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1. Literární rešerše problematiky douglasky tisolisté 
 

 

 

    Douglaska tisolistá je vysoce produktivní dřevina, která se v posledních dvaceti letech 

zavádí ve velké míře do lesních porostů všech lesnicky více i méně rozvinutých zemí severní 

polokoule a částečně na Novém Zélandu a v Jižní Americe (průmyslové plantáže). Douglaska 

tisolistá se vyznačuje velkou proměnlivostí podmíněnou obrovským přirozeným areálem 

s různými stanovištními podmínkami. Proto pro úspěšnou introdukci je mimořádně důležitá 

volba proveniencí vhodných pro dané stanoviště. V současné době jsme odkázáni na dovoz 

semene douglasky z ciziny, především ze Severní Ameriky.  Osivo pro naše lesní 

hospodářství bylo dosud většinou dovezeno  z oblasti rozšíření  proveniencí douglasky 

pobřežní,  z Washingtonu a Oregonu. Tyto provenience se velmi dobře osvědčují v západní 

Evropě, avšak v našich klimatických podmínkách jsou zpravidla v mládí poškozovány 

zimním vysycháním, které způsobuje velké ztráty jak na sazenicích ve školkách, tak i na 

založených kulturách. Dovoz specifických proveniencí douglasky pobřežní, z některých 

oblastí Britské Kolumbie a Washingtonu, se zatím nedaří plně zajistit. Nejvýhodnější by bylo, 

kdyby se k výsevu mohlo použít osivo z kvalitních domácích aklimatizovaných porostů 

douglasky v různých oblastech Čech a Moravy.   

    Podle centrální evidence zdrojů  reprodukčního materiálu (ÚHÚL 2013) je v ČR celkem 

315 ha uznaných porostů douglasky (z toho kat. selektované 44 ha v kat. A a 126 ha v kat. B, 

kat. identifikované  145 ha), které by mohly být zdrojem osiva.  Jejich využití je dosud 

omezené, a to zejména proto, že bohaté úrody  jsou  v našich podmínkách nepravidelné a 

velké škody na úrodě působí krásenka douglasková (Megastigmus spermotrophus Wachtl.). 

Dalšími důvody pro malé využívání domácích porostů  je  obtížnost sběru ze stojících stromů  

ale i často udávaná  neuspokojivá  jakost osiva.   

    Základním předpokladem úspěšné introdukce je výběr vhodných proveniencí pro naše 

podmínky. I když byly na základě provenienčního výzkumu u nás a v západní Evropě určeny 

oblasti, odkud je doporučeno  osivo dovážet, nemusí se jednat o proces ukončený. Dalším 

cílem práce proto je založit provenienční pokusné plochy  v oblasti Českomoravské vrchoviny 

s novými, u nás dosud netestovanými proveniencemi a posoudit jejich růst  a možnost jejich 

využití ve středomoravském regionu. 
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1.1.     Všeobecné informace 

    Rod Pseudotsuga zahrnuje 2 druhy v západní části Severní Ameriky a 5 druhů ve východní 

Asii. K americkým druhům patří kromě P. menziesii též P. macrocarpa Mayr (douglaska 

velkoplodá), která je rozšířena v poměrně malé oblasti v jižní Kalifornii. V Asii roste P. 

wilsoniana Hayta na Thajvanu, P. japonica Shiras v Japonsku a P. sinensis Dode, P. 

brevifolia, P. Forrestii Craib na čínské pevnině. Všechny asijské druhy douglasky mají velmi 

omezené areály a vyskytují se pouze jako jednotlivá příměs v lesních porostech. Pouze 

douglaska tisolistá zaujímá rozlehlý přirozený areál na severoamerickém kontinentu  a tvoří 

rozsáhlé nesmíšené porosty. Všechny uvedené druhy kromě P. menziesii mají karyotyp 

2N=24, což je počet chromozomů charakteristický pro Pinaceae. Pouze douglaska tisolistá 

má karyotyp 2N=26, což je možná důvod pro obecně špatnou hybridizaci s těmito druhy 

(SILEN 1978). 

    Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) patří do čeledi Pinaceae – 

borovicovité. Anglicky se označuje Douglas-fir, ale má rovněž mnoho synonym jako 

například  red-fir (červená jedle), Oregon-pine (oregonská borovice), Douglas-spruce (smrk 

Douglasův), nebo španělsky  piňo Oregon (borovice oregonská).  Patří k základním dřevinám 

lesů západu Severní Ameriky již od středního pleistocenu. Ačkoli fosilní nálezy rozšíření 

douglasky tisolisté existují pouze na západě Severní Ameriky, byl tento druh v posledních sto 

letech rozšířen do více regionů temperátní  zóny.  

 

1.2. Původní rozšíření 

    Douglaska tisolistá zaujímá na severoamerickém kontinentu rozsáhlý areál, tvarem 

připomínající obrácené písmeno V s nestejně dlouhými rameny, který se rozkládá od 19°  do 

55
o
 severní zeměpisné  šířky. Od vrcholu rozšíření v centrální Britské Kolumbii pokračuje 

kratším ramenem podél pacifického pobřeží v délce 2200 km  do 34° 44’severní šířky,  a delší 

rameno  probíhá kolem Skalistých hor do hor v centrálním Mexiku v pásmu dlouhém 4500 

km. 

    Téměř čisté porosty douglasky se vyskytují směrem na jih od  jejího severního limitu na 

ostrově Vancouver přes západní Washington, Oregon a oblast Kaskádového pohoří a dále 

pobřežního rozšíření do severní Kalifornie až k horám Santa Cruz. V pohoří Sierra Nevada je 
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součástí smíšených jehličnatých lesů a pokračuje na jih až do regionu Yosemitte. Oblast 

rozšíření douglasky zahrnuje rovněž severní Idaho, západní Montanu a severozápadní 

Wyoming.  Částečně zastoupená je v Albertě a na středovýchodě Montany a Wyomingu. 

Nejstarší nálezy rozšíření jsou v horách Bighorn ve Wyomingu, v severovýchodním Oregonu  

jižním Idaho a v horách Utahu, Nevady, Colorada, Nového Mexika, Arizony, extrémně v 

západním Texasu. V severním Mexiku je její rozšíření pouze sporadické, ostrůvkovité 

(HERMANN, LAVENDER  1990). 

    Douglaska patří v Severní Americe k nejrozšířenějším jehličnanům. Vzhledem k velikosti 

areálu a rozdílnosti ekologických podmínek vykazuje tato dřevina velkou  proměnlivost. Druh  

P. menziesii (Mirb.) Franco zahrnuje dvě geografické variety: P. menziesii var. menziesii, 

(Mirb.) Franco, označovaná také jako douglaska pobřežní, vyskytující se podél 

tichomořského pobřeží a dále P. menziesii var. glauca (Beissn.) Franco, označovaná jako 

douglaska Skalistých hor nebo douglaska modrá, osidlující vnitrozemskou část areálu. 

V místech, kde se areály obou variet překrývají se vyskytují přechodné formy (OWSTON, 

STEIN 1974).    

    Mezi oběma varietami P. menziesii existují značné rozdíly v rychlosti růstu, 

mrazuvzdornosti, odolnosti k hmyzím škůdcům a chorobám. (ISAACK, 1943 ex OWSTON, 

STEIN 1974). HOFMAN (1964) popisuje pobřežní douglasku (var. menziesii) jako 

rychlerostoucí,  s častým letním růstem. Větve této variety jsou dlouhé, tenké, přesleny jsou 

od sebe více vzdálené a koruna tím nabývá rozložitého tvaru. Var. glauca roste pomaleji, letní 

růst se vyskytuje jen vzácně. Větve jsou krátké, silné, přesleny jsou blízko sebe a koruna je 

kompaktní a hustá (HOFMAN 1964). Tato varieta má kratší délku  života a zřídka dosahuje 

větší výšku než 39 m  (OWSTON, STEIN 1974). S celkovým růstovým rytmem souvisí i 

odolnost obou variet k mrazům. Pobřežní forma raší brzy a  později vyzrává, což  je dáváno 

do souvislosti  s její malou rezistencí  k mrazu. U var. glauca je podle HOFMANA (1964) 

nebezpečí poškození mrazem jen ojedinělé. Z morfologických odlišností  je třeba zmínit i 

odlišnost v barvě jehlic, která dala oběma varietám jméno. Pobřežní forma má jehlice 

světlezelené nebo tmavozelené a podle toho bývá nazývána také douglaskou zelenou (var. 

viridis), zatímco vnitrozemská (var. glauca) má jehlice modravě zelené nebo šedě 

světlezelené a podle toho je nazývána také douglaskou modrou (HOFMAN 1964). 

    Podle HOFMANA (1964) se kromě dvou uvedených variet rozlišuje ještě v evropské 

dendrologické literatuře var. caesia Schwerin. V morfologických vlastnostech je 

charakterizována jako přechod mezi douglaskou zelenou a modrou. Areálem, tedy 
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klimatickými podmínkami, ve kterých žije,  a některými fyziologickými vlastnostmi (růstem, 

odolností) se blíží víc var. glauca než var. viridis. 

    Ani jednotlivé variety nejsou z hlediska morfologických a fyziologických znaků zcela 

jednotné. Existují například důkazy o odrůdách var. menziesii lišících se dle orientace 

stanoviště.  Semenáčky ze semen sbíraných ze suchých jižních stanovišť rostou pomaleji, raší 

dřív a vytváří větší kořenový systém v poměru k výhonům než semenáčky vypěstované ze 

semen sbíraných na přilehlých severních stanovištích. Semenáčky ze semen z jižních 

stanovišť odpovídají svou charakteristikou kratšímu vegetačnímu období a sušším půdám, 

všeobecně rozšířeným na jižních stanovištích, a mohou tudíž lépe odolávat suchu než 

semenáčky ze stanovišť obrácených na sever (HERMANN, LAVENDER 1968). Ve střední 

části oregonských Kaskád byly také zjištěny místní odchylky v závislosti na různorodosti 

mikroprostředí  (CAMPBELL 1979). 

   

 

1.3.    Kvetení a plodnost 

    Douglaska tisolistá patří mezi jednodomé rostliny. Stromy obvykle začínají produkovat 

šištice ve věku 12 až 15 let. Samčí a samičí pupeny  se tvoří koncem zimy a na jaře, asi rok po 

založení úžlabních primordií (OWENS, SMITH 1964). V prvních deseti týdnech  je nemožné 

je od sebe rozeznat. V polovině července jsou již tyto základy mikroskopicky rozpoznatelné. 

V září jsou rozlišitelné pouhým okem tmavé vejčité pylové šištice a větší šištice s vajíčky. 

Samčí květy se většinou hojně tvoří po celé  koruně stromu, na spodní polovině ročních 

výhonů. Když dozrávají, jsou poněkud převislé a protáhlé, asi 2 cm dlouhé, v barevných 

odstínech od žluté po tmavě červenou. Samičí květy  se vyvíjejí na výhonech v horní části 

koruny, v době tvorby pylu jsou vzpřímené, asi 3 cm dlouhé,  v barevných odstínech od 

tmavě zelené po tmavě červenou (GRIFFITH 1968). Mají velké podpůrné šupiny ve tvaru 

trojzubce (ALLEN 1972).  

    Po opylení samičí šištice brzy převisnou a dozrávají asi 10 týdnů po opylení. (ALLEN, 

OWENS 1972).  Zralé šišky jsou od 8 do 10 cm dlouhé a lze je jasně rozpoznat podle 

laločnatých podpůrných šupin, které ční za semennými šupinami šišky. Pod každou šupinou 

se vyvíjí dvě semena, která mají relativně velká křidla. Většina semen vypadává brzy po 

dozrání, zbývající semena  během zimních měsíců a na jaře. Kalendářní datum uvolňování 

semen se liší nejen se zeměpisnou šířkou, ale také nadmořskou výškou (SILEN 1963), liší se 

u jednotlivých stromů dané lokality a podle orientace a umístění korun stromů. (ORR-
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EWING  1956).  Doba zralosti   a  opadu závisí na počasí pozdního léta a podzimu. Fenologie 

kvetení var. glauca je obdobná.   

    Počet semen v šišce se u var. glauca pohybuje od 20-30 (REHFELDT 1968-72 ex 

OWSTON, STEIN 1974) a od 26-50  u var. menziesii (WILLIS 1917 ex OWSTON, STEIN 

1974). Šišky mohou po vysemenění jeden rok nebo i více let přetrvávat na stromě.  

    Úrody semen douglasky tisolisté var. menziesii se opakují nepravidelně, v 4 – 5 letých 

periodách (ISAAC 1943 ex OWSTON, STEIN 1974). Pravidelnost tohoto cyklu  narušuje 

kolísání podmínek prostředí,  proto se bohatá úroda dostavuje  v rozmezí 2 – 11 let.  Mezi 

roky s plnou úrodou se vyskytuje jedna neúroda a dvě i více slabších až středních úrod. 

Produkce semen u douglasky tisolisté var. glauca má podobný cyklus (OWSTON, STEIN 

1974). 

  

  1.4.  Sběr šišek 

    Sběr šišek pro komerční účely začíná u var. menziesii v půli srpna v teplých níže 

položených oblastech, a trvá do října ve vyšších nadmořských výškách (ALLEN 1958, 

DOUGLASS 1972 ex OWSTON, STEIN 1974). Doba sběru však trvá v každé lokalitě pouze 

2 nebo 3 týdny (KUMMEL et al. 1944 ex OWSTON, STEIN 1974). 

    I když by sběr neměl začít, dokud šišky nezhnědnou nebo nenabudou purpurového odstínu,   

variabilita jednotlivých stromů neumožňuje brát barvu šišek jako spolehlivé vodítko pro 

určování zralosti (DOUGLASS 1972 ex OWSTON, STEIN 1974). V praxi rozšířený ukazatel 

dostatečné zralosti je zlatohnědá barva semene s křidélkem stejné barvy, jež se neporušeně 

odděluje od své semenné šupiny (CAMERON 1972). O zralosti také svědčí pevný, nemléčný 

endosperm, obklopující žlutavě zelené embryo (KUMMEL et al. 1944 ex OWSTON, STEIN 

1974).  

    Šišky se většinou  sbírají ze stojících stromů. V semenných letech jsou primárním zdrojem 

šišek i zásobárny veverek (DOUGLASS 1969 ex OWSTON, STEIN 1974). Je lepší sbírat 

šišky v zásobárnách před začátkem přirozeného vysemenění, protože jsou uskladněny za 

podmínek, jež brání jejich vysoušení a otevírání .  Sběr je možný rovněž z pokácených stromů 

(KUMMEL et al. 1944, MAXWELL, ALDHOUS 1967 in OWSTON, STEIN 1974), ale 

nepředstavuje hlavní zdroj šišek. 
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1.5.   Zpracování šišek a skladování semen  

    Šišky se obvykle transportují  a skladují v jutových pytlích.  Za sucha a při dobré ventilaci 

se mohou šišky skladovat 3 – 4 měsíce, aniž by se snížila životaschopnost semen 

(BLOOMBERG 1969, 1970). Posklizňové dozrávání šišek v pytlích, případně šišek volně 

uložených v otevřených přístřešcích nebo ve vrstvách ve vlhké rašelině (SILEN 1958) je 

vhodné pro semena ne zcela dozrálá (REDISKE, 1961, 1969). Na druhé straně, 

životaschopnost semen mohou snížit patogeny, které napadají semena, pokud jsou šišky 

skladovány v teplém a  špatně větraném  prostředí (REDISKE 1965) nebo pokud jsou 

skladovány pod přístřešky v pytlích déle jak 4 měsíce (BLOOMBERG  1969). 

    Šišky douglasky se luští většinou v sušárnách při  teplotě 32 – 43°C a to od 2 do 48 hodin. 

Doba sušení závisí na podílu  vlhkosti  v šiškách a rychlosti  pohybu vzduchu, který proudí 

sušičkou.  Šišky var. menziesii se úplně otvírají když ztratí 35 – 51 % vlhkosti (WILLIS 1917 

ex  OWSTON, STEIN 1974).  

    Pro čištění se používají vibrátory a pneumatické třídiče. Při těchto operacích se musí 

postupovat opatrně, aby se minimalizovalo poškození semen, protože i normální komerční 

zpracování vede ke snižování klíčivosti. Zvlášť škodlivé je dlouhotrvající rosení semen, která 

obsahují tvrdé, ostré nečistoty jako např. šupiny. Semena pro komerční účely musí mít 

nejméně 95 % čistotu a 70 % životaschopnost (WESTERN FOREST TREE SEED 

COUNCIL 1966a ).  

    Semeno douglasky tisolisté lze relativně snadno identifikovat podle jeho velikosti, tvaru a 

barvy.  Jedna strana semene je jasně světle hnědá, druhá strana je hladší a tmavě hnědá. 

Embrya jsou rovná. Mezi semeny  jednotlivých variet douglasky existují určité rozdíly. 

Semena var. menziesii (pobřežní) jsou obecně delší a užší se špičkou, která je 

v mikropylárním konci světlejší barvy. Na tmavší vrchní stěně je více vylišen hřeben, který je 

v blízkosti mikropylárního konce vráščitý. Semena var. glauca (vnitrozemská) jsou  široká, 

okrouhlejšího  tvaru.  Tmavší  strana je vrásčitá a tyto vrásky pokračují až do křídla semene, 

které je s křídlem pevně spojeno. Křídlo se skládá ze dvou vrstev sklerenchymatických buněk. 

Horní vrstva  souvisí s krajní vrstvou osemení. U pobřežní variety je hmotnost sušiny semene 

rozdělena na 68 % megagametofytu, dále 28 % osemení a 7 % zárodku.Semeno pobřežní 

variety je obecně větší, ale  velikost embrya u obou dvou variet může být stejná. Pokud 

některé oddíly pobřežní variety klíčí rychleji, můžeme to přičíst úměrně většímu zárodku.   

    Semena douglasky tisolisté se většinou skladují s obsahem vody 6 – 9 %, při teplotě –18°C 

v pytlích nebo dřevovláknitých bubnech s plastovou výztuží (BETTS 1972; EDEN 1969; 
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MAINWARING 1968; WESTERN FOREST TREE SEED COUNCIL 1966a, WILSON 

1972).  Za těchto podmínek si semena uchovávají životnost po dobu 10 – 20 let (BETTS 

1972; CAMERON 1972). Skladování při 0°C se ukazuje rovněž jako uspokojivé (ALLEN 

1962). Při pokojové teplotě životaschopnost semen rychle klesá (BARTON 1954; 

SCHUBERT 1954; ALLEN 1962). 

  

 

1.6.  Zjišťování jakosti osiva  

    Nezbytným předpokladem racionálního využití osiva douglasky při pěstování sadebního 

materiálu je znalost jeho jakostních parametrů. Osivo douglasky má krátký klíční klid, který 

se překonává  studenou stratifikací. Stratifikace výrazně podporuje klíčení a rovněž zvyšuje 

celkovou klíčivost.  Protože  reakce douglasky na předosevní přípravu je velmi různorodá,  

testují se souběžně jak stratifikované, tak nestratifikované vzorky semen z jednotlivých oddílů 

osiva  (ALLEN, BIENTJES 1954; JENSEN, NOLL 1960). Platné předpisy mezinárodní 

organizace pro testování jakosti semen rovněž předepisují souběžné zkoušky klíčivosti semen 

stratifikovaných i nestratifikovaných (ISTA 1999). Stratifikace není předepsaná pro var. 

glauca ze středních a jižních Skalistých hor, ale je častou součástí běžné praxe (AOSA 1970;   

HEIT 1968).   

    Vzorky semene douglasky se při zjišťování klíčivosti umístí na povrch savého papíru, 

bavlny, pórovitých valounů, vermiculitu, písku, zeminy nebo směsi  písku a zeminy (AOSA 

1970).   Předepsané podmínky pro zkoušku klíčivosti jsou  teplota 30°C po dobu 8 hodin 

denně za světla a 20°C po dobu 16 hodin beze světla ( ISTA 1999). Některé z ostatních 

zkušebních kombinací přinášejí také dobré výsledky, včetně metody, kdy se používá stálá 

teplota 25°C beze světla (ALLEN 1963).  

    Protože testy klíčivosti jsou časově náročné, velkou pozornost vzbudily rychlé metody 

vyhodnocování kvality semen douglasky. Nejstarší a nejjednodušší metoda je rozříznutí 

semen a zjištění, zda je prázdné, poškozené hmyzem, seschlé. Je také možné zhodnotit kvalitu 

celého semene podle jeho vzhledu a barvy endospermu a embrya. U jednoho z růstových testů 

se sleduje prodlužování klíčku poté, co se odstraní špička slupky semene a semeno se nechá 

nasáknout slabým roztokem peroxidu vodíku (HEIT 1955; CHING, PARKER 1958; 

DANIELSON  1973). Barvení tetrazoliem se používá při rozlišování živých a mrtvých semen 

(DANIELSON 1973). Kvalitu semene douglasky lze také posoudit pomocí rentgenu za 

použití kontrastních látek nebo bez nich (DANIELSON 1973; REDISKE 1968; SZIKLAI 
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1967). Životaschopnost semen douglasky se obecně hodnotí lépe při různých rychlých 

metodách než při testování klíčivosti ( DANIELSON 1973; STEIN 1968).    

ČSN 48 1211 (Lesní semenářství – Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu 

lesních dřevin) udává pro osivo douglasky (v podmínkách ČR) následující průměrné hodnoty: 

sypavost 1,5%, čistota 85%, podíl plných semen 60%, klíčivost 60%, absolutní hmotnost 10,3 

g, počet semen v 1 kg 97 000 ks, počet čistých klíčivých semen v 1 kg 49 500 ks. 

 

1.7. Předosevní příprava osiva  

    Pro jarní výsevy douglasky tisolisté je nutné, aby semeno bylo řádně připraveno. Úspěch 

síjí nepřipraveného semene závisí pouze na zvlášť příznivém průběhu počasí, zvláště pak 

v době síje a krátce po výsevu. 

    Informace o předosevní přípravě osiva douglasky tisolisté shrnují HOFMAN a HEGER 

(1962). Obdobný přehled metod předosevní přípravy  osiva douglasky publikoval i HOFMAN 

(1964). Uvedení autoři  rozdělují  předosevní přípravu semene douglasky tisolisté na  několik 

metod:  

     a) nakličování semen v provlhčeném materiálu, jako např. písku, rašelině, pilinách. 

SPIRCHEZ (1955 ex HOFMAN 1964) doporučuje nakličování osiva v písku po dobu 

30 dnů; MACIEJOWSKI (1950 ex  HOFMAN 1964), připravoval osivo  máčením ve 

vodě  při pokojové teplotě dva až tři dny před síjí.  Podle jeho zkušeností vzcházelo 

osivo na záhoně během 3 – 4 týdnů.  GOULD, REYNOLDS (1949 ex HOFMAN 1964) 

navrhují  mísit osivo s pískem v poměru 1:2, směs uložit do prostředí s teplotou 11 
o
C, 

v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech  převrstvovat, před výsevem zbavit 

promýváním písku, povrchově osušit  a do 24 hodin vyset.Tento způsob nakličování 

trvá 6 – 8 týdnů. HOFMAN, HEGER (1962) zkoušeli osivo nakličovat v pilinách, ale 

tento postup nedoporučují. Výsledky  nakličování semen nejsou vždy zcela uspokojivé, 

protože  medium často plesniví. Proces klíčení se nedá vždy dobře regulovat a musí se 

vysévat v době, kdy nejsou venkovní podmínky právě nejpříznivější (déšť, chladno) a  

naopak, když se semeno předrží, pak se vysévá naklíčené a je nebezpečí, že na 

záhonech  zaschne.      

    b) semeno se nenakličuje, ale ponechává se pouze nabobtnat.  ROHMEDER (1939 ex   

HOFMAN 1964) doporučuje máčet semeno ve vodě asi 8 – 12 hodin před výsevem.  

SCHENCK (1930 ex  HOFMAN 1964) považuje za vhodné máčení 4 až 7 dnů. ALLEN 

(1954, 1958 ex HOFMAN 1964) doporučuje máčet semeno po dobu 24 až 30 hodin  ve 
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vodě a pak uložit do chladna. HOFFMAN, HEGER (1962) však nepotvrdili pozitivní 

účinek umístění v chladu na klíčivost osiva. Uvedené  způsoby předosevní přípravy 

douglasky tisolisté podle autorů příznivě ovlivňují výsledky síjí. Semenáčky rychle 

vzcházejí, dobře vyzrávají. Semenáčky jsou dobře zakořeněny, mají dlouhý hlavní 

kořen a rovněž celá kořenová soustava je dobře vyvinuta. 

c) Zvláštní způsoby předosevní přípravy semene douglasky tisolisté – příprava 

v kyselinách, v peroxidu vodíku nebo v jiných přípravcích. Údaje o rychlé předosevní 

přípravu semen douglasky pomocí peroxidu vodíku publikovali CHING (1959); 

SHEARER, TACKLE (1960); TRAPPE (1961); a STEIN (1965). Princip metody 

spočívá v tom,  že jestliže se semena namočí na odpovídající dobu do silného nebo 

slabého roztoku peroxidu vodíku, je klíčení, ve srovnání s nestratifikovanými semeny 

nebo se semeny namočenými na stejnou dobu ve vodě, urychleno. Běžné používání 

peroxidu vodíku se ještě nedoporučuje, protože bylo odzkoušeno pouze v laboratorních 

podmínkách a může mít nepříznivý vliv na následný růst semenáčků (EDGREN,  

TRAPPE 1970).  

V současné době se dává přednost studené stratifikaci, probíhající s mediem nebo bez media 

při teplotách    2- 5 C  po dobu  3 týdnů. Před vložením do stratifikace se osivo máčí 24 hodin 

ve vodě 20 oC teplé (LEADEM  1996). 

 

1.8.   Škodliví činitelé 

    V období od stádia semene až do dospělosti je douglaska vystavena působení nejrůznějších 

škodlivých činitelů, kteří způsobují vážné škody (platí především pro Ameriku). Douglaska je 

hostitelskou rostlinou pro stovky hub, ale relativně několik málo z nich způsobuje 

hospodářské problémy.  

    Ve školkách mohou způsobit značné ztráty na sazenicích Druhy rodů Pythium, 

Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium a Botrytis (PETERSON, SMITH Jr. 1975; 

SUTHERLAND, EERDEN 1980,).  

    Houby Rhizina undulata Fr., Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) P. Kumm. a Phellinus weirii 

(Murrill) R.L. Gilbertson , které způsobují hnilobu kořenů, značně poškozují výsadby. Druhé 

dva druhy představují vážnou hrozbu při pěstování mladých porostů douglasky hlavně 

západním směrem od vrcholků Kaskád. Stromky zde hynou, nebo jsou velmi  slabé.  Účinná 

kontrolní opatření neexistují. Z celé škály hub způsobujících hnilobu dřeva (u douglasky je 
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jich víc jak 300) je nejničivější a nejrozšířenější červená prstencová hniloba (Phellinus pini 

(Thore:Fr.) A. Ames). Nejčastějšími místy nákazy jsou suky a jizvy způsobené ohněm, 

bleskem nebo padajícími stromy. Ztráty způsobené červenou hnilobou daleko převyšují ničivé 

účinky všech ostatních hnilob. Další hospodářsky významné dřevokazné houby na pacifickém 

severozápadě jsou Fomitopsis officinalis (Villars:Fr.) Bondartsev et Singer), F. cajanderi (P. 

Karst.) Kotlaba ex Pouzar a Phaeolus schweinitzii (F.:Fr.) Pat. (HEPTING 1971), na 

jihozápadě Echinodontium tinctorium (Ellis et Everh.) Ellis et Everh., Fomitopsis cajanderi a 

F. pinicola (Sw.:Fr.) P. Karst.   

    Douglasku postihuje několik nemocí jehličí. Nejvýznamnější je opad jehličí, způsobený 

sypavkou - Rhabdocline pseudotsugae Syd.. u mladých  stromků. Škodlivé účinky se 

projevují po dlouhotrvajících deštích, kdy roste nové jehličí. Vnitrozemská varieta douglasky 

(var. glauca) je k této chorobě poměrně náchylná, ale je méně často vystavena déle trvajícím 

dešťům (HERMANN, LAVENDER 1990).  Hospodářsky nejničivější choroba postihující 

kmen douglasky tisolisté je Arceuthobium douglasii Engelm.. Toto zakrslé jmelí se vyskytuje 

většinou v celém pásmu výskytu douglasky (HAWKSWORTH, WIENS 1972). BERAN a 

ŠINDELÁŘ (1996) konstatují, že onemocnění parazitickými houbami, sypavkami rodu 

Rhabdocline a Adelopus  a nekrózami kůry (Phomopis pseudotsugae) se v podmínkách ČR až 

dosud výrazněji  neprojevilo a během 100 let pěstování douglasky  tisolisté nebyla  do 

evropských lesů zavlečena žádná choroba. 

    Na šiškách douglasky žije přes 60 druhů hmyzu, ale pouze několik málo druhů způsobuje 

větší škody na semeni. Škody způsobené hmyzem jsou výraznější během let s malou či 

střední úrodou, jež následuje po bohaté úrodě.K hospodářsky významným druhům hmyzu 

patří krásenka douglasková Megastigmus spermotrophus Wachtl., která dospívá v rostoucím 

semeni a napadení semen se nedá zvenčí poznat. Larvy druhů Barbara colfaxiana a 

Dioryctria abietivorella se zavrtávají do rostoucích šišek a mohou  zanechat na povrchu 

částečky červotočivé moučky. Druhy Contarinia oregonensis  a C. washingtonensis ničí také 

některá semena, ale mnohem víc znemožňují sběr, protože hálky (cecídie) znemožňují 

normální otevírání šišek. První druh je nebezpečnější v sušších, vnitrozemských oblastech, 

druhý ve vlhčích oblastech. Kterýkoli druh může ovšem značně poničit úrodu šišek v dané 

lokalitě (HEDLIN et al.  1980). Leptoglossus occidentalis napadá vyvíjející se samčí šištice, 

samičí šišky a semena a rovněž zralá semena v suchých šiškách. 

    Při obnově porostu nepůsobí hmyz většinou vážné problémy, ačkoliv jak Otiorhynchus 

oratus, tak Chrysoteuchia topiaria mohou značně poškodit sazenice ve školkách. Byly též 



 13 

 

zaznamenány škody u výsadeb  způsobené Pleocoma spp. a Steremnius carinatus – tento druh 

napadá hlavně kontejnerované rostliny (HERMANN, LAVENDER 1990).    

    Nejvýznamnějšími a nejškodlivějšími druhy hmyzu pro porosty douglasky jsou štětconoš 

(Orgyia pseudotsuga) a obaleč (Choristoneura fumiferana). Oba dva zástupci napadají 

v periodických intervalech stromy všech věkových kategorií, a to v celém vnitrozemském 

pásmu výskytu douglasky. Výsledkem je často velmi silný opad jehličí. Lýkohub 

(Dendroctonus pseudotsugae) způsobuje škody ve starých porostech pobřežní a vnitrozemské 

douglasky. Jeho škodlivé účinky jsou poněkud menší při obmýtní době kratší jak 100 let   

(FURNISS, CAROLIN  1977).  

    Množství semen rovněž redukují malí lesní živočichové (savci) - křečíci, hraboši,  a rejsci, 

z ptáků - drozdovití ptáci, tetřívci. Jeden křečík může sežrat za jednu noc až 350 semen 

douglasky. Většina semen spadne nejméně 150 dnů před klíčením, takže tento hlodavec má 

schopnost zničit velkou většinu přirozeně vypadlého semene. Namátkové studie na západě 

USA jasně prokázaly, že lesní savci zničí fakticky všechna nechráněná semena.  

 

 

1.9. Školkařská praxe v areálu původního rozšíření, v Evropě a v ČR          

    Ve školkách na západním pobřeží Spojených států a Britské Kolumbie v Kanadě se 

většinou osivo douglasky vysévá na jaře (STEIN 1969), i když by mohla být semena vyseta 

v podzimním období  po sběru a  k překonání dormance  by mohly být využity přirozené 

nízké zimní teploty (DRIESSCHEE 1969; HEIT 1968). Výhody podzimního výsevu jsou 

však zcela vyváženy nevýhodami, jako jsou ochrana semen proti odplavení, poškození 

mrazem; ztrátám způsobeným hlodavci a ptactvem; ztrátě při úhynu klíčků nebo velmi častém 

poškození klíčku mrazem či vyzdvihnutím mrazem, krupobitím, a také časovým omezením – 

nejsou k dispozici volné záhony nebo není vhodné počasí (HEIT 1968; KUMMEL et al. 

1944; SHOW 1930; STEIN 1969).  

    Stratifikovaná semena se používají prakticky při všech jarních výsevech, které probíhají 

v jednotlivých školkách podle počasí a zavedené praxe od začátku dubna do začátku června 

(STEIN 1969).   

V praxi se většinou používá následujícího postupu:  osivo se nejdříve se namočí do vodovodní 

vody a potom probíhá stratifikace (ALLEN 1954; STEIN 1969); jinde se míchají semena 

s vermikulitem nebo pískem a teprve potom se podrobí  studené stratifikaci (STEIN 1969). 

Doba máčení se pohybuje od 12 do 48 hodin. Při použití osiva skladovaného v chladu se 
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nechá osivo postupně vytemperovat  na pokojovou teplotu, nasype do plastových sáčků 

umístěných  v kovových nádobách; sáčky se naplní vodou a semena se namáčí po dobu 40-48 

hodin při teplotě 18-21°C; zbytek vody se odstraní a nádoba s obsahem se umístí do 

chladírny. 

    Téměř všechny školky stratifikují semena při teplotách 0,5 – 1,6 °C, některé při teplotách 

mezi 1,1 – 5 °C. Doba stratifikace se většinou pohybuje v rozmezí  21 - 45 dní, ale může trvat 

až 60 dnů. Obecně vzato, čím delší je stratifikace, tím rychlejší a úplnější je klíčení, zvláště 

pak při teplotách 10°C (ALLEN 1960, 1962). Toto je zvlášť výhodné ve školkách, kde bývají 

na jaře nízké teploty. Nicméně některá semena mohou při dlouhotrvající stratifikaci 

vyklíčit.Téměř všechna semena douglasky se vysévají řádkovým secím strojem. Před setím 

jsou stratifikovaná semena povrchově  osušena a často ošetřena fungicidem. Potom se zasejí 

tři až devět milimetrů hluboko.  Záhony  se po výsevu stratifikovaných semen  nesmí nechat 

vyschnout (HEDDERWICK 1968). Hustota výsevu se volí tak, aby se získalo 54 – 150 

semenáčků na běžný metr a může se lišit podle toho, zda  se mají na záhoně vypěstovat 

semenáčky 1-0, 2-0 nebo 3-0. Studie prokázaly, že pro některé školky v Britské Kolumbii je 

ideální 75-90 semenáčků na běžném metru (DRIESSCHE 1969). Hlášené procento 

semenáčků se pohybuje od 25  do 77. Průměr u sledovaných 18 školek byl 51% (STEIN 

1969).   

    Pěstování sadebního materiálu douglasky má v Evropě a naší republice poměrně dlouhou 

tradici, ale výtěžnost cenného osiva nebývá vždy uspokojivá. O dříve používaných způsobech 

pěstování  v semeništích a menších školkách, případně v hrabance informuje HOFMAN 

(1964). Autor shrnuje prakticky  získané zkušenosti  s výsevem, školkováním a skladováním  

a upozorňuje na  specifika technologie  pěstování sadebního materiálu douglasky  (zejména 

účinné stínění, jako ochranu proti  vysychání a nízkým teplotám, termín výsevu a školkování  

ve vazbě na zdřevnaťování letorostů  apod.). 

    Sadební materiál se vysazuje na venkovní plochy zpravidla na podzim, v zimě a na jaře. 

Nejlepší výsledky vykazují zimní a časně jarní výsadby. Sadební materiál zahrnuje 

semenáčky 1-0, 2-0, 3-0 a sazenice 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Nejrozšířenější jsou semenáčky 2-0; 

pokud ovšem stanovištní podmínky nebo jiné okolnosti nevyžadují sadební materiál s jinými 

kvalitativními znaky. 

    Douglaska je velmi vhodná pro pěstování v malých kontejnerech.  Výsadbyschopný 

materiál se může pěstovat  jednu sezónu buď ve skleníku (OWSTON 1973) nebo venku pod 

otevřeným přístřeškem (MATTHEWS  1971). 
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1.10.  Problematika semenářství a rajonizace DG v USA a Kanadě a aktualizace 

poznatků provenienčního výzkumu 

První komplexní příručka, která pojednává o problematice semenářství byla ve Spojených 

státech vydána v USDA Forest Service- USDA Misc. Pub. 654, Woody-Plant Seed Manual. 

Její rukopis byl připraven k vydání v roce 1941, ale druhá světová válka zpozdila její vydání 

až do roku 1948. S růstem  zalesňování v padesátých a šedesátých letech minulého století se 

zvedla poptávka po osivu lesních dřevin a tím i rovněž se objevily nedostatky v odborné 

literatuře, týkající se znalosti o produkci osiva a jeho kvalitě obecně.  

 Postupem času byla potřeba tuto příručku revidovat doplnit a vydat znovu. To bylo 

uskutečněno v v následující publikaci USDA Agric. Handbk. 450 – Seeds of Woody Plants in 

the United States v roce 1974. V této nové publikaci byla prezentována data o semenech 800 

druhů, variet a podruhů ze 188 rodů, na rozdíl od původní z roku 1948 se 420 druhy a 140 

rody. Popularita této publikace byla ve Spojených státech a v cizině tak populární, že došlo 

k pěti vydáním překladům do několika dalších jazyků.  

Víc než čtvrtstoletí po vydání této příručky, s rozvojem technologií, se zjistila potřeba 

revidovat tuto stávající příručku. Dva hlavní okruhy zájemců, kteří vznesli potřebu revidovat 

tuto publikaci, byli z řad školkařů a realizátorů výsadeb. Informace o sběru a prodeji semen a 

rovněž tak produkce sazenic ve školkách na záhonech a v kontejnerech. Zalesňování lesních 

porostů je tradiční, ale bylo zde zmíněno i zalesňování jako krmivo pro zvěř, ochrana vodních 

ploch a vodního prostředí,  zlepšování životního prostředí ve městech, výsadba a realizace 

okrasné zeleně a výsadba pro uhlíkové dotace.  

Management ekosystému, který se v současné době nyní užívá ve vedení státních a 

federálních lesů, má za cíl snížení umělého zalesňování a naopak zvýšení podílu přirozené 

obnovy. Ti, kteří se věnují tomuto problému, najdou v této metodice užitečná data o kvetení a 

produkci semen jednotlivých dřevin. Třebaže tato kniha není učebnicí o ekologii a fyziologii 

semen, najdou se tam užitečné informace pro toho, kdo se semenářstvím zabývá.  

Odbornější informace zabývající se ekologií a fyziologií semen se najdou v jiných 

publikacích (Baski a Baskin 2000, Farmer 1997).  

Uspořádání a obsah této nové metodiky je obdobné jako u metodik předcházejících. Část 1 

zahrnuje sedm kapitol které obsahují informace o biologii semen, genetice, sběru a zpracování 

semenné suroviny a semen, skladování, testování, uznávání osiva a školkařství. V kapitola o 

genetice jsou spojeny dvě kapitoly z předcházející publikace z roku 1974, ale nejsou zde 

rozsáhlejší technické informace jako v publikaci předcházející.  
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Podrobnější informace o genetice stromů a keřů, které jsou dosti obsáhlé se najdou 

v publikacích od Zobel a Talbert (1984), anebo v pozdější a podrobnější publikaci od 

Bramlett a spol. (1993).  

Rovněž kapitola o školkařství není školkařskou metodikou, ale jsou zde informace o 

používání a zacházení s osivem ve školkách v jednotlivých fázích výroby. Vynikající 

školkařské příručky jsou Duryea a Dougherty (1991), Landise a spol. (1990-95), Liegela a 

Venatora (1987) a Williamse a Hankse (1976). Podrobnější informace o vegetativním 

rozmnožování přináší publikace od Dirr a Heusera (1987).   

V části 2 je podrobně popsáno 1300 druhů z 236 rodů. Popisuje tropické druhy, které se 

vyskytují na Portoriku a Panenských ostrovech, Havaji a zámořských teritoriích v Tichém 

oceánu, a rovněž domácí druhy. Je popsáno rovněž mnoho keřů původem ze západní části 

Spojených států.  

Rody jsou abecedně uspořádány. Další popis druhů je habitus, výskyt a použití, kvetení a 

doba zrání, sběr a zpracování, skladování, předosevní příprava, testy a rozbory a použití ve 

školkách. Některé druhy nejsou tak obsáhle popsány, ale jsou zde uvedeny informace o sběru 

a klíčení semen a jejich popis. Podrobnější informace o tropických druzí jsou obsaženy 

v publikacích od Khullara spol. (1991), Ng (1992), Schmidt (2000) Tompsett a Kemp (1996), 

a Vozzo (2002). Vynikající odkaz na rozmnožování původních rostlin severozápadního 

pobřeží Tichého oceánu je popsáno v publikaci od Rose a spol. (1998).  

Jednotliví autoři, kteří se podíleli na napsání metodiky z roku 1974, a byli tehdy pracovně 

činní v lesnictví, dostali rovněž příležitost se spolupodílet na nové metodiky, jako penzisté. 

Rovněž ti, kteří se nového vydání metodiky nedožili, jsou zde zmiňováni. Nové informace a 

poznatky jsou velice citlivě dopisovány do jednotlivých kapitol. Na této nové metodice se 

podílelo 95 autorů.  

Vedením autorského kolektivu a koordinací této dosud nejobsáhlejší publikace, která 

pojednává o semenářství, genetice a školkařství, byli pověřeni Franklin T. Bonner, John K. 

Francis, Robert P. Karrfalt,Susan E. Meyer, Peyton Owston, a John C. Zasada.  

Primárním zdrojem informací se stala on-line databáze (PLANTS 2004), pro pojmenování 

specifikaci nepůvodních rostlin se vycházelo z informací z Genetic Resource Program (GRIN 

1999). Další cenná data byla čerpána z Liberty Hyde Bailey Hortorium na Cornellově 

univerzitě (LHBH 1976). Při používání těchto zdrojů došlo k přejmenování některých dřevin.     

Například, Libocedrus (v metodice 1974) Calocedrus; Castanopsis je nyní Chrysolepis. 

Veškeré tyto změny jsou uvedeny v tabulce, která děla tento seznam přehledným. Některé 

druhy jsou rozděleny nebo umístěny do jiných rodů. Všechny názvy uvedené v metodice z 
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roku 1974 jsou nyní v synonymech jednotlivých kapitol. Vědecké informace a názvy pro 

houby jsou čerpán z Farra a spol. (1989). Rovněž vědecká jména hmyzu, ptáků a savců jsou 

čerpány přijatelných zdrojů.   

 Další změnou je posun z anglických měr na metrické jednotky. Metrická soustava měření 

je nyní "oficiální" systém Spojených států, a to je běžně používaný v literatuře, kterou vydává 

USDA Forest Service. Rovněž jsou ale používány oba dva metrické systémy, které se 

používání při pěstování sazenic: množství semen na jednotku (množství semen v libře a 

semen v kg). Převodová tabulka je uvedena před glosářem.     

Velká většina perokreseb a fotografií používaných v metodice z roku 1974 byla rovněž 

použita v této nové metodice. Pro nové druhy byly použity perokresby a fotografie nové, ale 

ve stejném stylu jako v metodice předcházející.  

 Glosář byl rozšířen o několik tuctů poznámek, ale rovněž bylo i něco vypuštěno. Termíny 

z biologie semen a semenářských technologií byly definovány podle IUFRO pracovní 

skupiny S2.01.06 „Seed Problems“ (Bonner 1984).  

 

U douglasky jako druhu, který zaujímá tak rozsáhlou geografickou oblast s kontrastními 

klimatickými podmínkami, lze očekávat i enormní rozsah genetické variability. Výzkumy 

založené na studiu alozymů zjistily, že douglaska má enormní variabilitu, která je však z 95 % 

vnitropopulační, nikoli mezipopulační (Yeh, O’Malley 1980). Toto schéma je podobné u 

vnějšího vzhledu douglasky, kdy existují velké rozdíly mezi stromy v jednotlivých porostech, 

ale v průměru jsou douglasky z jedné lokality velmi podobné průměru douglasek z jiných 

lokalit. Alozymové studie rovněž ukázaly, že existuje výrazný rozdíl mezi oběma varietami 

druhu, kdy více než 75 % variability v alozymech mezi populacemi je přičítáno právě 

mezivarietním rozdílům (Li, Adams 1989). Alozymy však stejně dobře potvrdily i variabilitu 

uvnitř variet. Yeh a O’Malley (1980) prokázali klinální proměnlivost v rámci pobřežní variety 

v Britské Kolumbii a Li a Adams (1989) zjistili severojižní trend v proměnlivosti ve 

Skalistých horách. 

Ačkoli molekulární markery dokazují existenci genetické variability, je třeba provést 

studie zaměřené na adaptivní znaky, aby mohla být formulována doporučení pro vymezené 

semenářských oblastí1. Přestože největší část genetické proměnlivosti douglasky připadá na 

rozdíly uvnitř populací, vědci, kteří studovali adaptivní proměnlivost jak pobřežní variety 

                                                           
1
 V celém textu návrhu je překládán originální název „seed zone“ jako „semenářská oblast“, tj. v souladu 

s odbornou terminologií užívanou v minulosti pro tento typ zonace i v ČR (již zrušená vyhláška č. 82/1996 Sb., 

resp. i Příloha č. 5 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.). Označení semenářská oblast je v tomto případě ekvivalentní 
k termínu „oblast provenience“ ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. 
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(Campbell 1979), tak variety ze Skalistých hor (Rehfeldt 1993), považují tento druh za 

environmentálního specialistu. Zdůvodňují to skutečností, že existuje mnohem silnější vazba 

mezi proměnlivostí v adaptivních znacích a proměnlivostí v enviromentálních parametrech, 

které je kontrolují, a to více než u jiných dřevin. 

Růst je důležitým adaptivním znakem, a to zvláště u druhu, který musí tolerovat slabý nebo 

žádný stín. Mnohé výzkumy prokázaly, že růstová proměnlivost souvisí s parametry prostředí. 

V práci o pobřežní varietě douglasky v severozápadním Oregonu zjistili Silen a Mandel 

(1983), že se potenciál výškového růstu zvyšuje s poklesem nadmořské výšky, zeměpisné 

šířky a s nárůstem zeměpisné délky. Obdobně uvádí Rehfeldt (1979) rozdíly v růstu 

v závislosti na nadmořské výšce, zeměpisné šířce i délce u variety douglasky ze Skalistých 

hor v severním Idahu a severovýchodním Washingtonu. Souhrnné analýzy zdrojů osiva 

provedené v Německu (Kleinschmit et al. 1985) a ve Francii (Breidenstein 1990) naznačují, 

že růst se může měnit v severojižním směru a v závislosti na nadmořské výšce podél 

západních svahů washingtonských Kaskád. Řada autorů zobecnila svá zjištění do závěru, že 

nejlepší růstový potenciál mají pravděpodobně zdroje v oblastech s optimálními podmínkami 

prostředí (Rehfeldt 1979, 1983; Silen, Mandel 1983). 

Časnost rašení na jaře a nasazování pupenů na podzim jsou důležité adaptivní znaky, neboť 

určují délku vegetačního období a náchylnost k poškození mrazem. Výzkum vnitrozemské 

variety douglasky ze Skalistých hor (Rehfeldt 1983) a pobřežní variety (Campbell, Sorensen 

1973) prokázal, že zpoždění v nasazování pupenů o jeden týden může zvýšit náchylnost 

k poškození podzimními mrazy o 18, resp. o 25 %. U doby rašení a nasazování pupenů se 

ukázala souvislost s nadmořskou výškou, zeměpisnou šířkou, délkou a vzdáleností od oceánu 

(Campbell 1974; Campbell, Sorensen 1973; Rehfeldt 1979). Laboratorní zmrazování 

prokázalo, že během procesu podzimní aklimatizace byla pobřežní varieta douglasky mnohem 

méně odolná k chladu než varieta ze Skalistých hor (Rehfeldt 1977), že v rámci pobřežní 

variety byly stromy z pobřežní zóny méně odolné k chladu než stromy ze západních svahů 

Kaskád (Aitken et al. 1996) a že u variety ze Skalistých hor souvisí odolnost k chladu s 

nadmořskou výškou a geografickou polohou (Rehfeldt 1986). 

Skutečnost, že proměnlivost růstu a fenologie souvisejí s mnoha stejnými parametry 

prostředí vyústila v určité kontroverze. Rehfeldt (1979, 1983) opakovaně ukázal u douglasky 

ze Skalistých hor, že zvyšující se růst obecně souvisí s rostoucí náchylností ke škodám 

mrazem. Nepodařilo se však nalézt (Stoneycypher et al. 1996) žádný vztah mezi růstem a 

fenologií pupenů nebo škodami v důsledku mrazu u pobřežní variety z blízkosti Grays 

Harbor. Práce s pobřežní douglaskou v Oregonu (Aitken et al. 1996) ukázala slabou závislost 
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mezi odolností k chladu a růstem u stromů ze západních svahů Kaskád a žádnou závislost u 

stromů z blízkosti pobřeží, což potvrzuje, že stupeň závislosti mezi těmito proměnnými je 

v rámci areálu druhu proměnlivý.  

Výzkumy zabývající se stanovováním doporučení pro přenosy osiva v rámci školkařských 

pokusů typicky sledují množství adaptivních znaků a parametrů prostředí. Za účelem 

zjednodušení analýzy takto komplexních souborů dat se někdy tyto znaky kombinují do 

někdy abstraktních proměnných, které slučují většinu variability. Doporučení pro přenosy 

osiva jsou pak založeny na bázi rozdílů těchto syntetických proměnných mezi přirozenými 

populacemi. Některá doporučení tak mohou být vytvořena, aniž by bylo prokázáno, že 

genetická variabilita určitého znaku je spojena s proměnlivostí konkrétní proměnné prostředí 

(Campbell, Sugano 1989). Doporučení jsou někdy vyjádřena formou složitých vzorců, které 

mohou zahrnovat zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, nadmořskou výšku, sklon terénu a 

aspekty spojené se zdrojem osiva a lokalitou výsadby. V některých případech je genetická 

proměnlivost douglasky vyjádřena tak specializovaně a komplexně, že může být užití vzorců 

ve srovnání s tradičními semenářskými oblastmi výhodnější. 

Na území Washingtonu se dosud uskutečnilo jen velmi málo výzkumů, zaměřených 

speciálně na vymezení semenářských oblastí. Přesto lze vyvodit obecné závěry na základě 

zkoumání pohybu velkého množství osiva douglasky provedeného v jiných oblastech. 

Předběžné výsledky studie zaměřené na přenosy velkého množství osiva, která zahrnovala 

mnoho zdrojů z Washingtonu, obecně tyto generalizace podporuje (ústní sdělení, Brad St. 

Clair, září 1999). Uživatelé půdy jsou motivováni k provádění periodických kontrol pro účely 

publikace, která bude konečným výsledkem uvedené studie. 

 

1.10.1. Původní doporučení geografických omezení přenosů osiva 

 

Pro vnitrozemí jižní části Britské Kolumbie byly povolené limity přenosu 2° na sever, 

1° na jih, 3° na západ a 2° na východ. Vertikálně byl povolen přenos o ca 305 m (1000 stop) 

směrem nahoru a o ca 198 m (650 stop) směrem dolů (British Columbia Ministry of Forests 

1995). 

V přímořské části Britské Kolumbie byly limity pro přenos 3° na sever a 2° na jih. 

Výškový limit pro přenos byl ca 350 m (1150 stop) oběma směry (British Columbia Ministry 

of Forests 1995). 

V subpřímořské oblasti Britské Kolumbie byly limity pro přenos 2° na sever a 1° na 

jih (British Columbia Ministry of Forests 1995). 
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V jižní polovině Washingtonu bylo možné u proveniencí, u nichž byla na základě 

polních pokusů viditelná široká adaptace, přenášet osivo v rámci Puget Trough a pobřežních 

oblastí. Z hlediska vertikálního přenosu bylo doporučeno v oblastech Grays Harbour a 

Willapa Bay u osiva proveniencí, které se jevily jako široce adaptované, přenášet osivo 

v rámci ca 610 m (2000 stop) širokých pásů (Stonecypher et al. 1996). 

V severovýchodním Washingtonu a severním Idahu nemělo být osivo přenášeno o 

více než 1,6° na sever či na jih a o více než 2,7° na východ či západ. Limit pro vertikální 

přenos byl určen na ca 140 m (330 stop) směrem nahoru i dolů (Rehfeldt 1979). Ve středním 

Idahu nemělo být osivo vertikálně přenášeno o více než ca 100 m (330 stop) směrem nahoru 

či dolů (Rehfeldt 1983). 

V jihozápadním Oregonu mohlo být osivo přeneseno relativně daleko na sever i na jih, 

avšak ve směru na východ či na západ neměla vzdálenost překročit ca 48 km (30 mil). 

Vertikální přenos osiva zde byl považován za méně rizikový než přenos ve směru východ–

západ (Campbell, Sugano 1989). 

V místě střetu mezi přímořskou varietou a varietou ze Skalistých hor ve středním 

Oregonu byl horizontální přenos omezen ve směru východ–západ maximálním limitem ca 

27 km (17 mil), vertikálně pak maximálním limitem ca 299 m (980 stop) (Sorensen 1979). 

 

 

1.10.2. Transformace semenářských oblastí (zón) realizovaná v USA (Washington, 

Oregon) a v Kanadě (Britská Kolumbie) 

 

USA, Washington 

 

Nové hranice semenářských oblastí pro přenos osiva 

U semenářských oblastí 1 a 2 je na ukázku uveden způsob identifikace hranic, jak ho uvádějí 

RANDALL a BERRANG (2002). V uvedené publikaci jsou vymezeny hranice i pro všechny 

zbývající semenářské oblasti.  

· 1 HOH Severní hranicí je pobřeží od mysu Flattery do Angeles Point. Východní hranice 

sahá od Angeles Point na jih do Elwha, Aurora Peak a Sugarloaf Mountain a pak až ke 

Quinault Ridge. Jižní hranice od Quinault Ridge směřuje na západ podél hranice původní 

semenářské oblasti 012 k Point Grenville. Západní hranicí je Tichý oceán. 

Transformovanou semenářskou oblast 1 HOH tvoří bývalé semenářské oblasti 011 a 012 

(západní část). 
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· 2 ELWHA Severní hranice jde od Aurora Peak na Mount Pleasant a dále až k Mount 

Zion. Východní hranice kopíruje k jihu v nadmořské výšce 1200 m Mount Jupiter a 

Mount Washington, jižní hranice pak vede ve směru k Mount Tebo, Colonel Bob až ke 

Quinault Ridge. Západní hranice pokračuje ve výšce kolem 1200 m na sever ke Kimta 

Peak, Sugarloaf Mountain a zpět k Aurora Peak. Transformovanou semenářskou oblast 2 

ELWHA tvoří bývalé semenářské oblasti 012 (východní část), 221 (část) a 222 (část). 

· 3 TWIN HARBORS Tvoří ji původní semenářské oblasti 030 a 041 (západní část). 

· 4 ISLANDS Tvoří ji původní semenářské oblasti 211 a 201 (část), 202 (část), 212 (část) 

a 221 (část). 

· 5 KITSAP Tvoří ji původní semenářské oblasti 231 a 232 (celé), 411, 412, 421 a 422 

(západní části), 241 (severní třetina), 222 (východní polovina) a 212 (jižní část). 

· 6 LOWER COLUMBIA Tvoří ji původní semenářské oblasti 042, 041 (východní 

polovina), 430 (západní polovina), 241 (jižní dvě třetiny) a 242 (západní dvě třetiny). 

· 7 SKAGIT Tvoří ji původní semenářské oblasti 401, 402 a 403 (celé), 201 a 202 

(východní části). 

· 8 SNOQUALMIE Tvoří ji východní části původních semenářských oblastí 411, 412 a 

421. 

· 9 TOUTLE Tvoří ji původní semenářské oblasti 440 a 422 (nad 600 m n. m.) a 430 

(východní dvě třetiny). 

· 10 CHELAN Tvoří ji původní semenářské oblasti 600 a 621 (celé), 611 a 613 (západní 

části). 

· 11 YAKIMA Tvoří ji původní semenářské oblasti 622, 631 a 641 (celé) a 632 (západní 

část). 

· 12 WHITE SALMON Tvoří ji původní semenářské oblasti 651 a 652 (celé), 642 a 653 

(západní části). 

· 13 KETTLE 

· 14 PEND OREILLE 

· 15 PULLMAN Tvoří ji jižní cíp původní semenářské oblasti 841. 

· 16 GRANDE RONDE Tvoří ji původní semenářské oblasti 851 (jižní část), 861 

(západní polovina) a 852 (malá část). 
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Pro vertikální přenos osiva v rámci jednotlivých semenářských oblastí je stanoveno 

následující přípustné rozmezí nadmořských výšek: 

V rámci semenářských oblastí 1–12 (Hoh, Twin Harbors, Elwha, Islands, Kitsap, Lower 

Columbia, Skagit, Snoqualmie, Toutle, Chelan, Yakima, White Salmon) je stanoven 

maximální výškový rozdíl 300 m. 

V rámci semenářských oblastí 13–16 (Kettle, Pend Oreille, Pullman, Grande Ronde) je 

z vertikálního pohledu stanoven nejnižší pás do 425 m n. m. (1400 stop), směrem do vyšších 

poloh pak následují další pásy po 200 m n. m. Přenosy jsou povoleny maximálně o 1 pás 

směrem nahoru či dolů. 

 

 

 

 
Tab. 1: Převodní tabulka původních a transformovaných semenářských oblastí douglasky tisolisté (USA, 

Washington)  

Nové semenářské oblasti* Původní semenářské oblasti* 

1 HOH 011, 012 (z.) 

2 ELWHA 012 (v.), 221 (č.), 222 (č.) 

3 TWIN HARBORS 030, 041 (z.) 

4 ISLANDS 201 (č.), 202 (č.), 211, 212 (č.), 221 (č.) 

5 KITSAP 212 (j.), 222 (v.), 231, 232, 241 (s.), 411 (z.), 412 (z.), 421 (z.), 422 (z.) 

6 LOWER COLUMBIA 041 (v.), 042, 241 (j.), 242 (z.), 430 (z.) 

7 SKAGIT 201 (v.), 202 (v.), 401, 402, 403 

8 SNOQUALMIE 411 (v.), 412 (v.), 421 (v.) 

9 TOUTLE 422 (600 m+), 430 (v.), 440 

10 CHELAN 600, 611 (z.), 613 (z.), 621 

11 YAKIMA 622, 631, 632 (z.), 641 

12 WHITE SALMON 642 (z.), 651, 652, 653 (z.)  

13 KETTLE   

14 PEND OREILLE   

15 PULLMAN 841 

16 GRANDE RONDE 851 (j.), 852 (v.), 861 (z.) 

Závorky specifikují části původních zón, které jsou zastoupeny v nově vytvořených zónách (č. = část, z. = 

západní, v. = východní, s. = severní, j. = jižní, 600 m+ = polohy nad 600 m n. m.). 

*kurzíva – oblasti, které jsou navrhovány jako doporučené pro import osiva. 
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USA, Oregon 

Pro 14 hlavních dřevin (např. Thuja plicata, Abies grandis, Pinus lambertiana, P. contorta, 

Picea engelmannii) je v Oregonu vylišeno 10 základních zón, přičemž douglaska se vyskytuje 

pouze v 9 (tab. 2). Pro douglasku jsou specificky vylišeny 2 hlavní oblasti výskytu. Větší 

(západní) se dále člení na 16 semenářských oblastí a menší (východní) na 2 semenářské 

oblasti. Původní semenářské oblasti většinou zasahují do 2–3 stávajících. 

 
Tab. 2: Původní semenářské oblasti pro hlavní druhy dřevin (USA, Oregon) 

Číslo 
zóny 

Podoblast Původní semenářské oblasti 

0 1 West Slope Olympic Peninsula 011, 012 

  3 West Slope Washington Coast Ranges 030 

  4 Columbia River West of Cascade Crest 041, 042 

  5 West Slope Northern Oregon Coast Ranges 051, 052, 053 

  6 West Slope Central Oregon Coast Ranges 061, 062 

  7 West Slope Southern Oregon Coast Ranges 071, 072  

  8, 9 Western Klamath Mountains 081, 082, 091 

2 0 Northeast Puget Rough 201, 202 

  1 Central Puget Trough 211, 212 

  2 East Slope Olympic Peninsula 221, 222 

  3 Southern Puget Trough 231, 232 

  4 East Slope Washington Coast Ranges 241, 242 

  5 East Slope Oregon Coast Ranges 251, 252 

  6 Willamette Valley 261, 262 

  7 Junction East Slope Coast Ranges,… 270 

3     301, 302 

4 0 Northwest Washington Cascades 401, 402, 403 

  1 West-Central Washington Cascades 411, 412 

  2 Westside Mt. Rainier 421, 422 

  3 Cowlitz Drainage 430 

  4 Lewis River Drainage 440 

  5 Northwest Oregon Cascades 451, 452 

  6 Santiam Drainage 461, 462, 463 

  7 McKenzie Drainage 471, 472, 473 

  8 Upper Willamette Drainage 481, 482, 483 

  9 Upper Umpqua Drainage 491, 492, 493 

5 0 Northeast Klamath Mountains - … 501, 502 

  1 Southeast Klamath Mountains 511, 512 

6 0 Western Okanogan Highlands 600 

  1 Central Okanogan Highlands 611, 612, 613, 614 

  2 East Slope Northern Washington Cascades 621, 622 

  3 East Slope North Central Wash. Cascades - … 631, 632  

  4 East Slope South Central Wash. Cascades - … 641, 642 

  5 East Slope Southern Wash. Cascades - … 651, 652, 653 

  6 East Slope Northern Oregon Cascades - … 661, 662 
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  7 East Slope North Central Oregon Cascades - … 671, 672, 673, 674, 675 

  8 East Slope Central Oregon Cascades - … 681, 682 

  9 Central High Lave Plains 690 

7 0 East Slope Southern Oregon Cascades - … 701, 702, 703 

  1 Southwest High Lava Plains - West Central… 711, 712, 713 

  2 East Slope Southern Oregon Cascades - … 721, 722 

  3 Southwest Central Basin and Range 731 

  5 Southeast Central Basin and Range 751 

8 0 West Central Okanogan Highlands 801, 802, 803, 804 

  1 East  Central Okanogan Highlands 811, 812, 813 

  2 Eastern Okanogan Highlands 821, 822 

  3 Northeast Columbia Basin 830 

  4 Main Columbia Basin 841, 842 

  5 Northern Blue Mountain - Columbia Basin… 851, 852, 853 

  6 North Central Blue Mountains 861, 862, 863  

  7 Northeastern Blue Mountains 871, 872 

  8 Southeastern Blue Mountains 881, 882, 883 

9 0 Southern Blue Mountains - Columbia- Basin … 901, 902 

  1 Southwest Blue Mountains 911, 912 

  2 South Central Blue Mountains 921, 922 

  3 Southeast Blue Mountains 930 

  4 Southern Blue Mountains - High Lava ... 941, 942, 943 

  5 Eastern High Lava Plains, Eastern… 952 

 

Tab. 3: Převodní tabulka původních a transformovaných semenářských oblastí douglasky tisolisté (USA, 

Oregon) 

Nové semenářské oblasti* Původní semenářské oblasti* 

1 072 (č.), 081 (č.), 082, 090 

2 072 (č.), 081 (č.), 512 (č.) 

3 511, 512 (č.) 

4 061, 062, 071 

5 041, 051, 052, 053 

6 251, 252 (č.) 

7 252 (č.), 270 

8 042, 251, 261, 262, 481 

9 451 (č.), 452 (č.), 461, 471 

10 491 

11 492 

12 451 (č.), 452 (č.), 462 

13 463, 473, 483 

14 472, 482 

15 501 

16 502 

17 901 

18 863, 862 

Pozn.: (č.) značí část původní semenářské oblasti 

*kurzíva – oblasti, které jsou navrhovány jako doporučené pro import osiva 
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Kanada, Britská Kolumbie 

  
Tab. 4: Převodní tabulka původních a transformovaných semenářských oblastí douglasky tisolisté (Kanada, 

Britská Kolumbie) 

Nové (od r. 2014) semenářské oblasti* Původní semenářské oblasti* 

GL Georgia Lowlands 1020 (20 %), 1040 (10 %) 

M Maritime 

1010, 1020 (80 %), 1030, 1040 (90 %), 1050 (75 %), 1070 (10 %), 

1080 (30 %), 1100, 1110, 1120 (90 %), 1130 (75 %), 1140 (10 %), 

1160 (35 %) 

SM Submaritime 
1050 (25 %), 1060, 1070 (90 %), 1080 (60 %), 1090, 1120 (10 %), 

1130 (25 %), 1140 (65 %), 1150 (10 %), 5060 (10 %), 5080 (10 %) 

BB Big Bar 1080 (10 %), 2050 (40 %), 5010 (60 %), 5020 (60 %), 5030 (10 %) 

BLK Bulkley 5060 (70 %), 5070, 5080 (80 %), 6080 (90 %) 

BSH Bush 3070 (50 %), 4020 (10 %) 

CHL Chilcotin 5020 (40 %), 5030 (60 %), 5040 (95 %), 5060 (20 %) 

CP Central Plateau 6040 (5 %), 6050 (95 %), 6060 (5 %), 6070 (75 %), 6090 (60 %) 

CT Cariboo Transition 3090 (20 %), 3100 (20 %), 5010 (30 %), 5030 (15 %) 

DK Dease Klappan 
1160 (20 %), 7080 (20 %), 8010 (95 %), 8020 (60 %), 8030, 8040, 

8050 

EK East Kootenay 4010 (80 %), 4020 (90 %), 4030 (90 %) 

FIN Finlay 
6040 (5 %), 6050 (5 %), 6060 (95 %), 6070 (25 %), 6090 (10 %), 

6100, 7030 (5 %) 

FN Fort Nelson 7040 (85 %), 7050, 7060, 7070, 7080 (80 %) 

HH Hudson Hope 7010, 7020, 7030 (95 %), 7040 (15 %) 

MGR McGregor 3100 (20 %), 3110 (5 %), 6010 (65 %), 6020, 6030, 6040 (90 %) 

MIC Mica 
3020 (15 %), 3030 (30 %), 3040 (20 %), 3050 (25 %) 3060, 3070 

(50 %) 

MRB Mt. Robson 3080, 3110 (95 %) 

NCH Nechako 3100 (5 %), 5030 (15 %), 5040 (5 %), 5050, 6010 (30 %), 

NST Nass Skeena Transition 
1140 (25 %), 1150 (90 %), 1160 (45 %), 5080 (10 %), 6080 

(10 %), 6090 (30 %),  8010 (5 %), 8020 (40 %) 

QL Quesnel Lakes 3050 (35 %), 3090 (80 %), 3100 (55 %), 5010 (10 %),6010 (5 %) 

SA Shuswap Adams 2030 (15 %), 2040 (5 %), 3040 (70 %), 3050 (40 %) 

TOA Thompson Okanagan Arid 2020 (50 %) 2030 (50 %), 2040 (70 %), 2050 (45 %), 2060 (35 %) 

TOD Thompson Okanagan Dry 
2010 (45 %), 2020 (50 %), 2030 (35 %), 2040 (25 %), 2050 

(15 %), 2060 (65 %), 3040 (10 %) 

WK West Kootenay 
2010 (55 %), 3010, 3020 (85 %), 3030 (70 %), 4010 (20 %), 4030 

(10 %) 

Čísla v závorce udávají přibližnou část zastoupení bývalé semenné zóny v nově vytvořené zóně, pokud je 

uvedeno číslo bez závorky, dosahuje zastoupení 100 %. 

*kurzíva – oblasti, které jsou navrhovány jako doporučené pro import osiva 
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10.1.3. Návrh úpravy vymezení oblastí vhodných pro dovoz osiva douglasky tisolisté do 
ČR 

 

Stávající legislativní úprava dovozu reprodukčního materiálu  douglasky tisolisté do 

ČR vychází z vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb. ze dne 23. 3. 2004, kterou se stanoví 

podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 

materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve své příloze č. 5 stanovila „možnosti přenosů 

reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi – PLO (oblastmi 

provenience) v rámci České republiky a z oblastí přirozeného rozšíření“. 

V rámci této přílohy byly pro douglasku tisolistou stanoveny doporučené oblasti 

provenience v rámci areálu přirozeného rozšíření v USA a Kanadě pro dovoz za účelem 

využití na území ČR ve 2. až 5. LVS. 

Pro douglasku tisolistou jsou ve vyhlášce doporučeny tyto 3 semenářské oblasti:  

1) Nižší polohy Kaskád Washingtonu (USA) – severní část (semenářské oblasti 402, 411, 

412, 422 z poloh 300–600 m n. m.). 

2) Britská Kolumbie (Kanada) – vnitrozemí (údolí řek Thompson a Columbia) – semenářské 

oblasti 2040, 3030, 3040 (do 700 m n. m.).  

3) Britská Kolumbie (Kanada) – pobřežní část (údolí řeky Fraser) – semenářská oblast 1050 

(do 600 m n. m.).   

 

Na základě popsané transformace semenářských oblastí douglasky tisolisté v USA a 

Kanadě, nových (od r. 2004) výsledků hodnocení výzkumných provenienčních ploch 

mezinárodního pokusu IUFRO i dalších ploch, které byly s douglaskou tisolistou v ČR 

založeny (BERAN 2014; KŠÍR et al. 2015) a s přihlédnutím k  provozním poznatkům (např. 

CAFOUREK 2014) a  poznatkům z okolních zemí (např. EILMANN et al. 2013; ISAAC-RENTON 

et al. 2014; LAVENDER, HERMANN 2014; PETKOVA et al. 2014) se navrhují nová pravidla pro 

import reprodukčního materiálu douglasky tisolisté pro účely lesnického využívání. 

Pro běžné provozní využívání návrh uvažuje pouze s dovozem zelené pobřežní variety 

douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii var. viridis). Pro výzkumné a šlechtitelské účely 

lze dovážet i osivo sivé (modré) variety douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii var. 

glauca) ze Skalistých hor a přechodných forem z kontaktní zóny obou variet. 
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Původ USA, Washington 

 

1) Ze semenářských oblastí 1 – HOH, 2 – ELWHA a 4 – ISLANDS – okraje pohoří 

Olympic Mountains – do maximální výšky 600 m n. m. Jedná se o původní semenářské 

oblasti č. 011, 012, 201, 202, 211 a 222. 

2) Ze semenářské oblasti 5 – KITSAP – západní svahy Kaskádového pohoří (Cascade 

Range) – do maximální výšky 750 m n. m. Jedná se o původní semenářské oblasti 212, 

222, 231 a 232. 

3) Ze semenářské oblasti 7 – SKAGIT – západní svahy Kaskádového pohoří (Cascade 

Range) až k hranici s Kanadou – do maximální výšky 750 m n. m. Jedná se o původní 

semenářské oblasti 201, 401, 402 a 403. 

4) Ze semenářské oblasti 8 – SNOQUALMIE – nižší polohy Kaskádového pohoří 

(Cascade Range) – do maximální výšky 600 m n. m. Jedná se o původní semenářské 

oblasti 411, 412 a 421. 

5) Ostatní semenářské oblasti se nedoporučují. 

U doporučených semenářských oblastí je nutné dodržovat stanovenou maximální 

nadmořskou výšku lokalit zdrojů osiva. 
 

 

 

Původ USA, Oregon (nově zařazeno) 

 

1) Z oblasti nových semenářských oblastí 9 a 12 – západní část Oregonu – pro využití na 

sušších stanovištích a jižních či západních expozicích 2.–4. LVS, a to výhradně 

v porostních směsích. Nedoporučuje se využití na stanovištích ovlivněných vodou či 

v mrazových polohách (do 750 m n. m.). Jedná se o původní semenářské oblasti 451, 

452, 461, 462, 471 a 472. 

2) Ostatní semenářské oblasti se nedoporučují. 
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Původ Kanada, Britská Kolumbie 

 

1) Ze semenářské oblasti Maritime (M) maximálně do 750 m n. m. Jedná se o původní 

semenářské oblasti 1010, 1020, 1030, 1040 a 1050. 

Využití osiva ze zdrojů z ostrova Vancouver je možné pouze ve 2.–3. LVS a v chráněných 

polohách 4. LVS neovlivňovaných mrazem. 

2) Ze semenářské oblasti Thompson Okanagan Arid (TOA) z původních semenářských 

oblastí 2020, 2030, 2040 a 2050. 

3) Ze semenářské oblasti Thompson Okanagan Dry (TOD) z původních semenářských 

oblastí 2010, 2030, 2040 a 2050. 

4) Ze semenářské oblasti Shuswap Adams (SA) z původních semenářských oblastí 2030 a 

3040. 

5) Ze semenářské oblasti West Kootenay (WK) z původních semenářských oblastí 3020 a 

3030. 

6) Ze semenářské oblasti Mica (MIC) z původních semenářských oblastí 3030 a 3060. 

7) Ostatní semenářské oblasti se nedoporučují. 

Ze semenářských oblastí TOA, TOD, SA, WK a MIC je využití vhodné ve 2.–5. LVS do 

porostních směsí; nevhodná jsou stanoviště oglejená a jinak ovlivněná vodou. 

 

 

 

 

1.11. Problematika semenný sadů a ochrana ex situ 

 

Historie  

Praktický vývoj a začátky realizací semenných sadů můžeme datovat do 50 let minulého 

století, kdy je různí velcí vlastnící zakládali pro dostatečnou produkci semenné suroviny. 

Někteří vlastníci však během 60-tých let tyto projekty opustili, z různých důvodů. Nejvážnější 

důvod byl vysoké provozní náklady. Dalšími důvody by malé semenářské oblasti – klony 

byly sbírány z malé oblasti, poškození založených sadů zvěří a hmyzem, špatné založení sadu, 

vysoké organizační náklady, potřeba zkušených zaměstnanců a speciální místa pro založení 

sadů. Dodatečně to byly nedostatečné znalosti o kontaminaci sadů pylem z okolních porostů, 

špatná srůstavost jednotlivých klonů, nedostatečná a velké rozdíly v plodivosti jednotlivých 
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klonů ukončily optimismus pro zakládání semenných sadů. Největší problémy se projevily u 

druhů, které vykazovaly skrytou inkompabilitu roubů.  

Od poloviny 60-tých let se zakládání sadů postupně rozšiřovalo. Byly zodpovězeny 

některé palčivé otázky. Získáním genetických informací, použitím široké škály klonů a 

vědecké koncepty zakládání semenných sadů přinesly první výsledky. Do roku 1970 byly 

veškeré předcházející problémy vyřešeny (Silen and Copes 1972). Tyto výsledky ovlivnili 

příznivé změny v zakládání a rozvoji semenných sadů v oblasti výskytu douglasky tisolisté a 

po roce 1970 se tento trend přenesl i do dalších oblastí západu.    

Systematický výzkum druhů z oblasti západu Severní Ameriky a sběr osiva pro IUFRO a 

jiné sběry evropských druhů a rovněž sběry prováděné na jižní polokouli vedly k rozvoji 

semenných sadů douglasky.  

 

Uznávání (certifikace) osiva  

Potřeba dostatečného množství osiva douglasky tisolisté z vhodných zdrojů vedlo v roce 

1962 založení certifikace osiva v Oregonu a Washingtonu. V těchto státech byl certifikací 

osiva pověřen Forest Seed Certifiers, Inc.., pro sběry osiva a jejího uvádění do oběhu. 

V Britské Kolumbii, v Kanadě byl tento program zaveden v roce 1971 (Piesch a Phelps). 

Vlastní certifikaci provádí v provozu dle jednotlivých států - Washington Crop Improvement 

Association, Oregon State University Extension Service a British Columbia Forest Service. 

Dřívější sběry se prováděly v mladých porostech, ve stáří tyčovin nebo v přestárlých 

mezernatých porostech, kde kvalita osiva nebyla vždy nejlepší. Většina tohoto používaného 

osiva byla postupně nahrazena osivem kvalitnějším, které vzniklo z relativně málo rodičů.  

 

Semenné sady  

Jako jediné dostupné zlepšení kvality používaného osiva douglasky tisolisté se jeví 

program - zakládání semenných sadů, používání kvalitních roubovanců, hromadný sběr a 

zpracování semenné suroviny. Do roku 1965 bylo založeno 20 semenných sadů douglasky 

tisolisté v celkové výměře 80 ha. Asi 20 dalších sadů o výměře 280 ha bylo založeno po roce 

1965. Ale pouze 10 z původních sadů je dále udržovaných. Genetický zisk byl založen na 

využívaní  genetického rozptylu z intenzivního fenotypového výběru.  Plusové rodičovské 

stromy byly v semenné oblasti vybírány v počtu od 15 do 100, a od 10 do 80 ramet každého 

rodičovského stromu pro dostatečnou zásobu. Většinnový počet je nyní 40 stromů za akr. 
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Pouze vědecky řízené programy pro semenné sady, jejich systematičnost a praktická zkouška 

potomstva nám umožní poznání kvality rodičovských stromů.  

Novodobé výzkumy poskytly řešení hlavních problémů semenných sadů douglasky 

tisolisté. Výzkum inkompability roubu přinesl zakládání semenných sadů bez problému – 

používání podnoží z volného křížení (Copes 1973, 1974).  

Další problém, který byl v průběhu vyřešen je kontaminace pylem z okolních porostů – 

postřik rašících pupenů studenou vodou brzdí jejich dozrávání a tím se zamezí nežádoucímu 

opylení (Silen a Keane).  Ale při plné produkci semenného sadu je produkce vlastního pylu 

v sadu tak veliká, že pyl z okolních porostů se stává podřadnou složkou. Rovněž vhodný 

výběr klonů na časně a pozdně rašící může eliminovat toto potenciální nebezpečí – sprášení 

z okolního porostu.  

Nedostatečná produkce šišek byla velkým problémem pro semenné sady douglasky 

lokalizované ve vyšších polohách. Byly proto zvoleny vhodnější místa k založení semenných 

sadů douglasky, a to v slunnější oblasti Willamette Valley a na poloostrově Sannich na 

ostrově Vancouver. V těchto oblastech se postupně produkce šišek stala nadprůměrnou a 

zásoba byla na několik desetiletí. Během rekordní úrody v roce 1971, ve třech nejstarších 

sadech byla produkce semene 9 – 13,5 kg na akru. A ve dvou z těchto sadů byla potřeba 

semene pro šlechtitelské pokusy překročena.  

Rovněž nestejnoměrná produkce šišek z jednotlivých klonů je vážný problém. Výzkumy 

ukázaly, např. záznamy o prvních dvou úrodách v semenném sadu Dennie Ahl, byla úroda 

pouze z 8/10 stejných 9 klonů z 35 celkových. Rovněž produkce pylu byla obdobná, pouze 

z několika klonů. 

Koncepty semenný sadů podstoupily v průběhu času mnoho změn. Fázování roubování 

pro dlouhodobé projekty, sofistikované šlechtění. Jako jeden z největších programů založení 

semenného sadu bylo použití 400 rodičovských klonů na malé ploše pro další genetické 

vyhodnocování pro budoucí semenné sady.   

Některé sady jsou vyčleněny pro nové výběry pro větší genetický základ, tyto sady mají 

obvykle málo klonů. V jednom programu, na pěti místech jsou selektovány samičí klony. 

Semeno z křížení slouží ke třem účelům: výběr geneticky hodnotných klonů, pro možnou 

likvidaci méně hodnotných, výběr osiva dle dle rodičovských klonů k dalšímu testování pro 

vyšší stupeň semenného sadu a založení semenného sadu z těchto sazenic již vypěstovaných. 

Mnoho vlastníků semenných sadů v oblasti severozápadu kombinuje nové progresivní metody 

s jejich vlastními šlechtitelskými programy pro včasné získání osiva, redukci in-breedingu a 

k eliminaci genetických chyb v jejich vlastním programu.      
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  Jádrové semenné sady, založené z plnohodnotných rodin poskytuje osivo druhé 

generace. Toto je hlavní prvek u některých vlastníků semenných sadů.  

 

 

Klonové semenné sady  

Nejběžnější systémem je zakládání klonových semenných sadů. Procesy využívané 

jsou individuální výběr stromů, testování potomstva selekce ortetů v prostředí sadu. V nynější 

praxi jsou sady běžně zakládány roubovanci a zkouška potomstva a je prováděna řízeným 

opylováním přímo v sadu nebo v klonových archivech. Produkce semen obvykle začíná před 

zkouškou potomstev, proto nemohou být certifikována jako genetický testovaná. Pokud test 

potomstev nedopadle dle předpokladů mohou být nevhodní jedinci odstraněni.  

Výběr výběrových stromů z přirozených porostů, které jsou druhově čisté – 

monokultury, většinou starší a nejkvalitnější z přiléhajících věkově stejně starých porostů. 

Charakteristika výběrového stromu je -přímost, výška, tvarová třída kmene, velikost koruny, 

zavětvení, úhly větvení, samočistící schopnost kmene a kvalita dřeva. Napadení chorobou 

nebo hmyzem obvykle způsobí vyřazení kandidáta. Přijetí kandidátského stromu závisí na 

přídělení čísla dle systému, kvalitě jeho dřeva, věkové třídy, zeměpisné umístění a dalších 

kriteriích.  

Důležitý je výběr místa sadu. Všechny semenné sady vyžadují dobrý přístup, rovnou 

plochu a zdravé nevyčerpané půdy. Doprava semenné suroviny a sběry se provádějí 

mechanizačními prostředky, proto je nutná vhodná textura půdy. Je nutno zabránit nebo 

redukovat erozi v sadu (Jett 1986).  

 

Organizace zakládání sadů 

Většina klonových sadů byla založena roubovanci, ale jeden sad borovice karibské byl 

založen řízkovanci (Bengston 1969).  Roubovat můžeme přímo na podnože zasazené na ploše 

(field-grafting) nebo na podnož zasazenou v kontejneru ve skleníku nebo ve školce na 

záhonu. Roubovat na kontejnerované podnože je více ekonomické, ale někteří manažeři 

semenné sadu preferují roubování přímo zasazených podnoží na ploše sadu, protože dosahují 

u jehličnanů dřívější produkci šišek. Inkompatibilita roubu nastává u mnoha druhů, včetně 

většiny jehličnanů. To je problém u klonů jižních borovic 22% (Lantz 1973) a zvláště výrazně 

se inkompabilita projevuje u douglasky, kde se  pohybuje až do 67% klonů (Wheat 1967). 

Objevují se důkazy, kdy je možné vybírat klony, které inkompabilitu redukují (Bower a 
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McKinley 1987, Úkryt a McKinley 1987), ale data nejsou konečná.  Copes  (1967) vyvinul 

vzorky tkáňových technik, které mohou být použity při inkompabilitě douglasky.  

 

Management  

Většina semenných sadů je speciálně přihnojovaná na podporu kvetení a rovněž jsou 

zavlažovány pro zmírnění vlhkostního stresu. Preventivní kontroly a boj proti hmyzu jsou 

velice podstatné pro maximální produkci semen. Při malé úrodě a bez preventivní kontroly 

hmyzu, Belcher a DeBarr (1975) odhadovali, že 11 % šišek bylo napadeno škůdci  (Dioryctria 

spp). V jejich zprávě z 26 semenných sadů, zkoumaných znovu po 3 letech, byl v průměru  

9.9 % sebraných semen  poškozeno hmyzem. Zde se velice projevila klonová variace, kde 

bylo napadení škůdci od 0 až do 67 % v závislosti na klonové vnímatelnosti.  Později Jett a 

Hatcher (1987) uvedli, že při nepoužití pesticidů, dojde k napadení až 90 % šišek.  

 

Kontaminace pylem  

Většina semenných sadů se nachází v zónách, kde dochází k určité kontaminaci sadu 

cizím pylem. Bohužel důležitou roli hraje ekonomika, takže často tento faktor diktuje lokality, 

na kterých kontaminace cizím pylem přináší velké problémy. V počátcích zakládání 

semenných sadů v jižních státech USA bylo doporučení, aby ochranná zóna sadu měla 122 m 

(400 ft) (Squillace 1967). Pozdější studia ukázala, že rostlinstvo tvoří více účinné bariéry. 

Kontaminace pylem v semenných sadech byla odhadnuta Adamsem a Birkesem (1989) 

použitím izoenzymové analýzy. V semenných sadech douglasky tisolisté, borovice kadidlové, 

a borovice lesní (Pinus sylvestris L.), odhadovali že až 50% opylení v sadech bylo cizím 

pylem. Podíl samoopylení v sadech byl odhadnut na méně než 10%, se značnou variací dle  

klonu. Další studium Smith a Adams (1983) také ukázalo, že podíl kontaminovaného pylu byl 

od 40 do 52 % pozorován na dvou semenných sadech douglasky tisolisté v Oregonu. Návrhy 

pro redukci kontaminace cizím pylem v sadech zahrnují  kompletní zeměpisnou izolaci sadu, 

rozprašování vody v době kvetení (aby se zpomalil vývoj)  a doplňkové hromadné opylení.  

 

Hromadné doplňkové opylení (Supplemental Mass Pollination)  

Hromadné doplňkové opylení (SMP) se efektivně využívá v semenných sadech jižních 

borovic, douglasky tisolisté a borovice lesní (Bridgwater a spol. 1993). Pro úspěšné opylení 

(SMP)  jsou navrženy tyto závěry:   

1. Cíle SMP musí být jasné.  

2. Musí být sledována fenologie sadu, aby SMP mohla být letu pylu v semenném sadu.   
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3. Musí se používat buď skladovaný pyl vysoké kvality nebo pyl čerstvý.  

4. Aplikační systém pylu musí být účinný.  

5. Úspěch SMP může být sledovaný s izoenzymovou nebo i dalšími analýzami.  

 

Sběry  

  Šišky, semena a plody mohou být sklízeny klasickou trhačskou metodou lezením, 

nebo vysokozdvižnými plošinami, letecky, vytřásačem stromů nebo sítěmi pro sběr osiva. 

Sběr semen pomocí sítí, vyvinutý v Georgii jsou velmi účinné při hromadných sběrech 

v semenných sadech. Rovněž se tento sběr ukázal jako velmi účinný při sběrech 

z individuálních stromů nebo jednotlivých klonů. Technické vývojové centrum při USDA 

Forest Service Missoula vytvořili koncept pro systémové používání (McConnell a Edwards 

1984),  byl postupně kopírovaný a různě upravený. Tento systém se účinně při sběrech semen 

jižních borovic, kdy se sad sbírá hromadně (mix klonů).  

 

Genetický zisk  

Zjištěné genetické zisky v objemovém růstu z klonového sadu první generace byly 

zjišťovány u jižních borovic a dosáhly zisku od 6 % do 17 % u jednotlivých druhů (Squillace 

1989). Zisky z klonových sadů druhé generace byly předpovězeny na 25 %, sady třetí 

generace by měly dosáhnout zisku 35 % a 45 % bylo předpovězeno pro sady čtvrté generace 

(Zobel a Talbert 1984). 

 

Podporované šlechtění (Advancet-Generation Breeding)  

Podporované šlechtění je navrženo k tomu, aby spojilo nejkvalitnější jedince od 

nejkvalitnějších rodin z první generace s vyselektovanými jedinci. V západní oblasti, na 

pobřeží Tichého oceánu byl vyvinut program sub-linie systém oddělování vyšlechtěných 

jedince, kteří jsou spojování do skupin pro křížení na produkci semen v semenných sadech 

(Lowe a Buijtenen 1986). S tímto systémem, je inbreeding omezený ve šlechtitelských 

klonech a produkční porosty nejsou rovněž ohroženy. Obdobný systém byl používaný s 

dubem červeným - Quercus rubra L. v Indianě. Coggeshall a Beineke (1986) navrhl 6 

náhradních linií s 30 klony v každé linii, celkem 180 klony. Tyto náhradní-linie budou 

zkříženy jen pro založený semenný sad v produkci.  
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Jádrové semenné sady (Seedling Seed Orchards)  

Při práci s mladými druhy, může být čas ušetřen sběrem osiva z volného opylení 

z vybraných jedinců, materiál se dále pěstuje ve školce jako polosesterské potomstvo a na 

založených testech potomstva se dále založí semenný sad pomocí vybraných sazenic. Tímto  

systémem je, že je navržen semenný sad testovaný testem potomstva a do produkce semene se 

zapojí pouze vybraní jedinci a i méně vhodní jedinci jsou eliminováni. Efektivní návrhy byly 

vyvinutý Wright (1976) a Hodge a spol. (1995).  
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1.12. Mapové přílohy – nové semenářské zóny v USA a Kanadě 

 

 
Obr. 1: Mapa nového a původního členění semenářských oblastí ve Washingtonu (RANDALL, BERRANG 2002) 
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Obr. 2: Mapa nového a původního členění zón v Oregonu (západní část) 
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Obr. 3: Mapa nového členění zón v Britské Kolumbii 
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3.    Kvalita osiva DG  

– vyhodnocení údajů z databáze SEMKON 
 

2.1. Vyhodnocení kvalitativních parametrů osiva DG z databáze SEMKON. 
 

Zkušební laboratoř „Semenářská kontrola“ (VÚLHM, v.v.i., VS Kunovice), akreditovaná 

ČIA, mimo jiné dlouhodobě uchovává databázi rozborů kvalitativních parametrů osiva 

lesních dřevin.  

V případě douglasky byl proveden export dat z této databáze, bylo získáno celkem 603 

položek – rozborů oddílů osiva za období let 1994 až 2015. Z uvedeného rozsahu dat byl 

proveden výběr, v rámci kterého byly vybrány pouze oddíly osiva domácích proveniencí 

osiva a dále pouze prvorozbory (opakované rozbory daných oddílů osiva byly vyloučeny). 

Z disponibilních  dat jsou k dispozici  data o kvalitativních parametrech 201 oddílů 

douglasky - původem českých proveniencí (období 1994 – 2015).  

U uvedených oddílů osiva byly zpracovány kvalitativní parametry stratifikovaného osiva, 

jako je čistota, absolutní hmotnost, klíčivost a počet čistých semen v 1 kg. Nejvíce oddílů 

bylo zpracováno z roku zrání 1995, 2006 a 2011.  

Přehled počtu vzorků v jednotlivých letech  a kvalitativních parametrů  podle let je uveden 

v následujícím grafu a  tabulce. 
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Graf č. 1: 

Počty oddílů (vzorků)  – rozborů osiva DG v jednotlivých letech. 

 

 

Tabulka č. 1: 

Počet rozborovaných oddílů a průměrné  kvalitativní parametry  osiva douglasky původem 

z ČR za období 1994 - 2015   

Rok zrání 
Počet 
oddílů 

Absolutní 
hmotnost (g) 

Čistota 
(%) 

Klíčivost čistých 
semen (%) 

1994 3 7,3 93 48 

1995 22 7,9 93 36 

1996 0    

1997 2 8,4 89 32 

1998 19 7,8 89 43 

1999 0    

2000 3 7,8 95 30 

2001 15 9,1 94 48 

2002 0    

2003 11 8,8 95 52 

2004 12 9,6 95 87 

2005 0    

2006 29 9,3 95 58 

2007 4 9,8 95 58 

2008 16 10,2 95 74 

2009 3 8,2 91 24 

2010 0    

2011 32 9,0 95 57 

2012 0    

2013 8 11,4 87 59 

2015 22 9,5 85 58 

Celkem oddílů 201    

ČSN 48 1211 (2006) 10,3 85 60 
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Graf č. 2: 

Čistota (%) oddílů osiva DG ve sledovaném období 1994 – 2015. 

 

Čistota oddílů byla ve všech letech průměrná či nadprůměrná (nad průměrnou hodnotou ČSN 

48 1211). 

Graf č. 3: 

Absolutní hmotnost (g) oddílů osiva DG ve sledovaném období 1994 – 2015. 

 

Absolutní hmotnost semen byla až do roku 2008 nízká pod průměrnou hodnotou ČSN 48 

1211), mírně se zvýšila až v roce 2013. 
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Graf č. 4: 

Klíčivost (%) oddílů osiva DG ve sledovaném období 1994 – 2015. 

 

Nadprůměrnou klíčivost (nad průměrnými hodnotami dle ČSN 48 1211), měly oddíly 

douglasky ze sběrů 2004 a 2008. 

 

Graf č. 5: 

Počet čistých klíčivých semen v 1 kg oddílů osiva DG ve sledovaném období 1994 – 2015. 

 

Počet čistých semen v 1 kg byl nejnižší u oddílů z roku zrání 2009, naopak nejvyšší byl u 

sběrů z roku 2004. 
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2.2. Možnosti zjištění faktoru věku uznaných jednotek DG (ve vazbě na data databáze 

SEMKON). 

 

Další řešenou problematikou byla možnost zjištění věku porostů dle uznaných jednotek, ze 

kterých bylo osivo získáváno. Ve vazbě na metodiku plánovaných sběrů (tj. věkové třídy 

porostů do 40 let, 41 – 60 let, 61 – 80 let, 81 až 100 let, nad 100 let) bylo cílem zjistit 

možnosti zjištění věku u jednotlivých uznaných jednotek a jejich zařazení do 

uvedených věkových kategorií porostů.   

Pro tento účel byla ze strany ÚHÚL poskytnuta z dat ERMY agregovaná databáze obsahující 

číslo uznané jednotky – rok uznání - věk porostu (porostů).  

Případy, kdy využití  databází dalo odpověď ve vztahu k věku porostu – uznané jednotky, 

bylo nutno vyhledat ručně (tj. data SEMKONu, data ERMY a propojení na JPRL – věk).  U 

věku porostu byl zohledněn rok uznání a rok sběru, tj. byl proveden dopočet příslušných let.   

Dalším problémem byly případy uznaných jednotek kat. B, které se skládaly z více porostů 

různého věku. Pokud se vyskytly případy, kdy jednotlivé porosty měly věk příslušné věkové 

třídy dle metodiky, byly akceptovány, pokud ovšem věk porostů zasahoval do více kategorií, 

byl tento případ vyloučen (celkem 11 případů). 

Ukázalo se, že z poskytnuté databáze ERMY fakticky lze přiřadit věk porostů k číslu uznané 

jednotky od sběrů od roku 2006 (ne u všech oddílů). Fakticky tak byly získány údaje o věku 

porostů  u následujících počtů oddílů: 

- 2006 4 oddíly 

- 2008 2 oddíly 

- 2011 14 oddílů 

- 2013 3 oddíly 

Vzhledem k omezené vypovídací hodnotě uvedených dat (použitelné údaje o věku porostů u 

23 oddílů osiva) nebylo provedeno vyhodnocení, data budou využita jako doplňková 

informace v dalším řešení projektu. 
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4.  Zajištění sběrů osiva – metodika sběrů. 
       

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řešení projektu 2015 – 2017 se ani v jednom roce 

nedostavila úroda DG (2015 – slabá úroda, 2016, 2017 – neúroda), nebyla tato část projektu 

(realizace sběrů s následným vyhodnocením kvalitativních parametrů osiva) realizována. 

V souladu se závěry posledního kontrolního dne (24.7.2017) předkládáme následující 

metodiku sběrů (plánovanou pro tento projekt). 

 

 

Metodika sběrů  

 

Výběr porostů bude proveden na základě monitoringu úrody (existující úroda). Porosty budou 

vybírány v rámci porostů ve správě Lesů ČR, s.p.  

Porosty určené pro sběry šišek pro účely projektu (možnost sběrů z neuznaných i uznaných 

porostů) budou probíhat mimo režim zákona 149/2003 Sb. (reprodukční materiál určený pro 

výzkumné účely). Cílem je provést veškeré sběry „jednorázově“, tj. za co nejkratší časové 

období, šišky návazně dopravit do místa uložení a následného zpracování (nutná péče o 

surovinu). 

Optimální metodický postup – výběr porostů (se zastoupením porostních skupin DG): 

Budou vybrány v následujících věkových třídách: do 40 let, 41 – 60 let, 61 – 80 let, 81 až 100 

let, nad 100 let, z každé věkové třídy budou vybrány 3 porosty, z každého porostu bude 

realizován sběr z 10 stromů (šišky označeny a odděleně uloženy). Požadavkem je, aby stromy 

DG rostly v ucelené porostní skupině s min. zastoupením cca 30 % DG  (v porostní skupině) a 

v dané porostní skupině bylo minimálně 30 – 40 stromů. Cílem bude vyhledat všechny 

porosty v obdobných (srovnatelných) růstových podmínkách v rámci 1 PLO.  

Sběry budou prováděny odděleně z jednotlivých stromů (z každého stromu v množství cca 2 – 

3 kg šišek), odděleně uloženy do pytlů, označeny a dopraveny do místa skladování a 

následného zpracování. 

V této souvislosti, v souladu s plánovanou metodikou, se pro realizaci jeví jako velmi vhodná 

oblast  LS Prostějov v rámci PLO 30 (Drahanská vrchovina), kde je možno najít dostatek 

lesních porostů se zastoupením douglasky tak, aby bylo možno vytipovat porosty pro sběry 

v požadovaných věkových kategoriích. Předběžně by se jednalo o ucelený region 3 revírů 

poblíž Moravské Třebové (stávající revíry Úsobrno, Dzbel a Buková). 



 67 

 

Organizace a zajištění sběrů šišek DG 

Příprava, organizace a realizace sběrů šišek by měla proběhnout následujícím způsobem: 

· Vytipování a výběr porostů v požadovaných věkových kategoriích, (tj. porosty do 40 let 

věku, 41 – 60 let, 61 – 80 let, 81 – 100 let, nad 100 let), s požadovaným zastoupením DG 

(v porostních skupinách), ve srovnatelných přírodních podmínkách a plodící: červen – 

červenec. 

· Ověření dostatečné plodnosti vytipovaných porostů: červen – červenec  

· Monitoring dozrávání a orientačních kvalitativních parametrů osiva: červenec – srpen 

· Plán – kordinace sběrů a zajištění trhačských kapacit: červenec 

· Realizace sběrů šišek, doprava semenného materiálu do místa uložení a zpracování 

semenné suroviny: srpen 

 

 

 

 

   

 

 


