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Abstrakt:
Cílem projektu bylo komplexní zhodnocení současného stavu výskytu ořešáku černého
(Juglans nigra L.) s ohledem na stanovištní podmínky, hodnocení zdravotního stavu a
zjištění významu působení chorob a saproxylických druhů hmyzu na území České republiky.
Na základě analýzy přírodních podmínek, a především šetření ochrany lesa (zjištění spektra
aktuálních druhů saproxylického hmyzu a houbových patogenů), definovat potenciální
hospodářské využití v podmínkách ČR, tj. navrhnout možnosti uplatnění v cílových
skladbách, v cílových hospodářských souborech vybraných přírodních lesních oblastí. Doba
řešení projektu byla 24 měsíců. Výstupy projektu jsou (i) zjištění vhodných stanovištních
podmínek pro výskyt ořešáku černého, kde by druh byl cílovou hospodářskou dřevinou –
přehled lesnicko-typologických jednotek, kde je možné využít ořešák černý; (ii) zjištění
aktuální spektra biotických druhů hmyzu a hub, a jejich vlivu na výskyt ořešák černý,
hodnocení potenciálního zavlečení invazních druhů hmyzu či chorob; (iii) návrh Cílových
hospodářských souborů s návrhem zastoupení ořešáku černého včetně cílové skladby pro
Cílové hospodářské soubory, zastoupení ořešáku černého bude navrženo s ohledem na
hodnocení významnosti faktorů ochrany lesa. Projekt byl řešen na modelovém území
Lesního závodu Židlochovice, Lesní správě Strážnice, Lesní správě Znojmo a (okrajově) na
Lesní správě Bučovice a Lesní správě Buchlovice.
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KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PLATNÁ K III. ETAPĚ ŘEŠENÍ PROJEKTU
i.

Současné rozpětí pěstování ořešáku černého (Juglans nigra L.) v přírodních
podmínkách České republiky se nachází od 1. do 3. vegetačního stupně, jeho
produkční optimum se však nejvíce projevuje ve 2. vegetačním stupni (zjištěné
Absolutní výškové bonity pro ORC v 2. VS 38-46). Přesto většina autorů
doporučuje pěstování ořešáku černého v (1)L neboli v lužních polohách. Bohužel
vzhledem k rozkolísanosti hydrologického režimu i s ohledem na klimatickou
změnu, tj. sucho, nedostatek vody ve vodotečích, začínají být tato stanoviště ne
příliš vhodná pro porosty ořešáku černého. Porosty ORC začínají být na těchto
stanovištích stresovány.

ii.

Analýzou položených lapáků ořešáku černého (lapáky instalovány na 3 lokalitách
v roce 2018) byl zjištěn výskyt 16 druhů tzv. phloemoxylofágním druhů, tedy
druhů potravně vázaným na dřevo a lýko dřevin. Zcela dominantní taxonomickou
skupinou pak byli kůrovci (Curculionidae: Scolytinae), kdy nejpočetnější
zaznamenaný druh kůrovec ořešákový (Dryocoetes himalayensis) byl zastoupen
3610 jedinci (tj. 89 % všech odchycených brouků). Dalším relativně početným
druhem

kůrovců

byl

drtník

Xyleborinus

saxesenii.

Z jiných

skupin

phloemoxylofágních brouků se více uplatňovali tesaříci Leiopus nebulosus
a Saperda scalaris (Cerambycidae), dále pak krasec Chrysobothris affinis
(Buprestidae). Fytopatologickými analýzami chřadnoucích porostů byl zjištěn
výskyt houbových patogenů jak v půdě, tak v lýku stromů v místě požerků
Dryocoetes himalayensis. Nalezený nový druh rodu Ophiostoma spp. je možné
v současné době považovat za potenciální hrozbu pro porosty ořešáku černého.
Patogenicita tohoto druhu není prozatím zcela prokázána. Významný problém, je
však nalezení plísně rodu Phytophthora spp. Patogeny tohoto rodu významným
způsobem poškozují kořeny hostitelských druhů dřevin a značně přispívají
k chřadnutí celých porostů domácích i introdukovaných dřevin.
iii.

Chřadnutí porostů ořešáku černého se projevuje jen lokálně, v současnosti
chřadnoucí rozpadající se porosty byly zjištěny v území LHC Židlochovice
v aluviu řeky Svratky u Vranovic, v aluviu řeky Dyje u Břeclavi a v oboře Lanžhot
– obora. Na základě rozsáhlé inventarizace porostních skupin lze konstatovat, že
se jedná zatím jen o jednotlivé porosty. Všechny tyto porosty se nacházejí na
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stanovišti Nížinný luh (soubor lesních typů (1)L). Na území LHC Strážnice, LHC
Znojmo, LHC Buchlovice je zdravotní stav porostů výrazně lepší.
iv.

Ořešák černý nelze považovat za invazivní druh dřeviny, což je dáno jeho
ekologickou strategií, plodností velkých semen a neschopností šíření kořenovými
výstřelky nebo nemožností roznášení živočichy. Je navržena metodika
hodnocení invazivnosti dřeviny.

v.

ORC jako cílová dřevina je navrhována ve směsích domácích dřevin pro Cílový
hospodářský soubor (CHS) 25, 45 a 19. Obecně lze CHS s ořešákem plánovat
ve všech přírodních lesních oblastech v ČR, kde se nachází ve větší míře 2. a 3.
vegetační stupeň tzn. okolo přírodní lesní oblasti (PLO) 35 to jsou PLO 33, 34,
36, 37, 38, 39, 16, ale i 29, 32 apod.

vi.

Řešením je navrhnout směsi lesních porostů podobné přírodním směsím
v domovině ORC, s využitím evropských druhů jednotlivých rodů. Dodržovat
vertikální strukturu, či alespoň dvouetážovitost lesních porostů. (Základní cílová
skladba pro CHS 25: DBZ, DBL 4-5 ORC 1-2 LPM1 (KL JV)1 (BK, HB, JV, JS)1;
pro CHS 45: BK4 DBZ1-2 ORC 1-2 JV1-2 KL1-2 LPM TR JLH JS a pro CHS 19:
DBL5 JSZ+JSU2 ORC1-2 (LPM JV)1 JLV HB HR BB TR.

vii.

Doporučením pro budoucí pěstování ořešáku černého je přesunutí těžiště
z lužních stanovišť na stanoviště CHS 25 a 45. V návaznosti na dosahované
výškové a tloušťkové parametry, včetně zhodnocení zdravotního stavu,
a doplnění těchto poznatků o rešerši literatury, je navrhováno, aby v rámci
pěstování ořešáku černého došlo k výrazné úpravě základních hospodářských
doporučení v rámci délky obmýtí, která se nyní pohybuje v rozmezí od 80 do 140
let, na sníženou optimální hranici 70 až 100 let. Jen například ve srovnání
s Chorvatskem je to 60 až 80 let nebo Rumunskem 70 až 100 let. Významnou
činností musí být do budoucna eliminace výskytu jmelí bílého.

6

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu

1. ÚVOD A CÍL PROJEKTU
Introdukce dřevin představuje zavádění cizokrajných dřevin bez ohledu na
vzdálenost areálu jejich původního rozšíření od místa jejich uvažovaného pěstování.
Důvodem introdukce může být zvýšení dřevní produkce, či rozšíření sortimentů,
zalesňování obtížně zalesnitelných stanovišť nebo vědecké a estetické účely. Pro
úspěšnou introdukci je rozhodující hodnotit růst a vlastnosti exotů v jejich původním
areálu a jejich ekonomické přednosti před domácími druhy, a také je nutné znát
velikost přirozeného areálu, podobnost klimatických podmínek, včetně druhů
živočichů a hub, kteří mají výrazný vliv na růst dřevin (tj. houbové patogeny
a saproxylický hmyz živicí se daným druhem dřeviny).
Introdukované dřeviny představují určité riziko pro lesní společenstva i lesní
hospodářství v zavedené oblasti. Jedná se o potenciální expanzivnost, ale
i potenciální hrozbu zavlečení nových druhů chorob a saproxylického hmyzu.
Ořešák černý (Juglans nigra L.), dále jen ORC, je na evropském kontinentu
nepůvodní dřevinou. Z tohoto hlediska se jeho pěstování v podmínkách České
republiky

výrazně

dotkne

Nařízení

Evropského

parlamentu

a

Rady

(EU)

č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování
a šíření invazních nepůvodních druhů, aktuálně důležitá evropská směrnice. Taktéž
je ORC pro území ČR introdukovanou dřevinou, ovšem doposud jen okrajově
hospodářsky využívanou dřevinou. Vzhledem k ekologickým nárokům druhu v jeho
původním areálu rozšíření a podobnosti přírodních podmínek ČR, lze očekávat jeho
rozsáhlejší využití. Problematikou ORC se v ČR doposud zabýval jen omezený počet
autorů. Hodnocením růstu či pěstováním této dřeviny v podmínkách ČR se zabývali
Mráček (1925), Pokorný (1952), Mezera (1956), Šika (1957, 1964), Prudič (1991).
Hrib (2005) se zabýval souhrnně problematikou ořešáku černému včetně zhodnocení
jeho vlivu na charakter bylinného podrostu (Hrib et al., 2017) na Lesním závodu (dále
jen LZ) Židlochovice. Hospodářskou úpravou porostů ORC se komplexně zabýval
Šálek (2011), včetně zhodnocení produkčních charakteristik na lužním stanovišti
(Šálek et al., 2012). Doposud je ORC na základě možnosti využití geograficky
nepůvodních dřevin navrhován pro Přírodní lesní oblasti 35 Jihomoravské úvaly, a to
v Cílovém hospodářském souboru 19 – lužní stanoviště do 1 % (Nikl et al., 1999).
7
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Nicméně z území ČR (resp. střední Evropy) nebyla provedena podrobná analýza
potenciálně vhodných přírodních podmínek, veškeré výzkumy se soustředí na lužní
stanoviště. Není dostatečně znám výskyt a vliv biotických škůdců či patogenů na této
dřevině (Jeřábek 2015).
ORC byl Lesy České republiky, s. p. vyhlášen dřevinou roku 2017. Nicméně pro
možnosti využití ORC v lesním hospodářství na území ČR jednoznačně potřebujeme
komplexní hodnocení ochrany lesa. Dnešní Ochrana lesa (Holuša 2014) představuje
jednu ze stěžejních odborných lesnických disciplín, jejím předmětem je péče
o zdravotní stav a stabilitu lesních ekosystémů, tak aby mohly plnit všechny své
funkce. Ochrana lesa studuje příčiny poškození či narušení stability v celé
komplexnosti lesního ekosystému – od příčiny poškození, průběhu poškození až po
konečný důsledek, včetně návrhu úpravy hospodaření, a to vše na základě
hodnocení trvalých ekologických podmínek. Jedním z úkolů Ochrany lesa v případě
introdukovaných dřevin, je zjištění spektra druhů chorob a hmyzu, které mohou
výrazně působit na růst dřevin, a především stanovit limity pro hospodaření.
Výsledkem hodnocení ochrany lesa je navržení možného zastoupení na různých
stanovištních podmínkách, tak aby omezující faktory nepůsobily výrazné ztráty či
poškození. Tyto podklady předá Ochrana lesa ve formě základních hospodářských
doporučení pro jednotlivé Cílové hospodářské soubory hospodářské úpravě lesů.
Cílem představovaného projektu je komplexní zhodnocení současného stavu
výskytu ORC s ohledem na stanovištní podmínky, hodnocení zdravotního stavu
a zjištění významu působení chorob a saproxylických druhů hmyzu na území ČR. Na
základě analýzy přírodních podmínek, a především šetření Ochrany lesa (zjištění
spektra aktuálních druhů saproxylického hmyzu a houbových patogenů) definovat
potenciální hospodářské využití v podmínkách ČR, tj. navrhnout možnosti uplatnění
v cílových skladbách v cílových hospodářských souborech vybraných přírodních
lesních oblastí.
Originalita projektu spočívá v komplexním přístupu hodnocení možnosti
zavedení introdukované dřeviny – ORC, které se zakládá na hodnocení přírodních
podmínek v původním areálu a v oblasti introdukce (ČR) včetně stanovení limitů
vzhledem k výskytu chorob a výskytu saproxylického hmyzu. Výsledek je zpracován
8
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ve formě rámcových směrnic hospodaření pro dotčené cílové hospodářské soubory.
Závěrem je obecný algoritmus hodnocení zavedení introdukovaného druhu dřeviny
do nové oblasti.

Třetí etapa řešení (6 měsíců, do 31. XII. 2019) zahrnovala syntetické práce
předcházejícíh etap řešení, byly analyzovány přírodní podmínky,
vyhodnocen vliv abiotických a biotických faktorů. Na základě této
syntézy byly navrženy Cílové hospodářské soubory resp. hospodářské
soubory, kde lze využít ORC jako cílovou dřevinu s uvedením výčtu
přírodních lesních oblastí v ČR:
I. Na základě analýzy přírodních podmínek a ekologických vlastností ORC
byly definovány vegetační stupně a edafické kategorie, kde lze
potenciálně počítat s uplatněním ORC, rámcově stanoveny cílové
hospodářské soubory;
II. Na základě zjištěných chorob a saproxylických druhů hmyzu byla
vyhodnocena jejich významnost s ohledem na zastoupení ORC,
a navrženo optimální zastoupení ORC pro dané stanovištní podmínky;
III. Pro Cílové hospodářské soubory byly navrženy cílové druhové skladby
dřevin s účastí ORC, včetně stanovení doporučeného procentického
zastoupení ORC v cílové druhové skladbě jako geografické nepůvodní
dřeviny.

Rovněž

v rámci

CHS

a

jednotlivých

hospodářských

souborech byly navrženy zásady ochrany lesa;
IV. Součástí projektu je i Metodika hodnocení zavedení introdukovaného
druhu dřeviny v lesním hospodářství v ČR, která zahrnujr pracovní
postup, jak hodnotit introdukovanou dřevinu a stanovuje potenciál
jejího použití v lesním hospodářství České republiky;
V. Na závěr etapy je také připravena publikace: Ořešák černý a jeho
možnosti pěstování v České republice (ve formátu pdf).
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Obecnými výstupy projektu jsou:
I. zjištění vhodných stanovištních podmínek pro růst a pěstování ORC, kde by
druh byl cílovou hospodářskou dřevinou – přehled lesnicko-typologických
jednotek, kde je možné využít ORC;
II. zjištění aktuálního spektra biotických druhů hmyzu a hub, a jejich vlivu na
výskyt ORC, hodnocení potenciálního zavlečení invazních druhů hmyzu či
chorob;
III. návrh Cílových hospodářských souborů (dále jen CHS) s návrhem zastoupení
ORC včetně cílové skladby pro CHS, zastoupení ORC je navrženo
s ohledem na hodnocení významnosti faktorů ochrany lesa.
V závěrečné zprávě jsou předkládány k odborné diskuzi a následnému
schválení všechny výsledky projektu, to znamená, že jsou zde zahrnuty výsledky
všech předchozích řešených etap projektu.
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2. METODIKA ŘEŠENÍ
2.1 Popis zájmového území
Lesní hospodářský celek (dále jen LHC) Židlochovice a LHC Strážnice se
nachází v Přírodní lesní oblasti č. 35 – Jihomoravské úvaly (dále jen PLO 35). Podle
regionálního členění reliéfu ČR tato oblast s lesnatostí pouhých 13 % o rozloze
294 552 ha a celkové výměře lesů (porostů určených k plnění funkcí lesů) 40 809 ha
zaujímá Dyjsko-svratecký úval, Dolnomoravský úval s vlastní Dyjsko-moravskou
nivou, Valtickou pahorkatinou a Dyjsko-moravskou pahorkatinou. Reliéf západní části
je z velké části rovinatý, místy na okraji vrchovin přechází do pahorkatiny. Podle
výškové členitosti má charakter ploché pahorkatiny až roviny, nadmořská výška je
190-280 m n. m. Oblast jižně od řeky Dyje je tvořena členitou pahorkatinou,
nadmořská výška 170-460 m, nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů Děvín má 550 m.
Východní polovina oblasti je tvořena pahorkatinou, východní část zaujímají terasy
řeky Moravy s vátými písky. Nadmořská výška dosahuje 170-360 m n. m.
V přírodní lesní oblasti jsou říční nivy Moravy, řeky Dyje a jejích přítoků.
Nejnižším bodem je soutok řek Dyje a Moravy – 148 m, nejvyšší niva řeky Svitavy v
Brně – 200 m. Na území PLO 35 se nachází biogeografická provincie panonská
s biogeografickou

podprovincií

Severopanonskou

s biogeografickými

regiony:

Lechovický, Mikulovský, Hustopečský, Hodonínský a Dyjsko-moravský (Culek 1995).
Dle klimatického členění podle Quitta (1992) leží PLO 35 v teplé oblasti T4 (viz
tab. 1). Ta je charakterizována jako oblast s velmi dlouhým teplým a suchým létem a
s velmi krátkým přechodným obdobím. Jaro a podzim jsou teplé. Zima bývá krátká,
mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Oblast je v rámci ČR nejteplejší. Pouze vyšší okraje leží v oblasti T2.
V nejteplejší části PLO 35 v nivě Moravy a Dyje se vyskytuje makroklimatický
region jižní (cca 1/3 plochy), na převážné většině ostatní plochy se vyskytuje region
střední, který je na severu lemován regionem, který má jen minimální zastoupení.
V rámci II. etapy bylo zájmové území rozšířeno o území LHC Znojmo a LHC
Buchlovice. Porosty ořešáku černého na LHC Znojmo se nacházejí na území PLO 35
Jihomoravské úvaly. Porosty ORC na území LHC Buchlovice se nacházejí v jižním
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výběžku PLO 34 Hornomoravský úval. Tato část PLO 34, jedná se konkrétně o
aluvium řeky Moravy, má zcela stejné přírodní podmínky jako převážná část PLO 35,
resp. Aluvium řeky Moravy na území PLO 35.
Tab. 1

Klimatické charakteristiky pro jednotlivé regiony PLO Jihomoravské úvaly dle Quitta (1992)

Severní
(okrajově)

Jižní

Střední

průměrná teplota vzduchu v lednu

-2 až -3

-2 až -3

-2 až -3

průměrná teplota vzduchu v dubnu

9 - 10

9 - 10

8-9

průměrná teplota vzduchu v červenci

19 - 20

19 - 20

18 - 19

průměrná teplota vzduchu v říjnu

9 – 10

9 – 10

8-9

> 13

10 - 13

8 - 10

60 – 70

60 – 70

50 - 60

100 – 110

100 – 110

100 – 110

< 30

30 - 40

30 - 40

10 – 15

10 - 15

10 - 15

<2

<2

<2

počet dnů s průměrnou teplotou > 10,0 oC

170 – 180

170 – 180

160 - 170

počet dnů s prům.tepl.> 0 oC (zabezp. na 80%)

270 – 290

270 – 290

260 - 270

nástup období s prům.tepl.> 0 oC(zabezp.na 80%)

< 11.3.

< 11.3.

11.3. – 16.3.

konec období s prům.tepl..> 0 oC (zabezp. na 80%)

1.1. – 6.1.

26.12. – 1.1.

26.12. – 1.1.

teplotní sumy > 5 oC (zabezp. na 80%)

> 2000

1800 - 2000

1600 - 1800

teplotní sumy > 10 oC (zabezp. na 80%)

> 1000

800 - 1000

600 - 800

srážkový úhrn ve vegetačním období

300 – 350

300 – 350

350 – 400

srážkový úhrn v zimním období

200 – 250

200 – 250

200 – 250

počet dnů se srážkami > 1 mm

80 – 90

80 – 90

90 - 100

počet dnů se srážkami > 10 mm

12 – 15

12 – 15

12 – 15

počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 až 20 cm

30 – 40

30 - 40

40 - 50

počet dnů se sněhovou pokrývkou 21 až 40 cm

< 10

< 10

10 - 15

počet dnů se sněhovou pokrývkou 41 a více cm

<5

<5

<5

110 – 120

110 - 120

120 – 140

50 - 60

50 - 60

40 - 50

Charakteristiky

počet dnů s t max > 30 oC (tropických dnů)
počet dnů s t max > 25 oC (letních dnů)
počet dnů s t min < -0.1 oC (mrazových dnů)
počet dnů s t max < -0.1 oC (ledových dnů)
počet dnů s t min < -10.1 oC (se silným mrazem)
počet dnů s t max < -10.1 oC (arktických dnů)

počet dnů zamračených
počet dnů jasných
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2.2 Sběr dat
2.2.1 Časový sled etap projektu
Doba řešení projektu byla stanovena na 24 měsíců (01/2018-12/2019).
Řešitelským pracovištěm byl Moravský lesnický institut, z. ú., odpovědným řešitelem
byl prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et PhD. Spolupracujícím pracovištěm byla
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Do projektu byli zapojeni 3
pracovníci fakulty, jeden externí pracovník, jedna studentka doktorského studijního
programu.
Doba řešení byla rozdělena do tří etap:
o I. etapa (1. 1. 2018 – 30. 11. 2018): V první etapě došlo k vymezení
území, resp. výběru oblastí s lesními porosty se zastoupením ORC
pro terénní průzkum, s cílem zjistit diverzitu přírodních podmínek,
včetně zjištění taxačních veličin daných porostů ORC. V terénu dále
bylo provedeno zhodnocení zdravotního stavu porostů ORC.
Provedeny první odběry pro fytopatologické a entomologické
analýzy. Na vybraných lokalitách byl proveden pedologický průzkum
s odběrem půdních vzorků pro pedologické analýzy. Částečně došlo
k plnění činnosti druhé etapy, jelikož v měsíci IV.2018 byly na
vytipovaných lokalitách položeny lapáky pro zjištění saproxylických
druhů hmyzu.
o II. etapa (30. 11. 2018 – 30. 6. 2019): Druhá etapa se částečně
překrývala s první. Byly dokončeny terénní práce s ohledem na revizi
přírodních podmínek a zjištění zdravotního stavu porostů. Hlavní
činnost této etapy spočívala v odvezení sekcí stromů lapáků, které
byly instalovaný v terénu v lesních porostech v IV.2018, během
měsíce IV.-X.2019 bylo zjišťováno spektrum saproxylických druhů
hmyzu. V terénu probíhaly odběry vzorků části stromů i půdy pro
fytopatologické analýzy. A taktéž byla instalována další skupina
lapáků, tentokrát na zonální stanoviště 1., 2. a 3. vegetačních
stupňů, s tím, že výsledky budou ovšem známy až po skončení
projektu.
o III. etapa (30. 6. 2019 – 31. 12. 2019): Třetí etapa představovala
finální zpracování výsledků projektu, která zahrnovala
syntetické práce hospodářské úpravy lesa: na základě analýzy
přírodních podmínek a ekologických vlastností ORC byly
definovány vegetační stupně a edafické kategorie, kde lze
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potenciálně počítat s uplatněním ORC, rámcově stanoveny
CHS; na základě zjištěných chorob a saproxylických druhů
hmyzu byla vyhodnocena jejich významnost s ohledem na
zastoupení a ORC a navrženo optimální zastoupení ORC pro
stanovištní podmínky; pro CHS byly navrženy cílové druhové
skladby dřevin s účastí ORC, navrženy procenta ORC jako
geografické nepůvodní dřeviny, v rámci CHS a jednotlivé
hospodářské soubory byly navrženy zásady ochrany lesa;
rovněž byla zpracována Metodika hodnocení zavedení
introdukovaného druhu dřeviny v lesním hospodářství v ČR
(předložena v I. etapě řešení projektu), která zahrnuje pracovní
postup jak hodnotit introdukovanou dřevinu a stanovení
potenciálu jejího použití v lesním hospodářství ČR. Na závěr
etapy je připravena publikace ORC a jeho možnosti pěstování
v ČR (ve formátu pro editační zpracování).

2.2.2 Přípravné kancelářské práce
Před terénními pracemi byla provedena identifikace porostních skupin se
zastoupením ORC (dle platných Lesních hospodářských plánů pro LHC Židlochovice
s platností 1.1.2010 – 31.12.2019, pro LHC Strážnice s platností 1.1.2017 –
31.21.2026, pro LHC Znojmo s platností 1.1.2016 – 31.12.2025, pro LHC Buchlovice
s platností 1.1.2015 – 31.21.2024) (viz obr. 1). Pomocí identifikace podle ortofoto
map, jelikož některé porostní skupiny jsou značně rozsáhlé a nižší příměs ORC je
těžko nalezitelná, byly identifikovány segmenty ORC, kde se nacházejí.
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Obr. 1

Identifikace porostních skupin se zastoupením ořešáku černého (Juglans nigra L.) v zájmovém
území s detailním zákresem umístění segmentů ORC v rámci porostní skupiny

2.2.3 Terénní práce šetření zdravotního stavu a výskytu biotických škůdců
Pro terénní práce v rámci projektu byl proveden výběr porostních skupin se
zastoupením ORC, tak aby postihnul celé území zmíněných LHC Židlochovice, LHC
Strážnice, LHC Znojmo, LHC Buchlovice, s tím, že byl doplněn o 5 porostních skupin
nacházejících se na LHC Bučovice s ohledem na rozšíření diverzity přírodních
podmínek (viz obr. 2). Výběr byl proveden tak, aby postihnul co největší rozpětí
diverzity přírodních podmínek, tj. co nejvíc vegetačních stupňů (1. – 3. VS) a co
nejvíc souborů lesních typů (dále jen SoLT), resp. lesních typů (dále jen LT).
V zájmovém území bylo provedeno terénní šetření celkem v 592 porostních
skupinách z celkového počtu 1275 porostních skupin, které se zde nacházejí.
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Obr. 2 Rozmístění šetřených porostů v rámci přírodní lesní oblasti č. 35 – Jihomoravské úvaly a č. 34 –
Hornomoravský úval (kolečko představuje buď jednotlivé porostní skupiny, ale většinou komplex
porostních skupin, červená – šetření v rámci I. etapy do 30.X.2018, modrá – šetření v rámci II. etapy do
30.VI.2019)

V rámci porostní skupiny byla vybrána dílčí zkusná plocha, pro korekci údajů
dle platných LHP byly zjištěny základní taxační údaje stromů ORC (věk stromů
Presslerovým nebozezem, výška hlavní korunové úrovně, rozpětí výčetní tloušťky
stromů hlavní korunové úrovně, etážovitost lesních porostů, zastoupení druhů dřevin
ve skupině s ORC, fytocenologická poznámka, zhodnocení humusové formy).
Ve všech šetřených porostech byl zhodnocen zdravotní stav stromů s ohledem
na výskyt a abundanci jmelí bílého (Viscum album) (viz Tab. 2) a zhodnoceno
prosychání korun jednotlivých stromů (viz Tab. 3).
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Tab. 2 Stupně napadení stromů ořešáku černého jmelím bílým (Viscum album) v lesních porostech

STUPEŇ NAPADENÍ

Ukázka stupně napadení

0 – bez napadení

1 – jednotlivé trsy v koruně

2 – skupiny trsů (2-10) v koruně

3 – celá koruna napadena jmelím (10 a
více trsů)
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Tab. 3 Stupně proschnutí stromů ořešáku černého v lesních porostech

STUPEŇ PROSCHNUTÍ

Ukázka stupně proschnutí

0 – bez proschnutí

1 – jednotlivé okrajové koncové části
větví

2 – proschlé celé větve, nebo vrcholová
část koruny

3 – část koruny proschlá

3 – celá koruna proschlá, suchý strom
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Ve všech porostech dále byl zhodnocen, a to pouze pozorováním na spodních
větvích či spodních částech kmene, anebo letem imág, výskyt lesnicky významných
druhů hmyzu. Ve většině případů se jednalo o výskyt bekyně velkohlavé (Lymantria
dispar). V období IV. - VII. byl hodnocen především žír na asimilačním aparátu ORC,
popř. byl zjišťován výskyt vaječných hubek. Další druhy nebyly detailně šetřeny.
2.2.4 Terénní práce šetření přírodních podmínek
Ve vybraných porostech ořešáku černého, na reprezentativních lesních typech
resp. ve výrazně poškozených porostech, byly vykopány půdní sondy (celkem 18)
(viz přehled lesních typů), kde byly v měsíci VI.-X. 2019 provedeny odběry půdních
vzorků.

Tab. 4

Přehled lesních porostů s půdními sondami s odběrem půdních vzorků

Lesní hospodářský celek /
Lesní správa

Jednotka
prostorového
rozdělení lesa

Soubor lesních
typů

Věk

116 C 7

1S3

70

343 B 8

(1)L5

80

114 A 9

1D1

83

5B8

2H3

79

48 A 5

2H3

48

Strážnice/Strážnice
(Rohatec)
Strážnice/Strážnice
(Strážnice-Žabné)
Strážnice/Strážnice
(Hodonín)
Strážnice/Strážnice
(Hovorany)
Strážnice/Strážnice
(Josefov)
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Tab. 4

Přehled lesních porostů s půdními sondami s odběrem půdních vzorků - pokračování
Jednotka
prostorového
rozdělení lesa

Soubor lesních
typů

Věk

46 A 11

2D4

101

41 B 8

2D4

75

742 A 6

1S3

55

Židlochovice/Židlochovice
(Hrádek)

524 D 8

2D4

73

Židlochovice/Židlochovice
(Vranovice)

237 A 2a

(1)L5

14

Židlochovice/Židlochovice
(Lednice-rybníky)

701 A 8

1S1

79

Židlochovice/Židlochovice
(Lanžhot – obora)

805 B 5b

(1)L1

49

Židlochovice/Židlochovice
(Lanžhot – Polinský vršek)

855 J 5

(1)L4

49

Židlochovice/Židlochovice
(Břeclav – Kančí obora)

756 B 6

(1)L1

52

Bučovice/Bučovice (Kobeřice)

102 B 6

3D5

58

Znojmo/Znojmo (Jaroslavice)

975 D 8

1D1

45

Znojmo/Znojmo (Břežany)

912 H 2b

1H1

20

Znojmo/Znojmo

963 F 4

(1)L1

34

Lesní hospodářský celek /
Lesní správa
Strážnice/Strážnice
(Josefov)
Strážnice/Strážnice
(Poddvorov)
Židlochovice/Židlochovice
(Poštorná)

Plochy s půdními sondami a rozbory půdních vzorků byly zaneseny do
Databáze lesnické typologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýsu nad
Labem, pobočky Brno.
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2.2.5 Pokládání a analýza lapáků
2.2.5.1 Analýza lapáků I. etapy

Pro zjištění saproxylického hmyzu byla zvolena lapáková metoda s použitím
laboratorních fotoeklektorů. Ve třech porostech ořešáku černého, které se nacházejí
na stanovišti Souboru lesních typů (1)L – Nížinného luhu (Lokalita Vranovice,
Lanžhot Obora, Lanžhot – Soutok). V každém porostu byly položeny jako lapáky
3 úrovňové stromy. Kmeny byly rozřezány na sekce, a ty ponechány na místě.
Položení lapáků proběhlo na začátku IV.2018, lapáky byly v terénu exponovány do
konce III.2019. během vegetační doby 2018 byly pravidelně kontrolovány (viz obr. 3),
aby nedošlo k jejich zárůstu vegetací, resp. aby sekce nebyly ve styku s půdou.

Obr. 3 Instalace lapáku ořešáku černého na LHC Židlochovice v porostní skupině 866 A 5a na
stanovišti Souborů lesních typů Nížinného luhu (1)L (1.V.2018, foto O. Holuša)

Počátkem IV.2019 byly sekce převezeny (viz obr. 4) na uskladnění do
fotoeklektorů. Uskladnění a následné sledování líhnutí bylo provedeno na
21
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povětrnostních podmínkách, ne v laboratoři jak bylo plánováno v zadávací
dokumentaci. Povětrností podmínky – přístřešek u obytného domu ve 2. VS, byl
zvolen z toho důvodu, aby bylo zjištěno jaká je dynamika líhnutí saproxylických
brouků běhen vegetační sezóny a hlavně aby byl navozen co nejpřirozenější průběh
teplot během dne a zjištěna délka líhnutí jednotlivých druhů.
Do fotoeklektorů byly sekce rozděleny do 3 tloušťkových tříd. Do první, nazvané
spodní kmen, byly zařazeny výřezy o průměru (d1/2) větším než 20 cm s kůrou. Do
druhé, nazvané střední kmen, spadaly výřezy o průměru (d1/2) v rozmezí od 7 cm do
20 cm s kůrou včetně. Do poslední třetí tříd, větve, spadaly výřezy o průměru (d1/2)
do 7 cm s kůrou.

Obr. 4 Odvoz sekcí instalovaných lapáků k analýze saproxylického hmyzu (1.IV.2019, foto O. Holuša)

Odběr vylíhnutých brouků byl proveden v 8-dennních intervalech od poč. IV. do
pol. X. 2019, s výjimkou měsíce V.2019., který byl extrémně chladný a od 2.V. do
24.V. se nevylíhnul žádný brouk. Vylíhnutý hmyz byl chycen instalovanými nádobami
22
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a posléze determinován. Na závěr byla vypočtena dominance jednotlivých druhů,
u významných druhů vztažena k ploše povrchu kmene.

Obr. 5 Uložené sekce lapáků ve fotoeklektorech na povětrnostních podmínkách (5.VI.2019, foto O.
Holuša)

2.2.5.2 Instalace lapáků II. etapy

Pro zjištění saproxylického hmyzu na ořešáku černém v zonálních vegetačních
stupních 1. dubového (Querceta s.lat.), 2.buko-dubového (Fageto-querceta s.lat.)
a 3. dubo-bukového (Querceto-fageta s.lat.) v PLO 35 a přilehlých oblastech byly
vybrány porostní skupiny se zastoupením ORC 80-100% ve věku cca 44-79 let (viz
Tab. 3). Byla zvolena stejná metoda jako v roce 2018 tj. lapáková metoda s použitím
laboratorních fotoeklektorů. V každém porostu byly položeny jako lapáky 2 úrovňové
stromy. Kmeny byly ponechány na místě. Položení lapáků proběhlo na začátku
IV.2019, lapáky byly v terénu exponovány do podzimu 2019. Během vegetační doby
2019 byly pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k jejich zárůstu vegetací, resp. aby
sekce nebyly ve styku s půdou. Cílem bylo zjištění spektra saproxylického hmyzu
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v zonálních vegetačních stupních, tedy zjistit vertikální gradient taxocenóz hmyzu
a dále zjistit aktuální rozšíření kůrovce ořešákového (Dryocoetes himalayensis),
z tohoto důvodu byly lapáky položeny i v PLO 34 Hornomoravský úval tj. LHC
Pomoraví, LHC Prostějov (viz tab. 5).
Tab. 5

Přehled lesních porostů s umístěním lapáků ořešáku černého II.etapy
Jednotka
prostorového
rozdělení lesa

Soubor lesních typů

Věk

116 C 7

1S3

70

5B8

2H3

79

48 A 5

2H3

48

742 A 6

1S3

55

529 F 5

2H1

44

524 D 8

2D4

73

102 B 6

3D5

58

Pomoraví/Šternberk

768 A 07

(1)L1

68

Prostějov/Prostějov

923 A 05c

(1)L1

48

Znojmo/Znojmo

919 B 5a

1D1

45

Znojmo/Znojmo

931 D 4

1L4

31

Znojmo/Znojmo

963 F 4

1L1

34

Lesní hospodářský celek /
Lesní správa
Strážnice/Strážnice
(Rohatec)
Strážnice/Strážnice
(Hovorany)
Strážnice/Strážnice
(Josefov)
Židlochovice/Židlochovice
(Poštorná)
Židlochovice/Židlochovice
(Vrbice)
Židlochovice/Židlochovice
(Hrádek)
Bučovice/Bučovice
(Kobeřice)

24

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu

Obr. 5 Instalace lapáku ořešáku černého na LHC Židlochovice v porostní skupině 524 D 8
na stanovišti Souborů lesních typů – Obohacená buková doubrava 2D (10.IV.2019,
foto O. Holuša)

Obr. 6

Instalace lapáku ořešáku černého na LHC Bučovice v porostní skupině 102 B 6 na
stanovišti Souborů lesních typů – Obohacená dubová bučina 3D (5.IV.2019, foto O.
Holuša)
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2.2.6 Fytopatologické odběry a analýza
Ve vybraných porostech při zjištění nekróz na kůře stromů ORC byl z daného
kmene odebrán vzorek pro fytopatologické analýzy (viz obr. 7). Na stejných lokalitách
byly odebrány vzorky půdy z rhizosféry chřadnoucích jedinců ORC, kde bylo
odebráno 0,5-1kg organominerálního Ah horizontu. Odebrané vzorky půdy s vyšší
vlhkostí byly několik hodin po odběru zaplaveny destilovanou vodou a pomocí listů
dřevin (převážně z čeledi Fagaceae - Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. suber) byly
zachycovány zoospory rodů Pythium, Phytopythium a Phytophthora. V případě
sušších vzorků půdy byly nejprve tyto jeden až dva dny zvlhčovány pro navození
aktivity případných zoospor. Infikované části listů (viz obr. 9) byly pak následně
přeneseny na selektivní médium (PARPH V8 agar, Jung (2009)), (viz obr. 10), ze
kterého byly následně z kolonií rodu Phytophthora vytvořeny trvalé preparáty na
MEA agaru.

Obr. 7 Odběr kůry s lýkem na chřadnoucím jedinci ořešáku černého v silně poškozeném rozpadajícím
se porostu 805 B 5b LHC Židlochovice (lokalita Lanžhot-obora)
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Vzorky kůry s lýkem byly odebrány především z okolí požerků brouků
s viditelnými nekrózami (viz obr. 8). Skladovány byly následně při teplotě okolo 20°C
pro zamezení růstu kvasinek. V laboratoři byly postižené části kambia rozřezány na
štěpiny velikosti přibližně 2x2mm. Tyto štěpiny byly následně vloženy do 5% roztoku
chlornanu sodného na dobu 5 minut. Následně byly očištěny v 96% roztoku
etylalkoholu a poté v čisté vodě. Takto očištěné vzorky byly krátce osušeny a
pokládány na MEA agar a uloženy při teplotě 20°C. V průběhu následujících dní bylo
narostlé mycelium přeočkováno pro vytvoření trvalých preparátů.

Obr. 8 Odebraný vzorek kůry s lýkem ořešáku černého se zřetelnými závrty Dryocoetes himalayensis a
nekrózou okolo závrtů (LHC Židlochovice – Lanžhot - Obora)

Taktéž byly zachyceny živé exempláře kůrovce Dryocoetes himalayensis přímo
v požerku na dřevině. Tito byli ponecháni pohybovat se po MEA agaru po dobu 5
minut, poté odebráni a živné médium bylo následně uloženo při teplotě 20°C.
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V průběhu následujících dní bylo odizolováno narůstající mycelium a vytvořeny čisté
kultury doprovodné mykloflóry.

Obr. 9

Obr. 10

Infikované listy druhu Quercus suber po zaplavení vzorku

Narůstající kolonie rodu Phytophthora na selektivním PARPH V8 agaru
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2.2.7 Hodnocení potenciálu invazivnosti ořešáku černého
Pro účely hodnocení potenciálu invazivnosti bylo v jednotlivých porostních
skupinách sledováno zmlazení ORC a jeho početnost. Vzdálenost mladých stromů
ORC v okolních porosních skupinách, kde se ORC nevyskytoval. Pro hodnocení
plodnosti bylo vybráno 5 stromů ORC ve věku 60-85 let, které se nacházely
v porostní skupině, tak aby bylo jednoznačné, které ořechy patří k danému stromu.
Byly provedeny 3 odečty počtu ořechů na 1m 2 ve všech světových stranách (během
měsíce X. a do začátku XI. 2018, a také během X. – XI.2019, kdy na stromech již
nebyl žádný ořech), byl zjištěn průmět koruny a vypočten průměrný počet ořechů na
1m2 v metrových vzdálenostech od kmene.
2.2.8 Návrh Cílových hospodářských souborů a hospodářských souborů
pro ořešák černý
Na základě charakteristiky přírodních podmínek (dáno vegetačními stupni
a soubory lesních typů, resp. půdní taxonomií) byly definovány cílové hospodářské
soubory (dle Vyhl. č. 289/2018 Sb.), kde lze uplatnit pěstování ořešáku černého. Pro
jednotlivé hospodářské soubory jsou definována základní doporučení, především
cílová druhová skladba.
Dle získaných dat je uveden přehled vegetačních stupňů a souborů lesních typů
s uvedením ochranářsko-hospodářských charakteristik, které zohledňují přírodní
podmínky resp. dynamiku některých faktorů a udávají tím omezení lesnického
hospodaření či potenciál ohrožení lesních porostů. U jednotlivých souborů lesních
typů je na základě přírodních podmínek a produkčních dat uvedena vhodnost
stanoviště pro růst ořešáku černého (je použita semikvantitativní stupnice: 2 –
vysoká, 1 – střední, 0 – nízká)
Dále jsou zpracovány zásady pěstování ORC s ohledem na abitické a biotické
vlivy, stanovištních podmínek a strukturu lesního porostu.
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3. LITERÁRNÍ ZNALOSTI O PROBLEMATICE
3.1 Ořešák černý (Juglans nigra L.) – popis druhu
Ořešák černý (dále jen ORC) taxonomicky náleží do řádu bukotvaré – Fagacea,
čeledi ořešákotvaré – Juglandaceae a rodu ořešák – Juglans L.
ORC je stromem, který dorůstá do výšky 30 až 50 m a dosahuje tloušťky
2 až 2,5 m. V porostu tato dřevina vytváří rovný, přímý, plnodřevný kmen (viz obr. 11
a obr. 12) s vysoce nasazenou korunou, na volném prostoru naopak vytváří velikou
rozložitou korunu s nízkým kmenem. Šedočerná kůra přechází již kolem 5. – 8. roku
v podélně brázditou temnou borku. Mladé výhony jsou šedohnědě až červenohnědě
zbarvené, jemně pýřité. Dřeň je přehrádkovaná. Postranní pupeny jsou kulovité, asi
3 mm velké, mírně plstnaté, často dva nad sebou. Konečný pupen bývá vejčitý (6
mm) a šedě plstnatý. Složené lichozpeřené listy jsou 25 až 50 cm dlouhé a mají 15
až 21 vejčitě kopinatých lístků. Velmi často u nich chybí koncový lístek, tudíž mají
charakter listů sudozpeřených. Jednotlivé lístky jsou při bázi zaokrouhlené, na konci
protažené v delší špici a na obvodu ostře pilovité. Konečné lístky jsou menší než
lístky prostřední. Plstnatost je zachována jen na rubu lístků v úhlech nervů a na
vřeteni (Pokorný 1952; Šálek 2011). Lístky jsou na rubu leskle tmavozelené, při
rozemnutí velmi aromatické (Hrib 2005). Listy raší v polovině května, opadávají
počátkem října. (Pokorný 1952). ORC se dožívá stáří přes 250 let (Chmelař 1988;
Hrib 2005; Šálek 2011).
Květy jsou diklinické, což označuje to, že na téže rostlině se vyskytují jak samčí,
tak samičí květy, které rostou odděleně (Hrib 2005). Samčí květy v převislých
jehnědách 8 až 14 cm dlouhých jsou soustředěny na horním okraji loňských větévek
a rozkvétají současně s rašením listů v květnu. Tento samčí květ obsahuje 20 až 30
tyčinek s načervenalými prašníky. Samičí květy sedí po 2 až 5 na konci rašících
výhonů a jsou se dvěma na okraji načervenalými bliznami (Pokorný 1952).
Peckovice jsou kulovité, málokdy hruškovitého tvaru a mají průměr 5 až 7 cm,
vyrůstají buď jednotlivě anebo po dvou plodech. Žlutozelené dužnaté oplodí je
nejprve pýřité, později olysává, na povrchu je svraskale hrbolaté, při dozrání černá.
Nepuká a špatně se sloupává. Endokarp je rovněž kulovitý, s velmi tvrdou, hluboce
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zbrázděnou skořápkou. Olejnaté (55–65 % tuku), laločnaté semeno se těžko
vyprošťuje ze skořápky a většinou má natrpklou chuť. Existuje i kulturní forma se
sladkým semenem a tenkou skořepinou (Pokorný 1952).
Plody dozrávají a opadávají během října. ORC plodí téměř každoročně, ale roky
s bohatou úrodou se dostavují zpravidla po 4–5 letech (Pokorný 1952; Hrib 2005;
Šálek 2011). Solitéry začínají plodit již před 10. rokem, v porostu kolem 15 let.
Plodnost si ORC podržuje až do vysokého stáří. Velikost ořechů dosti kolísá
a v určitých mezích se mění též podle počasí ve vegetačním období (suché léto –
menší plody). Průměrně připadá na 1 kg 70–90 ořechů (s oplodím 25–30 ks). Půdní
klíčivost je 80–90 % a trvá 1 rok, max. 2 roky (Pokorný 1952). Při jarním výsevu
nestratifikované semeno přeleží (Pokorný 1952; Hrib 2005).
Pařezová výmladnost u ORC se udává jako dobrá, avšak pařezy se obtížně
zavalují a mohou se tak stát snadným ohniskem hniloby. Výmladky, které rostou
velmi bujně a mají veliké listy, se po deštích snadno ohýbají a lámou. Stromy se
proto pěstují výhradně ze semene (Pokorný 1952, Šálek 2011).
Růst ORC je v mládí velmi intenzivní, takže předstihuje všechny naše ušlechtilé
listnáče i ostatní ořešáky. V 1. roce dosahuje výšky až 80 cm, v pěti letech až 4–5 m.
Kořen, typicky kůlový, dorůstá v prvním roce do délky 50–70 cm. Kořenové vlášení je
v prvních letech vyvinuto jen na spodní části kůlového kořenu, vodorovně větvené
kořeny se vytvářejí až v 2. roce (Pokorný 1952).
ORC má ve svých

pletivech chemickou látku juglon (5-hydroxy-1,4-

naftochinon), která se nachází v listech, kůře, ořechových slupkách a v kořenech
ořešáku. Je příkladem alelopaticky působící sloučeniny, kterou si ořešáky zajišťují
větší konkurenceschopnost. Udává se, že má tato látka také fungicidní a antibiotické
vlastnosti. Bylo zjištěno negativní působení na břízu papírovitou (Betula papyrifera
Marsh.), borovici smolnou (Pinus resinosa Aiton), borovici vejmutovku (Pinus strobus
L.), borovici lesní (Pinus sylvestris L.) a jabloně (Malus ssp.). Velkou zajímavostí je
prokázaný negativní vliv na rajčata, která jsou k juglonu obzvláště náchylná. Naproti
tomu může mít tato látka i pozitivní vliv na některé zemědělské plodiny, a může
dokonce i zlepšit jejich růst např. Poa spp. (Williams 1990). Hrib a kol. (2017) se
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zabývali zjišťováním vlivu porostů ORC na složení patra fytocenózy na příkladu
přírodních podmínek jižní Moravy. Bylo zjištěno, že v podrostu se zvyšuje celková
pokryvnost, respektive trávovité druhy jako např. Brachypodium sylvaticum, Poa
nemoralis, Melica uniflora, atd., zvyšují svou dominanci.

Obr. 11

Typický plnodřevný kmen ořešáku černého (Juglans nigra L.) ve fázi vyspělé kmenoviny,
věk 90 let, LS Strážnice, Nový Poddvorov (foto O. Holuša 2018)
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Obr. 12

Rozložitá koruay s bočními silnými větvemi ořešáku černého (Juglans nigra L.) ve fázi
vyspělé kmenoviny, věk 90 let, LS Strážnice, Nový Poddvorov (foto O. Holuša 2018)
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3.2 Přirozený výskyt, ekologické nároky druhu
3.2.1 Areál ořešáku černého
Poměrně široký areál přirozeného rozšíření ORC (viz obr. 13), zaujímá
východní a střední část Severní Ameriky. Na severu zasahuje k velkým kanadským
jezerům k jižnímu Ontariu a Michigenu, na západě od jižní Minnesoty, východu
Severní Dakoty, severovýchodní Nebrasky, Kansasu, Oklahomy a Texasu na jihu
až deltu Mississippi a po severozápadní Floridu a Georgii. Na východě je rozšířen až
po západní Vermont a Massechusetts (Williams 1990; Hrib 2005). V tomto rozsáhlém
areálu se průměrná roční teplota pohybuje od 7°C do 19°C. Roční úhrn srážek se
pohybuje od 640 mm v severní Nebrasce až po 1780 mm v Apalačských horách
a v Severní Karolině. Pokorný (1952) a Šálek (2011) udávají pro toto území
průměrnou teplotu 12,2°C a průměrný srážkový úhrn 1000–1100 mm.

Obr. 13

Areál rozšíření ořešáku černého (Juglans nigra L.) v USA (Williams 1990)
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Původní areál přirozeného rozšíření ORC je dosti široký a zaujímá východní
a střední část Severní Ameriky. Na severu zasahuje k velkým kanadským jezerům
k jižnímu Ontariu a Michigenu, na západě od jižní Minnesoty, východu Severní
Dakoty, severovýchodní Nebrasky, Kansasu, Oklahomy a Texasu na jihu až deltu
Mississippi a po severozápadní Floridu a Georgii. Na východě je rozšířen až po
západní Vermont a Massechusetts (Williams 1990; Hrib 2005).
Těžiště

areálu

leží

v oblasti

Apalačského

pohoří,

které

představuje

rozsáhlý horský systém na východě Severní Ameriky (Pickering et al. 2002). Celková
délka pohoří se pohybuje kolem 2 600 km, šířka je 200 až 300 km. Horstvo se táhne
od jihozápadu k severovýchodu. Nejvyšší horou Apalačské horské soustavy je Mount
Mitchell s 2037 m v masivu Blue Ridge v Severní Karolíně. Apalačské pohoří má
charakter středohor a vrchovin, jen výjimečně se hory zvedají nad 1500 m. Lze je
srovnávat se staršími evropskými horskými systémy, např. Českým masívem tj.
hercynskými pohořími. Převládá zvlněná krajina se zaoblenými vrchy a širokými
údolím s řadou řek. Charakteristické jsou listnaté lesy, kvalitní půdy a teplé a vlhké
podnebí.

Severní

Apalačské

vrchoviny, Piedmont a Modré

hory jsou

tvořené krystalickými horninami a říká se jim proto také Krystalické Apalačské pohoří.
Apalačské hřbety a údolí jsou tvořené vyzvednutými usazeninami a říká se
jim Sedimentání Apalačské pohoří. Apalačské pohoří vzniklo v prvohorách. Díky
dlouhodobé erozi se celé pohoří zakulatilo a snížilo.
3.2.2 Společenstva, ekologické nároky ořešáku černého
Nejoptimálnější podmínky však ORC nachází jižně od velkých jezer. Nejčastěji
zde roste při tocích velkých řek, ale i na jiných stanovištích (Hrib 2005). Ve státech
Kentucky a Tenessee je význačný pro vápencové půdy. Čisté porosty však vytváří
málo, patrně je to způsobeno jeho nízkou konkurenceschopností (Pokorný 1952). Ve
své domovině roste pouze v malých skupinách nebo podél lesních okrajů (Steinacker
et Bachmann, 2004).
Na západě svého přirozeného výskytu v Kansasu je však velmi hojný
a v porostech dosahuje zastoupení i více než 50 % (Williams 1990). Williams (1990)
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a Hrib (2005) uvádí, že ORC roste ve své domovině ve smíšených porostech
s dřevinami, jako jsou liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera L.), jasan
americký (Fraxinus americana L.), střemcha pozdní (Prunus serrotina Ehrh.), lípa
americká (Tilia americana L.), javor cukrový (Acer saccharum Marsh.), jilm (Ulmus
americana L.), jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), břestovec
západní (Celtis occidentalis L.), duby (Quercus ssp.), javor jasanolistý (Acer negundo
L.), buk velkolistý (Fagus grandifolia Ehrh.) a ořechovce (Carya ssp.) Počátkem 20.
století se jako reakce na silné snížení zásob dříví ORC začala tato dřevina hojně
pěstovat uměle, především na plantážích, mimo oblast jeho přirozeného výskytu
(Pokorný, 1952).
V centrální a severní části areálu přirozeného výskytu ORC tvoří směsi
s liliovníkem tulipánokvětým (Liriodendron tulipifera

L.), jasanem americkým

(Fraxinus americana L.), střemchou pozdní (Prunus serotina Ehrh.), lípou americkou
(Tilia americana L.), bukem velkolistým (Fagus grandifolia Ehrh.), javorem stříbrným
(Acer saccharinum L.), dubem červeným (Quercus rubra L.) či ořechovcem (Carya
spp.) (Rink, 1985).
Na vápencových půdách je ORC doprovázen zeravem obrovských (Thuja
plicata Donn ex. D. Don) a dřezovcem trojtrnným (Gleditsia triacanthos L.). Dále tvoří
ořešák černý směsné porosty s jilmy (Ulmus sp.), břestovci (Celtis sp.), jasanem
(Fraxinus sp.) a javorem jasanolistým (Acer negundo L.) (Rink, 1985).
ORC může tvořit příměs také v porostech s duby: Quercus montana L., dub
bílý (Quercus alba L.), dub černý kalifornský (Quercus kelloggii Newb.), dub červený
(Quercus rubra L.). Další příměsi tvoří ve vlhčích porostech s kašťou bělavou
(Sassafras albidum) (čeleď vavřínovité (Lauraceae) (Williams, 1990).
Obecně lze výskyt ORC podle Spiry (2011) charakterizovat dvěma základními
typy lesů:
A. Lužní les (viz obr. 14) – s dominantními druhy dřevin Acer negundo, Acer
rubrum, Betula nigra, Carpinus caroliniana, Liquidambar styracifllua,
Liriondendron tulipifera, Platanus acerifolia, příležitostně zastoupenými
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druhy dřevin Carya ovata, Celtis laevigata, Fraxinus pennsylvanica, Ilex
opaca, Morus rubra, Quercus michauxii, Ulmus alata, Ulmus americana.
B. Typický mesický les (viz obr. 15) – s dominantními druhy dřevin Acer
floridanum, Acer rubrum, Carpinus caroliniana, Celtia laevigata, Cercis
canadensis, Cornus florida, Fagus grandiflora, Liriodendron tulipifera,
Magnolia acuminata, Ostrya virginiana, Quercus rubra, Ulmus rubra,
příležitostně zastoupenými druhy dřevin Aesculus sylvatica, Asimina
triloba, Calycanthus arborescens, Lindera benzoin, Ptelea trifoliata.
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Obr. 14 Aluviální typ lesa s výskytem ořešáku černého (Juglans nigra L.) v USA (dle Williamson 1990)

Obr. 15 Základní mesický typ lesa s výskytem ořešáku černého (Juglans nigra L.) v USA (dle Williamson 1990)
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Podle Williamse (1990) se ORC vyskytuje v 5 základních typech porostů:
1. Společenstvo s javorem stříbrným (Acer saccharinum) – centrální
oblast USA a Apalačské pohoří;
2. Společenstvo s liliovníkem tulipánokvětým (Liriodendron tulipifera) –
oblasti nižších nadmořských výšek Apalačského pohoří;
3. Společenstvo s liliovníkem (Liriodendron tulipifera), dubem bílým
(Quercus alba) a dubem červeným (Quercus rubra) – oblasti nižších
nadmořských výšek;
4. Společenstvo s bukem (Fagus grandiflora) a javorem stříbrným
(Acer saccharinum) – oblast Středozápadu USA;
5. Společenstva s javorem stříbrným (Acer saccharinum) a jilmem
americkým (Ulmus americana) – oblasti mokřadů a močálů jižního
Ontaria.
3.2.2a Stanoviště

ORC je schopen se přizpůsobit mnoha stanovištním podmínkám, ovšem jedním
z nejdůležitějších faktorů pro úspěšný růst je pro něj dostatek světla, patří mezi
světlomilné dřeviny (Burns & Honkala, 1990). Nejlépe se mu daří na dobře
propustných hlinito-jílovitých půdách, které nebývají dlouhodobě zaplavovány.
Vhodná jsou stanoviště, kde může ORC plně rozvinout korunu a je zároveň chráněn
vůči větru a extrémním teplotním výkyvům (Atchison, 2005).
Mezi nejvíce příznivá stanoviště patří tzv. cave forests v oblasti Apalačského
pohoří, oblasti podél užších proudů řek a severo-východně orientované svahy
a úbočí (Rink, 1985). Zde je schopen jako dominantní a spolu-dominantní druh
rozvinout svou metlovitou korunu a rovný přímý kmen (Loseke & Adams, 2014).
Přítomnost toxické chemické látky juglonu v listech, kůře, oplodí ořechu a
kořenech působí alelopaticky na mnohé rostliny a dřeviny. V USA není vysazován
společně s břízou papírovitou (Betula papyrifera Marshall), borovicí smolnou (Pinus
resinosa Aiton), jabloněmi (Malus spp.) či borovicí vejmutovkou (Pinus strobus L.)
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a borovicí lesní (Pinus sylvestris L.), které jsou na juglon velmi citlivé (Williams,
1990).
3.2.2b Půda
Mezi ideální stanoviště ORC patří písčito-hlinité, hlinité či hlinito-jílovité půdy se
střední texturou a dostatečnou mocností. Půdy s takovouto texturou zadržují
dostatečné množství vody, které ORC vyžaduje (Williams 1990; Atchison 2005).
Základním předpokladem pro dobrý růst ORC jsou tedy dobře propustné, vlhké
půdy s vysokým podílem organické hmoty (Rink, 1985; Atchison, 2005). Ideálními
půdami jsou alfisoly (dle klasifikace FAO odpovídají referenční třídě Luvisolů)
či entisoly (dle klasifikace FAO odpovídají referenční třídě Fluvisolů) (Burns
a Honkala, 1990).
ORC se běžně vyskytuje na vápencových půdách, vysoké přírůsty vykazuje i na
spraších

a

aluviálních

půdách

(Williams,

1990).

Vyhýbá

se

stanovištím

s neprostupnou vrstvou hrubého písku, štěrkopísku, kamení a těžkým jílovitým
půdám. Ideální stanoviště pro pěstování ORC se nachází na půdách s rozmezím pH
5–8, v tom nejlepším případě 6,5–7,2 (Atchison, 2005).
3.2.2c Klima
Vegetační doba ORC v jeho přirozeném prostředí se pohybuje od 140 dní na
severu, až po 280 dní v oblasti západní Floridy (Schlesinger a Funk, 1977).
Průměrné roční srážky jeho přirozeného stanoviště se pohybují v rozmezí od 640
mm na severu Nebrasky, až po 1780 mm a více v lokalitě Apalačského pohoří
v Tennessee a Severní Karolíně (Williams, 1990). Průměrné roční teploty kolísají
v areálu ORC od 7 °C na jeho severních hranicích až po 19 °C na jižní hranici
(Williams, 1990). Pokorný (1952) udává pro toto území průměrnou teplotu 12,2°C
a průměrný srážkový úhrn 1000–1100 mm. ORC nevyžaduje vysokou vzdušnou
vlhkost, naopak snese v případě dostatečné půdní vlhkosti i sušší ovzduší (Šíka,
1964).
S ohledem na zavádění ORC do České republiky je třeba brát zřetel zejména
na teplotní minima. Dle Šíky (1964) ovšem lze řadit ORC mezi dřeviny odolné vůči
nízkým teplotám. Ze zimy roku 1956 jsou známé údaje o teplotě klesající k –30 °C
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v Čechách a na Moravě k –26 °C. ORC přečkal tyto podmínky téměř bez poškození.
Také údaje z Německa potvrzují odolnost ORC vůči silným mrazům. Záznamy tvrdí,
že ORC snesl bez poškození teploty –33 °C. Problémem mohou ovšem být v menší
míře pozdní jarní mrazíky, zejména na Jižní Moravě, které mohou likvidovat
semenáčky a mladé stromky (Šíka, 1964).
Optimální klimatické podmínky jsou pro ORC zejména průměrné teploty okolo
13 °C, období bez mrazů nejméně 170 dní a průměrné roční srážky minimálně 890
mm (Williams, 1990).
3.2.3 Růst ořešáku černého
Semenáčky ORC jsou citlivé na přemokření a zvýšenou hladinu spodní vody
a následně často odumírají. Také písčité, výsušné úbočí a svahy nejsou ideálním
stanovištěm. Stejně tak mělké půdy, kde je omezená možnost zakořenění (Rink,
1985). Zmlazené ORC jsou citlivé na přemokřená stanoviště, kdy je pro ně limitující
zaplavení vyvíjející koruny na více než dva dny (Atchison, 2005). Mladé semenáčky
potřebují pro svůj růst dostatek světla a pouze zřídka se nachází v hustém zápoji pod
korunovou vrstvou (Rink, 1985).
ORC se řadí mezi jedny z nejrychleji rostoucích listnatých druhů. Na vhodném
stanovišti je schopen mladý ořešák přirůst o 0,9–1,2 m za rok a ve dvaceti letech
dosahovat výšky 12–15 metrů s výčetní tloušťkou 15–25 cm (Rink 1985).
ORC reaguje velmi dobře na lesnické zásahy. Udává se, že růst ořešáků může
být velmi snadno navyšován, dokonce více než dvojnásoben díky probírkám
a pravidelnou regulací podrostu a plevele (Rink 1985).
3.3 Výskyt ořešáku černého v českých zemích
3.3.1 Historie zavádění ořešáku černého v českých zemích
Introdukce ORC do Evropy je datována k roku 1629 (Herman, 1987). Postupně
se dostává do některých evropských zemí 1750-1790 do Polska (Seneta 1976),
1750-1770 na Slovensko (Bencat 1982) apod. Jako parková a okrasná dřevina se
rozšířil do Evropy, střední Asie a Číny. V současnosti je ORC znám z většiny
evropských zemí: Velké Británie, Francie, Belgie, Německa, Švýcarska, Itálie,
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Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Srbsko,
Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Ukrajina a Rusko (cf. Kremer et al. 2008).
Taktéž i na území českých zemí se nejdřív dostává jako parková dřeviny, v r.
1803 do Lednice, v r. 1831 na Konopiště (https://botany.cz/cs/juglans-nigra/, 201811-12). Nejstarší lesní porost ORC ve střední Evropě byl založen v roce 1823 ve
Ždánickém lese na bučovickém velkostatku (Pokorný 1952). V Čechách je první
zmínka o ORC z roku 1835, kdy byl vysazen v Královské oboře (Svoboda 1981).
Na jižní Moravě se ORC pěstuje od počátku 19. století, většina jeho
současných nejstarších porostů však byla založena přibližně před 120 lety umělými
výsadbami. Nejstarším údajem o pěstování ORC je zpráva z roku 1886, kdy se
profesor Hampl zmiňoval v referátu „Pozorování při vycházce do knížecích
lichtenštejnských lesů panství lednického a břeclavského“ o 50–60 letém porostu této
dřeviny s jasanem americkým na ploše 0,68 ha. ORC, i když zde rostl na poměrně
chudším stanovišti, vykazoval velmi pěkný přírůst, který byl zvláště patrný při
porovnání se sousedními dubovými porosty (Šika 1964). Nejstarší zprávy
o pěstování ORC na území LZ Židlochovice pocházejí z roku 1891, kdy vídeňská
kancelář arcivévody Albrechta odeslala z Belley (oblast Slavonie v dnešním
Chorvatsku, aluvium řeky Drávy a Sávy) u Pětikostelí (Pécs, jih Maďarska) 10
hektolitrů ořechů do Židlochovic. Ořechy byly ještě téhož roku vysety do oblasti
Knížecího lesa, Travnatého lesa a Studýnkova. Následujícího roku na podzim 1892
bylo v Němčickém lese vysázeno 5400 sazenic a v Horním lese pak 6480 sazenic
ORC.
Historicky starší výsadby lze nalézt na části lichtenštejnského panství, nejvíce v
okolí Lednice (v Lednicko-valtickém areálu). V lichtenštejnských službách se vypravil
do Ameriky botanik Joseph van der Schott, aby přímo na místě obstaral semenný
materiál, což následně potvrzují zprávy z počátku 19. století o úspěšných výsadbách
severoamerických druhů dřevin ve školkách a plantážích i přímo v porostech
lichtenštejnského panství (Nožička 1956). V roce 1903 pak podává zprávu ředitel
lichtenštejnských lesů Julius Wiehl (Šika 1964) o smíšeném porostu ORC s javorem
klenem a duby v polesí Ždánice, kdy porost ORC ve věku 81 let dosahoval 28-30 m
výšky a výčetní tloušťky 28-68 cm.
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Šika (1964) v roce 1955 provedl rekapitulaci pěstování ORC v Československu.
Udává, že ORC se tehdy pěstoval na 224,88 ha redukované plochy, z čehož 153,86
ha na Moravě (tehdejší Správa Lesního hospodářství Židlochovice 74,76 ha,
Strážnice 61,43 ha, Znojmo 6,56 ha, Kroměříž 5,80ha, Hranice 4,67 ha a Bučovice
0,64 ha), na Slovensku 62,84 ha, a v Čechách 8,18 ha. Většina tehdejších porostů
nepřesahovala věk 20 let. Z hlediska stanoviště se tehdejší porosty v naprosté
většině nacházely na stanovišti jilmových doubrav (dnes soubor lesních typů (1)L
Jilmový luh) v celé jeho ekologické amplitudě, od vlhčích typů s kopřivou
a netýkavkou až po sušší typy s válečkou lesní. V roce 1955 se v oblasti Lanžhotu
nacházely jen zbytky přestárlých porostů ORC s věkem více než 120 let. Rozsáhleji
se ORC pěstoval v oblasti Strážnicka, v aluviu řek Moravy a Olšavy opět na
stanovišti Jilmových doubrav. Jednalo se o porosty stáří do 60 let, jak čisté porosty
ORC, tak smíšené porosty ORC s dubem, olší, javory, topolem a lípou. Ještě v roce
1955 se Šika (1964) zmiňuje o zbytku nejstaršího porostu ORC v ČSSR v polesí
Ždánice, který se nacházel v nadmořské výšce 320 m n. m. na stanovišti CarpinoFagetum caricetosum pilosae (dnes Soubor lesních typů 3H Hlinitá dubová bučina,
nebo 3D Obohacená dubová bučina). Tehdy porost měl věk 125 let a část již byla
pokácena, nicméně dosahoval výšky 24-34 m, výčetní tloušťky 50-72 cm.
3.3.2 Současné zastoupení ořešáku černého v českých zemích
Pokorný (1952) na území tehdejšího Československa, kde nejteplejším
oblastem odpovídají klimatické podmínky severní části přirozeného areálu ORC
v Severní Americe, vylišil čtyři oblasti vhodné pro pěstování (Pokorný 1952):
1. české nížiny v poříčí Labe, Vltavy, Ohře a Berounky, od Lovosic na
jih po České Budějovice a od Plzně na východ po Pardubice, ovšem jenom
místa do 300 m n. m.;
2. moravské nížiny v poříčí Moravy, Svitavy, Svratky, Jihlavy a Dyje,
od Olomouce na jih až po ústí Moravy a od Moravských Budějovic
a Tišnova po Uherský Brod. Do 300 m n. m., na jihu až do 350 m n. m.;
3. slezská nížina v poříčí Odry a Opavy od Suchdola po Bohumín do
300 m n. m.;
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4. jihoslovenská oblast v poříčí Dunaje, Váhu, Nitry, Hronu, Ipelu,
Torysy a Ondavy, od Trenčína přes Topolčany na Rimavskú Sobotu a od
Humenného na jih do 400 m n. m.
Podobně vhodné oblasti pro pěstování ORC na základě průměrné teploty
nejteplejšího měsíce a délky vegetační periody (udanou počtem dní s červencovou
teplotou nad 10° C), ale s rozhodujícím kritériem lesního typu navrhuje Šika (1957):
1.

oblast: klimaticky je charakterizována červencovou teplotou od

18° C a výše, a délkou vegetační doby nad 160 dní. Zaujímá lužní lesy řek
Labe, Ohře, Vltava, Cidlina, Dyje, Svratka, Jihlava, Morava, Bečva, Dunaj,
Váh, Hron a Bodrog. Tedy zahrnuje většinu lužních lesů českých,
moravských a slovenských, ovšem jen na lesním typu Ulmeto-Quercetum
(dnes odpovídá SoLT (1)L Jilmovému luhu), jelikož ORC nesnáší často
zaplavované půdy;
2.

oblast: klimaticky je charakterizována červencovou teplotou od

18° C a výše, délkou vegetační doby nad 150 dní. Zahrnuje především
v mírných pahorkatinách původní stanoviště svěžích habrových doubrav
(dnes SoLT 1H a 2H, resp. 1B a 2B) a nepravých javorových jasenin (dnes
SoLT 3L, 3U), a dále jsou zde zahrnuty lužní lesy Moravy severně od
Olomouce a lužní lesy podél řeky Odry.
Šetřením, které probíhalo dotazníkovou formou, z let 1954–1955, uvádí Šika
(1964) výměru redukované plochy porostů ORC na území Moravy 153,86 ha,
na Slovensku 62,84 ha a v Čechách 8,18 ha.
Na přelomu století v roce 2001 se ORC v rámci České republiky vyskytoval na
526,1 ha redukované plochy, přičemž 263,5 ha připadá na lesní hospodářský celek
(dále jen LHC) Židlochovice (50 %), 146,9 ha na LHC Strážnice (28 %) a na LHC
Znojmo 82,4 ha redukované plochy (cca 16 %). Zde je tedy patrné, že 94 % porostů
ořešáku černého je pěstováno právě v Přírodní lesní oblasti 35 – Jihomoravské úvaly
(viz obr. 16).
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Obr. 16

Výskyt ořešáku černého (Juglans nigra L.) v ČR dle NDOP – nálezová databáze Agentury

ochrany přírody krajiny ČR (zdroj: http://ndop.nature.cz)
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3.4 Abiotičtí činitelé s vlivem na růst ořešáku černého
Uvádí se, že největším škodlivým činitelem ORC je jarní mráz, který poškozuje
rašící výhony (Mráček 1925; Pokorný 1952; Ehring et Lüthy 2008; Ehring et Keller
2010). V oblastech jižní Moravy je však tento jev velmi ojedinělý a spolu s pozdním
rašením k poškození nedochází takřka vůbec. Druhým negativním faktorem je podle
Pokorného (1952) trvale vysoký stav spodní vody, jež může způsobit krnění,
popřípadě až dokonce úhyn stromků. Avšak ani toto není u ORC závažné, protože
snese i krátkodobé zaplavení (Steinacker et Bachmann 2004; Ehring et Keller 2010).
Staré stromy hynou zpravidla až po 90 dnech nepřetržitého zaplavení v době
vegetace (Williams 1990). Vyhnout se při výsadbách takovýmto místům, kde je trvale
zvýšená hladina spodní vody, znamená vyloučit tyto škody (Pokorný 1952).
3.5 Současné znalosti o výskytu biotických škůdců a chorob na ořešáku
černém
Podle stupně vitality osidlovaných rostlin se v entomologii biotičtí škůdci člení
na škůdce primární (napadají fyziologicky zcela zdravé hostitelské rostliny),
sekundární (napadající oslabené rostliny) a terciální (napadající již odumřelé
rostliny).
Podle potravní specializace můžeme vylišit monofágy (druhy živící se jedním
druhem hostitele), oligofágy (druhy živící se úzkým okruhem hostitelů téhož rodu)
a polyfágy (druhy živící se hostiteli různých rodů a čeledí).
V USA, na jihu státu Illinois bylo zjištěno více jak 300 druhů hmyzu, které
můžeme nalézt na ORC (Weber et al. 1980; Williams 1990), jejich výčet však není
nikde uveden.
3.5.1 Živočichové a vyšší rostliny
Z živočišné a rostlinné říše mají ořešáky málo škůdců. Plody však mají četné
nepřátele, jako je veverka, plch, myši, z ptáků sojka (Pokorný 1952). Z vlastního
pozorování lze uvést především černou zvěř, která dokáže „vyčistit“ pod porostem
zcela důkladně, že nezbyde téměř jediný plod. Podle Hriba (2005) zvěř poškozuje
ORC málo. Jako hlavní důvod udává brzké vytvoření hrubé kůry. Pokorný (1952)
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zase udává, že k poškození dochází od srnčí zvěře, a to především vytloukáním,
zvláště v místech, kde je ORC vysazen jako novinka. Škody okusem lze
předpokládat jen nepatrné, neboť kultury velmi rychle odrostou a dostávají se tak
z dosahu zvěře. Přesto se však doporučuje založené kultury celé oplotit nebo
alespoň použít individuální ochranu stromků (Ehring et Keller 2010).
Ve své domovině v USA způsobuje ze savců největší škody ORC ponejvíce
jelenec, který svým pravidelným okusem způsobuje krnění stromků, případně
nežádoucí větvení. Samci jelenců také způsobují škody svým parožím, zejména při
vytloukání. Veverky škodí požíráním ořechů, ještě zelených na stromě, zralých po
opadu, a dokonce vyhrabávají zasetá semena a ničí tím nově založené plantáže.
Myši a králíci zase ohlodávají kůru na bazální části kmínku mladých stromků, kde
zanechávají otisky svých zubů (Weber et al. 1980).
Na Břeclavsku a Valticku je ORC dosti hojně napaden jmelím (Viscum album
L.). To se vyskytuje jak na solitérně rostoucích stromech, tak i v celém porostu. Na
Židlochovicku se objevují případy napadení jen ojediněle, avšak s rostoucí tendencí
(Hrib 2005).
3.5.2 Choroby listů a skvrnitost listů
Tyto choroby lze považovat za méně závažné, neboť se projevují zpravidla až
ke konci vegetační sezóny. Mohou však stromy oslabovat, omezit jejich růst a zvýšit
náchylnost k jiným škodlivým činitelům.
Weber et al. (1980) uvádí Microstroma juglandis Bereng., která působí
na spodní straně listů bílé skvrny, na svrchní straně světle žluté. Dále padlí
Microsphaera alni (DC.) G. Wint., které postihuje listy, pupeny a mladé výhonky,
na jejichž postižených částech se vytváří bílé povlaky. Následuje Gnomonia
leptostyla (Fr.) Ces. & De Not. a Cristulariella pyramidalis Wat. & March., jež
způsobuje charakteristické kruhové skvrny na listech s tmavě hnědými soustřednými
kruhy uvnitř. Pokorný (1952) udává bakterii Pseudomonas juglandis Pierce, působící
černou skvrnitost listů a mladých plodů. Z hub taktéž Microstroma juglandis Bereng.
a Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not (gnomónie krásnonohá), která způsobuje
kruhovité nebo nepravidelné hnědé skvrny, temně vroubené, na listech a mladých
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plodech. Na živých částech se objevuje v nepohlavním stadiu jako Marssonina
juglandis (Lib.) Magnus. Tato houba způsobuje předčasný opad listů, snižuje přírůst
i plodivost (Zúbrik et al. 2008).
3.5.3 Sající hmyz a roztoči
Do této kategorie můžeme zahrnout hmyz a roztoče, kteří se živí sáním
rostlinných šťáv. V důsledku toho vznikají na listech, plodech či větvičkách různé
novotvary a nekrózy. Dochází k oslabení stromu a tím opět ke zvýšené vnímavosti
k jiným škodlivým činitelům.
Zúbrik et al. (2008) uvádí na ORC výskyt roztoče Eriophyes erineus Nalepa, byť
je pouhým okem neviditelný, způsobuje svým sáním na listech početné zduřeniny.
Weber et al. (1980) udávají mšice Monellia sp. a Monelliopsis sp., které svým
sáním mohou způsobit kadeřavost listů, jejich žloutnutí, defoliaci, snížení přírůstu
a v extrémním případě i odumření celých větví. Georgiev et al. (2008) udávají
z oblasti pohoří Strandža z jižního Bulharska na ORC mšici Monelliopsis caryae jako
producenta medovice. Cikády rodu Magicicada sp., kdy samičky kladoucí do zářezu
do větviček způsobí jejich naříznutí a tyto se pak při větru lámou. Dále jsou zmíněny
Enchenopa binotata Say, Anormenis septentrionalis Spinola, Metcalfa pruinosa Say
a Corythucha juglandis Fitch.
3.5.4 Rakovinová onemocnění
Rakoviny způsobují houby. V místech postižení se vytváří zřetelné nekrózy.
V případě přerušení kambia po celém obvodu kmene dochází k odumření celého
stromu, nebo jeho části.
Weber et al. (1980), Weber a McHerson (1984, 1985) v tomto případě uvádějí
na ORC houby rodu Fusarium sp., které způsobují dlouhé nekrózy převážně u báze
mladých stromků. Toto onemocnění se často projevuje zvýšenou výmladností
v blízkosti místa postižení. Přímým důsledkem bývá vadnutí listů a odumírání
vrcholu. Jako další zmiňují rakovinu způsobující houbu Nectria galligena Bress.,
která způsobuje nezaměnitelný novotvar rakoviny. Toto poškození má vliv především
na snížení kvality dřevní hmoty, výjimečně dochází i ke zlomení kmene v místě
postižení.
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V posledním desetiletí se v USA potýkají s plošným odumíráním ORC, zejména
v oblastech jeho intenzívního pěstování, které se přesouvá i do oblastí jeho
přirozeného výskytu. Původcem odumírání je nově objevená houba Geosmithia
morbida, kterou přenáší drobný kůrovec Pityophthorus juglandis Blackman. Tento
1,5–2 mm velký kůrovec do svých požerků na větvích a kmenech ORC zanese
infekci a v důsledku toho se pak vytváří velmi četné léze a rakoviny, které způsobují
odumírání stromu. Tato příčina odumírání ORC byla označena názvem thousand
cankers diseaes (Seybold et al. 2013)
3.5.5 Dřevokazné houby
Většinou se jedná o druhy hub, které jsou saprofytické. Objevují se však i
druhy, které znehodnocují dřevo ORC ještě za jeho života. Nejčastěji se do dřeva
dostávají prostřednictvím různých mechanických poranění stromu, jako jsou mrazové
trhliny nebo otevřené rány po odlomení či odstranění větví.
Pokorný (1952) uvádí tyto druhy: rezavec štětinatý (Inonotus hispidus Bull.),
sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill), choroš šupinatý
(Polyporus squamosus (Huds.) Fr.), choroš smolonohý (Polyporus badius (Pers.)
Schwein.), hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.), penízovku
sametonohou (Flammulina velutipes (Curtis) Singer), či saprofytickou věncovku
úzkou (Coronophora angustata Fuck.). Hrib (2005) zase zmiňuje nález václavky
hlíznaté (Armillaria gallica Marxmüller & Korhonen), ta však způsobovala tmavou
hnilobu jádrového dřeva maximálně do výšky 1 m. FOREST PESTS (2015) uvádí na
ORC mimo předešlých také ohňovec (Phellinus weirianus (Bres.) R.L. Gilbertson)
a lesklokorku ploskou (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.)
3.5.6 Listožravý hmyz
Patří sem mnoho rozličných druhů hmyzu. Všechny se však vyznačují
kousacím ústním ústrojím, které jim umožňuje konzumovat listy nebo jiné části
rostlin. Při přemnožení mohou způsobovat holožíry. U ořešáku, jakožto pravidelně
opadávajícího listnatého stromu, však nepůsobí škody velkého rozsahu. Strom však
bývá oslaben a může se stát náchylnějším pro ostatní škodlivé činitele (Weber et al.
1980). Většinou se jedná o housenky různých druhů motýlů.
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Weber et al. (1980) udávají přástevníka amerického (Hyphantria cunea Drury),
zavíječe ořešákového (Acrobasis juglandis LeBaron), dále dva druhy motýlů z čeledi
Notodontidae – hřbetozubcovití, a to sice Datana integerrima (Grote & Robinson)
a Datana ministra (Drury), brouky z rodu Phyllophaga sp. a rostlinožravé kobylky.
3.5.7 Podkorní a dřevokazný hmyz
Jedná se o ty druhy hmyzu, jejichž vývoj probíhá v kůře, pod kůrou, v lýku nebo
ve dřevě. Jedná se v drtivé většině případů o druhy, které se živí rostlinnou potravou.
Jejich potravní strategie lze tedy označit jako floemofágové, kambiofágové,
xylofágové a jejich kombinace. Dále lze do kategorie dřevokazného hmyzu zařadit
druhy, jež se živí ambróziovými houbami, které si pěstují v chodbách, mnohdy
vyhlodaných hluboko do dřeva. Za podkorní hmyz lze však svým způsobem
považovat i predátory či mycetofágy, kteří se ať už celý vývojový cyklus, nebo jen při
jeho části, vyskytují v kůře nebo pod kůrou stromů.
3.5.8 Floemofágní, kambiofágní a xylofágní hmyz
Larvy některého hmyzu se vyvíjejí jen v lýku. Řada larev tesaříků a krasců se
po krátkém žíru v lýku prokusuje do dřeva, kde probíhá větší část vývoje. Četné
druhy dřevokazných druhů hmyzu hlodají kuklové kolébky blízko povrchu dřeva.
Dřevokazní motýly si vyhlodávají výletový otvor již ve stadiu housenky. Pilořitky,
tesaříci, krasci a červotoči mají jako imaga silná kusadla, jimiž si prokousávají
výletový otvor přes vrstvu dřeva, která je dělí od povrchu. Larvy některých druhů jsou
schopny se vyvíjet i ve zpracovaném dřevě. Larvy podkorního a dřevokazného
hmyzu se s produkovaným trusem, který je smíšený s drtinkami a třískami,
vypořádávají různě. Například krasci a pilořitky trus upěchovávají ve vykousávaných
chodbách. Mnohé druhy trus z chodeb vyhazují. Podkorní chodby krasců jsou
poměrně dlouhé a poznenáhlu se rozšiřující. Typicky hadovitě se vinou lýkem i
přilehlými povrchovými částmi dřeva, přičemž po celé délce jsou pevně ucpány
drtinkami s trusem. Chodby v kůře i ve dřevě jsou zpravidla mělčí než u tesaříků a
jsou

dosti

široké,

s téměř

rovným

dnem

(Křístek

a Urban

2004).

Četné

kambioxylofágní druhy patří k významným fyziologickým a technickým škůdcům
dřevin (Urban 2007).
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Floemofágní podkorní hmyz hlodá v lýku bohatém na živiny, napadá oslabené,
odumírající nebo čerstvě odumřelé dřeviny. Za zmínku stojí, že floemofágní hmyz
přenáší velké množství různých hub, a to buď aktivně v mycetangiích, nebo pasivně
ve vnitřnostech a v různých záhybech exoskeletu. Obecně bývají tyto houby
nazývány jako ophiostomatální a hrají různé ekologické role. Mohou tvořit přídatný
zdroj potravy larev a dospělců nebo oslabovat napadenou dřevinu. Dospělá imaga
floemofágních a saprofágních kůrovců začnou hlodat mateřské chodby již pohlavně
dospělí. Larvy si vytvářejí dlouhé, nestejně široké chodbičky vyplněné drtinkami,
které se postupně rozšiřují podle toho, jak larva roste. Po dokončení žíru larev (tzv.
úživný žír) a zakuklení se vylíhne dospělec, který si v kůře vyhlodá vlastní výletový
otvor. Vylíhlý dospělec pohlavně dospěje během tzv. generačního žíru, kdy může
hlodat na lýku zcela zdravých stromů. Po vyhlodání mateřské chodby dospělec
většinou uhyne (Kolařík 2004).
Larvy tesaříků nejsou sami schopni trávit celulózu a lignin, a proto žijí
v symbióze s mikroorganismy. Jejich symbionty je jedna z mála skupin hub (spolu
s mikrosporidiemi), která je schopna plně vnitrobuněčného života. Tito endocytobionti
žijí v buňkách zvaných mycetocyty, které jsou soustředěny ve speciálních záhybech
střeva tesaříků — mycetomech (Kolařík 2004).
V našem mírném pásmu převažuje u 90 % druhů kůrovců floemofágie (Kolařík
2004).
3.5.9 Ambróziový hmyz
Tento hmyz se neživí pouze lýkem a dřevem, ale převážně houbami. Pod kůrou
stromů žije mnoho skupin hmyzu a řada z nich hostí ve svých požercích bohatá
společenstva hub. Nejznámější skupiny podkorního hmyzu se specifickou vazbou
na houby patří mezi brouky (Coleoptera). Kromě brouků se xylomycetofágie
vyskytuje také u pilořitek z řádu blanokřídlých. Xylomycetofágní hmyz hlodá ve dřevě
odumírajících a mrtvých dřevin, což je substrát chudý na živiny, zejména na dusík
a fosfor. Proto je životně důležité jeho vzájemné soužití s houbami, jimiž se živí
a získává z nich látky, které si sám neumí syntetizovat (vitaminy skupiny B, steroly).
Tento mutualistický (vzájemně prospěšný) vztah je provázán potravně, způsobem
rozšiřování hub i na úrovni chemismu. Nejznámějším příkladem jsou ambrózioví
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brouci. Ambrózií byl v roce 1827 nazván povlak v chodbičkách některých kůrovců,
kteří se jím živili. Teprve později bylo zjištěno, že ambrózii tvoří tzv. ambróziové
houby. Rody primárních ambróziových hub, jako jsou Ambrosiella, Raffaelea
a Endomycopsis, patří mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota), a to do řádů
Ophiostomatales a Microascales. V chodbách hmyzu se tyto houby nacházejí jako
dominantní skupina a po zmizení brouka z požerku mizí brzy i ony. Ambróziové
houby například přeměňují některé druhotné metabolity dřeviny či brouka na
hormony potřebné k dozrání pohlavních orgánů nebo k zakuklení hmyzu. Během
klasického životního cyklu ambróziového brouka začne hlodat samec nebo samička
chodby ve dřevě, kde se poté rozroste ambrózie (palisáda složená z myceliální i
ambróziové houby). Dospělec se jí začne živit, teprve poté mu dozrají pohlavní
orgány a může se pářit a naklást vajíčka. Vylíhlé larvy využívají mateřské chodby
nebo hlodají pouze krátké chodby larvové. Chodby ambróziových brouků mají délku
jen několik málo centimetrů, jsou duté (nevyplněné drtinkami) a po celé délce stejně
široké, protože larva nebo dospělec při sklízení své „zahrádky“ leze v obou směrech.
Nově vylíhlí brouci opouštějí dřevo otvorem, který vyhlodali dospělci. Ambrózioví
brouci nehynou po skončení rozmnožování, jako je tomu u floemofágních kůrovců.
Dále spásají houbová mycélia a zatím neznámým způsobem udržují monokulturu
ambróziové houby. Když dospělci ambróziových kůrovců zahynou, larvy dále také žít
nemohou,

protože

neumějí

udržovat

čistotu

houbové

„zahrádky“.

Kromě

ambróziových hub se nacházejí v požercích ambróziových brouků další druhy hub, k
nimž patří také houby ophiostomatální (Kolařík 2004).
3.5.10 Podkorní a dřevokazný hmyz na ořešácích
Křístek a Urban (004) udávají přímo na ořešácích pouze dva druhy, a to sice
hrbohlava hnědého (Lyctus brunneus Steph.) a tesaříka bukového (Cerambyx
scopolli Fuess.). Nerozlišují však o jaký konkrétní druh ořešáku, jakožto hostitelské
dřeviny, se jedná.
Sláma (1998) uvádí pro rod Juglans spp., jako živnou dřevinu, na které se podle
něj zcela určitě daný druh dokázal vyvinout, následující druhy tesaříkovitých:
Chlorophorus varius ssp. varius Müller, tesařík drsnorohý (Aegosoma scabricorne
Scopoli), huňatoštítník rudonohý (Anisarthron barbipes Schrank), Trichoferus griseus
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F., tesařík obrovský (Cerambyx cerdo cerdo L.), tesařík bukový (Cerambyx
scopolii Füssli), Chlorophorus varius varius O. F. Müller, Rhamnusium bicolor
bicolor Schrank, Pedostrangalia revestita L., kozlíček (Mesosa nebulosa F.), kozlíček
skvrnitý (Leiopus nebulosus L.).
BioLib (2015) udává jako živnou rostlinu ořešák královský (Juglans regia L.) pro
následující druhy z čeledi tesaříkovití (Cerymbycidae): spořec šedý (Acanthoderes
clavipes Schrank), tesařík drsnorohý (Aegosoma scabricorne Scopoli), tesaříci
(Aeolesthes

sarta

Solsky;

Axinopalpis

gracilis

Krynicky;

Chlorophorus

glabromaculatus Goeze; Ch. sartor O. F. Müller; Grammoptera ruficornis Fabricius;
G. ustulata Schaller; Leioderes tuerki Ganglbauer; Hesperophanes sericeus
Fabricius;

Phymatodes

rufipes

Fabricius;

Rhaesus

serricollis

Motschulsky;

Rhamnusium bicolor bicolor Schrank; Rhamnusium bicolor juglandis Fairmaire;
Ropalopus clavipes Fabricius; R. femoratus L.; R. sculpturatus Pic, Stenhomalus
bicolor Kraatz; Trichoferus holosericeus Rossi), tesařík bukový (Cerambyx scopolii
Füssli), kuloštítník beraní (Clytus arietis L.), tesařík drobný (Gracilia minuta
Fabricius), kozlíčci (Leiopus andreae Sama; L. femoratus Fairmaire; L. linnei Wallin;
L. syriacus syriacus Ganglbauer; L. syriacus tauricus Sama & Rapuzzi), kozlíček
skvrnitý (Leiopus nebulosus L.), tesařík páskovaný (Leptura aurulenta Fabricius),
kozlíček zdobený (Mesosa curculionoides L.), kozlíčci (Menesia bipunctata Zoubkov;
Mesosa nebulosa Fabricius; Moechotypa diphysis Pascoe; Molorchus juglandis
Sama; Morimus asper asper Sulzer; Oplosia cinerea Mulsant; Pogonocherus
hispidulus Piller & Mitterpacher; P. hispidus L.; Stenostola dubia Laicharting;
Anaesthetis testacea Fabricius; Stenostola ferrea Schrank), kozlíček lískový (Oberea
linearis L.), tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri L.), kozlíček mramorový
(Saperda scalaris scalaris L.), tesařík pestrý (Xylotrechus rusticus L.), tesařík
rudokrový (Stenopterus rufus L.) a tesařík dubový (Plagionotus arcuatus L.).
Bright et Skidmore (1997) udávají kůrovcovité brouky na ORC: lýkohuba
jasanového (Hylesinus fraxini Panzer) a na ořešáku královském: lýkohuba zrnitého
(Hylesinus crenatus Fabricius), lýkohuba jasanového (Hylesinus fraxini Panzer),
lýkohuba (Hylesinus toranio Danthoine), Hypothenemus eruditus Westwood,
Lymantor coryli Perris, Sphaerotrypes coimbatorensis Stebbing, Taphrorychus
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bicolor Herbst, drtníka všežravého (Xyleborinus saxesenii Ratzeburg), drtníka
ovocného

(Xyleborus

dispar

Fabricius),

drtníka

prostředního

(Xyleborus

monographus Fabricius), Xylosandrus germanus Blandford, Scolytus nitidus Schedl
a Scolytus gretschkini Sokanovskii.
Michelbacher et Ortega (1958) udávají na ořešáku (ve státu Kalifornie) tyto
druhy

dřevokazného

(Chrysobothris

hmyzu:

mali Horn),

dvojzubec

tesaříci

(Dicerca

(Synaphaeta

hornii Crotch),

guexi LeConte;

krasec

Xylotrechus

nauticus Mannerheim; Prionus californicus Motschulsky; Nathrius revipennis Mulsant;
Hyperplatys

californica Casey,

delicata LeConte;

Phymatodes

Ipochus

fasciatus

decussatus LeConte)

LeConte;

Neobellamira

a

(Monarthrum

drtník

dentigerum LeConte).
Katovich (2004) uvádí, že na středozápadě Spojených států jsou největšími
škůdci ORC poškozující kmen a silnější větve tyto druhy: Xylosandrus germanus
Blandford, drtník (Xyleborinus saxesenii Ratz.), drtník ovocný (Xyleborus dispar F.),
drtníci (Xyleborus ferrugineus F., (Xyleborus xylographus Say), lesan (Hylecoetus
lugubris Say), krasec (Chrysobothris femorata Oliv.), tesaříci (Neandra brunnea F.
a Tylonotus bimaculatus Haldeman).
Weber et al. (1980) uvádí na ORC tyto druhy dřevokazného hmyzu:
(Xylosandrus germanus Blandford) a krasce (Chrysobothris femorata Oliv.).
V souvislosti s rakovinovým onemocněním ORC thousand cankers diseaese je
zmiňován kůrovec Pityophthorus juglandis Blackman (Seybold et al. 2013). Tento
druh je jednoznačným vektorem pro šíření houby Geosmithia morbida, je to druh
původně severoamerický. Nicméně byl již zjištěn i na území Evropy, konkrétně v Itálii
(Montecchio & Faccoli 2014).
V roce 2016 nalezli druh Dryocoetes himalayensis Stroh. poprvé pro území
České republiky taktéž ze zájmové oblasti luh řeky Svratky u Vranovic na LZ
Židlochovice v chřadnoucích porostech ORC Foit et al. (2017). Domnívají se, že by
tento druh mohl hrát významnou roli při chřadnutí porostů ORC.
První studii dřevokazného hmyzu na ORC z území České republiky přinášejí
Holuša et al. (in prep.) právě ze zájmové oblasti, kde v oblasti obory Soutok
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u Lanžhota na LZ Židlochovice provedli v letech 2014-2015 první sledování složení
taxocenóz dřevokazného hmyzu v nastávající kmenovině ORC na stanovišti (1)L2
Jilmového luhu bršlicového. Celkově zjistili 13 druhů podkorního a dřevokazného
hmyzu náležících do celkem 8 čeledí. Z čeledi nosatcovití (Curculionidae) se jednalo
o druhy Xyleborinus saxesenii Ratz., Xylosandrus germanus Blanford, Dryocoetes
himalayensis Stroh., Trachodes hispidus L. Z čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae)
se jednalo o druhy Leiopus nebulosus L., Saperda scalaris L. Další čeledí, ze které
byly dva druhy byla čeleď lesákovití (Silvanidae) s druhy Silvanus bidentatus F. a
Uleiota planata L. Do zbylých vyskytujících se čeledí náležel vždy jen jeden druh.
Jednalo se o čeleď kovaříkovití (Elateridae) s druhem Denticollis linearis L., čeleď
(Cerylonidae)

s druhem

Cerylon

ferrugineum

Stephens,

čeleď

lesklecovití

(Monotomidae) s druhem Rhizophagus bipustulatus F., čeleď bradavičníkovití
(Melyridae) s druhem Dasytes niger L. a poslední čeledí byla čeleď červenáčkovití
(Pyrochroidae) s druhem Schizotus pectinicornis L. Sledovali výskyt jednotlivých
druhů a jejich denzitu na m2 ve třech sekcích stromu a. báze kmene, b. střední část
kmene, c. horních část koruny-větve. Z výsledků vyplývá, že největší celkovou
abundancí se vyznačoval druh Dryocoetes himalayensis Stroh., v sekci větve
dosahoval abundance 5 ks/m2, v sekci střední kmen to bylo 164 ks/m2 a v sekci
spodní kmen tato hodnota činila 252 ks/m2. Druhým druhem s nejvyšší abundancí byl
Leiopus nebulosus L., jehož celková abundance dosáhla hodnoty 26 ks/m 2. V sekci
větve to byla hodnota 59 ks/m2 a v sekci střední kmen se jednalo o hodnotu 4 ks/m2.
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE
4.1 Hodnocení přírodních podmínek a struktury lesních porostů se
zastoupením ořešáku černého v zájmové oblasti
Dle nejnovějších dat LHP pro LHC Židlochovice (platnost 1.1.2010 -31.12.2019)
se ORC vyskytuje na 273,9 ha redukované plochy. Ze stanovišť převládá SoLT (1)L
Nížinný luh s 232,3 ha (tj. 84,8 %), dále SoLT 1D Obohacená habrová doubrava
s 16,0 ha (tj. 5,9 %) a SoLT 1S Svěží habrová doubrava s 9,6 ha (tj. 3,5 %) (viz obr.
17).

Obr. 17
Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v rámci jednotlivých souborů lesních typů
na LHC Židlochovice

Dle věkové struktury na LHC Židlochovice převládají porosty 6. věkového
stupně (věku 51-60let) se zastoupením 18 %, spolu s věkovým stupněm 7. (věk 6170) se zastoupením 17 % (viz obr. 18).
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Obr. 18

Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v jednotlivých věkových stupních a

průměrné % zastoupení ve věkových stupních na LHC Židlochovice (modře – celková redukovaná
plocha ORC v ha, oranžová – průměrné zastoupení ORC v % v jednotlivých věkových stupních)

Dle nejnovějších dat LHP pro LHC Strážnice (platnost 1.1.2017 - 31.12.2026)
na 231, 27 ha redukované plochy. Ze stanovišť převládá SoLT (1)L Jilmový luh
s 186,0 ha (tj. 80,4 %), dále SoLT 2D Obohacená buková doubrava s 21,3 ha (tj. 9,2
%) a SoLT 2H Hlinitá buková doubrava s 20,4 ha (tj. 8,8 %) (viz. obr. 19).
Dle věkové struktury na LHC Strážnice převládají porosty 8. věkového stupně
(věku 71-80let) se zastoupením 16 %, spolu s věkovým stupněm 7. (věk 61-70) se
zastoupením 15 % (viz obr. 20).
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Obr. 19
Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v rámci jednotlivých souborů lesních typů
na LHC Strážnice

Obr. 20

Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v jednotlivých věkových stupních a průměrné %
zastoupení ve věkových stupních na LHC Strážnice (modře – celková redukovaná plocha ORC v ha,
oranžová – průměrné zastoupení ORC v % v jednotlivých věkových stupních)
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Dle dat LHP pro LHC Znojmo (platnost 1.1.2010 -31.12.2019) se ORC
vyskytuje na 158,4 ha redukované plochy. Ze stanovišť převládá SoLT (1)L Jilmový
luh s 83,1 ha (tj. 52,5 %), dále SoLT 1D Obohacená habrová doubrava s 39,4 ha (tj.
24,9 %) a SoLT 1S Svěží habrová doubrava s 14,9 ha (tj. 9,4 %) (viz obr. 21).

Obr. 21
Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v rámci jednotlivých souborů lesních typů
na LHC Znojmo

Dle věkové struktury na LHC Znojmo převládají porosty 4. věkového stupně
(věku 31-40let) se zastoupením 30 %, spolu s věkovým stupněm mladšími se
zastoupením 28, 38 a 14 % (viz obr. 22). Jedna jediná porostní skupina o výměře
0,27 ha má zastoupení ORC 97%.
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Obr. 22

Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v jednotlivých věkových stupních a

průměrné % zastoupení ve věkových stupních na LHC Znojmo (modře – celková redukovaná plocha
ORC v ha, oranžová – průměrné zastoupení ORC v % v jednotlivých věkových stupních)

Dle nejnovějších dat LHP pro LHC Buchlovice (platnost 1.1.2010 -31.12.2019)
a LHC Kroměříž vse ORC vyskytuje jen na velmi malé výměře a to celkové
redukované plochy 8,0 ha. Ze stanovišť je ORC zastoupen pouze na třech SoLT a to:
SoLT (1)L Jilmový luh s 7,8 ha (tj. 97,3 %). Tato stanoviště představují porosty
v okolí Napajedel a Otrokovic podél břehů řeky Moravy. Dále SoLT 1G Vrbová olšina
s 0,1 ha (tj. 1,3 %) a SoLT 3H Hlinitá dubová bučina na LHC Kroměříž také s 0,1 ha
redukované plochy (viz obr. 23).
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Obr. 23
Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v rámci jednotlivých souborů lesních typů
na LHC Buchlovice a LHC Kroměříž

Dle věkové struktury na LHC Buchlovice a Kroměříž převládají zejména mladé
porosty do 4. věkového stupně (věku 31-40let). Zvláště na LHC Kroměříž se
vyskytuje jen několik málo porostů v 8. věkovém stupni (viz obr. 24).

Obr. 24

Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v jednotlivých věkových stupních a

průměrné % zastoupení ve věkových stupních na na LHC Buchlovice a LHC Kroměříž (modře –
celková redukovaná plocha ORC v ha, oranžová – průměrné zastoupení ORC v % v jednotlivých
věkových stupních)
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V následujícím

přehledu

jsou

uvedeny

všechny

lesní

typy

a

jejich

charakteristiky, na kterých se vyskytují porosty ORC v PLO 35 Jihomoravské luhy
(Nikl et al., 1999) a PLO 34 Hornomoravský úval (Peřina et al. 1999), je zde doplněn
jeden LT (3D5) z PLO č. 36 Středomoravské Karpaty (Kusbach & Březovják 2001).
Originálně

je

zde

doplněna

Ochranářsko-hospodářská

charakteristika,

předpokládaná absolutní výšková bonita (AVB) pro ořešák černý, vhodnost pro růst a
pěstování ořešáku černého.

(1)L1 – Nížinný luh modální


AVB dosahuje u DB 26-34 m a JS 26-34 m.



Vyskytuje se zde půdní typ FMk – fluvizem kambická nebo modální, FMg
– fluvizem pseudoglejová a půdní druh jílovitohlinitý. Substrát je původu
An – aluviální náplavy. Půda hluboká a konsistence shora sypká. Forma
nadložního humusu mull.



Reliéfem je aluviální rovina údolní nivy. Sklon téměř žádný, nachází se na
plošině. Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBL 4, JLV 2, JSZ-JSU 2, LPM 1, HB 1, JV.
Nadmořská výška 160-190 m.



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v suchém období
vysýchavé v horních vrstvách půdy, kolísání vlhkosti během vegetační
doby.



AVB ORC: 40-42



Vhodnost pro růst ORC: průměrná

62

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu

Obr. 25

Půdní typ Fluvizem modální slabě oglejená na stanovišti lesního typu (1)L1 Nížinný luh

modální na lokalitě Vranovice (foto O. Holuša 2018)

(1)L4 – Nížinný luh sušší


AVB dosahuje u DBL 24-26 m a JS 26-34 m.



Půdním typem je FMm – fluvizem modální až FMk – fluvizem kambická
a půdní druh písčitohlinitý až hlinitopísčitý, místy až FMa – fluvizem
arenická a půdní druh písčitý až hlinitopísčitý. Půda hluboká a konsistence
shora sypká nebo konsistence drobivá. Substrát je původu An – aluviální
náplavy. Forma nadložního humusu mull.



Reliéfem je aluviální rovina, záplavové území. Sklon téměř žádný, nachází
se na plošině, expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBL 4, JL 2, JS 2, HB 1, LP 1, JV.
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Nadmořská výška 165-190 m.



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v suchém období
vysýchavé v horních vrstvách půdy, ale i v celém profilu, kolísání vlhkosti
během vegetační doby.



AVB ORC: 38-40



Vhodnost pro růst ORC: nízká

Obr. 26

Půdní typ Kambizem arenická na stanovišti lesního typu (1)L4 Nížinný luh sušší na lokalitě

Lanžhot-Soutok u Polinského vršku (foto O. Holuša 2018)

(1)L5 – Nížinný luh vlhčí


AVB dosahuje u DB 26-34 m a JS 26-34 m.



Vyskytuje se zde půdní typ FMg aqž FMG – fluvizem pseudoglejová až
glejová a půdní druh hlinitojílovitý až jílovitohlinitý. Půda hluboká
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a konsistence vazká Substrát je původu An – aluviální náplavy. Forma
nadložního humusu mull.


Reliéfem jsou sníženi až roviny záplavového území. Nachází se na
plošině až velmi mírných svazích (sklon 0-10st), Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBL 2, JLV 2, JSZ-JS 6, OLL.



Nadmořská výška 150-180 m



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště čerstvě vlhké ve
svrchních horizontech, ve spodních horizontech mokré, místy až
zbahnělé, ve vlhkém období roku stagnující voda, kolísání vlhkosti během
vegetační doby.



AVB ORC: 38-40



Vhodnost pro růst ORC: průměrná.
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Obr. 27

Půdní typ Fluvizem oglejená na stanovišti lesního typu (1)L4 Nížinný luh sušší na lokalitě

Lanžhot-Soutok u Polinského vršku (foto O. Holuša 2018)

(1)L7 – Nížinný luh specifický - štěrkovitý


AVB dosahuje u DB 22-24 m a JS 26 m.



Vyskytuje se zde půdní typ FMm až FMf – fluvizem typická až psefitická a
půdní druh hlinitý s obsahem štěrku. Půda středně hluboká a konsistence
kyprá. Substrát je původu An – aluviální náplavy. Forma nadložního
humusu mull.



Reliéfem je aluviální rovina tvořená terasami Dyje. Nachází se na plošině
až velmi mírných svazích (sklon 0-5). Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBL 4, JLV 2, JSZ-JSU 2, LPM 1, JV 1, HB.
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Nadmořská výška 190 m.



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v suchém období
vysýchavé v horních vrstvách půdy, kolísání vlhkosti během vegetační
doby.



AVB ORC: 36-40



Vhodnost pro růst ORC: průměrná.

I když jednotlivé lesní typy v rámci SoLT (1)L na sebe v terénu navazují (viz obr.
28), mají však zcela rozdílné charakteristiky především s ohledem na dynamiku
vlhkosti. Lesní typy (1)L4 a (1)L7 jsou tvořeny lehkými písčitými sedimenty, které
v druhé polovině vegetační doby jsou vysýchavé až suché, což vede u lesních
porostů k jejich stresování, především u dřevin, které preferují půdy dobře zásobené
vodou, s minimálním kolísáním vlhkosti během roku. Právě pro ORC nejsou tato
stanoviště vhodná, a proto i při terénním šetření nejvíce proschlé porosty byly
zjištěny na těchto lesních typech, které v aluviích řeky Moravy a Dyje představují tzv.
hrúdy, tj. vyvýšená písčitá místa, která byla přeplavována velice vzácně, a byla
obsazována dřevinami, které snášejí tyto přísušky – např. habr obecný, lípa
malolistá. I když ORC se vyskytuje především na stanovišti (1)L Jilmového luhu, lze
konstatovat, s ohledem na poslední roky (2015-2018), kdy vodní hladina v korytech
řek Moravy i Dyje je na minimální úrovni a také, že tyto řeky jsou v aluviu výrazně
zahloubeny pod úroveň terénu někdy i 3-4 m, že právě tato stanoviště často trpí
nedostatkem vody. A překvapivě i fluvizemě modální a kambické jsou suché, kdy
dochází u dřevin k prvotnímu stresu. Stanoviště (1)L jsou sice produkční, ale nejsou
zcela ideální pro růst ORC.
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Obr. 28

Schématická návaznost a umístění v terénu jednotlivých lesních typů v rámci SoLT (1)L a 1S na

lokalitě Lanžhot-Soutok (orig. O. Holuša)

1S3 – Svěží doubrava bohatší


AVB dosahuje u DB 22-24 m, BO 22



Vyskytuje se zde půdní typ KMao-KMab-(HMl) – kambizem arenická
oligotrofní, mesotrofní, hnědozem luvická, půdní druh písčitý. Půda
středně hluboká, shora sypká. Substrát je původu štěrkopísky, váté písky
a spraš, jíl neogenní. Forma nadložního humusu moder.



Reliéfem jsou plošiny a roviny. Nachází se na plošině až velmi mírných
svazích (sklon 5-10st), Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBZ 8, HB 1, LPM 1, BO, BR



Nadmořská výška 170-220m



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v 1.VS, navíc
písčité, tj. suché v druhé polovině vegetačního období, půda sypká, na
povrchu prohřívaná.
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AVB ORC: 30-34



Vhodnost pro růst ORC: nízká.

Obr. 29

Půdní typ Kambizem arenická na stanovišti lesního typu 1S3 Sveží doubrava bohatší na

lokalitě Poštorná (foto O. Holuša 2019)

1H4 – Hlinitá habrová doubrava sušší


AVB dosahuje u DB 20-22 m



Vyskytuje se zde půdní typ HMm – hnědozem modální, půdní druh hlinitý.
Půda středně hluboká, drolivá. Substrát je spraš. Forma nadložního
humusu mull.

69

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu



Reliéfem jsou plošiny a svahy u plošin. Nachází se na plošině až velmi
mírných svazích (sklon 5-10st), Expozice slunná.



Přirozená druhová skladba DBZ 8, HB 2, LPM



Nadmořská výška 200-300m



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v 1.VS suché
v druhé polovině vegetačního období, půda tvrdá, ulehlá.



AVB ORC: 32-34



Vhodnost pro růst ORC: nízká.

Obr. 30

Půdní typ Hnědozem modální na stanovišti lesního typu 1H4 Habrová doubrava sušší na

lokalitě Břežany (foto O. Holuša 2019)
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1D4 – Obohacená habrová doubrava sušší


AVB dosahuje u DB 24-26 m.



Vyskytuje se zde půdní typ ČMa a HMa – černozem arenická a hnědozem
arenická, modální a půdní druh hlinitopísčitý. Půda hluboká až středně
hluboká, drolinová. Substrát je původu štěrkopísky, váté písky a spraš.
Forma nadložního humusu mull.



Reliéfem jsou plošiny a roviny. Nachází se na plošině až velmi mírných
svazích (sklon 5-10st), Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBZ 7, LPM 1, JV 1, HB 1, JSZ



Nadmořská výška 250-300 m



Ochranářsko-hospodářská

charakteristika:

stanoviště

v druhé polovině vegetačního období, půda tvrdá suchá.


AVB ORC: 34-36



Vhodnost pro růst ORC: nízká.
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Obr. 31

Půdní typ Hnědozem modální na stanovišti lesního typu 1D4 Obohacená habrová doubrava

sušší na lokalitě Jaroslavice (foto O. Holuša 2019)

2B4 – Bohatá buková doubrava sušší


AVB dosahuje u DB 20-24 m, BK 24-28 m.



Vyskytuje se zde půdní typ KMmb – kambizem modální mezotrofní, půdní
druh písčitý až hlinitopísčitý. Půda středně hluboká, sypká. Substrát je
Slíny, Spraš. Forma nadložního humusu mull.



Reliéfem jsou plošiny a mírné svahy (sklon 5-10st), Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBZ 6, BK 3, HB 1, LPM



Nadmořská výška 300-450 m



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště vysýchavé v druhé
polovině vegetačního období, půda tvrdá, ulehlá.
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Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště v 2.VS příznivé, na
J-JV expozicích může prosychat, pak může být půda tvrdá, ulehlá. Vysoká
produkce.

2D4 – Obohacená buková doubrava sušší


AVB dosahuje u DB 24-28 m.



Vyskytuje se zde půdní typ HMm – hnědozem modální, Kom – kluvizem
modální (viz obr. 25), půdní druh hlinitý až jílovitohlinitý. Půda hluboká,
kyprá. Substrát je Spraš, sprašové hlíny, svahová deluvia. Forma
nadložního humusu mull.



Reliéfem jsou žleby, báze mírných svahů (sklon 5-10st), Expozice různá.



Přirozená druhová skladba DBZ 6, BK 1, LP 1, HB 1, JLHa



Nadmořská výška 200 – 400 m



Ochranářsko-hospodářská

charakteristika:

stanoviště

v 2.VS

velmi

příznivé, po celou vegetační dobu mírně vlhké, chráněné přes větry a
vysýcháním.


AVB ORC: 44-46



Vhodnost pro růst ORC: vysoká, vynikající produkce.
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Obr. 32

Půdní typ Hnědozem modální s hlubokým prohumózněním na stanovišti lesního typu

2D Obohacená buková doubrava na LHC Strážnice lokalita Nový Poddvorov (foto O.
Holuša 2018)
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Obr. 33

Půdní typ Černozem luvická s hlubokým prohumózněním a černě zbarveným Bt horizontem

(kuriozita) na stanovišti lesního typu 2D Obohacená buková doubrava na LHC Strážnice lokalita
Starý Poddvorov (foto O. Holuša 2019)

2H3 – Hlinitá buková doubrava bohatší


AVB dosahuje u DB 22-26 m, BK 24-26 m.



Vyskytuje se zde půdní typ LMm – luvizem modální a HMm – hnědozem
modální, SEm – šedozem modální, půdní druh hlinitý až jílovitohlinitý.
Půda středně hluboká, kyprá. Substrát je Spraš, sprašové hlíny, magurský
flyš. Forma nadložního humusu mull.



Reliéfem jsou svahy, velmi mírné svahy až mírné svahy (sklon 5-20st),
Expozice stinná.



Přirozená druhová skladba DBZ 6, BK 2, LP 1, HB 1
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Nadmořská výška 190-350 m



Ochranářsko-hospodářská

charakteristika:

stanoviště

v 2.VS

velmi

příznivé, v druhé polovině vegetační sezóny může na povrchu prosychat.


AVB ORC: 40-44



Vhodnost pro růst ORC: vysoká.

Obr. 34

Půdní typ Hnědozem modální s hlubokým prohumózněním na stanovišti lesního typu 2H Hlinitá
buková doubrava na LHC Strážnice lokalita Nový Poddvorov (foto O. Holuša 2018)

3D5 – Obohacená dubová bučina specifická – roklinová


AVB dosahuje u BK 30-36 m.



Vyskytuje se zde půdní typ KMmb, l – KMe(g) – kambizem modální
mezotrofní,

až

eutrická,

nebo
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až jílovitohlinitý. Půda hluboká, mírně ulehlá. Substrát deluviální hlíny,
sprašové hlíny, magurský flyš. Forma nadložního humusu mull.


Reliéfem jsou žleby, báze svahů, mírné svahy (sklon 5-20st), Expozice
stinná.



Přirozená druhová skladba BK 5, KL 2, DBZ 2, LP 1, HB, JS, JLHa, TR,
JV



Nadmořská výška 200-400 m



Ochranářsko-hospodářská charakteristika: stanoviště velmi příznivé,
celoročně velmi dobře zásobené půdní vlhkostí, žleby chráněné před větry
a prosycháním.



AVB ORC: 34-36 (hodnoceny dva porosty)



Vhodnost pro růst ORC: vysoká.

Obr. 35

Půdní typ Hnědozem modální na stanovišti lesního typu 3D5 Hlinitá dubová bučina specifická
na LHC Bučovice lokalita Kobeřice (foto O. Holuša 2019)
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4.2 Abiotické a biotické faktory s vlivem na zdravotní stav porostů ořešáku
černého
V posledních letech je známo, že některé porosty v oblasti Jihomoravských
úvalů projevují znaky chřadnutí tzv. dieback, které se projevu prosýcháním
koncových částí větví, které dále pokračuje po obvodu koruny, kdy odumírají celé
větve, pak části korun, až strom uschne celý. Tato chřadnutí neuniklo některým
pracovníkům lesnického personálu (cf. Steskal 2017), kdy především v porostech
starších 50-ti let prosychá koruna. Zcela správně si Stejskal (2017) pokládá otázku,
zda jde o změnu klimatu, stav vodního režimu v půdě nebo jde o podezření na
houbový patogen roznášený hmyzem.
Cílem terénního šetření bylo zjistit rozsah proschnutí a jeho intenzity
v porostech ORC v zájmové oblasti.
Z biotických faktorů je nejnápadnější výskyt jmelí bílého (Viscum album), to je
v oblasti Židlochovic velice rozšířené. Stupněm 1 (tj. alespoň jeden trs jmelí) byl
zaznamenán u 53% porostů (s rozpětím napadení 0-50% stromů v porostu,
s průrným výskytem na 6,2% stromů), stupeň 2 mělo – 43% porostů (s rozpětím
napadení 0-80% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 7,3% stromů),
a stupeň 3 – 40% (s rozpětím napadení 0-100% stromů v porostu, s průměrným
výskytem na 12,6% stromů). Přičemž ve většině případů porosty vykazovaly stupně
poškození (jen 1, nebo 1+2, nebo 1+2+3), jen ojediněle se vyskytovaly porosty se
stupněm poškození 2+3, nebo jen stupeń 3 (jeden porost vykazoval stupeň 3 se
100% napadením všech stromů).
Na LHC Strážnice napadení jmelím bylo zcela rozdílné – stupněm 1 byl
zaznamenán u 16 % porostů (s rozpětím napadení 0-25% stromů v porostu,
s průměrným výskytem na 1,23% stromů), stupeň 2 mělo – 2 % porostů (s rozpětím
napadení 0-25% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 0,64% stromů),
a stupeň 3 – 1 % (s rozpětím napadení 0-25% stromů v porostu, s průměrným
výskytem na 0,64% stromů). Na LHC Znojmo, vzhledem k převaze mladších porostů
bylo napadení jmelím bylo zcela rozdílné – stupněm 1 byl zaznamenán u 10 %
porostů (s rozpětím napadení 0-15% stromů v porostu, s průměrným výskytem na
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0,5% stromů), stupeň 2 mělo – 1 % porostů (s rozpětím napadení 0-5% stromů
v porostu, s průměrným výskytem na 0,25% stromů),. Na LHC Buchlovice napadení
jmelím bylo zcela rozdílné – stupněm 1 byl zaznamenán u 10 % porostů (s rozpětím
napadení 0-10% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 0,5% stromů),, stupeň
2 mělo – 2 % porostů (s rozpětím napadení 0-10% stromů v porostu, s průměrným
výskytem na 0,4% stromů).
Prosychání bylo v oblasti LHC Židlochovic zaznamenáno stupněm 1 (tj.
jednotlivá proschlá větev) u 65 % porostů (s rozpětím proschnutí 0-80% stromů
v porostu, s průměrným výskytem na 10,2% stromů), stupeň 2 mělo – 25 % porostů
(s rozpětím napadení 0-50% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 5,2%
stromů), stupeň 3 – 25 % porostů (s rozpětím napadení 0-50% stromů v porostu,
s průměrným výskytem na 5,57% stromů) a stupeň 4 (tj. suché celé stromy) byly
zjištěny u 15 % porostů (s rozpětím napadení 0-25% stromů v porostu, s průměrným
výskytem na 1,9% stromů). LHC Strážnice bylo prosychání o něco rozdílnější
rozdílné – stupeň 1 byl zaznamenán u 17 % porostů (s rozpětím napadení 0-20%
stromů v porostu, s průměrným výskytem na 3,59% stromů), stupeň 2 mělo – 3 %
porostů (s rozpětím napadení 0-10% stromů v porostu, s průměrným výskytem na
0,8% stromů), stupeň 3 – 10 % porostů (s rozpětím napadení 0-20% stromů
v porostu, s průměrným výskytem na 1,31% stromů). Stupeň 4 nebyl zaznamenán.
LHC Znojmo bylo prosychání podobně rozdílné – stupeň 1 byl zaznamenán
u 15 % porostů (s rozpětím napadení 0-15% stromů v porostu, s průměrným
výskytem na 0,5% stromů), stupeň 2 mělo – 3 % porostů (s rozpětím napadení 010% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 0,5% stromů), stupeň 3 – 1 % (s
rozpětím napadení 0-10% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 0,5%
stromů). Stupeň 4 nebyl zaznamenán. LHC Buchlovice bylo prosychání – stupeň 1
byl zaznamenán u 15 % porostů (s rozpětím napadení 0-10% stromů v porostu,
s průměrným výskytem na 0,6% stromů), stupeň 2 mělo – 2 % porostů (s rozpětím
napadení 0-10% stromů v porostu, s průměrným výskytem na 0,4% stromů), stupeň
3 a 4 nebyl zaznamenán.
Ovšem je nutné poznamenat, že prosýchání bylo hodnoceno jako vyskytující se
jev, nelze odfiltrovat stromy, které uschnout postupným zatlačením do podúrovně,
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což slabší jedinci ORC běžně dělají. Jakmile se strom stane ustupující, tj. vrůstavý,
ihned začne prosychat vrchol koruny, a taktéž je do prosýchání započteno normální
prosychání větví v bazální části koruny, které nebude projevem diebacku.
Plošně po celém území PLO 35 Jihomoravské úvaly se v roce 2019 vyskytovala
bekyně velkohlavá (Lymantria dispar), v některých porostech ořešáku černého
v oblasti Vranovic, či v okolí Ivaně byly zaznamenány porosty s počtem 150 hubek
na strom. V těchto porostech byla v roce 2019 provedena kontrola. V některých
porostech jednotlivé stromy byly ve fázi holožíru, kdy ztratily více než 90% plochy
asimilačního aparátu (viz obr. 37). Na všech stromech byly pozorovány kukly na
spodních větvích (viz obr. 36), či housenky na kmenech, větvích. Je zřejmé, že ORC
může sloužit jako potrava bekyně velkohlavé. V podzimním období v porostech u
Ivaně byla jednotlivě zaznamenán let samců píďalky podzimní (Operoptera brumata)
(viz obr. 38).

Obr. 36

Kukla bekyně velkohlavé se zápředkem na větvi ořešáku černého na lokalitě Vranovice

(27.VI.2019, foto O. Holuša)

80

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu

Obr. 37

Holožír bekyně velkohlavé na úrovňových stromech ořešáku černého na lokalitě velké

Němčice-Dolní les (27.VI.2019, foto O. Holuša)

Obr. 38

Imago píďalky podzimní na kmeni habru obecného na lokalitě Vranovice (20.XI.2019, foto O.

Holuša)
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4.2.1 Přehled zjištěných saproxylických druhů hmyzu na ořešáku černém vyhodnocení lapáků z roku 2018
Z výsledků v roce 2018 v rámci I. etapy byly na kmíncích, či věvích zjištěny
druhy: na kmíncích o průměru 10 cm Mesosa cf. curculionoides (přitomné larvy), dále
pak Saperda scalaris (přítomné larvy) a Leiopus nebulosus (přítomné larvy). Na
sekcích o průměru 5-10cm se silně hrubě strukturovanou kůrou bylo zjištěno slabší
obsazení,

s pokryvností požerků

do 20 %.

Dominantní druh

Mesosa cf.

curculionoides (přítomná larva), Plagionotus sp. (přítomná larva), jednotlivě i
Saperda scalaris a Leiopus nebulosus. Jeden požerek Chrysobothris affinis. Na
sekcích se slabou hladkou kůrou o průměru do 5 cm nebylo zjištěno téměř nic,
vzorky byly zcela suché, pokryvnost požerků do 5 %. Po jednom či dvou požercích
Mesosa cf. curculionoides (přítomná larva), Chrysobothris affinis (přítomná larva).
Všechny druhy představují sekundární saproxylické druhy brouků.
Analýzou spektra vylíhlých jedinců během sezóny 2019 na odebraných sekcích
lapáků byly zjištěny následující druhy (viz tab. 6).
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Tab. 6 Přehled zjištěných saproxylických1 druhů hmyzu po vyhodnocení lapáků ořešáku černého

Druh

Celkový
počet
(ks)

Spodní kmen

Střední kmen

Větve

(ks)

(ks)

(ks)

Anobiidae
Gastrallus cf. laevigatus

1

1

Agrilus convexifrons

1

1

Chrysobothris affinis

33

21

7

5

Leiopus nebulosus

16

3

1

12

Mesosa curculionoides

5

5

Rhopalopus macropus

6

Saperda scalaris

17

7

9

1

4150

2400

1539

211

Buprestidae

Cerambycidae

6

Curculionidae: Scolytinae
Dryocoetes himalayensis
Hylesinus fraxini

1

Xyleborus dispar

3

Xyleborus monographus

60

8

52

Xyleborus saxeseni

108

14

92

1
2

Xylosandrus germanus

3

3

Xylotrechus antilope

12

7

1

2

Cucujidae

1

do seznamu zařazeny jsou i druhy, které nejsou vysloveně saproxylické, ale mají výraznou vazbu na odumřelé dřevo, čímž
potravně mohou být saprofágové, či mycetophágové
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Druh

Celkový
počet

Spodní kmen

Střední kmen

Větve

(ks)

(ks)

(ks)

82

53

27

2

1

1

(ks)
Placonotus testaceus
Elateridae
Ampedus pommonae
Laemophloeidae
Cryptolestes spp.

111

Lymexylidae
Hylecoetus dermestoides

1

1

Dasytes aeratus

3

1

Dasytes plumbeus

2

Melyridae
2
2

Mycetophagidae
Litargus connexus

12

1

3

2

Silvanus unidentatus

2

2

Uleiota planata

2

2

11

Platypodidae
Platypus cylindricus
Silvanidae
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Druh

Celkový
počet

Spodní kmen

Střední kmen

Větve

(ks)

(ks)

(ks)

(ks)
Tenebrionidae
Latheticus oryzae

2

1

1

Trogossitidae
Tenebroides mauritanicus

2

2

Zopheridae
Bitoma crenata

2

1

Colobicus hirtus

53

15

1
38

Z položených lapáků ORC se vylíhlo přes 5395 jedinců bezobratlých, z čehož
4731 jedinců připadalo na řád brouků (Coleoptera) reprezentovaný 29 druhy.
Naprostá většina zaznamenaných brouků (cca 4600 jedinců, 16 druhů) patří k tzv.
phloexylofágním druhům, tedy druhům potravně vázaným na dřevo a lýko dřevin,
v tomto případě tedy ORC.
Zcela dominantní taxonomickou skupinou pak byli kůrovci (Curculionidae:
Scolytinae), kdy nejpočetnější zaznamenaný druh kůrovec ořešákový (Dryocoetes
himalayensis) byl zastoupen 4150 jedinci (tj. 89 % všech odchycených brouků).
Dalším relativně početným druhem kůrovců byl drtník Xyleborinus saxesenii. Z jiných
skupin phloexylofágních brouků se více uplatňovali tesaříci Leiopus nebulosus
a Saperda

scalaris

(Cerambycidae),

dále

(Buprestidae).

85

pak

krasec

Chrysobothris

affinis

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.
Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
Závěrečná zpráva projektu

Obr. 39 Průběh líhnutí2 brouků Dryoceotes himalayensis z jednotlivých sekcí z různých lokalit (OB – lokalita
Lanžhot – Obora, SO – lokalita Lanžhot-Soutok, VR- Lokalita Vranovice, 1 – spodní kmen, 2 – střední
kmen, 3 – větve)

2

pod pojmem líhnutí je myšleno opuštění tuby fotoeklektoru, je možné se se brouci mohou po určitou dobu i po vylíhnutí
zdržovat na „mateřském“ špalku kmene či větve
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Obr. 40 Průběh líhnutí brouků během vegetační sezóny 2019 Dryocoetes himalayensis ze všech sekcí ze všech
lokalit

Zcela dominantním druhem phloeoxylofágní fauny ORC je tedy kůrovec
ořešákový

(Dryocoetes

Jeho

himalayensis).

líhnutí

probíhalo

od

18.IV.

(zaznamenány první imága) až do 9.XI.2019. Zajímavý je vrchol líhnutí v druhé
polovině června a začátkem července (viz obr. 39, 40). Je zřejmé, že druh je aktivní
po celou vegetační dobu, jelikož ještě koncem VII. se líhli brouci. Jedná se o u nás
nepůvodní invazivní druh s původním areálem výskytu v oblasti Himaláje (Indie:
Kashmir, Uttar Pradesh, a Uttarakhand) (Wood, Bright 1992, Maiti, Saha 2009).
Tento druh byl v Evropě poprvé zaznamenán v roce 1975 ve Francii a v roce 1980 ve
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Švýcarsku (Knížek 2011a). Později byl hlášen také z Německa (H. Gebhardt, osobní
sdělení) a v roce 2009 byl poprvé zaznamenán i v České republice (Knížek 2011a).
Ekologie tohoto druhu je zcela nedostatečně známa, v oblasti jeho původního
výskytu jsou pouze zmíněny dvě živné dřeviny, a to ořešák královský (Juglans regia)
a hrušeň Pyrus lantana (Wood, Bright 1992). Do nedávna nebylo známo nic o
ekologii ani živných dřevinách tohoto druhu v oblasti jeho invazního výskytu
v Evropě, v roce 2016 však byl druh nalezen právě v odumírajících ořešácích
černých v okolí Vranovic (Foit a kol. 2017). V roce 2019 pak byl potvrzen i vývoj
tohoto druhu na ořešácích královských na Znojemsku (Foit, Kašák – nepublikovaná
data). Doposud víme, že se vyskytuje jen na několika lokalitách jižní Moravy –
Znojemsko, aluvium řeky Dyje a Moravy, doposud nejsevernější výskyt je u Brna (cf.
Procházka et. al. 2018).
První studii o ekologii druhu přínáší Holuša et al. (in prep.), kdy na lokalitě
Lanžhot Soutok na stejném stanovišti jako nyní (nížinný luh soubor lesních typů (1)L)
zaznamenali v sekci spodní kmen denzitu jedinců 252 ks/m 2, v sekci střední kmen to
bylo 164 ks/m2 a v sekci větve dosahoval abundance 5 ks/m2. Z těchto
a nejnovějších výsledků z roku 2019, je zřejmé, že byly zjištěny přibližně
dvojnásobné denzity druhu - v sekci spodní kmen denzitu jedinců 406 ks/m2, v sekci
střední kmen to bylo 276 ks/m2 a v sekci větve dosahoval abundance 50 ks/m2.
Výrazně vyšší hodnoty mohou být způsobeny tím, že fotoeklktory byly umíštěny na
povětrnostních

podmínkách,

ne

tedy

ve

vyrovnaném

klimatu

laboratoře

a pravděpodobně byla jiná dynamika vlhkosti potravy, a tudíž byla i nižší mortalita. A
líhnutí bylo sledování po celou dobu vegetačního období.
Faunisticky zajímavý je záznam invazního kůrovce Xylosandrus germanus
v počtu třech jedinců na lokalitě Vranovice. Tento původně východoasijský druh
popsaný z Japonska (Blandford 1894), byl zavlečen do Severní Ameriky (Felt 1932)
a později i do Evropy, kdy první záznamy byly z Německa (Groschke 1953). Dnes je
tento druh známý z většiny západoevropských a středoevropských zemí (Knížek
2011b), od roku 2007 také z Čech (Knížek 2009) a od roku 2011 rovněž z Moravy
(Knížek, Foit 2012). Tento široce polyfágní druh se vyvíjí v listnatých i jehličnatých
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dřevinách (Wood, Bright 1992) a jeho námi zjištěný vývoj v ořešáku černém tak není
překvapivý.
Pozoruhodným nálezem je zjištěný vývoj tesaříka Ropalopus macropus
v ořešáku černém na lokalitách Lanžhot-Soutok a Vranovice. O občasném vývoji
tohoto druhu v ořešácích rodu Juglans se sice literatura zmiňuje (Sláma 1998), ale
obvyklými hostitelskými dřevinami jsou jiné druhy listnáčů.

Potenciál zjištěných druhů pro ohrožení zdravotního stavu ořešáku
černého
Pro hodnocení potenciální škodlivosti phloexylofágního hmyzu je nutné
zvažovat jeho početnost, rozšíření a schopnost napadat vitální dřeviny. Z pohledu
rozšíření a početnosti z našich dat jednoznačně vyplývá, že jediným druhem
s možným zásadním významem pro zdravotní stav ořešáku černého je kůrovec
Dryocoetes himalayensis. Tento druh se vyskytoval na všech sledovaných lokalitách
a ve vysokých počtech se vyvíjel v téměř všech položených lapácích (často několik
set jedinců vyvíjejících se v jednom lapáku). Ekologie tohoto druhu je však dosud
zcela nedostatečně probádána, a tak pro hodnocení schopnosti tohoto druhu
napadat vitální stromy nemáme dostatek údajů. Je však zřejmé, že D. himalyensis
doprovází lokální epizody chřadnutí porostů ORC (např. Foit a kol. 2017). Jeho podíl
na těchto událostech však není jasný. Alarmující skutečností je však zjištění, že tento
druh na svém těle přenáší pro vědu dosud neznámý druh ophiostomatální houby,
který se dle předběžných pozorování zdá být agresivní (Májek, osobní sdělení).
V současné době se rozbíhá podrobnější výzkum tohoto tématu. Z našich
dosavadních pozorování a dat líhnutí dospělců z lapáků vyplývá, že generační cyklus
kůrovce D. himalyensis je zřejmě dosti rozvleklý, kdy se tento druh během roku
vyskytuje v různých vývojových fázích bez zřetelnější synchronizace vývoje. Tato
skutečnost by mohla mít za následek zvýšený potenciál tohoto druhu pro napadání
příhodně oslabených stromů po většinu vegetačního období (zatím od konce IV – do
první pol. VIII). Druh tedy není zřejmě příliš omezen koincidencí přítomnosti
vhodného materiálu k vývoji a svého vývojového cyklu tak, jak je tomu u řady jiných
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kůrovců (Foit 2012, 2015). O generačním cyklu tohoto druhu však nemáme dosud
řadu informací, a tak není jisté, zda má do roka jediné pokolení jako jemu příbuzný u
nás původní druh Dryocoetes villosus (Pfeffer 1955) nebo je snad jeho vývoj
rychlejší. Případný rychlejší vývoj by vypovídal o možnosti rychlejšího množení, a tak
i větším potenciálu tohoto druhu coby škůdce. Pokud by se potvrdilo, že kůrovec
Dryocoetes himalayensis je významným škůdcem ořešáku černého na našem území,
pak by sestavení účinných opatření pro snížení jeho početnosti vyžadovalo řadu
podrobných bionomických znalostí o tomto druhu. Například pro využívání lapáků
jakožto obranných opatření je nutné znát preference druhu, co se týče napadaných
částí stromů, jejich oslunění, čerstvosti lýka atd. Z dosavadních pozorování vyplývá,
že druh zřejmě preferuje spíše spodní části kmenů (Foit a kol. 2017). Z těchto
všech zmíněných důvodu by bionomie tohoto druhu na našem území (včetně
generačních cyklů atd.) měla být předmětem dalšího podrobného výzkumu.
Z dalších druhů phleoxylofágního hmyzu, který na sledovaných lapácích dosáhl
vyšší početnosti a vyskytoval se na více lokalitách, je třeba zmínit především dalšího
kůrovce Xyleborinus saxesenii a dále pak krasce Chrysobothris affinis a tesaříky
Leiopus nebulosus a Saperda scalaris. Všechny tyto druhy jsou polyfágní a u nás
dlouhodobě rozšířené na různých druzích listnatých dřevin, kde se projevují jako
značně sekundární s malým potenciálem napadat vitální dřeviny (Pfeffer 1955,
Schwenke 1974, Sláma 1998, Bílý 2002). U žádného z těchto druhů tedy nelze
předpokládat, že by se výrazněji uplatnil jako fyziologický škůdce ořešáku černého.
Mohou se uplatnit jako techničtí škůdci v případě opožděného odvozu dřeva z lesa.
Takto by se mohl projevit především kůrovec Xyleborinus saxesenii, který byl zjištěn
na sledovaných lapácích v poměrně vysoké početnosti a technické poškození dřeva
vzniká záhy po napadení dřeva, neboť kolonizace kmene začíná tím, že rodičovská
imaga hlodají chodby jdoucí několik centimetrů hluboko do dřeva (Pfeffer 1955).
Velmi podobně by se mohl uplatnit i jemu příbuzný Xylosandrus germanus, ale ten
byl během našeho průzkumu zaznamenán pouze na jedné lokalitě a v počtu pouhých
třech jedinců. Na druhé straně jde o invazní druh, který se na našem území dosud
aklimatizuje (Knížek 2009, Knížek, Foit 2012) a není vyloučeno, že by se jeho
početnost mohla v budoucnu dramaticky zvýšit, a to i na ořešáku černém. V případě
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výše uvedených tesaříků a krasce dochází k technickému poškození dřeva teprve na
konci vývoje během tvorby kuklových kolébek (Sláma 1998, Bílý 2002), a tak je
pravděpodobnost vzniku škod nižší a dá se jim snáze předcházet (včasné
zpracování dřeva, odkornění atd.).
Závěrem

lze

tedy

konstatovat,

že

z výsledků

našeho

průzkumu

phloexylofágních druhů hmyzu vázaného na ORC na sledovaném území vyplývá, že
tento druh dřeviny ke svému vývoji využívá řada druhů, ačkoliv druhové spektrum je
ve srovnání s původními dřevinami stále omezené. Ze zaznamenaných druhů
představuje potenciální nebezpečí pro pěstování ořešáku pouze invazní kůrovec
Dryocoetes himalayensis a s ním asociované houby. Tento druh je na ořešáku
černém dosti početný a je ve sledovaném území zřejmě široce rozšířen. Jeho
schopnost napadat vitální stromy a způsobovat jejich odumření je však otázkou
a měla by být předmětem dalšího výzkumu. O rozšíření resp. šíření druhu ve střední
Evropě a na území České republiky nemáme k dispozici žádné údaje.

4.2.2 Přehled zjištěných houbových patogenů
4.2.2.1 Houby nalezené v půdě:

Lokality Lanžhot obora: Vzorek s poměrně vysokou půdní vlhkostí a bohatý na
organický detrit. V půdním vzorku poměrně velké množství plísní rodu Phytophthora
a Pythium. V současné době získány do čisté nejméně 2 druhy rodu Phytophthora,
z nichž jeden byl na základě morfologických znaků předběžně identifikován jako P.
plurivora. Přesné výsledky budou v tomto případě určeny až sekvenací ITS regionu
DNA patogenů.
Lokalita Břeclav-Kančí obora: Vzorek s poměrně vysokou půdní vlhkostí
a bohatý na organický detrit. V půdním vzorku poměrně velké množství plísní rodu
Phytophthora a Pythium. V současné době získány do čisté nejméně 3 druhy rodu
Phytophthora, z nichž jeden byl na základě morfologických znaků předběžně
idenifikován jako P. plurivora. Přesné výsledky budou podobně jako v předchozím
případě určeny až sekvenací ITS regionu DNA patogenů.
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Lokalita Josefov 1: Vzorek s vyšší půdní vlhkostí a středním množstvím detritu.
V půdním vzorku prozatím nalezen jeden druh rodu Phytophthora a menší množství
druhů rodu Pythium a Phytopythium.
Lokalita Josefov 2: Vzorek s nižší půdní vlhkostí a středním množstvím detritu.
Ve vzorku nebyly zachyceny žádné druhy rodu Phytophthora, Pythium ani
Phytopythium.
Přesná identifikace nalezených plísní rodu Phytophthora bude součástí další
zprávy, po sekvenci ITS regionu DNA nalezených druhů, stejně přesné vyhodnocení
potenciální patogenicity.
4.2.2.2 Houby nalezeny v nekrotizujících lezích u požerků druhu Dryocoetes
himalayensis a samotných broucích

Byly zkoumány požerky z lokalit Lanžhot obora a Knížecí obora, na dalších
lokalitách nebyly nalezeny požerky s houbami v biologicky aktivním stavu, aby bylo
možné potenciální doprovodnou mykoflóru hodnověrně identifikovat.
Na zkoumaných vzorcích byly nalezeny druhy hub z rodů Aternaria,
Trichoderma a Ophiostoma. Zatímco zástupci rodů Alternaria (významný rod
vřeckovýtrusých hub do kterého patří i významné patogeny dřevin, nicméně v tomto
případě se jedná spíše o saprofytické druhy, vyskytující se sekundárně v požercích
druhů Saperda spp. a Dryocoetes spp.) a Trichoderma (podobně jako Alternaria,
v tomto případě se spíše sekundárně vyskytující saprofyt na mrtvém dřevě ve vlhkém
prostředí) jsou v tomto případě považováni spíše za sekundární příznaky infekce
a pravděpodobně se objevily až v období po kolonizaci podkorním hmyzem, rod
Ophiostoma je v tomto případě zástupce biotrofních patogenů a pravděpodobně
přímo souvisí s chřadnutím ořešáku na lokalitách.
Při izolaci přímo ze samotných brouků Dryocoetes himalayensis byl nalezen
stejný, dosud neidetifikovaný druh rodu Ophistoma jako v požercích tohoto druhu.
Ophiostoma spp. – s největší pravděpodobností nový, dosud nepopsaný druh rodu
Ophiostoma, přenášený kůrovci rodu Dryocoetes a vytvářející rozsáhlé nekrózy
v lýku poškozené dřeviny projevující se hlubokým začernáním okolí požerků (viz obr.
8). Projevuje se také černým výtokem v místě závrtu brouka.
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Dále byly zaznamenány houby Stereum hirsutum a Schizophyllum commune,
které jsou zástupci sekundárních dřevních saproparazitů. Tyto houby se vyskytují již
dříve mechanicky nebo jinak poškozených částí dřevin. Působí bílé tlení, které se
projevuje převážně v jádrovém dřevě hostitele, nicméně proniká i do bělového dřeva
a zde má přímý vliv na vitalitu jedince, stejně tak jsou ale oba druhy považovány za
průvodní jev chřadnutí poškozených jedinců.

Obr. 41

Čisté kultury druhu Ophiostoma, izolované z JN-KO: Juglans nigra – Knížecí obora - nekróza, JNLO: Juglans nigra – Lanžhot obora - nekróza

Na lokalitách bylo nalezeno několik poměrně významných patogenů, které
nepochybně přispívají k celkově zhoršenému zdravotnímu stavu porostů (viz obr.
16). První z nich je zatím nepopsaný druh rodu Ophiostoma (viz obr. 41), který byl
nalezen v okolí požerků druhu Dryocoetes himalayensis i na samotných broucích.
Tento druh se prozatím jeví jako poměrně agresivní, nicméně patogenicitu tohoto
druhu je nutné v následujících měsících prokázat extenzivním testováním na
sazenicích druhu ORC, popřípadě ořešáku královského.
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Obr. 42 Nejintezívněji poškozený porost ořešáku černého – výskyt jmelí bílého a prosychání celých stromů
(Lokalita Lanžhot – Obora, 10.VII.2019, foto O. Holuša)

Jako nesporně významný faktor ovlivňující zdraví porostů se jeví poměrně
široké spektrum plísní rodu Phytophthora nalezené na některých lokalitách, zejména
pak druhy jako je P. plurivora, u které byla patogenicita na ořešáku černého již
v minulosti prokázána (Sárándi-Kovács 2019). Tyto organismy výrazným způsobem
ovlivňují kořenové vlášení hostitelů a s ním tak i zhoršují vodní bilanci rostliny, což se
projevuje na celkovém chřadnutí porostů této dřeviny.
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4.3 Hodnocení průběhu chřadnutí lesních porostů ořešáku černého
Chřadnutí porostů ořešáku černého je dáno spolupůsobením několika faktorů.
Faktory jsou seřazeny, tak jak za sebou se jejich působení sčítají na spirále
chřadnutí.
a. Stanoviště – jak bylo naznačeno výše, v současnosti jsou lužní stanoviště
stresována suchem tj. nedostatkem půdní vlhkosti více než zonální stanoviště vodou
neovlivněných stanovišť. Voda na těchto stanovištích výrazně kolísá, tudíž rozpětí
hodnot půdní vlhkosti je oproti jiných stanovištím výrazně větší, což vyvolává
u stromů stres nedostatkem vody. V suchých vegetačních sezónách s nedostatkem
srážek, pak celý půdní profil je zcela suchý. Čím je půda zrnitostně lehčí (viz obr. 43,
44), tím je stres suchem intenzívnější.
Obr. 43 Půdní typ Kambizem arenická na
stanovišti souborů lesních typů nížinný
luh sušší (1)L4 (lokalita Lanžhot –
Polinský vršek, 5.VI.2019, foto O.
Holuša)

Obr. 44 Půdní typ Fluvizem modální na
stanovišti souborů lesních typů nížinný
luh modální (1)L1 (lokalita Lanžhot –
Obora střed, 5.VI.2019, foto O.
Holuša)
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b. Výskyt jmelí bílého (Viscum album)

Obr. 45 Hromadný výskyt trsů jmelí bílého v korunách ořešáku černého- lesní porost LHC Židlochovice
u Vranovic (28.VI.2019, foto O. Holuša)

Jmelí bílé (Viscum album L.) je považováno za parazita dřevin. Přesněji za
polyphyletického keřovitého vzdušného parazita kmenů (ale také větví) dřevin. Je to
jeden ze zástupce z čeledí Loranthaceace (jedna z největších, která čítá až 950
druhů) a dále Viscaceae, čítající cca 100 druhů, atd. Jmelí je více rozšířeno spíše na
jižní polokouli (Norton a Carpenter 1998). Ve střední Evropě se nacházejí tři
nejrozšířenější podruhy jmelí (Zuber 2004):
 Viscum album subsp. album L. – jmelí bílé pravé (listnáčové)
 Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit – jmelí bílé jedlové
 Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann – jmelí bílé borovicové.
Parazitický (častěji také zmiňován jako poloparazitický) způsob života jmelí
spočívá v odsávání minerálních látek a vody od mateřské rostliny a zároveň
samostatná schopnost fotosyntézy, čímž způsobuje mateřské rostlině tzv. hydrický
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stres (odběr vody ze stromu, který je v dormanci – v zimním období). Hlavními
přenašeči semen jmelí jsou ptáci.
Cristini (2018) uvádí, že nejvíce jsou u nás napadány dřeviny jako lípa malolistá
(Tilia cordata), javor mleč (Acer platanoides), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor
klen

(Acer

pseudoplatanus),

topol

kanadský

(Populus x canadensis),

jabloň

(Malus sp.) a javor stříbrný (Acer saccharinum). Jedná se však o výsledky výzkumu
v intravilánech, tedy v městských parcích, podél chodníků a cest. Zhruba od 80. let
20. století v Evropě evidujeme zvýšený výskyt (narůstající množství) jmelí zvláště na
jedli (Abietis spp.) (Noetzli et al., 2003) a listnáčích (Doležal et al. 2016).
Znamená to, že jmelí jak zelený parazit v korunách stromů ořešáků černého
výrazně oslabuje fyziologický stav stromu především svou evapotranspirací, tudíž na
stanovištích, kde je nedostatek půdní vláhy dostává jednotlivé stromy do výrazného
stresu. Čím je počet trsů větší na jednu korunu, lze očekávat, že jedinci jsou více
stresováni.
Na lokalitách v okolí Břeclavi – Kančí obora a Lanžhota byly zaznamenány mladé
rostliny již na 5-letých stromcích ořešáku černého. Je to dáno abundancí dospělých
rostlin v korunách starších stromů, tím dochází k šíření semen i na mladé stromky ve
zmlazení či v II.etáži (viz obr. 46).
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Obr. 46 Zastoupení ořešáku černého v ha redukované plochy v rámci jednotlivých souborů lesních typů
na LHC Židlochovice lokalita Břeclav – Kančí obora (28.VI.2019, foto O. Holuša)

c.

Struktura porostů

i. ORC svou dynamikou růstu je dřevinou vyžadující prostor v nadúrovni
a úrovni lesního porostu s dostatkem místa, aby byla vytvořena široce
rozložitá koruna. Všechny podúrovňové, ustupující stromy, které jsou
potlačeny, nemají dostatečně vyvinutou korunu, postupně usychají,
a tudíž jsou „oslabeny“. Tzn. nacházejí se ve stavu stresu, a tedy jsou
vhodnou potravou pro saproxylický hmyz.
ii. Všechny okrajové stromy, především na kontaktu starých a mladých
porostních skupin, či osamnělé skupiny starých stromů, jsou exponovány
a vhodné pro osídlení jmelím bílým, což způsobují proletávající ptáci.
iii. Monokultury ořešáku černého jsou nejméně vhodným porostním typem
pro pěstování této dřeviny. V těchto porostech se nemůže vytvořit
vertikální struktura, kde by prostor vyplňovaly koruny více druhů dřevin.
Přičemž ořešák černý by zaujal prostor v nadúrovni. Toto by odpovídalo
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přirozeným společenstvům. Přehoustlé porosty zahrnují jedince s malými
korunami, což vede zase k oslabení těchto jedinců.

d. Výskyt saproxylických druhů brouků – především Dryocoetes himalayensis

Výzkumem bylo zjištěno, že v zájmové oblasti se vyskytuje 16 druhů
saproxylických druhů brouků. Dominantní taxonomickou skupinou pak byli kůrovci
(Curculionidae: Scolytinae), kdy nejpočetnější zaznamenaný druh (Dryocoetes
himalayensis) byl zastoupen nejpočetněji (tj. 94 % všech odchycených brouků).
Dalším relativně početným druhem kůrovců byl drtník Xyleborinus saxesenii. Z čeledi
Cerambycidae se více uplatňovali tesaříci Leiopus nebulosus a Saperda scalaris
(Cerambycidae), dále pak krasec Chrysobothris affinis (Buprestidae). V chřadnoucích
porostech ořešáku černého byl vždy zaznamenán výskyt druhu Dryocoetes
himalayensis (viz obr. 47), který se výrazně podílí na chřadnutí stromů či porostů
ORC.

Obr. 47

Zřetelné závrty Dryocoetes himalayensis na kůře chřadnoucího stromu ořešáku černého na lokalitě
Lanžhot – Obora střed na LHC Židlochovice (28.VI.2019, foto O. Holuša)
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e. Přítomnost houbových patogenů
V chřadnoucích porostech byl zjištěn výskyt houbových patogenů jak v půdě,
tak v lýku stromů v místě požerků Dryocoetes himalayensis (viz obr. 48). Nalezený
nový druh rodu Ophiostoma je možné v současné době považovat za potenciální
hrozbu pro porosty ORC. Nicméně patogenicita tohoto druhu není prozatím zcela
prokázána. Ochrana proti tomuto patogenu nicméně dle prozatímních výsledků bude
spočívat především v odstraňování jedinců napadených broukem Dryocoetes
himalayensis, který je již nyní prokázaným vektorem této choroby napadající cévní
svazky ořešáku.
Jako větší problém se v současnosti jeví nalezené plísně rodu Phytophthora na
lokalitách Lanžhot obora a Břeclav-kančí obora. Patogeny tohoto rodu významným
způsobem poškozují kořeny hostitelské druhy dřevin a značně přispívají k chřadnutí
celých porostů domácích i introdukovaných dřevin (Jung 1996). Pokud bude zde
prokázán molekulárními metodami druh P. plurivora, jde nesporně o významnou
informaci pro lesnický management lokalit. Tento druh je považován za široce
polyfágní (Jung 2009) a ořešák černý je tak pouze jeden z jeho hostitelů. Dalšími
jsou v tomto případě například duby, javory nebo olše. Jako vhodné se tedy jeví
spíše podporování resistentních jedinců současných dřevin na lokalitě a využívání
přirozené obnovy než celková rekonstrukce porostu s možností vysazení jiného
druhu dřevin.
Lze konstatovat, že posloupnost jednotlivých faktorů vede k výslednému
chřadnutí stromů či celý porostů ořešáku černého (viz obr. 49).
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Obr. 48

Závrty Dryocoetes himalayensis s nápadnou nekrózou v lýku chřadnoucího stromu ořešáku
černého na lokalitě Lanžhot – Obora střed na LHC Židlochovice (28.VI.2019, foto O. Holuša)

Obr. 49

Částečně rozpadlý porost ořešáku černého s odumřelými jedinci na lokalitě Lanžhot – Obora
střed na LHC Židlochovice (28.VI.2019, foto O. Holuša)
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4.4 Hodnocení potenciální invazivnosti ořešáku černého
Introdukce je aktivní, záměrná činnost člověka, jejímž cílem je zavést do
kultury v podmínkách volné přírody daného státu či oblasti především nové,
společnosti jistým způsobem užitečné taxony (druhy, poddruhy, formy aj.) z oblasti
jejich přirozeného areálu (rozšíření) do libovolné oblasti mimo jejich hranice
(Úradníček et al. 2012). Listnáče ze Severní Ameriky se do Evropy poprvé dostávají
v 17. stol. v rámci všeobecné botanické fáze introdukce: trnovník akát (Robinia
pseudoacacia L.) (v roce 1601), ořešák černý (Juglans nigra L.) (1629), střemcha
pozdní (Padus serotina Ehrh.) (1629), břestovec západní (Celtis occidentalis L.)
(1656), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera L.) (1663), javor jasanolistý
(Acer negundo L.) (1688).
Jako reakci na nedostatek dřeva v Evropě můžeme nazvat fázi lesnické
introdukce, která počala už koncem 18. stol. a hlavně začátkem 19. stol. ve Velké
Británii a Německu. Dále v pozdějším období i jinde lesníci věnují pozornost
exotickým, především rychle rostoucím dřevinám zejména ze Severní Ameriky,
mezi něž patří právě i ořešák černý (Úradníček et al. 2012).
Nicméně některé introdukované druhy se dostávají z parků, arboret do volné
přírody evropských zemí a začínají se spontánně šířit a ovlivňovat původní
společenstva lesů. Toto ovlivňování v současnosti označujeme jako invazi a
schopnost druhů jako invazivnost. Proto hospodaření nebo využívání těchto cizích
tzv. geograficky nepůvodních dřevin (dále jen GND) může být velice nebezpečné.
Používání GND při obnově lesů v ČR bylo výrazně omezeno zákonnými
opatřeními po r. 1992, kdy vstoupil v platnost zákon České národní rady č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přitom
nezakazuje, ale pouze omezuje používání GND. Stanovisko Ministerstva životního
prostředí ČR k používání GND při obnově lesů je obsaženo ve schválených
Oblastních plánech rozvoje lesů (cf. Nikl et al., 1999). Toto stanovisko není závazné,
ale pouze doporučující pro tvorbu lesních hospodářských plánů (dále LHP) a lesních
hospodářských osnov (dále LHO). Pro schválení LHP a LHO je nutné závazné
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stanovisko příslušného orgánu státní správy ochrany přírody, které se týká
i používání GND po dobu jejich platnosti. Používání GND ve zvláště chráněných
územích je výrazně omezeno (Schwarz et al. 2003).
Dle § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je
geograficky nepůvodním druhem rostliny nebo živočicha druh, který není součástí
přirozených společenstev určitého regionu (Anonymous 1992).
Moucha (2003) vymezuje následující pojmy:
 Exota je druh dřeviny, která by se v dané fytogeografické oblasti za
současného klimatu přirozeně nevyskytovala (není možné zcela jednoznačně
určit teoretické přírodní šíření druhu v přírodní krajině);
 Nepůvodní dřevina je druh dřeviny, který se v dané oblasti (bioregionu,
fytogeografickém okresu) přirozeně nevyskytoval a není součástí přirozených
společenstev dané oblasti;
 Stanovištně nepůvodní dřevina je druh, ekotyp, lokální populace apod.
dřeviny, který by se na daném typu stanoviště nevyskytoval.
Tento výčet pak lze doplnit o poslední typ:
 invazivní druh (nebo též invazivní) je druh na daném území nepůvodní,
který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž vytlačuje původní druhy, které mají
podobnou

ekologickou

strategii

v ekosystému

jako

on.

U

obzvlášť

nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik
nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, stane se dominantní, což vede
k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních
druhů a společenstev, ne jen těch s podobnou nikou.

Pro potenciální použití daného druhu v lesním hospodářství dřeviny je
významné zhodnocení potenciálu invazivnosti druhu. Tedy potenciálního ohrožení
původních lesních ekosystému, zda daný druh se může stát invazivní.
Pro hodnocení potenciálu invazivnosti, je nutné zhodnotit daný druh dřevin
vycházející z jeho strategie přežívání (C-R-S strategie), především zhodnotit jeho
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ekologické nároky, šíři ekologické valence a parametry týkající se plodnosti a šíření
semen (viz tab. 7).
Tab. 7

Hodnocení potenciálu invazivnosti ořešáku černého se srovnáním hodnocení invazivního trnovníku
akátu
ORC – ořešák černý

AK – trnovník akát

(splňuje / nesplňuje)

(splňuje / nesplňuje)

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

částečně

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

?

ANO

Vysoká vagilita semen

NE

ANO

V historii na území zaznamenáno spontánní šíření

NE

ANO

Kritérium

V dané oblasti nepůvodní
Ekologická strategie druhů –
R-stratég/C-R stratég (dle Grimeho 1979, 1981)
Široká ekologická valence s ohledem na ekotop
Alelopatické schopnosti
Vysoká plodnost
(počet semen na 1 strom více než 1000)
Každoroční plodnost
(každoročně 1000 semen a více)
Vysoká schopnost vegetativního šíření
Vysoká klíčivost

Podle terénního šetření bylo zjištěno, že jednotlivý dospělý strom (65-85 let)
s plochou koruny 200 m2 produkuje za rok maximálně 350-720 ořechů. Taktéž jsme
zaznamenali semenáček v maximální vzdálenosti 10 m od okraje průmětu koruny
mateřského stromu.
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Podle daného hodnocení kritérií (viz Tab. 7) ORC nemá invazivní potenciál,
především s ohledem na jeho ekologickou strategii (ORC je jednoznačně Cstratég) a na nároky na ekotop a v neposlední řadě plodnost a vagilitu semen. Lze
jej tedy použít jako hospodářskou dřevinu, aniž bychom potenciálně ohrozili
domácí lesní porosty. Toto podporuje i vydaný Seznam a popis druhů unijního
seznamu, které jsou považovány za invazivní. Do tohoto seznamu ORC není
zařazen.
4.5 Návrh Cílových hospodářských souborů s cílovou dřevinou ořešák černý
a návrh cílových skladeb dřevin
Dle ekologických charakteristik lesních typů USA dle nároků edifikátorů
severoamerických dřevin, lze charakterizovat tyto lesní typy jednotkami, které
používáme ve střední Evropě pro charakteristiku přírodních podmínek, a to jsou
vegetační stupně, trofické a hydrické řady, nebo pak edafické kategorie. Pro lepší
porozumění jsou v Tab. 4 uvedeny jak trofické a hydrické řady, tak edafické
kategorie.
Podle výskytu ORC v uvedených typech v jeho původním areálu rozšíření, lze
usuzovat že ORC je dřevinou, která dává přednost stanovištím edafické kategorie
trofické řady B – bohaté a C – nitrofilní, v hydrických řadách 3 – vůdčí, 4 –
zamokřená, a 5a – mokrá. Okrajově se vyskytuje v meziřadách AB a BD. To
znamená, že ORC obývá stanoviště edafických kategorií ekologické řady živné
(edafické kategorie B, H, F, W a S), ekologické řady obohacené humusem (edafické
kategorie (D, A, J), a ekologické řady obohacené vodou (edafické kategorie L, U, V),
pravděpodobně i pak na stanovištích ekologické řady oglejené (edafická kategorie
O). Nejoptimálnější a pak i nejprodukčnější stanoviště je jednoznačně stanoviště
edafické kategorie D a A. Což potvrzují i výsledky terénního měření, kdy v SoLT 2D
byly ve věku 82 let zjištěny taxační parametry výška 45 m, výčetní tloušťka 75 cm.
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Tab. 8 Hodnocení lesních typů USA s ORC a trofických, hydrických řad a edafických kategorií
Zařazení do trofické a
hydrické řady

Zařazení do edafické
kategorie

ČR

ČR

dle Williamse (1990)

dle Zlatníka (1976)

dle Plívy (1991)

s javorem stříbrným
(Acer saccharinum)

≈stanoviště trofické řady
B až BC a hydrické řady
3

stanoviště edafické
kategorie B, H, D, A, J

s bukem (Fagus
grandiflora) a javorem
stříbrným (Acer
saccharinum)

≈ stanoviště trofické řady
AB až B a hydrické řady
3)

stanoviště edafické
kategorie S, B, H, W, F

s liliovníkem
tulipánokvětým
(Liriodendron tulipifera)

≈ stanoviště trofické řady
BC a hydrické řady 4-5a)

stanoviště edafické
kategorie L, U, V, D, ?O

s liliovníkem
(Liriodendron tulipifera),
dubem bílým (Quercus
alba) a dubem
červeným (Quercus
rubra)

≈ stanoviště trofické řady
B-BC a hydrické řady 45a)

stanoviště edafické
kategorie L, D, ?O

s javorem stříbrným
(Acer saccharinum) a
jilmem americkým
(Ulmus americana)

≈ stanoviště trofické řady
BC a hydrické řady 4-5a)

stanoviště edafické
kategorie L

Skupina lesních typů

Lesní typ

USA

USA

dle Spiry (2011)

Typický mesický les

Lužní les

Všichni autoři, kteří popisují možnosti pěstování ORC v ČR na prvním místě
uvádějí nejpříznivější stanoviště pro ORC luhy tedy SoLT (1)L (Šika 1957, 1964,
Pokorný 1952, Hrib 2005, Šálek 2011). Jak bylo napsáno výše (1)L je vhodné
stanoviště, ale s ohledem na dynamiku půdní vlhkosti a v posledních letech až
nedostatek půdní vlhkosti a vysýchání těchto stanovišť, jsou luhy ne příliš ideální, a
je nutné vhodnost detailně zhodnotit dle jednotlivých lesních typů (nevhodné LT
(1)L4, (1)L7). Naopak vyrovnaností půdní vlhkosti jsou stanoviště SoLT 2D a 3D
nejoptimálnější, resp. 2H, 3H, ale i 2B a 3B. Tzn. že pak nejvhodnějšími cílovými
hospodářskými soubory budou 25 – hospodářství živných stanovišť nižších poloh a
45 hospodářství živných stanovišť středních poloh.
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Obr. 50

Smíšený porost ořešáku černého, buku lesního, dubu zimního a lípy malolisté, javoru klene na
stanovišti 2D na LHC Strážnice – Starý Poddvorov (foto O. Holuša)
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Tab 9. Návrh složení dřevinných skladeb pro CHS v České republice (směs ORC + evropské druhy dřevin) se
zastoupením ORC (zkratky dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování)
Složení dřevin v původním areálu

CHS 19

CHS 25

CHS 45

ORC

ORC

ORC

BK

BK

DBZ

DBZ

JSZ

JSZ

JLH, JLHa

JLH

STR, TR

TR

TR

LPM

LPM, LPV

LPM, LPV

JV

JV

JV

javor stříbrný (Acer saccharinum L.)

(KL)

KL

KL

javor jasanolistý (Acer negundo L.)

BB

BB

habr karolínský (Carpinus caroliniana Walter)

HB

HB

ořešák černý (Juglans nigra L.)
buk velkolistý (Fagus grandifolia Ehrh.)
dub bílý (Quercus alba L.)

DBL

dub červený (Quercus rubra L.)
liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera L.)
jasan americký (Fraxinus americana L.)

JSZ

jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

JSU

jilm americký (Ulmus americana L.)

JLV

Jilm plavý (Ulmus rubra Muhl.)
střemcha pozdní (Prunus serrotina Ehrh.)
lípa americká (Tilia americana L.)
javor cukrový (Acer saccharum Marsh.)

(HB)

břestovec západní (Celtis occidentalis L.)
ořechovce (Carya ssp.)

Dřevinná skladba ve vhodných CHS by měla opět vycházet z přirozených směsí
ORC (viz tab. 9). Pro evropské lesy by měly být vytvořeny směsi ze dřevin, které lze
označit za biogeografické vikarianty (i když americký a evropský biom širokolistého
opadavého lesa spolu nesouvisí, nenavazují na sebe), tzn. že za buk velkolistý je
navržen vikariant buk lesní, tím pak bude vytvořena co nejpřirozenější směs, jelikož
je známo, že tyto dvojice druhů mají zcela podobné, ne-li identické ekologické
vlastnosti. Pro jednotlivé CHS jsou navržené směsi uvedeny v Tab. 9. Docílíme tím
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pro ORC co nepřirozenější společenstva a spolu s vhodností stanoviště bude ORC
růst v nejoptimálnějších podmínkách, což povede k vysoké stabilitě lesních porostů,
které nebudou trpět různými negativními faktory a budou dávat vysokou produkci.
V návaznosti na dosahované výškové a tloušťkové parametry, včetně
zhodnocení zdravotního stavu, a doplnění těchto poznatků o rešerši literatury, je
navrhováno, aby v rámci pěstování ORC došlo k výrazné úpravě základních
hospodářských doporučení v rámci délky obmýtí, která se nyní pohybuje v rozmezí
od 80 do 140 let, na sníženou optimální hranici 70 až 100 let. Jen například ve
srovnání s Chorvatskem je to 60 až 80 let nebo Rumunskem 70 až 100 let.
ÚHÚL (1994) ve své studii „Možnosti uplatnění introdukovaných dřevin v lesích
ČR“ navrhuje podíl introdukovaných dřevin na úrovni 7 %. Šindelář (1994) navrhuje
podíl cizokrajných dřevin v podmínkách ČR 3–4 %. Podíl GND v jednotlivých
přírodních lesních oblastech (PLO) a cílových hospodářských souborech však řeší
oblastní plány rozvoje lesů. Pro PLO 35 – Jihomoravské úvaly bylo orgánem ochrany
přírody vydáno závazné stanovisko, že dřevina ORC smí mít maximální zastoupení,
a to pouze pro CHS 19, + až 1 % (Nikl et al., 1999). V PLO 35 – Jihomoravské úvaly
je CHS 19 zastoupen na výměře 14 037 ha, což v tomto případě znamená,
že porosty ORC by neměly mít plošné zastoupení v tomto CHS více jak 140 ha (Hrib
2005). Šálek (2011) navrhuje ve své disertační práci podíl ORC jakožto GND v CHS
19 – hospodářství lužních stanovišť až do výše 10 %.
Dle výše uvedených informací navrhujeme, aby vlastnící sami zvážili a zažádali
o závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k výši zastoupení ORC
v jednotlivých Cílových hospodářských souborech 25 a 19 do výše 3-5%, a v CHS 45
do výše 3% jako podklad pro zpracování Oblastních plánů rozvoje lesa.
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Tab 10. Rámcové směrnice hospodaření pro navrhované hospodářské soubory s účastí ořešáku černého
(upraveno dle Nikla et al., 1999)
Číselné označení
cílového HS

Výměra v PLO 35

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

LUŽNÍ STANOVIŠTĚ

19

14037
ha

roviny potočních a říčních aluvií, naplavená půda (vespod oglejená)

Soubory lesních typů:
(lesní typy)

(1)L, (2)L

KL, JV,
ORC,JS, LPM, JLV, JLH
DBL5 JSZ+JSU2 ORC1-2 (LPM JV)1 JLV HB HR BB TR

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

Základní dřeviny: DBL,

Geograficky
nepůvodní dřeviny:

ORC 3-5

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č. 298/2018 Sb.):

Maximální velikost holé
seče: (§ 31, odst. 2)

Povolená maximální
šířka holé seče:

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny:

Minimální podíl melioračních
a zpevňujících dřevin %:

(§ 31, odst. 2)

(§ 31, odst. 6)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

bez omezení

2 ha (výjimka)

7 let, lze žádat
výjimku

50

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks na 1 ha:

DB

JS

LP

JV

JL

OLL

TP

HB

VR

BŘK

10

6

4

4

4

3

0,4

4

1,1

3

POROSTNÍ
TYP:
ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl. č
.298/2018 Sb.

195 – DUBOVÝ s ORC

Hospodářský tvar:
Les vysoký

Hospodářský způsob:

P – N – H (HH)

Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb:
---

197 – LISTNATÝ s ORC

Obnovní doba

Obmýtí

110/100

30

70-90

Obnovní doba

20-30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

91/81

nH,H

61-81

nH, P

DBL 10, ORC +, jinak dle aktuálního
stavu

U DBL průměrná, u JS nadprůměrné;
často nutná příprava půdy.

U DBL průměrná, u ORC průměrné
vhodná příprava půdy.

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Holá seč, na zamokřených místech
ohrožených záplavami, po těžbě
pruhová seč holá přizpůsobená
dopravní síťi. Při intenzivní buřeni
výsadba do naoraných pruhů, míšení do
skupin i jednotlivě, spodní patro budovat
i z výmladků
Kvalita a vysoký podíl cenných
sortimentů.

Obnova holou sečí, míšení dřevin do
skupin nebo mozaikovitě, vyvýšená
sadba, ORC používat také
k vylepšování.

- mladé
porosty

(Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

DBL, TP, TPC, VR, LP, HB, JL, JV,
BB

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření

Meliorační a zpevňující dřeviny:

Obmýtí

? 28 (38)

37,00
%

? 30 (ORC38)

Kvalita a vysoký podíl cenných
sortimentů, dvouetážovité porosty, ORC
v nadúrovni.

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranit obrostlíky, netvárné
odstranit obrostlíky, netvárné
předrostlíky a tvarově nevhodné jedince, předrostlíky a tvarově nevhodné jedince
redukce přílišné příměsi HB a JS i BB
(ne podúroveň), neporušit zápoj, v
tyčkovině uvolňovat nadějné jedince
DBL (JS, KL) a ORC.
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- dospívající
porosty

Bezpečnost
produkce
a opatření
ochrany lesa:
Meliorace:

FUNKČNÍ
POTENCIÁL:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická
stabilita
Prvky ÚSES:

Odchylky od
modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

Kladný výběr v úrovni, záporný výběr
v podúrovni, MZD protěžovat i
v podúrovni, šetřit spodní patro ale
neporušit zápoj, uvolňovat nadějné
jedince, šetřit životaschopný podružný
podrost i keře, ve směsích preferovat
DBL na úkor JS (HB, BB), hlavně
součástí poúrovně.
Vysoká buřeň – nutná eliminace při
bnově,místy zamokření;
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí, eliminovat výskyt jmelí.
Často vzhledem ke změnám
environmentálních podmínek není
nutno.
Nadprůměrný

Kladný výběr v úrovni nadúrovni,
záporný výběr v podúrovni, MZD
protěžovat i v podúrovni, šetřit spodní
patro, ale neporušit zápoj, uvolňovat
nadějné jedince, šetřit životaschopný
podružný podrost i keře, ve směsích
preferovat DBL na úkor JS (HB,BB)
hlavně součástí poúrovně.
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí, eliminovat výskyt jmelí.

Desukční a vodoochranný

Desukční a vodoochranný

Nadprůměrná

Průměrná

Často zvhledem ke změnám
environmentálních podmínek není
nutno.
Naprůměrný

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.
Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.
Cílová dřevina ORC.

Cílová dřevina ORC.

Kůň, UKT nebo LKT s nízkotlakými pneumatikami. Motomanuální těžba při výchově dospívajících porostů (vhodné vyvážecí
soupravy).
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Číselné označení
cílového HS

Výměra

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH

25

8246 ha

mírné a střední svahy, plošiny, bohaté podloží (spraš, sprašová hlína) teplých poloh

Soubory lesních typů:
(lesní typy)

1-2H, B, D, 1V

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

DBZ, DBL 4-5 ORC 1-2 LPM1 (KL JV)1 (BK, HB, JV, JS)1

Geograficky
nepůvodní
dřeviny:

Základní dřeviny: DBZ,

DBL, ORC

ORC 3-5
MD+-5,JDO+-5,
DG+-5,VJ+-1

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/1995 Sb.)

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č. 298/2018 Sb.):

Maximální velikost holé
seče: (§ 31, odst. 2)

Povolená maximální
šířka holé seče:

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny:

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin %:

(§ 31, odst. 2)

(§ 31, odst. 6)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

2 x prům. výška

1 ha

7 let, lze žádat
výjimku

45

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks na 1 ha::

DB

BK

10

9

POROSTNÍ
TYP:
ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl. č
.298/2018 Sb.

Alter.CÍL.DR
U-HOV.SKL.

Hodn.por.AV
B
Možnosti
přirozené
obnovy:
OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty

- dospívající
porosty

LP
4

HB
4

JV
4

JS
4

JD
3

MD

SM

3

255 – DUBOVÝ s ORC

4

BO
9

%
22,00

Meliorační a zpevňující dřeviny:

(Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, BB,
BŘEK, TŘ, JDO, OS, BR

Hospodářský tvar:

Hospodářský způsob:

P–N–H

Les vysoký

Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb:
---

255 – BUKOVÝ s ORC

257 – LISTNATÝ s ORC

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

130

30

110

30

70-90

20-30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek
obnovy

Hospodářský způsob

111

nP – pN – pH

91

pH – pN

51-81

nP – nH

DB 8-9 LP 1-2 BK HB JV JS JL

? 26 (ORC 34-44)

Diferencovat dle vegetačního stupně,
v 2.VS BK3-4 ORC1-2 JV1 KL1
DBL+DBZ1 LPM1 TR

? 26 (ORC 34-44)

U DB, HB a LP průměrné, nutno využít,
odvisí od zabuřenění půdy.

Obnovní doba

ORC 3-4, JV2 KL2 DBL+DBZ1 LPM1
TR

? 24 (ORC 34-44)

U DB, HB a LP průměrné, u BK v 2. VS
průměrné, ORC průměrné, odvisí od
zabuřenění půdy.
Clonná obnova skupinovým uvolněním
Obnova clonně, využít kvalitních jedinců
dubu zevnitř porostu, uspořádání ve
cenných list.s postupem od S-V, proti
skupinách či pruzích, BK a LP do
směru nebezpečného větru, předsadit
předsunutých skupin, doplnění náletu
BK a LP, ORC – + vylepšit ORC, na
sadbou či síjí ORC. Pod DB vytvořit etáž svazích dle terénu v exponovanějších
výmladky nebo podsadbou. V porostech polohách obnova náseky nebo i holou
na stinných exposicích s větším podílem sečí, tvorba DB porostů se spodní etáží
BK nejdříve zajistit přirozenou obnovu
LP a HB, KL, JV a ostatní MZD do
BK a rychlejším závěrem obnovy potom skupin či mozaikovitě.
DB. Pro přirozenou obnovu
v semenném roce nutno odstranit
spodní patro a keře, při neúspěchu
náseky i holé seče, tvorba DB porostů
se spodní etáží LP a HB, ostatní MZD
do skupin.
Kvalita, cenné sortimenty.
Kvalita, cenné sortimenty

U DB, HB a LP průměrné, u BK
v 2.VS průměrné, ORC průměrné,
odvisí od zabuřenění půdy
Obnova clonně,využít kvalitních
jedinců cenných list. s postupem od SV, proti směru nebezpečného větru,
předsadit BK a LP – vylepšit ORC,na
svazích dle terénu v exponovanějších
polohách obnova náseky nebo i holou
sečí. Pro přirozenou obnovu
v semenném roce nutno odstranit
spodní patro a keře, při neúspěchu
náseky i holé seče.

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranění obrostlíků a předrostlíků,
protěžovat kvalitní jedince MZD, šetřit
podúroveň i z výmladků.

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranění obrostlíků a předrostlíků,
protěžovat kvalitní jedince MZD, šetřit
podúroveň i z výmladků

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
odstranění obrostlíků a předrostlíků.
ORC nedávat do porostního okraje.

Negativní výběr v úrovni, péče o kvalitní
jedince, spodní etáž LP a HB ponechat,
péče o nadúrovňové ORC. Dvouetážové
porosty.

Negativní výběr v podúrovni i v úrovni,
Pozitivní výběr v nadúrovni, péče o
podpora DB a MZD,neporušit zápoj,
cílové stromy ORC. Dvouetážové
péče o nadúrovňové ORC. Dvouetážové porosty.
porosty.
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Bezpečnost
produkce a
opatření
ochrany lesa:

Meliorace:
FUNKČNÍ
POTENCIÁL:
- produkční
- půdoochr.
- vodoochranný
- ekologická
stabilita

Prvky
ÚSES:
Odchylky od
modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

Půdy silně buření, eliminovat jmelí
aktivním vyřezáváním napadených
jedinců nebo rychlým odstraňováním
napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí.
Nerelevantní.
Průměrný

Půdy silně buření, eliminovat jmelí
aktivním vyřezáváním napadených
jedinců nebo rychlým odstraňováním
napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí.
Nerelevantní.
Průměrný

Eliminovat jmelí aktivním vyřezáváním
napadených jedinců nebo rychlým
odstraňováním napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů
s důvodu ataku jmelí

Infiltrační

Infiltrační

Infiltrační

Nadprůměrná

Nadprůměrná

Nadprůměrná

Nerelevantní.
Průměrný

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.
Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.
Nekvalitní porosty a nepravé kmenoviny,
z výmladků přesunout do HS s obmýtím
110 r. (DB 10)
UKT, současné běžné technologie, ve výchovách motomanuální těžba, vhodné použití vyvážecíh souprav v dospívajících
porostech.
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Číselné označení
cílového HS

Výměra

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:

ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

45

ha
60

minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy, silně zabuřenělé

Soubory lesních typů:
(lesní typy)

3H, 3D

DBZ,
ORC
BK4 DBZ1-2 ORC 1-2 JV1-2 KL1-2 LPM TR JLH JS

Základní CÍLOVÁ
DRUHOVÁ SKLADBA:

Základní dřeviny: BK,

Geograficky
nepůvodní dřeviny:

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ (vyhláška č. 298/2018 Sb.):

Maximální velikost holé
seče: (§ 31, odst. 2)

Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin %:

Doba zajištění kultur od
vzniku holiny:
(§ 31, odst. 6)

(§ 31, odst. 2)

2x prům. výška

1 ha

35

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks na 1 ha::

BK

DB

JD

MD

JV

JS

BO

DG

LP

4

9

10

3

3

4

4

5

3

4

POROSTNÍ
TYP:
ZÁKLADNÍ
HOSPODÁŘSKÁ

DOPORUČENÍ
vyhl. č
.298/2018 Sb.

456 – BUKOVÝ s ORC

Meliorační a zpevňující dřeviny:
(Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298 /2018 Sb.)

7 let

SM

+

ORC 3
JDO +-5

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ (zákon č. 289/1995 Sb.)
Povolená maximální
šířka holé seče:

%

BK, DB, JD, JV, LP, JS,
JL, HB, TŘ, JDO, BR

Hospodářský tvar:
Les vysoký

Hospodářský způsob:

P–N–H

Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpev. dřevin v případě nahodilých těžeb:
---

457 – LISTNATÝ s ORC

455 – DUBOVÝ s ORC

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

120

40

80

20-30

140

Obnovní doba

30

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

Počátek obnovy

Hospodářský způsob

101

P – (p N)

71

(p)N – (p) H

121

nP, N, (pH)

Alternativní
CÍLOVÁ
DRUHOVÁ
SKLADBA
Hodnocení
porostů:
( AVB)
Možnosti
přirozené
obnovy:

BK9, DB1, ORC+, LP, JV, KL, TŘ

U BK průměrné až nadprůměrné, u
ORC průměrné.

U ORC průměrné.

U DB podprůměrné, u ORC průměrné.

OBNOVNÍ
POSTUP
a míšení
dřevin:

Pro přirozenou obnovu okrajové, u
větších porostů i pruhové (celoplošné)
seče clonné zevnitř s postupem od SSV. Po domýcení doplnit obnovu BK
sadbou ORC, při nezdaru nebo při
zabuřenění stanoviště obnova náseky
(holoseče), obnovu ostatních dřevin řešit
současně s obnovou BK, míšení do
skupin či mozaikovité.

Obnova násekem nebo holosečí, využít
též možností podsadby BK a LP, ORC,
při příměsi cen.list. využít max.
přirozené obnovy, mozaikovité smíšení,
ORC k vylepšování.

Pro přirozenou obnovu okrajové, u
větších porostů i pruhové (celoplošné)
seče clonné zevnitř s postupem od SSV .Po domýcení doplnit obnovu BK
sadbou ORC, při nezdaru nebo při
zabuřenění stanoviště obnova náseky
(holoseče), obnovu ostatních dřevin
řešit současně s obnovou BK, míšení
do skupin či mozaikovitě.

VÝCHOVA
POROSTŮ:
- zaměření
- mladé
porosty:

Kvalita, cenné sortimenty.

Kvalita, cenné sortimenty.

Kvalita, cenné sortimenty.

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
výběr obrostlíků a netvárných
předrostlíků, protěžování přimíšených
dřevin.

Včasné zásahy, negativní výběr,
protěžovat MZD, ORC.

Negativní výběr v úrovni a nadúrovni,
výběr obrostlíků a netvárných
předrostlíků, protěžování přimíšených
dřevin, ORC.

- dospívající
porosty:

Uvolňování kvalitních jedinců kladným
výběrem v úrovni a nadúrovni, péče o
tvorbu korun pro přirozenou obnovu.

Pozitivní výběr v nadúrovni, ORC výběr.

Uvolňování kvalitních jedinců kladným
výběrem v úrovni a nadúrovni, péče o
tvorbu korun pro přirozenou obnovu.

Bezpečnost
produkce a
opatření
ochrany lesa:

Eliminovat jmelí aktivním vyřezáváním
napadených jedinců nebo rychlým
odstraňováním napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí.
Nerelevantní.
Průměrný

Eliminovat jmelí aktivním vyřezáváním
napadených jedinců nebo rychlým
odstraňováním napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů s důvodu
ataku jmelí.
Nerelevantní.
Průměrný

Eliminovat jmelí aktivním vyřezáváním
napadených jedinců nebo rychlým
odstraňováním napadených větví.
ORC ne do porostních okrajů
s důvodu ataku jmelí.
Nerelevantní.
Průměrný

Infiltrační

Infiltrační

Infiltrační

Nadprůměrná

Nadprůměrná

Nadprůměrná

Meliorace:
FUNKČNÍ
POTENCIÁL:
- produkční
- půdoochranný
- vodoochranný
- ekologická

ORC2-4, JV2, KL2 BK2 DBZ LPM HB JV Kl

24-26 (ORC 30-32)

BK 4-6,DB 2-3,ORC1-2 LP 1-2 JV1-2 KL1-2

22 (ORC 30-32)
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stabilita

Prvky
ÚSES:
Odchylky od
modelu:
Doporučené
výrobní
technologie:

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES. Ochrana původní fytocenózy.
Jemnější způsoby hospodaření. Vytvoření a podpora vertikálního členění. Max. podpora všech listnáčů.
Neuvažuje se.
Neuvažuje se.
Neuvažuje se.
UKT, současné běžné technologie, ve výchovách motomanuální těžba, vhodné použití vyvážecíh souprav v dospívajících
porostech.
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Obr. 51

Vyspělá kmenovina smíšeného porostu ořešáku černého, s lípou malolistou, habrem obecným,
jasanem ztepilým na stanovišti 2D na půdním typu koluvizem modální na LHC Strážnice – Nový
Poddvorov stáří 82 let, výška 40-45 m bez jakéhokoliv poškození (foto O. Holuša)
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Obr. 52

Vyspělá kmenovina smíšeného porostu ořešáku černého, s lípou malolistou, habrem obecným,
jasanem ztepilým na stanovišti 2D na půdním typu koluvizem modální na LHC Strážnice – Nový
Poddvorov stáří 82 let, výška 40-45 m (foto O. Holuša)
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Možnosti pěstování ořešáku černého v rámci ČR
Zvhledem k předchozím uvedeným poznatkům, lze dospět k závěru, že v ČR je
možné pěstování ORC navrhnout ve všech přírodních lesních oblastech, kde je
významně zastoupen 2. (buko-dubový) a 3.(dubo-bukový) vegetační stupeň, tj. ORC
jako cílová dřevina je navrhována ve směsích domácích dřevin pro Cílový
hospodářský soubor 25, 45 a 19.
Obecně lze CHS s ořešákem plánovat ve všech PLO v ČR, kde se nachází ve
větší míře 2. a 3. vegetační stupeň, tzn. okolo přírodní lesní oblasti 35 to jsou
přírodní lesní oblasti 33 Drahanská vrchovina, 34 Hornomoravský úval, 36
Středomoravské

Karpaty,

37

Kelečská

pahorkatina,

38

Bílé

Karpaty,

39

Podbeskydská pahorkatina, 41 Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky a 16 Českomoravská vrchovina, ale i 29 Nízký Jeseník, 32 Slezská nížina apod.
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Ořešák černý jako geograficky nepůvodní dřevina, která ovšem nemá žádný
invazivní potenciál (nebo velmi nízký), lze v podmínkách ČR využít na živných
stanovištích nižších a středních poloh, nejen na všeobecně známých lužních
stanovištích.
Bylo zjištěno, že chřadnutí porostů ORC se projevuje jen lokálně, v současnosti
chřadnoucí rozpadající se porosty byly zjištěny v aluviu řeky Svratky u Vranovic,
v aluviu řeky Dyje u Břeclavi a v oboře Lanžhot – obora. Na základě rozsáhlé
inventarizace porostních skupin lze konstatovat, že se jedná zatím jen o jednotlivé
porosty. Všechny tyto porosty se nacházejí na stanovišti Nížinný luh (soubor lesních
typů (1)L).
Analýzou položených lapáků ořešáku černého byl zjištěn výskyt 16 druhů tzv.
phloexylofágních druhů, tedy druhů potravně vázaných na dřevo a lýko dřevin. Zcela
dominantní taxonomickou skupinou pak byli kůrovci (Curculionidae: Scolytinae), kdy
nejpočetnější zaznamenaný druh kůrovec ořešákový (Dryocoetes himalayensis) byl
zastoupen 3610 jedinci (tj, 89 % všech odchycených brouků). Dalším relativně
početným druhem kůrovců byl drtník Xyleborinus saxesenii. Z jiných skupin
phloexylofágních brouků se více uplatňovali tesaříci Leiopus nebulosus a Saperda
scalaris (Cerambycidae), dále pak krasec Chrysobothris affinis (Buprestidae).
Fytopatologickými

analýzami

chřadnoucích

porostů

byl

zjištěn

výskyt

houbových patogenů jak v půdě, tak v lýku stromů v místě požerků Dryocoetes
himalayensis. Nalezený nový druh rodu Ophiostoma je možné v současné době
považovat za potenciální hrozbu pro porosty ořešáku černého. Nicméně patogenicita
tohoto druhu není prozatím zcela prokázána. Významný problém, je však v nalezení
plísně rodu Phytophthora. Patogeny tohoto rodu významným způsobem poškozují
kořeny hostitelského druhu dřeviny a značně přispívají k chřadnutí celých porostů
domácích i introdukovaných dřevin
Chřadnutí lesních porostů je synergismes více faktorů: 1. stanoviště tj. přírodní
podmínky, kdy se společenstva nížinného luhu (soubor lesních typů (1)L) jeví jako
významně stresující s ohledem na kolísání vody a půdní vláhy během vegetační
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sezóny, 2. výskyt jmelí bílého, 3. struktura porostů, 4. výskyt saproxylických druhů
hmyzu, především výskyt invazního druhu Dryocoetes himalayensis, a 5. výskyt
houbových patogenů jak v půdě, tak v lýku stromů, kam je houba zanášena
kůrovcovitými brouky. V rámci vysokého výskytu jmelí bílého je toto záležitost
aktivního lesnického managementu, kdy lze vybrat z několika variant (postupů)
možností jeho tlumení.
Vhodným řešením pro pěstování ORC je navrhnout směsi lesních porostů
podobné přírodním směsím v domovině ORC, s využitím evropských druhů
jednotlivých rodů. Dodržovat vertikální strukturu, či alespoň dvouetážovitost lesních
porostů. Významnou činností musí být do budoucna eliminace výskytu jmelí bílého.
Doporučení pro budoucí pěstování ořešáku černého je přesunutí těžiště na
stanoviště CHS 25 a 45.
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6. TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ ČÁST
V III. etapě řešení projektu byly vyplacené finanční prostředky vynaloženy
zejména na nákup spotřebního materiálu pro laboratorní experimenty (technický líh,
polyetylenové láhve, epruvety Ependorf, entomologické pinzety, atd.), kancelářské
potřeby a drobného spotřebního zboží v souvislosti s projektem, zejména pak s
tiskem, dále na osobní náklady – zejména dohody o provedení práce pro: prof.
Holuša (vedoucí projektového týmu, zpracování výstupů, literární rešerše, všechny
terénní práce, atd.), Dr. Holušová (administrativa projektu, rešerše, výstupy), Ing.
Zouhar (pedologické odběry), Ing. Májek (odběr a analýza fytopatologických vzorků,
soupis a determinace houbových patogenů), doc. Foit, Dr. Kašák (determinace
saproxylického hmyzu), Ing. Doležal (mapové podklady pro terénní šetření), Ing.
Zouhar (pedologické šetření a odběr vzorků). Celkem cca 80 tisk. Kč.
Další finance byly spotřebovány na cestovní tuzemské náklady – zejména cesty
do terénu v rámci sběru dat.
Poměrnou část tvoří náklady na tisk sběrových listů (formulářů) a map do terénu
ve formátovém provedení A02, barevně, průběžné zprávy a dalších potřebných
materiálů. Z tohoto důvodu byla pořízena multifunkční tiskárna s kopírkou, další
náklady byly vynaleženy na nákup tonerů do tiskárny a kancelářský papír. Celkem
cca 35 tis. Kč.
K celkové spotřebované částce se váže podíl odvedeného pojištění, daně
a vedení účetnictví projektu atd.
Celá doba řešení projektu
V rámci celého řešení projektu bylo fiužito finančních nákladů tak jak bylo původně
plánováno, na konce řešení proejktu budou odečteny režie projektu, opět náklady na
vedení účetnictví projektu, zbylé osobní náklady, pojištění a náklady na materiál
(kancelářské potřeby) a služby (tisk, účetnictví). V průběhu celého řešení projektu je
odváděno DPH, které činí celkem 21% z celkových nákladů, tj. 315.000,- Kč.
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