sporulace kloubnatky smrkové z pokácených vzorníků v roce 2019 (konidie/askospory – slabý 

výskyt x, středně silný výskyt xx, silný výskyt xxx,  / odběr v daném termínu nebyl proveden). 

 

č.porostu/vzorník Datum kácení

25.07.2018 

konidie

25.07.2018 

askospory

21.08.2018 

konidie

21.08.2018 

askospory

28-30.09.2018 

konidie

28-30.09.2018 

askospory

02.11.2018 

konidie 

02.11.2018 

askospory

19.09. 2019 

konidie

19.09.2019 

askospory

14.11.2019 

konidie

14.11.2019 

askospory

115A7a

I/1 25.07.2018 x x xx x x x xx nic nic nic

I/2 21.08.2018 xx x nic x xx nic nic nic

I/3 28.09.2018 xx xx x x nic nic nic nic

119D6

II/1 25.07.2018 xxx x xxx xx xxx x nic x

II/2 21.08.2018 xx xx x x

II/3 29.09.2018 xx x xx nic

113E5a

III/1 25.07.2018 xx x xxx xx xx nic nic nic nic nic

III/2 21.08.2018 xxx xx x x x jen 1 nic nic

III/3 30.09.2018 x nic nic nic nic nic

č.porostu/vzorník Datum kácení

25.07.2019 

konidie

25.07.2019 

askospory

15.08.2019 

konidie

15.08.2019 

askospory

19.09.2019 

konidie

19.09.2019 

askospory

20.11.2019 

konidie 

20.11.2019 

askospory

121C6 a 121C9

I/1 25.07.2019 xxx x x x x x nic nic

I/2 15.08.2019 nic x xx nic nic nic

I/3 19.09.2019 xx xx nic nic

I/4 14.11.2019 nic nic

108B6

II/1 25.07.2019 xxx xx xxx 1 askospora x 1 askospora nic nic

II/2 15.08.2019 xx nic x xx nic nic

II/3 19.09.2019 x xx nic 2 askospory

II/4 14.11.2019 nic nic

301D5a

III/1 25.07.2019 xxx x x x nic nic

III/2 15.08.2019 xx x nic 4 askospory nic nic

III/3 19.09.2019 xxx xx 2 konidie 2 askospory

III/4 14.11.2019 x x
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8. 2 Hodnocení sporulace kloubnatky smrkové na pupenech napadených smrků 

Cílem hodnocení bylo sledování životního cyklu, především rozvoje konidií a askospor 

kloubnatky smrkové na pupenech smrku ztepilého. 

V průběhu let 2016 – 2019 byly pro hodnocení sporulace odebírány vzorky větví smrku 

ztepilého s pupeny napadenými patogenem. Celkem bylo odebráno 59 vzorků z různých částí 

Krušných hor, převážná část odběrů byla z oblasti Litvínova a Klášterce, kde bylo největší 

ohnisko infekce. Odběry probíhaly od března do listopadu (jeden odběr proběhl v lednu 2019). 

Vzorky byly v laboratoři mikroskopicky vyšetřeny, byla u nich stanovena přítomnost spor 

(konidie, askospory) a byla provedena jejich kvantifikace (slabý výskyt, středně silný, silný). 

Z 59 vzorků byla přítomnost spor potvrzena na 25 vzorcích. Konidie byly na pupenech nalézány 

od března do srpna, se silnou produkcí v červenci, zajímavý byl nález konidií při lednovém 

odběru. ZÝKA et al. (2018) uvádí, že na smrku pichlavém se na pupenech pyknidy objevují 

v průběhu června a července, kdy dochází k maximální produkci konidií. Naše výsledky na 

smrku ztepilém ukazují na silný výskyt konidií i v září.  

Askospory byly na našich odběrech zjišťovány od dubna do srpna se silnou produkcí v letních 

měsících (červen, červenec). ZÝKA et al. (2018) uvádí, že kulminace askospor byla na smrku 

pichlavém zjištěna v srpnu, přičemž slabší výskyt byl pozorován již v červenci a poslední 

v září. 

Výsledky našeho monitoring potvrzují zjištění uvedená v literatuře. Hlavní období výskytu 

zralých spor je v letních měsících s kulminací v červenci, následně množství spor postupně 

klesá až do září. Přesto se však spory mohou vyskytovat i v listopadu.  

Výzkum realizovaný na ponechaných těžebních zbytcích ukazuje, že v pyknidách jsou konidie 

přítomné zhruba stejnou dobu jako na živém hostiteli. Doporučení, která z uvedených závěrů 

plynou, že v případě odstraňování stromů za účelem snížení infekčního tlaku je nejvhodnější 

provést zásah před začátkem sporulace, tedy do června. Pokud se toto odstranění nestihne do 

června, bude mít pozitivní dopad na snížení infekčního tlaku, i odstranění provedená později, 

nejlépe však do konce září. Následně jsou plodnice většinou prázdné nebo již nejsou klíčení 

schopné a největší infekční tlak již odezněl.  

Závěrem je možné uvést, že z ponechaných těžebních zbytků se mohou stále uvolňovat spory, 

po dobu, která je stejná jako na živém hostiteli. Odstranění těžebních zbytků je tak nutné pro 

úplnou eliminaci rizika infekce patogenem. Toto opatření má především význam v oblastech 

s menším infekčním tlakem, kde má ještě smysl tímto zásahem snížit napadení čerstvých 

pupenů. Odstranění klestů s napadenými pupeny se sníží potenciální zdroj inokula patogenu. 
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Další výzkumy, které řeší problematiku ponechávání těžebních zbytků na místě, z hlediska 

infekce nového hostitele uvádí např. u patogenu Diplodia pinea (OBLINGER et al. 2011) na 

borovicích, že konidie mohou být přítomny 6 až 18 měsíců po těžbě, jejich klíčivost se sice 

snižuje, avšak mohou být klíčení schopné i do 5let po ponechání těžebních zbytků. Klíčivost a 

možná infekce spor závisí na řadě dalších faktorů, jako je průběh počasí, zda jsou plodnice 

v kontaktu s půdou nebo na hromadě klestu atd. 

8. 3 Vliv meteorologických veličin na napadení smrků kloubnatkou smrkovou  

Cílem tohoto výzkumu bylo posouzení vztahu mezi napadením porostu ve věku 30 – 60 let (na 

trvalých výzkumných plochách) a vybranými meteorologickými veličinami. 

 

8. 3. 1 Metodika 

Měření meteorologických veličin probíhalo na trvalých výzkumných plochách pouze 

v porostech druhé věkové skupiny. Hlavním důvodem bylo množství ploch a s tím související 

nákladnost měření. Meteorologické faktory proto nebylo možné přímo použít v rámci tvorby 

predikčního modelu a jejich vliv na míru napadení porostů kloubnatkou smrkovou byl 

vyhodnocen separátně. K porovnání byl použit klasický Pearsonův korelační koeficient a vztah 

mezi spojitými proměnnými byl zobrazen v bodovém grafu s proložením spline funkcí, 

ukazující trend. Vzhledem k relativně častým výpadkům měření, nebylo možné vytvořit 

kompletní časové řady pro všechny měřené plochy a veličiny. Proto byly porovnány skupiny 

faktorů příslušející podobnému období.  

Míru napadení kloubnatkou smrkovou vyjadřovaly proměnné: průměrné napadení porostu a 

podíl napadených stromů v porostu, které byly zastoupeny ve všech porovnáních. Vzájemný 

vztah mezi proměnnými, průměrné napadení a podíl napadených stromu, byl velice silný, 

pozitivní a kolísal mezi r = 0,9 a 1. Relace mezi těmito dvěma proměnnými v bodovém grafu 

představuje v podstatě ideální zobrazení dvou (lineárně až mírně exponenciálně) závislých 

veličin.  

8. 3. 2 Výsledky 

V první skupině byly porovnány meteorologické veličiny ze zimního období. Jednalo se o 

průměrnou teplotu v zimním období, minimální teplotu v zimním období a počet dní v zimním 

období, kdy teploty přes den vystoupily nad 5 °C a pak v noci klesly pod 0 °C. Tyto faktory 

měly reprezentovat klimatické podmínky vedoucí k poškození dřevin (pupenů), které se pak 

v následujícím období stávají citlivé k napadení kloubnatkou smrkovou. Vztahy mezi faktory 
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prostředí a charakteristikami napadení byly však velice slabé (Obr. 33) a můžeme konstatovat, 

že mezi nimi nebyl nalezen žádný signifikantní vztah.  

 
 

 
Obr. 33 Matice porovnání napadení s vybranými meteorologickými veličinami ze zimního období. Název 

faktorů je umístěn na diagonále, v dolní polovině je zobrazen Pearsonův korelační koeficient (proporcoionálně se 

zvětšující text se silou korelačního vztahu), v horní polovině je bodový graf hodnot proložený spline funkcí 

zachycující trend. V korelační matici byly ponechány pouze relevantní (zájmová) porovnání. 

 

V druhé skupině klimatických faktorů byly zahrnuty charakteristiky související s výskytem 

pozdních mrazů, které mají negativní vliv na vegetaci. Porovnáván byl počet dní s mrazem 

v březnu (i když u měsíce března asi nemůžeme v případě Krušných hor hovořit o pozdních 

mrazech), počet dní s mrazem v dubnu a počet dní s mrazem v květnu. Mezi faktory prostředí 

a charakteristikami napadení byly zjištěny relativně přímé vztahy. Zejména v případě dubna a 

května, které můžeme označit za období skutečných pozdních mrazů, které poškozují narašenou 

vegetaci. Nejtěsnější korelace byla zjištěna s proměnnou průměrné napadení, kterou 

považujeme za lepší charakteristiku poškození kloubnatkou (Obr. 34). S vyšším počtem 

mrazivých dní během dubna a května roste intenzita napadení smrků kloubnatkou smrkovou. 
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Obr. 34 Matice porovnání napadení s vybranými charakteristikami souvisejícími s výskytem pozdních mrazů. 

Název faktorů je umístěn na diagonále, v dolní polovině je zobrazen Pearsonův korelační koeficient 

(proporcoionálně se zvětšující text se silou korelačního vztahu), v horní polovině je bodový graf hodnot 

proložený spline funkcí zachycující trend. V korelační matici byly ponechány pouze relevantní (zájmová) 

porovnání. 

 

Třetí část analýzy meteorologických veličin je rovněž vztažena k pozdním mrazům, ale 

z hlediska jejich intenzity – proměnné minimální teplota v dubnu a minimální teplota v květnu. 

Poslední z veličin je průměrná teplota v jarním období, charakterizující celkové teplotní 

poměry na začátku vegetační sezóny. Zde se ukázala relativně dobrá, negativní korelace mezi 

minimálními květnovými teplotami a oběma faktory napadení kloubnatkou. S výskytem 

silnějších květnových mrazů stoupá intenzita napadení kloubnatkou smrkovou (Obr. 35). 

Zajímavá je absence těsnější korelace mezi napadením a dubnovými minimálními teplotami. Je 

tedy zřejmé, že v podmínkách Krušných hor má na napadení smrku ztepilého kloubnatkou 

smrkovou z klimatických faktorů největší význam intenzita a četnost nízkých teplot (pod 

bodem mrazu) v květnu. 
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Obr. 35 Matice porovnání napadení s vybranými charakteristikami souvisejícími s výskytem pozdních mrazů. 

Název faktorů je umístěn na diagonále, v dolní polovině je zobrazen Pearsonův korelační koeficient 

(proporcoionálně se zvětšující text se silou korelačního vztahu), v horní polovině je bodový graf hodnot 

proložený spline funkcí zachycující trend. V korelační matici byly ponechány pouze relevantní (zájmová) 

porovnání. 

 

9 Hodnocení škod zvěří 

Cílem hodnocení bylo zjistit, zda může míra napadení kloubnatkou smrkovou v porostech ve 

věku nad 30 let souviset z intenzitou poškození stromů zvěří. 

9. 1 Metodika 

Škody zvěří byly hodnoceny v průběhu srpna až října 2017 na 30 založených trvalých 

plochách (LS Klášterec nad Ohří, Kraslice, Horní Blatná a Františkovy Lázně), na všech 

označených stromech. Vlastní posouzení škod zvěří vycházelo z metodiky ČERNÝ et al. 

(2010). 

Rozlišovány byly tyto druhy poškození zvěří: okus terminálního vrcholu, okus bočních výhonů, 

vytloukání a ohryz (+ loupání) kůry, přičemž byla rozlišována intenzita poškození a jeho stáří. 
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Stejným způsobem bylo souběžně hodnoceno také poškození stromů mechanizací. Jiné typy 

poškození (např. blesk, okus a ohryz způsobený hlodavci, dutiny od ptáků atd.) nebyly do 

tohoto hodnocení zahrnuty. Zaznamenáno bylo také, zda je strom chráněn proti poškození zvěří 

(oplocení, ošetření proti okusu nebo loupání), a to bez rozlišení typu ochrany. 

Okus terminálního a bočních výhonů byl hodnocen pouze v nejmladších porostech. U okusu 

bočních výhonů byla odhadem rozlišována intenzita poškození do 20 % a nad 20 %. Loupání a 

ohryz bylo hodnoceno dohromady a byla u něj odhadem rozlišována intenzita poškození do 1/8 

obvodu kmene a nad 1/8 obvodu kmene bez ohledu na velikost poškozené plochy kmene. 

Poškození mechanizací zahrnovalo poškození kmene a kořenových náběhů způsobené 

vyklizováním dřeva mechanizačními prostředky nebo pohybem kmenů a byla u něj rozlišována 

intenzita poškození do 1/8 a nad 1/8 obdobně jako u loupání a ohryzu. 

U všech hodnocených typů poškození bylo rozlišováno, zda jde o poškození nové, staré nebo 

opakované. Jako nové bylo vyhodnoceno poškození, které vzniklo v době od konce minulého 

vegetačního období. Jako staré bylo vyhodnoceno poškození, které vzniklo před koncem 

minulého vegetačního období. Pokud byl strom poškozen stejným typem poškození v době před 

koncem i od konce minulého vegetačního období, bylo toto poškození hodnoceno jako 

opakované.  

9. 2 Výsledky 

Hodnocení škod zvěří na trvalých plochách 

Pro zjištění možného vlivu poškození stromů zvěří na míru napadení kloubnatkou smrkovou 

byly použity pouze stromy nad 31 let (1 skupina věku byla kloubnatkou relativně málo 

napadená a převažujícím poškozením od zvěře v této skupině byl okus, který pravděpodobně 

nemůže mít přímý vliv na napadení kloubnatkou). Z hlediska porovnávaných typů poškození 

kmene, bylo s ohledem na možný vliv na napadení kloubnatkou sloučeno do společné kategorie 

loupání evidované společně s ohryzem, vytloukání a poškození mechanizací. Vylišena byla 

ovšem intenzita tohoto poškození, a to na mírné (poškození kmene do 1/8 obvodu kmene) a 

silné (poškození nad 1/8 obvodu kmene) a dále společná součtová kategorie zahrnující obě 

intenzity poškození zvěří (mírné + silné). K porovnání bylo použito 932 stromů, z toho bylo 

poškozeno zvěří 482 smrků (52 %), jen mírné poškození bylo zjištěno na 228 stromech (25 %). 

Míra vzájemné závislosti byla vyjádřena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu (Obr. 

36). Prázdná bílá pole u průsečíků napadení kloubnatkou s poškozením zvěří ukazují na 
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nulovou korelaci mezi oběma typy poškození. Napadení kloubnatkou smrkovou nezávisí na 

poškození stromu zvěří, resp. mechanizací. 

 

Obr. 36 Spearmanova korelační matice porovnávající poškození zvěří a napadení stromů kloubnatkou smrkovou. 

Napadení kloubnatkou je zde značeno jako – „napadení“, poškození zvěří je členěno do tří kategorií (mírné, silné 

a mírné+silné). Modré hodnoty v grafu reprezentují kladné korelace, červené hodnoty záporné korelace. 

Intenzita barvy je přímo úměrná intenzitě korelace. Hodnoceno v roce 2017 na trvalých výzkumných plochách. 

 

10 Přehled fyziologických měření v roce 2019 a souhrn poznatků za dobu 

řešení projektu 

 

V roce 2019 jsme se zaměřili na hodnocení biochemických parametrů (precizace hodnocení 

trehalózy, stanovení stresové bílkoviny prolinu), analýzu dendrometrického záznamu a 

opakovanému měření fotosyntézy ve stejných porostech jako v loňském roce pro porovnání 

vývoje kloubnatky z fyziologického hlediska. 

 

Zařízení na měření radiálního přírůstu kmene (dendrometr) bylo instalováno již v roce 2018, 

ale z důvodu extrémního roku nebyl zaznamenán žádný přírůst. Naopak se z důvodu nedostatku 

vody v kmeni pletiva smrštila, proto ocelový pásek, prostřednictvím kterého se hodnotí 

objemové změny, na kmeni visel. Od doby instalace v červenci 2018 až do konce vegetačního 



Výzkumný projekt Grantové služby LČR  Závěrečná zpráva 

 

 

47 

 

období téhož roku se průměr kmene nedostal u žádného ze sledovaných 18 stromů na 

červencový průměr (Obr. 37). 

 

 

Obr. 37 Datový záznam z dendrometru v porostu 429A4 (vlevo) a stav 

dendrometru po skončení vegetační sezóny (vpravo). První 2/3 modré 

linie dokazují nulový přírůst během roku 2018. Důvodem je zmenšení 

obvodu kmene v průběhu vegetační sezóny 2018, ocelová páska 

obepínající kmen v době instalace se z důvodu zmenšování objemu 

buněk v kmenu „prověsila“ a zařízení neměřilo. 

 

 

Záznamy z dendrometrů v roce 2019 ukazují snížený přírůst u stromů postižených kloubnatkou 

zhruba o 15 %. Průměrný přírůst u poškozených stromů dosahoval zhruba 2,5 mm (šířka 

jednoho letokruhu tedy odpovídá polovině této hodnoty), zdravé stromy dosahovaly 2,9 mm 

(Obr. 38). 

 

 

Obr. 38 Průměrný radiální přírůst kmene (SRI) smrku postižených kloubnatkou (poškození 3 a 4, SRI_4) a 

zdravých (poškození 0, SRI_0). 
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Proporcionálním parametrem k poklesu radiálního přírůstu kmene je hodnota označovaná jako 

vodní deficit stromu (tree water deficit TWD), která je udávaná v µm. Je vždy kladná, a čím je 

vyšší, tím větší je nedostatek vody v kmeni. Pro smrky s poškozením v kategorii 3 a 4 opět platí 

vyšší hodnoty TWD ve srovnání se zdravými jedinci. Dendrometrické měření ověřilo fakt, který 

byl zmíněný již na kontrolním dni v roce 2018, a to, že efektivita využití vody (WUE) u smrků 

s poškozením kategorie 3 a 4 klesá s mírou poškození. To znamená, že při stejné hodnotě 

asimilovaného uhlíku vydají na výpar více vody (Obr. 39). Pravděpodobně zde hraje roli i fakt, 

že nedostatečně vyvinutá mykorhiza u smrků s poškozením způsobuje nedostatečné zásobení 

vodou během přísušků ve vegetačním období. 

 

 

Obr. 39 Vodní deficit stromu odvozený ze záznamu dendrometru pro stromy s napadením 3 a 4 (TWD_4) a 

zdravých (TWD_0). 

V průběhu roku 2019 jsme se věnovali precizování metodiky dle BATESE (1973) na 

spektrofotometrické stanovení prolinu v asimilačním aparátu jehličnatých dřevin (příloha). 

Prolin je aminokyselinou chránící rostlinu mimo jiné před volnými radikály, které po infekci 

hub mohou v rostlině vznikat. Důležité je, že prolin je hodnocený jako marker stanovující míru 

resistence vůči patogenu. Jeho koncentrace s napadením narůstá. Prolin navíc chrání před 

negativními účinky nedostatku vody, které jsou pro přítomnost kloubnatky typické (viz 

grafický záznam z dendrometru).  

Vysoký počet vzorků určených na stanovení prolinu nebyl do uzávěrky závěrečné zprávy zcela 

zpracován, ale z předběžných výsledků, které reprezentují asi třetinu vzorků, lze konstatovat, 

že zvýšený prolin u smrků poškozených kloubnatkou (kategorie napadení 3) odráží snahu 

smrku se patogenu zbavit. Zvýšená přítomnost prolinu je jednak signálem přítomnosti houby, 

ale i signálem obranného mechanismu rostlin, který zahrnuje programovou buněčnou smrt 
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(Obr. 40). Odumřením části pletiva spolu s patogenem zajistí strom přežití jedince. V literatuře 

je popisována tato hypersenzitivní reakce ve spojení s pyrolin-5C-karboxylát-prolinovým 

cyklem (MONTEOLIVA, et al., 2014). 

 

 

Obr. 40 Množství stresové bílkoviny prolinu v asimilačním aparátu smrků v různých fázích napadení. 

Během roku 2019 byla vyprecizovaná metodika na stanovení trehalózy v kořenech smrku 

prostřednictvím kapalinové chromatografie (v roce 2018 byla trehalóza hodnocena 

spektrofotometricky, což bylo vzhledem k nízké koncentraci trehalózy v kořenech poměrně 

nepřesné). Šetření prováděná v porostu na LS Litvínov (503A4) na celkem 20 stromech 

prokázala statisticky významný rozdíl mezi kořeny napadených a nenapadených stromů (Obr. 

41). Zatímco obsah trehalózy byl v kořenech zdravých stromů 739 µg/g suché hmotnosti (DW), 

u napadených stromů to bylo 624 µg/g suché hmotnosti (přehled všech naměřených hodnot 

uvádí Tab. 8). Přestože rostliny mají geny na tvorbu trehalózy, její přítomnost je obvykle daná 

přítomností mykorhizní houby. Z uvedeného tedy vyplývá, že mykorhiza není dostatečně nebo 

vůbec vyvinuta na kořenech postižených dřevin, což má dalekosáhlé ekofyziologické důsledky. 

Kromě zhoršeného příjmu vody a minerálních látek jsou stromy ochuzovány o produkty 

metabolismu hub. Kromě trehalózy se jedná např. o manitol (cukerný alkohol), který vytváří 

komplex s borem a společně působí (i spolu s trehalózou) jako osmoprotektivní látky, tedy látky 

zabraňující mrazovému poškození (NEHLS et al., 2010). Zde vidíme souvislost s trehalózou 

v kořenech a poškozenými pupeny u nadzemní části dřeviny. Za normálních okolností by měly 

být suché krycí šupiny dostatečnou bariérou proti vyklíčení spor houby. Pokud se ale na jeho 
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povrchu vlivem nízké koncentrace osmoticky aktivních látek a vlivem střídání teplot objevují 

mikrotrhliny, vytváří se tím vstupní brána infekce. 

 

Obr. 41 Odběr jemných kořenů smrku ztepilého napadeného a nenapadeného kloubnatkou (porost 503A4, LS 

Litvínov). Kořeny bylo třeba co nejrychleji odebrat, vyprat a zmrazit tekutým dusíkem. 

Tab. 8 Koncentrace trehalózy v kořenech smrku napadeného a nenapadeného kloubnatkou (porost 503A4, LS 

Litvínov). Hodnota za každý strom je průměrná z celkem 3 měření z jednoho vzorku kořene. SD = směrodatná 

odchylka, DW = suchá hmotnost. 

Zdravotní stav Číslo 
stromu 

trehalóza 
(průměr)  
[µg/g DW] 

 SD 
 
[µg/g DW] 

Zd
ra

vé
 (

p
o

šk
o

ze
n

í 0
) 

1 853.3 ± 8.5 
2 738.1 ± 4.62 
3 812.4 ± 5.72 
4 688.7 ± 3.1 
5 762.5 ± 8.49 
6 741.9 ± 6.03 
7 703.0 ± 4.12 
8 587.6 ± 6.49 
9 617.5 ± 11.1 
10 885.8 ± 5.98 

N
ap

ad
en

é 
kl

o
u

b
an

tk
o

u
 

(p
o

šk
o

ze
n

í 3
 a

 4
) 

11 526.4 ± 5.99 
12 596.2 ± 4.71 
13 788.2 ± 7.65 
14 621.7 ± 10.4 
15 733.4 ± 3.61 
16 579.8 ± 9.57 
17 543.1 ± 8.32 
18 661.8 ± 7.05 
19 632.8 ± 6.83 

 20 559.3 ± 3.82 
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Vedle významně vyšších hodnot trehalózy v kořenech jsme dále zjistili, že počet bočních 

kořenů u poškozených smrků bylo velmi omezené. Rozdíly mezi kořeny smrků napadených 

kloubnatkou a smrků zdravých byly tak patrné na první pohled (Obr. 42).  

 

Obr. 42 Porovnání jemných kořenů zdravých smrků (vlevo) a kořenů smrku s napadenými pupeny (kategorie 3). 

Měření fotosyntetických parametrů u smrků zdravých a napadených kloubnatkou potvrdilo 

naše zjištění z minulých let, a to sníženou hodnotu čisté fotosyntézy pro smrky se stupněm 

napadení v kategorii 3 a 4, nevýznamně snížené hodnoty transpirace a stomatální vodivosti. 

Statisticky významný rozdíl byl nalezen v parametru saturační ozářenosti. Napadené smrky 

vykázaly nižší hodnotu saturační ozářenosti – téměř polovinu toho, co je pro smrky běžné, což 

jsou hodnoty mezi 400 a 650 µmol.m-2.s-1 (Obr. 43). 
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Obr. 43 Kompenzační ozářenost pro smrky s poškozením 0, 3 a 4. Hodnota udává, od jaké hladiny ozářenosti se 

množství asimilovaného CO2 s rostoucí intenzitou světla nezvyšuje. 

 

11 Hodnocení experimentálních ploch s výchovou smrku ztepilého 

v zájmové oblasti a návrh lesopěstebních opatření 

11. 1 Postup prací v roce 2019 

Experiment Fláje III 

V roce 2019 bylo pokračováno v pravidelných biometrických měřeních experimentální série 

Fláje III. Experiment se nachází v PLO 1 – Krušné hory ve správě LČR, s. p. – LS Litvínov, 

katastr Mackov, zeměpisné souřadnice 50°41´54´´a 13°37´50´´, v nadmořské výšce ca 800 m, 

expozice je jižní s mírným sklonem 5°. Lesní typ byl určen jako 8K1, půdní typ tvoří kambizem 

modální oligotrofní.  

Experiment byl založen v roce 2011 s cílem sledování vlivu výchovných zásahů na produkci, 

statickou stabilitu porostu a mimoprodukční funkce (režim srážek, vlhkost půdy, tvorba 

a rozklad humusových horizontů, koloběh živin apod.). Experiment byl v roce 2017 vybrán pro 

sledování v rámci projektu GS LČR, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti silně 

napadených porostů smrku pichlavého. 

Experimentální série se skládá ze šesti ploch, každá o výměře 0,10 ha. Experimentální zásah ve 

věku 13 let na třech plochách spočíval v redukci počtu stromů na ca 1500 jedinců v porostní 
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úrovni a nadúrovni s dobře vyvinutou korunou, v dobrém zdravotním stavu a bez známek 

poškození.  

Mimo růstovou sezónu byly na experimentálních plochách měřeny výčetní tloušťky všech 

stromů, výšky vybraného reprezentativního souboru stromů, byl zaznamenáván zdravotní stav 

a případné poškození. Další opakované měření je plánováno na jaro 2020, před započetím 

růstové sezóny. 

Také v roce 2019 byl zaznamenán příznivý vliv výchovných zásahů na akceleraci tloušťkového 

přírůstu (Obr. 44). Průměrný roční tloušťkový přírůst vyjádřený za pětiletou periodu od 

výchovných zásahů byl na zásahových plochách o 0,37 cm (p=0,03; 95% konfidenční interval 

+0,07 až +0,66 cm) vyšší oproti kontrole (Obr. 45). Hodnoty relativního tloušťkového ročního 

přírůstu byly o ca 2,2% vyšší na zásahové variantě, ovšem bez statistické průkaznosti (p=0,25; 

95% konfidenční interval – 2,4 až +7,1 %). 

Kontrolní plochy vykazovaly větší mortalitu stromů, především díky vývratům a zlomům. 

Mortalita stromů na kontrolní variantě (počítána od provedení experimentálních zásahů) činila 

na jednotlivých plochách 4 %, 11 % a 13%, zatímco na plochách s provedeným zásahem pouze 

1% na dvou plochách a na jedné zásahové ploše je mortalita doposud 0 %. 

Při hodnocení zdravotního stavu nebylo na kontrolních i zásahových plochách experimentu, 

stejně jako v minulých letech, zaznamenáno napadení smrku ztepilého kloubnatkou, navzdory 

blízkosti silně napadených porostů smrku pichlavého. Díky absenci napadení tak efekt 

výchovných zásahů na infekci kloubnatkou nelze demonstrovat. Je však žádoucí stav 

experimentálních ploch z hlediska napadení kloubnatkou monitorovat i do budoucna. 
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Obr. 44 Vývoj tloušťky středního kmene experimentu Fláje III na kontrolních (modrá) a zásahových (červená) 

plochách. 

 

 

 

 

Obr. 45 Průměrný roční tloušťkový přírůst (roky 2014-2019, vlevo) a relativní průměrný roční přírůst tloušťky 

středního kmene (vpravo) experimentu Fláje III na kontrolních (modrá) a zásahových (červená) plochách. 
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Experimentální plochy založené v letech 2017-2018 

V roce 2019 bylo pokračováno v periodických dendrometrických měřeních na sérii 

experimentálních založených v letech 2017-2018 na LS Litvínov (Tab. 9, Tab. 10). 

Experimentální zásahy byly provedeny v letech 2017 (Moldava, Cínovecké rašeliniště, 

Vilejšov I a Vilejšov II) a 2018 (Vitiška) při horní porostní výšce ca 6-7 m.  

V době zakládání experimentů nebyly řešitelům k dispozici silně napadené mlaziny smrku 

ztepilého o požadované horní výšce 5-7 m. Proto byly po dohodě se zadavatelem založeny 

experimentální plochy v nenapadených smrkových mlazinách a jejich stav bude dlouhodobě 

monitorován i po ukončení grantového projektu.  

Cílem experimentálních zásahů bylo také zjistit, zdali silné výchovné zásahy ve smrkových 

mlazinách, které mění porostní mikroklima mimo jiné ve smyslu zvýšení teplotních extrémů 

v proředěných porostech, nepředstavují riziko pro napadení a další rozvoj kloubnatky v takto 

vychovávaných porostech. 

Mimo růstovou sezónu byly na experimentálních plochách měřeny výčetní tloušťky všech 

stromů, výšky vybraného reprezentativního souboru stromů, byl zaznamenáván zdravotní stav 

a případné poškození. Další opakované měření je plánováno na jaro 2020, před započetím 

růstové sezóny. 

Tab. 9 Přehled experimentálních ploch ve smrku ztepilém založených v letech 2017-2018 na LS Litvínov. 

Experiment GPS Souřadnice 
Rozměry 

(m) 

Rok 

založení 
Věk  SLT Porost 

Vilejšov I. 
50°40'39.416"N 

13°38'40.161"E 
20×10 2017 12 7K4 312R1 

Vilejšov II. 
50°40'36.363"N 

13°38'38.995"E 
20×10 2017 12 7K4 311R1 

Moldava 
50°42'5.309"N 

13°39'27.574"E 
18×23,5 2017 15 7K4 413T1 

Cínovecké 

rašeliniště 

50°42'57.523"N 

13°44'3.161"E 
20×10 2017 12 7K4 506C3/1 

Vitiška 
50°42'11.581"N 

13°42'55.104"E 
20×20 2018 12 7G3(7S1) 503B1a 

 

Průměrný roční tloušťkový přírůst středního kmene za období 2017-2019 (2018-2019 v případě 

lokality Vitiška) byl o 0,09 cm vyšší (p=0,02; 95% konfidenční interval +0,02 až +0,16 cm) na 

plochách s provedeným výchovným zásahem (Obr. 46). Hodnoty relativního tloušťkového 

ročního přírůstu byly o pouhé 0,4 % vyšší na zásahové variantě (Obr. 47), bez statistické 

průkaznosti (p=0,38; 95% konfidenční interval – 0,8 až +1,6 %).  
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Na lokalitě Moldava a v menší míře i na lokalitách Vilejšov I a Vilejšov II bylo zaznamenáno 

významně vyšší procento vývratů a zlomů na kontrolních plochách, kde nebyl proveden 

experimentální zásah (Obr. 48). Na experimentální ploše Moldava dokonce výčetní kruhová 

základna kontrolní plochy díky nahodilé těžbě poklesla pod hodnoty plochy s provedeným 

experimentálním zásahem z roku 2017. Vzhledem k malému počtu ploch nejsou výsledky 

statisticky doložitelné, nicméně je pravděpodobné, že nižší procento nahodilé těžby na 

zásahových plochách je výsledkem odstranění labilní porostní složky při experimentálním 

zásahu. Zlepšení statické stability jednotlivých stromů po provedených experimentálních 

zásazích v důsledku zlepšení štíhlostního kvocientu a zpomalení zkracování korun 

ponechaných stromů se pravděpodobně dostaví až v horizontu několika dalších let. 

Při rekognoskaci zdravotního stavu nebyl, tak jako v předchozích letech, zaznamenán případ 

napadení smrku ztepilého kloubnatkou. Z výsledků experimentů plyne, že silné výchovné 

zásahy ve smrkových mlazinách nevedly ke zvýšení napadení porostů kloubnatkou, (například 

v důsledku zvýšení teplotních výkyvů v porostech a s nimi spojeného rizika poškození 

rostlinných pletiv, jako vstupní brány pro houbovou infekci). Na lokalitách Vilejšov I, Vilejšov 

II a Moldava bylo zaznamenáno významné poškození stromů jelení zvěří. Právě poškození 

zvěří a s ním spojené riziko rozvoje houbových hnilob bude pravděpodobně do budoucna 

nejzávažnějším limitujícím faktorem pro další lesopěstební opatření a stabilitu dotčených 

porostů. 
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Tab. 10 Taxační parametry experimentálních ploch v roce 2019. 

  Dřevina 

N 

(ks.ha-1) 

Dg 

(cm) 

G 

(m2.ha-1) 

Cínovec 

Kontrola 

BR 350 14,0 5,4 

KL 700 9,7 5,2 

SM 2 100 8,9 13,1 

Celkem 3 150  23,7 

Zásah 

BR 50 10,3 0,4 

KLEČ 100 6,0 0,3 

SM 1 800 9,9 14,0 

Celkem 1 950  14,7 

Moldava 
Kontrola SM 2 100 10,0 16,6 

Zásah SM 1 875 10,7 16,9 

Vilejšov I 
Kontrola SM 2 300 10,0 18,0 

Zásah SM 1 750 10,7 15,7 

Vilejšov II 
Kontrola SM 2 950 9,6 21,2 

Zásah SM 1 850 9,7 13,6 

Vitiška 
Kontrola 

MD 200 6,6 0,7 

SM 3 550 6,5 11,6 

Celkem 3 750  12,3 

Zásah SM 2 400 7,2 9,7 

N – hektarový počet stromů, Dg – tloušťka středního kmene, G – výčetní kruhová základna 

 

Obr. 46 Průměrný roční tloušťkový přírůst tloušťky středního kmene na kontrolních (modrá) a zásahových 

(červená) plochách. 
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Obr. 47 Průměrný relativní roční tloušťkový přírůst tloušťky středního kmene na kontrolních (modrá) a 

zásahových (červená) plochách. 

 

 

Obr. 48 Podíl vývratů a zlomů za období 2017-2019 na kontrolních (modrá) a zásahových (červená) plochách 

11. 2 Návrh lesopěstebních opatření 

Východiska pro formulaci návrhu 

Návrhy pěstebních opatření nelze formulovat pouze na základě výsledků krátkodobých 

experimentů. Doporučený výchovný program proto vychází z experimentálních poznatků 

z dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch v rámci VÚLHM, dále tuzemských 
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i zahraničních literárních zdrojů a vypracovaných modelů výchovy pro smrkové porosty 

(SLODIČÁK, NOVÁK 2007, SLODIČÁK et al. 2013, DUŠEK et al. 2018.). 

Mezi žádoucí vlastnosti smrku patří jeho schopnost udržení přímého vzrůstu a souměrné 

koruny i mimo porostní zápoj. Velmi dobře reaguje na uvolnění světlostním přírůstem, zvláště 

tloušťkovým, výškový přírůst bývá ovlivněn mnohem méně. K vytvoření mohutného 

kořenového systému a stabilního (spádného) kmene, vyžaduje smrk v mládí dostatek růstového 

prostoru. Toho lze dosáhnou pouze volbou vhodného sponu při výsadbě a následnou náležitou 

pěstební péčí. Nižší hustota smrkových porostů v mládí je žádoucí především na stanovištích 

silně ohrožených abiotickými činiteli, jako jsou sníh a vítr. Intenzivní výchova smrku 

v nejmladších porostech má také zabránit přílišnému zkracování korun, které se dostavuje při 

zapojování porostu. Po dosažení horní porostní výšky 10 m lze statické vlastnosti stromů 

ovlivnit výchovou jen minimálně. Silné výchovné zásahy ve starších smrkových porostech, 

které nebyly od stádia mlazin intenzivně vychovávány, představují značné riziko jejich 

rozvrácení. 

Kromě podstatného vlivu výchovy na stabilitu a odolnost vůči abiotickým faktorům, je třeba 

zmínit její zásadní vliv na změnu porostního prostředí úpravou radiačního, tepelného a vodního 

režimu porostů (CHROUST 1997). Předpokládá se, že výchovné zásahy pozitivně ovlivňují vodní 

režim porostů snížením intercepce v důsledku odstranění části stromů. Z dosud 

nepublikovaných výsledků měření půdní vlhkosti na experimentu Fláje III, vyplynuly víceméně 

srovnatelné hodnoty pod kontrolními a zásahovými porosty (ŠPULÁK, ústní sdělení). Výsledky 

měření půdní vlhkosti ve smrkových mlazinách ve 3 – 5 LVS provedené v roce 2019 ukazují 

na mírně (a statisticky neprůkazně) vyšší hodnoty vlhkosti pod vychovávanými porosty.  

Vliv výchovy na koloběh živin změnou množství opadu a rychlosti dekompozice organických 

horizontů je předmětem intenzivního výzkumu. Ovlivněním porostního mikroklimatu 

prostřednictvím výchovných zásahů vznikají podmínky vedoucí k urychlení dekompozice 

organického materiálu a jeho následné mineralizace, a tím dochází ke zrychlení celého 

koloběhu živin. Zároveň dochází ke snížení vzdušné vlhkosti pod porostem a v jeho korunovém 

prostoru, zvyšuje se proudění vzduchu. V rozvolněných porostech je možno sledovat vyšší 

rozkolísanost teploty vzduchu a povrchu půdy ve srovnání s porosty plně zapojenými.  

ZÝKA et al. (2018) doporučují v porostech smrku pichlavého uvolňování korun vybraných 

jedinců s cílem podpořit osychání zdravých pupenů a minimalizovat možnost klíčení spor. 

Určitým rizikem zásahů může být poškozování pletiv pupenů při náhlých teplotních změnách 



Výzkumný projekt Grantové služby LČR  Závěrečná zpráva 

 

 

60 

 

v průběhu zimního období. Toto poškozování však bylo pozorováno spíše ve starších porostech 

ve věkové skupině 30-60 let u stromů porostních okrajů a v porostech s nízkým zakmeněním. 

Pozitivní vliv včasných výchovných zásahů na zdravotní stav smrku ztepilého byl v minulosti 

potvrzen v imisních oblastech našich hor (TESAŘ 1976; SLODIČÁK, NOVÁK 2004). Pozitivní vliv 

výchovy smrkových mlazin na zdravotní stav smrku v oblastech jeho současného chřadnutí sice 

nebyl jednoznačně doložen, je však zřejmé, že i zde se nejmladší porosty vyrovnávají 

s výchovnými zásahy mnohem lépe než porosty starší, kde od stádia tyčovin aktivní porostní 

výchova často vedla k akceleraci rozpadu porostů (DUŠEK et al. 2018). 

Výchovný program předpokládá započetí aktivní porostní výchovy smrkových porostů ve 

stádiu mlazin při horní porostní výšce (výška 100 nejsilnějších stromů na hektar porostu - h100) 

5 – 7 m (maximálně 10 m). Z dosavadních šetření v rámci grantového projektu je patrné, že 

výskyt kloubnatky v mlazinách smrku ztepilého je relativně nízký v porovnání se staršími 

porosty a poškození stromů je ve většině případů na úrovni napadení jednotlivých pupenů (tedy 

stupeň napadení 1). V nejmladších porostech před prvními výchovnými zásahy je zatím 

dostatek nenapadených stromů, což umožňuje odstranění všech napadených jedinců negativním 

výběrem při prvním zásahu na počty navrhované výchovnými modely (Tab. 11) 

V experimentálních porostech s výchovou smrkových mlazin v Krušných horách nebyl 

pozorován nárůst napadení smrku kloubnatkou po provedených výchovných zásazích 

v porovnání s porosty se slabšími provozními zásahy ani kontrolními porosty bez výchovy. 

Kloubnatka tedy v současnosti nepředstavuje vážnější problém při plánování výchovných 

zásahů v nejmladších porostech smrku ztepilého. Návrh proto počítá s pokračováním současné 

praxe intenzivní výchovy smrku již ve stádiu mlazin, kdy lze vybudovat stabilitu jednotlivých 

stromů a vhodně ovlivnit porostní mikroklima. V dalších vývojových stádiích jsou zásahy 

mírnější, tak aby v druhé polovině obmýtí zůstal porost plně zapojený a bylo využito efektu 

vzájemné opory stromů. 

Opatření v nárostech 

Nárosty smrku z přirozené obnovy je vhodné odclonit v době, kdy ještě nepřesáhly výšku 2 m, 

poté mohou vznikat značné škody uvolňovací těžbou. V přehoustlých nárostech o výšce 0,5 m 

je možné uplatnit schématické zásahy křovinořezy s úpravou hustoty na 10 000 jedinců na 

hektar. Druhým zásahem při výšce 2 m se počet jedinců upraví na 3 – 4 tisíce kusů na hektar. 

Tento zásah může již být kombinovaný s individuálním odstraňováním kloubnatkou 

napadených a jinak poškozených jedinců. 
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Opatření v mlazinách a tyčovinách z umělé obnovy 

V uměle založených porostech při výchozí hustotě 3 – 4 tisíce jedinců na hektar, je vhodné 

započít s prvními zásahy při horní porostní výšce 5 – 7 m, diferencovaně podle CHS. Navržená 

intenzita zásahu je odvislá především od ohrožení porostů abiotickými činiteli. Při zásazích se 

vybere počet jedinců podle Tab. 11, což jsou kvalitní stromy úrovňové a nadúrovňové vrstvy, 

bez příznaků poškození a napadení. Tito jedinci se následně uvolní od všech konkurentů. 

Odstraní se také všichni jedinci napadení kloubnatkou. Zásah je proto vhodné provádět před 

započetím sporulace houby. Nenapadené a zdravé stromy v podúrovni, které nepředstavují 

konkurenci uvolněným stromům, je vhodné aspoň v určité míře při zásahu ponechat. Pokud se 

vyskytují přimíšené dřeviny, je žádoucí maximálně šetřit druhy s předpokládanou meliorační 

a zpevňující funkcí na daném stanovišti (SLODIČÁK et al. 2017) a minimálně v porostních 

okrajích i dřeviny okusové. Při prvním výchovném zásahu je také žádoucí vytvořit síť 

přibližovacích linek, jejichž šířka může činit 4 – 5 m. 

Tab. 11 Doporučené počty jedinců ve smrkových porostech pro vybrané CHS. 

 
Horní porostní výška h100 (m) 

CHS 
5 7 10 15 18 20 

Hektarové počty stromů po výchovném zásahu 

51,71 
 

2 300-2 400 
 

2 000-2 100 1 800-1 900 
 

73 
 

2 200 
 

1 900 1 700 1 400 

53  1 900-2 100  1 400-1 600  1 000-1 200 

55,75 1 600-1 700 
 

1 200-1 300 
  

900-1 000 

57,77 1 500-1 600 
 

1 100-1 200 800-900 
 

700 

59,79 1 400 
 

1 000 750 650-700 600 

Opatření v mlazinách a tyčkovinách poškozených zvěří 

Výše uvedená doporučení předpokládají, že se v porostu nalézá dostatek kvalitních 

a nepoškozených stromů, kteří budou při výchovných zásazích podporováni. V případě oblasti 

Krušných hor je však značné procento smrkových mlazin silně poškozováno zvěří. Ačkoli 

nebyla doposud prokázána korelace mezi poškozením zvěří a napadením kloubnatkou, je 

patrné, že vysoký výskyt poškozených stromů velmi komplikuje výběr při výchovných 

zásazích. Navíc je v takto postižených porostech vysoká pravděpodobnost rozvoje kmenových 

hnilob a hrozí destabilizace porostů ve vyšším věku. Pokud se v porostu ve stádiu mlaziny až 



Výzkumný projekt Grantové služby LČR  Závěrečná zpráva 

 

 

62 

 

tyčkoviny ještě vyskytuje 300 – 400 nepoškozených jedinců na hektar, je vhodné tyto stromy 

individuálně ochránit proti dalším škodám zvěří (KAMENSKÝ et al. 2002; SLODIČÁK, NOVÁK 

2007). Tyto stromy se pak uvolní od konkurentů. Zároveň se negativním výběrem odstraní 

nejvíce poškozené stromy a stromy napadené kloubnatkou. Proto je opět vhodné zásahy 

provádět před započetím sporulace houby. Odstraněním nejvíce poškozených a napadených 

stromů se zásah dokončí na modelové hodnoty (Tab. 11) navýšené o ca 10 %, tvořící rezervu 

po případných dalších zlomech v důsledku kmenových hnilob. 

Opatření v porostech s opožděnou výchovou  

Po dosažení horní porostní výšky 10 m již není možné významněji ovlivnit statické parametry 

jednotlivých stromů. Pokud tedy v této fázi ještě nebyla výchova zahájena nebo byly zásahy 

výrazně slabší než modelové, nelze doporučené pěstební modely uplatnit. Výchova v takových 

porostech spočívá v mírných zásazích, především v odstraňování nejvíce labilní podúrovňové 

složky, stromů nejvíce poškozených zvěří a stromů silně napadených kloubnatkou, případně 

dalšími patogeny. Častějšími a mírnějšími zásahy se lze postupně přiblížit modelovým počtům, 

v takto vychovávaných porostech však nesmí dojít k silnějšímu rozvolnění zápoje. 

Opatření proti kloubnatce ve starších porostech 

Navržené modely výchovy předpokládají dosažení plného porostního zápoje nejpozději do 

poloviny obmýtí porostů a využití efektu vzájemné podpory stromů. Větší rozvolnění zápoje, 

pokud nemá za účel podporu přirozené obnovy, je nežádoucí a značně zvyšuje riziko rozvrácení 

porostů větrem. Odstraňování smrků silně napadených kloubnatkou má již charakter sanitárních 

sečí a nikoli aktivní porostní výchovy. 
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Závěr  

V rámci výsledků výzkumu byly vybrány klíčové faktory prostředí ovlivňující míru napadení 

pupenů kloubnatkou na smrku ztepilém. Byla studována biologie houby a epidemiologie 

choroby. Sledovány fyziologické parametry napadených a nenapadených smrků. Navržené 

pěstební postupy pro porosty smrku ztepilého v oblastech s rizikem šíření kloubnatky smrkové. 

Výsledky smíšeného lineárního modelu ukázaly, že mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující 

výskyt a intenzitu napadení porostů kloubnatkou smrkovou patří věk prostu a zakmenění. 

Porosty smrku ztepilého nejsou v oblast PLO 1 napadeny stejnoměrně, a byl ve sledovaném 

období zaznamenán trend postupného zhoršování napadení porostů. Ze získaných dat byla 

vypracována mapa rozšíření patogenu v PLO 1, a mapy potenciálního ohrožení porostů smrku 

ztepilého kloubnatkou smrkovou.  

• V roce 2019 bylo celkem zhodnoceno 4 728 stromů. Nejhorší situace byla stejně jako 

v předchozích letech zjištěna na LS Litvínov. 

• Podíl napadených jedinců na většině lesních správ přesahoval 40 % stromů, s výjimkou 

LS Děčín (19,5 % napadených jedinců, nicméně 4% nárůst proti roku 2018). 

• Nejmladší hodnocený porost měl věk 9 let (LS Litvínov, revír Moldava) a napadení 

kloubnatkou u něj nebylo zjištěno. 

• Nejméně byly napadené mladé porosty (věk 1 – 30 let), napadeno 25 % jedinců 

(především v kategorii 1 a 2).  

• Nejvíce byly postižené věkové skupiny 31 – 60 let napadeno více než 60 % jedinců. 

• Srovnání výsledků roku 2017, 2018 a 2019 ukazuje, že největší zhoršení napadení ve 

věkové skupině 61 – 140 let (o 15 %). 

• V meziročním srovnání bylo zaznamenáno výrazné zhoršení i ve skupině 31 – 60 let 

(12 %).  

• Došlo k výraznému zhoršení napříč všemi LVS s nejvyšším nárůstem v 6. a 8. stupni. 

• Vyšší podíl poškozených stromů na stanovištích neovlivněných vodou kategorie 1, 2, 

v kategorii 3 byl stejný na obou typech stanoviště. U kategorie 4 byl 0,5 % vyšší podíl 

na stanovištích ovlivněných vodou.  

• Nejvyšší procento napadených stromů bylo zjištěno v pásmu B, stejně, jako 

v předchozích letech. 

• Nejvyšší podíl napadených stromů byl v pásmu ohrožení B, ve věkové skupině 31 – 60 

let. 
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• Při porovnáním let 2017 - 2019 bylo zjištěno nejvyšší procento napadených stromů 

v pásmu ohrožení B, nižší v pásmu C a nejnižší v pásmu A. 

• K nejvyššímu nárůstu napadení v letech 2017 – 2019 došlo v porostech se zakmeněním 

8 (32 %) k nejnižšímu naopak u porostů se zakmeněním 10 (11 %). 

• Porovnáním věkové kategorie a zakmenění bylo nejvyšší napadení u zakmenění 7 

(2. věková skupina – 70 % napadených jedinců) a 9 (3. věková skupina – 72 % jedinců). 

Nejnižší napadení vykazovaly porosty nejmladší věkové kategorie. 

• Z hlediska zakmenění se nejhůře napříč všemi kategoriemi jeví porosty ve věku 31 – 60 

let, nejlépe porosty se zakmeněním 6 a 10. 

• Nárůst napadení smrku kloubnatkou v průběhu let hodnocení (2015 – 48 % stromů, 

2016 − 44 %, 2017 − 31 %, 2018 – 36 % a 2019 již téměř 50 %). 

• Největší produkce spor (konidie, askospory) byla zaznamenána od července do září, jak 

u čerstvě pokácených stromů, tak na klestu. 

• Na ponechaných těžebních zbytcích se mohou uvolňovat spory po stejně dlouhou dobu, 

jako na živém hostiteli (stojícím stromu). 

• Nebylo zjištěno, že stromy poškozované zvěří by byly více napadány kloubnatkou 

smrkovou.  

• Fyziologická měření prokázala, že všechny uvedené fyziologické parametry (rychlost 

asimilace, efektivita využití vody) jsou snížené u smrků poškozených kloubnatkou 

v porovnání se zdravými smrky. Tyto znaky považujeme za následek choroby. Příčinou 

poškození budou spíše přetrvávající nevhodné půdní podmínky (nízké pH a pro horské 

ekosystémy typický nízký obsah živin). Vzhledem k tomu si smrk i obtížně hledá 

symbiotickou houbu, a pokud ji nemá, je hůře zásobený vodou a makroživinami, což 

spolu s obrovským infekčním tlakem celoročně produkovaných spor vytváří podmínky, 

které způsobují oslabení stromů, a tím vyšší náchylnost k napadení patogenem. Nízký 

obsah sacharidu trehalózy u napadených smrků ve srovnání se zdravými jedinci je mimo 

jiné důsledkem špatně vyvinuté mykorhizy, což má dalekosáhlé ekofyziologické 

důsledky. Jedním z nich je i pravděpodobně vyšší náchylnost k pozdním mrazům, neboť 

trehalóza působí jako osmoprotektivní látka (zabraňující tvorbě krystalů a ztrátám vody 

při nízkých teplotách). Původ trehalózy v kořenech, její transport do nadzemních částí 
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dřeviny a výskyt dalších sacharidů ovlivňujících odolnost dřeviny vůči kloubnatce jsou 

součástí pokračujícího výzkumu. 

• Napadené dřeviny jsou ochuzené o některé produkty metabolismu mykorhizních hub 

mající osmoprotektivní funkci, což se pravděpodobně projevuje i sníženou odolností 

vůči kolísání teplot i zhoršenou schopností získanou vodu v pletivech zadržet. 

Snížená stomatální vodivost a snížená rychlost asimilace svědčí o snaze již napadených 

smrků omezit vstup spor do pletiv prostřednictvím průduchů. Jejich výdej vody je ale 

na jednotku asimilovaného uhlíku menší, což rovněž považujeme za negativní důsledek 

přítomnosti houby. Jak záznamy z dendrometrů, tak měření vodního potenciálu nebo 

transpirace na úrovni jehlice, prokázalo zhoršené hospodaření s vodou, tedy větší stres 

z nedostatku vody u napadených stromů. Pokud se tento stav setká s několika přísušky 

ve vegetačním období, využití vlastních obranných mechanismů už není možné. 

• Na predispozici smrku ztepilého k napadení kloubnatkou má vliv četnost a intenzita 

pozdních mrazů, zejména během května. 

 

Doporučení pro praxi 

Doporučení, která plynou ze zjištěné sporulace kloubnatky jsou, že v případě odstraňování 

stromů za účelem snížení infekčního tlaku je nejvhodnější provést zásah před začátkem 

sporulace, tedy v jarním období. Z ponechaných těžebních zbytků se mohou stále uvolňovat 

spory patogenu po dobu stejnou jako z živého hostitele. Odstranění těžebních zbytků je tak 

nutnou podmínkou k omezení rozvoje šíření patogenu. Toto opatření má význam zejména 

v oblastech s nižším infekčním tlakem, kde má ještě smysl tímto zásahem snížit napadení 

čerstvých pupenů.  

Rovněž zvyšování pH půd je v kontextu našich poznání významné. Biochemické analýzy 

odhalily u poškozených smrků nízkou koncentraci sacharidu trehalózy, který je obvykle 

produktem metabolismu mykorhizní houby. Jemné kořeny kloubnatkových smrků jsou málo 

větvené, s malým absorpčním povrchem ve srovnání s kořeny zdravých smrků. Předpokládáme, 

že neschopnost stromů navázat mykorhizní symbiózu s houbou je jedním z významných 

důvodů snížené odolnosti vůči kloubnatce, resp. houbovým patogenům obecně. Zlepšením 

půdního prostředí (zejména úpravou pH) bude možné vytvořit lepší podmínky pro mykorhizní 

symbiózu a podpořit tak vlastní obranyschopnost stromů vůči houbovým chorobám. Zvyšování 

pH prostřednictvím vápnění má tedy i nadále smysl, byť vzrůst pH hodnot jako odezva na 
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vápnění je podle dosavadních poznatků poněkud limitovaný. Zvyšování pH půd považujeme 

v kontextu našich poznání za klíčové.  

Časné a silné výchovné zásahy ve smrkových porostech ve stádiu mlazin nevedou ke zvýšení 

rizika napadení těchto porostů kloubnatkou. Vzhledem k jinak pozitivnímu vlivu výchovy na 

stabilitu budoucích smrkových porostů doporučujeme i nadále pokračovat v realizaci prvních 

výchovných zásahů při dosažení horní porostní výšky 5 – 7 m (v porostech z umělé obnovy) 

dle navržených modelů pro daný CHS (Tab. 11). V dalších vývojových stádiích doporučujeme 

zásahy mírnější, tak aby v druhé polovině obmýtí zůstal porost plně (více) zapojený. 
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Přílohy 

Příloha 1: Fotografie založených ploch – nahoře věková skupina 1-30, uprostřed věková 

skupina 31-60, dole věková skupina 61-140 
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Příloha 2: Nahoře poškození ploch větrem, uprostřed proředěný porost poškozený vichřicí 

Herwart a založená plocha s klestem, dole klest z výzkumné plochy a pupeny z čerstvě 

pokáceného vzorníku 
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Příloha 3: Tabulka založených trvalých výzkumných ploch v PLO 1 (Krušné hory) 

LS 
Věk. 

kat. 
Porost Rok 

Pod. nap. 

jedinců 

Prům. 

napadení 

Děčín 1 603 A 1 2017 0,00% 0,00 

Děčín 1 603 A 1 2018 0,00% 0,00 

Děčín 1 603 A 1 2019 0,00% 0,00 

Děčín 2 605 D 5/2a 2017 4,00% 0,04 

Děčín 2 605 D 5/2a 2018 0,00% 0,00 

Děčín 2 605 D 5/2a 2019 0,00% 0,00 

Děčín 3 605 D 7/2a 2017 24,00% 0,40 

Děčín 3 605 D 7/2a 2018 36,00% 0,50 

Děčín 3 605 D 7/2a 2019 52,00% 0,82 

Děčín 1 610 C7/1p 2017 0,00% 0,00 

Děčín 1 610 C7/1p 2018 0,00% 0,00 

Děčín 1 610 C7/1p 2019 0,00% 0,00 

Děčín 3 612 A7 2017 32,00% 0,59 

Děčín 3 612 A7 2018 42,00% 0,78 

Děčín 3 612 A7 2019 50,00% 1,24 

Děčín 2 613 A5 2017 12,00% 0,20 

Děčín 2 613 A5 2018 12,00% 0,17 

Děčín 2 613 A5 2019 0,00% 0,00 

Františkovy Lázně 2 6 A4 2017 22,00% 0,30 

Františkovy Lázně 2 6 A4 2018 40,00% 0,50 

Františkovy Lázně 2 6 A4 2019 58,00% 0,76 

Horní Blatná 3 11 D12 2017 17,65% 0,22 

Horní Blatná 3 11 D12 2018 33,33% 0,41 

Horní Blatná 3 11 D12 2019 37,25% 0,59 

Horní Blatná 3 113 D11 2017 42,00% 0,64 

Horní Blatná 3 113 D11 2018 48,00% 0,82 

Horní Blatná 3 113 D11 2019 76,00% 1,38 

Horní Blatná 2 120 A4 2017 30,19% 0,47 

Horní Blatná 2 120 A4 2018 49,06% 0,75 

Horní Blatná 2 120 A4 2019 54,72% 1,09 

Horní Blatná 2 39 A4 2017 45,10% 0,80 

Horní Blatná 2 39 A4 2018 64,71% 1,14 

Horní Blatná 2 39 A4 2019 62,75% 1,37 

Horní Blatná 1 417 A2b 2017 0,00% 0,00 

Horní Blatná 1 417 A2b 2018 0,00% 0,00 

Horní Blatná 1 417 A2b 2019 0,00% 0,00 

Horní Blatná 3 532 D11 2017 19,61% 0,24 

Horní Blatná 3 532 D11 2018 33,33% 0,37 

Horní Blatná 3 532 D11 2019 47,06% 0,68 

Horní Blatná 2 602 C4 2017 30,19% 0,43 

Horní Blatná 2 602 C4 2018 50,94% 0,82 

Horní Blatná 2 602 C4 2019 58,49% 1,16 
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LS 
Věk. 

kat. 
Porost Rok 

Pod. nap. 

jedinců 

Prům. 

napadení 

Horní Blatná 3 619 D12 2017 40,00% 0,60 

Horní Blatná 3 619 D12 2018 48,00% 0,72 

Horní Blatná 3 619 D12 2019 50,00% 0,93 

Horní Blatná 1 636 B1 2017 0,00% 0,00 

Horní Blatná 1 636 B1 2018 0,00% 0,00 

Horní Blatná 1 636 B1 2019 0,00% 0,00 

Horní Blatná 3 806 A11 2017 0,00% 0,00 

Horní Blatná 3 806 A11 2018 35,85% 0,60 

Horní Blatná 3 806 A11 2019 43,40% 0,86 

Horní Blatná 1 828 F2 2017 5,66% 0,11 

Horní Blatná 1 828 F2 2018 5,66% 0,08 

Horní Blatná 1 828 F2 2019 5,66% 0,10 

Horní Blatná 1 837 A2 2017 3,70% 0,04 

Horní Blatná 1 837 A2 2018 5,56% 0,11 

Horní Blatná 1 837 A2 2019 7,41% 0,10 

Horní Blatná 3 837 C13 2017 51,92% 0,69 

Horní Blatná 3 837 C13 2018 28,85% 0,47 

Horní Blatná 3 837 C13 2019 50,00% 0,83 

Horní Blatná 2 932 A5 2017 52,00% 0,94 

Horní Blatná 2 932 A5 2018 22,00% 0,41 

Horní Blatná 2 932 A5 2019 30,00% 0,58 

Klášterec 2 104 C4 2017 38,46% 0,65 

Klášterec 2 104 C4 2018 51,92% 0,83 

Klášterec 2 104 C4 2019 80,77% 1,56 

Klášterec 1 112 B12/03/01a 2017 7,69% 0,12 

Klášterec 1 112 B12/03/01a 2018 3,85% 0,08 

Klášterec 1 112 B12/03/01a 2019 7,69% 0,21 

Klášterec 2 113 A5 2017 9,80% 0,10 

Klášterec 2 113 A5 2018 9,80% 0,10 

Klášterec 2 113 A5 2019 17,65% 0,23 

Klášterec 1 121 D3/02 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 1 121 D3/02 2018 0,00% 0,00 

Klášterec 1 121 D3/02 2019 3,92% 0,05 

Klášterec 2 128 F3/02/01 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 2 128 F3/02/01 2018 0,00% 0,00 

Klášterec 2 128 F3/02/01 2019 16,67% 0,21 

Klášterec 3 133 B12/012/00 2017 39,22% 0,69 

Klášterec 3 133 B12/012/00 2018 47,06% 0,84 

Klášterec 3 133 B12/012/00 2019 49,02% 1,14 

Klášterec 3 134 C7 2017 18,00% 0,28 

Klášterec 3 134 C7 2018 30,00% 0,54 

Klášterec 3 134 C7 2019 56,00% 0,92 

Klášterec 3 144 E06 2017 18,00% 0,32 

Klášterec 3 144 E06 2018 18,00% 0,38 
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Klášterec 3 144 E06 2019 34,00% 0,52 

Klášterec 1 155 A2/01 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 1 155 A2/01 2018 3,92% 0,04 

Klášterec 1 155 A2/01 2019 5,88% 0,08 

Klášterec 1 165 B3/02/01 2017 8,00% 0,16 

Klášterec 1 165 B3/02/01 2018 10,00% 0,16 

Klášterec 1 165 B3/02/01 2019 34,00% 0,61 

Klášterec 1 202 B03a/01 2017 51,85% 0,98 

Klášterec 1 202 B03a/01 2018 46,30% 1,06 

Klášterec 1 202 B03a/01 2019 62,96% 1,40 

Klášterec 3 208 B11a 2017 48,08% 0,69 

Klášterec 3 208 B11a 2018 63,46% 0,98 

Klášterec 3 208 B11a 2019 80,77% 1,50 

Klášterec 1 224 A4/1 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 1 224 A4/1 2018 0,00% 0,00 

Klášterec 1 224 A4/1 2019 0,00% 0,00 

Klášterec 1 228 B5 /1R 2017 9,26% 0,13 

Klášterec 1 228 B5 /1R 2018 16,67% 0,22 

Klášterec 1 228 B5 /1R 2019 53,70% 0,73 

Klášterec 1 239 A2b/1 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 1 239 A2b/1 2018 10,00% 0,10 

Klášterec 1 239 A2b/1 2019 18,00% 0,20 

Klášterec 1 244 B3/02/01 2017 30,00% 0,66 

Klášterec 1 244 B3/02/01 2018 36,00% 0,78 

Klášterec 1 244 B3/02/01 2019 44,00% 0,96 

Klášterec 3 261 B6 2017 5,88% 0,06 

Klášterec 3 261 B6 2018 17,65% 0,20 

Klášterec 3 261 B6 2019 39,22% 0,45 

Klášterec 3 269E13/01p 2017 33,33% 0,50 

Klášterec 3 269E13/01p 2018 55,56% 1,09 

Klášterec 3 269E13/01p 2019 66,67% 1,09 

Klášterec 1 271 A 02b 2017 37,50% 0,55 

Klášterec 1 271 A 02b 2018 41,07% 0,61 

Klášterec 1 271 A 02b 2019 41,07% 1,00 

Klášterec 3 271 A10a/01r 2017 61,82% 1,31 

Klášterec 3 271 A10a/01r 2018 74,55% 1,83 

Klášterec 3 271 A10a/01r 2019 90,91% 2,25 

Klášterec 2 272 A 05 2017 35,29% 0,53 

Klášterec 2 272 A 05 2018 68,63% 1,08 

Klášterec 2 272 A 05 2019 70,59% 1,12 

Klášterec 1 275 A02/01 2017 10,00% 0,16 

Klášterec 1 275 A02/01 2018 16,00% 0,30 

Klášterec 1 275 A02/01 2019 16,00% 0,26 

Klášterec 2 275 B 05 2017 21,57% 0,27 
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Klášterec 2 275 B 05 2018 21,57% 0,29 

Klášterec 2 275 B 05 2019 49,02% 0,68 

Klášterec 1 402 C2 2017 3,85% 0,06 

Klášterec 1 402 C2 2018 3,85% 0,06 

Klášterec 1 402 C2 2019 23,08% 0,27 

Klášterec 1 412 G4/1p 2017 31,48% 0,46 

Klášterec 1 412 G4/1p 2018 50,00% 0,72 

Klášterec 1 412 G4/1p 2019 77,78% 1,17 

Klášterec 1 413 C3/2/1 2017 0,00% 0,00 

Klášterec 1 413 C3/2/1 2018 0,00% 0,00 

Klášterec 1 413 C3/2/1 2019 12,00% 0,17 

Klášterec 2 424 A4 2017 42,59% 0,70 

Klášterec 2 424 A4 2018 64,81% 1,09 

Klášterec 2 424 A4 2019 79,63% 1,54 

Kraslice 2 108 D5 2017 47,27% 0,76 

Kraslice 2 108 D5 2018 41,82% 0,84 

Kraslice 2 108 D5 2019 43,64% 0,85 

Kraslice 2 110 B4 2017 35,29% 0,51 

Kraslice 2 110 B4 2018 49,02% 0,67 

Kraslice 2 110 B4 2019 52,94% 0,86 

Kraslice 1 111 A2 2017 0,00% 0,00 

Kraslice 1 111 A2 2018 4,00% 0,04 

Kraslice 1 111 A2 2019 4,00% 0,04 

Kraslice 1 119 B2 2017 72,00% 1,26 

Kraslice 1 119 B2 2018 72,00% 1,28 

Kraslice 1 119 B2 2019 56,00% 1,50 

Kraslice 3 121 B11 2017 32,08% 0,48 

Kraslice 3 204 F 11 2018 56,00% 0,82 

Kraslice 3 204 F 11 2019 62,00% 1,02 

Kraslice 1 222 A1a 2017 3,85% 0,04 

Kraslice 1 222 A1a 2018 1,92% 0,02 

Kraslice 1 222 A1a 2019 0,00% 0,00 

Kraslice 3 313 C13 2017 44,00% 0,60 

Kraslice 3 313 C13 2018 62,00% 0,96 

Kraslice 3 313 C13 2019 68,00% 1,08 

Kraslice 1 315 F2 2017 21,57% 0,35 

Kraslice 1 315 F2 2018 25,49% 0,37 

Kraslice 1 315 F2 2019 25,49% 0,42 

Kraslice 2 446 A5 2017 22,00% 0,26 

Kraslice 2 451 A 05 2018 46,00% 0,62 

Kraslice 2 451 A 05 2019 52,00% 0,80 

Litvínov 3 10 3F7 2017 46,00% 0,76 

Litvínov 3 10 3F7 2019 36,00% 0,84 

Litvínov 3 102 C9 2017 46,00% 0,82 
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Litvínov 3 102 C9 2018 50,00% 0,82 

Litvínov 3 102 C9 2019 50,00% 0,95 

Litvínov 2 107 B05a 2017 86,54% 1,94 

Litvínov 2 107 B05a 2018 76,92% 1,77 

Litvínov 2 107 B05a 2019 76,92% 2,11 

Litvínov 2 110 B5b 2017 66,00% 1,44 

Litvínov 2 110 B5b 2018 66,00% 1,35 

Litvínov 2 110 B5b 2019 70,00% 1,71 

Litvínov 1 111 A2a 2017 12,00% 0,18 

Litvínov 1 111 A2a 2018 30,00% 0,46 

Litvínov 1 111 A2a 2019 36,00% 0,54 

Litvínov 3 111 C09 2017 32,00% 0,62 

Litvínov 3 111 C09 2018 60,00% 0,94 

Litvínov 3 111 C09 2019 46,00% 0,97 

Litvínov 3 112 D6 2017 22,64% 0,28 

Litvínov 3 112 D6 2018 35,85% 0,44 

Litvínov 3 112 D6 2019 49,06% 0,67 

Litvínov 2 116 E05 2017 78,00% 1,41 

Litvínov 2 116 E05 2018 82,00% 1,65 

Litvínov 2 116 E05 2019 72,00% 1,71 

Litvínov 2 117 C 5 2017 30,00% 0,42 

Litvínov 2 117 C 5 2018 34,00% 0,54 

Litvínov 2 117 C 5 2019 42,00% 0,75 

Litvínov 1 118 E2 2017 12,00% 0,16 

Litvínov 1 118 E2 2018 34,00% 0,49 

Litvínov 1 118 E2 2019 30,00% 0,50 

Litvínov 1 120 D2a 2017 10,00% 0,14 

Litvínov 1 120 D2a 2018 24,00% 0,35 

Litvínov 1 120 D2a 2019 8,00% 0,14 

Litvínov 2 125 C6 2017 54,00% 0,88 

Litvínov 2 125 C6 2018 56,00% 0,94 

Litvínov 2 125 C6 2019 72,00% 1,24 

Litvínov 1 127 E1 2017 0,00% 0,00 

Litvínov 1 127 E1 2018 6,00% 0,06 

Litvínov 1 127 E1 2019 16,00% 0,24 

Litvínov 2 130 G5a 2017 16,00% 0,16 

Litvínov 2 130 G5a 2018 20,00% 0,20 

Litvínov 2 130 G5a 2019 48,00% 0,58 

Litvínov 1 16 D02/01a 2017 19,61% 0,31 

Litvínov 1 16 D02/01a 2018 31,37% 0,45 

Litvínov 1 16 D02/01a 2019 19,61% 0,45 

Litvínov 2 17 B06/1p 2017 32,00% 0,52 

Litvínov 2 17 B06/1p 2018 52,00% 0,74 

Litvínov 2 17 B06/1p 2019 66,00% 1,21 
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Litvínov 2 210 E6 2017 60,00% 1,06 

Litvínov 2 210 E6 2018 52,00% 0,84 

Litvínov 2 210 E6 2019 64,00% 1,00 

Litvínov 2 306 A5 2017 66,00% 1,38 

Litvínov 2 306 A5 2018 60,00% 1,40 

Litvínov 2 306 A5 2019 68,00% 1,64 

Litvínov 2 307 D5 2017 36,00% 0,64 

Litvínov 2 307 D5 2019 70,00% 1,41 

Litvínov 3 308 A07 2017 90,20% 1,94 

Litvínov 3 308 A07 2018 74,51% 1,38 

Litvínov 3 308 A07 2019 76,47% 1,50 

Litvínov 1 309 C3/1 2017 2,04% 0,02 

Litvínov 1 309 C3/1 2018 0,00% 0,00 

Litvínov 1 309 C3/1 2019 0,00% 0,00 

Litvínov 1 310 E2 2017 16,00% 0,32 

Litvínov 1 310 E2 2018 18,00% 0,38 

Litvínov 1 310 E2 2019 46,00% 0,70 

Litvínov 1 312 R1 2017 6,00% 0,08 

Litvínov 1 312 R1 2018 4,00% 0,06 

Litvínov 1 312 R1 2019 10,00% 0,15 

Litvínov 2 320 C5 2017 88,00% 1,52 

Litvínov 2 320 C5 2018 72,00% 1,51 

Litvínov 2 320 C5 2019 68,00% 1,78 

Litvínov 3 36 C6 2017 32,00% 0,52 

Litvínov 3 36 C6 2018 38,00% 0,52 

Litvínov 3 36 C6 2019 60,00% 1,13 

Litvínov 3 36 C8a 2017 24,00% 0,34 

Litvínov 3 36 C8a 2018 50,00% 0,72 

Litvínov 3 36 C8a 2019 72,00% 1,17 

Litvínov 3 401 D8 2017 70,00% 1,16 

Litvínov 3 401 D8 2018 42,00% 0,55 

Litvínov 3 401 D8 2019 62,00% 1,36 

Litvínov 1 41 B6 2017 96,15% 2,29 

Litvínov 1 41 B6 2018 82,69% 2,06 

Litvínov 1 41 B6 2019 73,08% 2,50 

Litvínov 1 414 S1a 2017 0,00% 0,00 

Litvínov 1 414 S1a 2018 0,00% 0,00 

Litvínov 1 414 S1a 2019 3,92% 0,06 

Litvínov 1 428 B5/1 2017 0,00% 0,00 

Litvínov 1 428 B5/1 2018 0,00% 0,00 

Litvínov 1 428 B5/1 2019 0,00% 0,00 

Litvínov 1 501 A2m/1m 2017 0,00% 0,00 

Litvínov 1 501 A2m/1m 2018 0,00% 0,00 

Litvínov 1 501 A2m/1m 2019 0,00% 0,00 
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Litvínov 2 502 A05 2017 64,00% 1,36 

Litvínov 2 502 A05 2018 66,00% 1,49 

Litvínov 2 502 A05 2019 72,00% 1,83 

Litvínov 2 502 B05 2017 65,31% 1,39 

Litvínov 2 502 B05 2018 51,02% 1,20 

Litvínov 2 502 B05 2019 57,14% 1,36 

Litvínov 2 503 A6 2017 82,69% 2,04 

Litvínov 2 503 A6 2018 80,77% 1,83 

Litvínov 2 503 A6 2019 84,62% 2,15 

Litvínov 1 503 B1a 2017 6,00% 0,10 

Litvínov 1 503 B1a 2018 2,00% 0,03 

Litvínov 1 503 B1a 2019 6,00% 0,13 

Litvínov 2 504 F6 2017 78,00% 1,62 

Litvínov 2 504 F6 2018 70,00% 1,46 

Litvínov 2 504 F6 2019 78,00% 1,71 

Litvínov 3 507 D7 2017 26,00% 0,34 

Litvínov 3 507 D7 2018 32,00% 0,40 

Litvínov 3 507 D7 2019 38,00% 0,49 

Litvínov 3 508 B9 2017 17,65% 0,24 

Litvínov 3 508 B9 2018 41,18% 0,54 

Litvínov 3 508 B9 2019 35,29% 0,48 

Litvínov 2 508 D5 2017 7,69% 0,13 

Litvínov 2 508 D5 2018 26,92% 0,37 

Litvínov 2 508 D5 2019 25,00% 0,37 

Litvínov 2 510 C05 2017 68,00% 1,20 

Litvínov 2 510 C05 2018 70,00% 1,34 

Litvínov 2 510 C05 2019 74,00% 1,26 

Litvínov 3 540 A10 2017 0,00% 0,00 

Litvínov 3 540 A10 2018 1,96% 0,02 

Litvínov 3 540 A10 2019 27,45% 0,27 

Litvínov 3 60 B6b 2017 2,00% 0,02 

Litvínov 3 60 B6b 2018 8,00% 0,10 

Litvínov 3 60 B6b 2019 42,00% 0,53 

Litvínov 2 64 B4 2017 70,59% 1,57 

Litvínov 2 64 B4 2018 74,51% 1,51 

Litvínov 2 64 B4 2019 68,63% 1,62 

Litvínov 1 75 B01m 2017 19,61% 0,27 

Litvínov 1 75 B01m 2018 9,80% 0,16 

Litvínov 1 75 B01m 2019 17,65% 0,18 

Litvínov 3 80 B8/1p 2017 23,08% 0,35 

Litvínov 3 80 B8/1p 2018 48,08% 0,73 

Litvínov 3 80 B8/1p 2019 67,31% 1,06 

Litvínov 2 88 B05 2017 22,00% 0,24 

Litvínov 2 88 B05 2018 18,00% 0,24 

Litvínov 2 88 B05 2019 30,00% 0,40 
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Protokol: Extrakce prolinu 

 

Pracovní roztoky: 

1. Roztok kys. sulfosalicylové: 

 

 

1. 1,5 g kys. sulfosalicylové  

2. 50 ml destilované vody 

3. Vortex do úplného rozpuštění krystalů kyseliny 

 

Zásobní roztok: 30g + 1 l H2O 

 

2. Roztok ninhydrinu 

- vždy čerstvý!!! (max. 24 hod.) 

 

 

1. 0,25 g Ninhydrinu 

2. 6 ml ledové kyseliny octové 

3. 4 ml kyseliny fosforečné 

4. Zahřát – vodní lázeň  

5. Vortex 

Pracovní postup: 

1. Navážit 150 mg rostlinné tkáně -> vložit do třecí misky 

2. Do třecí misky přidat 1,5 ml pracovního roztoku 1 (kys. sulfosalicylové) -> důkladná 

homogenizace třením 

3. Z třecí misky přelít do 2ml mikrozkumavky, kašovitou hmotu přenést pomocí lab. 

špachtle 

4. Centrifugace 5 min / max. otáčky 

5. Zapnout HeatBlock 95°C 

6. Po centrifugaci rozdělit objem do dvou 2 ml mikrozkumavek – přepipetovat do každé z 

nich 400 μl supernatantu  

7. Přidat 400 μl ledové kyseliny octové 

8. Přidat 400 μl zásobního roztoku ninhydrinu  

9. Důkladně zvortexovat 

10. Vložit vzorky do konzolí předehřátého HeatBlocku – temperace 1 hodina 

11. Zchladit (pár min) 

12. Přidat 800 μl toluenu 

13. 20 – 30s vortex 

14. Odpipetovat vrchní část vzorku do kyvety (2 vzorky do 1 kyvety) 

15. Měření – 520, blank – toulen 

Listnáče – 50 g  

 

 

 


