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1 Úvod 

Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje hlavní výsledky a závěry řešeného projektu za období 
2,5 roku řešení. Zpráva uvádí výsledky řešení v oblastech, které byly formulovány ve 
zpracované nabídce řešení projektu, která byla podána v rámci vypsané veřejné soutěže na 
řešení tématu tohoto projektu. 

Tento řešený projekt navazuje na projekt GS LČR č. 63 s názvem Vyhodnocení plnění funkcí 
lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro 
hospodaření s břízou v ČR, který byl řešen v letech 2016 a 2017 (dále uváděn také jako 
„Bříza I“). Uvedený projekt představoval prvotní pokus o komplexní pohled na možnosti využití 
břízy v lesním hospodářství České republiky. Mj. proto byla např. při obnově porostů pomocí 
břízy uvažována zejména přirozená obnova břízy. 

Tato zpráva mj. obsahuje návrhy využití umělé obnovy porostů pomocí břízy. Dále obsahuje 
návrh rámcových směrnic hospodaření pro porosty s dominancí břízy a pro porosty břízy jako 
přípravné dřeviny, které zároveň představují rámcová východiska hospodaření s břízou, a 
rovněž navržená hospodářská opatření vyúsťující v modely vývoje porostů v rámci 
modelových pěstebních rámců. Součástí výstupů jsou také výsledky ekonomického 
modelování hospodaření v porostech modelových pěstebních rámců. Příloha této zprávy 
obsahuje také shrnuté výsledky řešení projektu využitelné pro provozní praxi. 
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2 Východiska metodického přístupu řešení tématu pěstování břízy 

Základní metodická východiska byla průběžně prezentována během řešení projektu. 
Předmětem zájmu je bříza bělokorá (Betula pendula Roth). Kvalita a typ stanoviště jsou 
zásadní ukazatelé, které určují, jakým způsobem by se měla bříza pěstovat. Bříza může plnit 
roli přípravné a pomocné dřeviny (typicky na velkých kalamitních plochách) bez přímého 
ekonomického efektu, může však být i dřevinou cílovou a plnit plnohodnotnou dřevo-
produkční funkci. Může být pěstována jak v čistých porostech, tak i ve směsích s jinými 
dřevinami. Obecně platí, že čím je stanoviště příznivější, tím by pěstování břízy mělo směřovat 
k produkci cennějších sortimentů, což vyžaduje delší obmýtí a intenzivnější výchovu. Naproti 
tomu na méně příznivých stanovištích je obmýtí kratší a pěstování směřuje ke kvantitativní 
produkci.  

V těchto obrysech byly v roce 2018 nastaveny i pěstební rámce řešení tohoto projektu. 
Produkční a ekonomický potenciál břízy je analyzován na třech typech stanovišť ve 4. a 5. 
lesním vegetačním stupni: 

I. Kyselá stanoviště. 
II. Svěží a živná stanoviště. 

III. Vodou ovlivněná stanoviště. 

 

Na začátku řešení projektu tedy došlo k upřesnění modelů pěstebních rámců březových 
porostů, a to z hlediska struktury i označení. Východiskem upřesnění těchto modelů byly 
rámce stanovené při řešení projektu Bříza I – viz tab. 2.1. 

Tabulka 2.1: Původní základní struktura a označení modelů pěstebních rámců – projekt Bříza I 
Stanoviště nižších a 
středních poloh 

Způsob a cíl pěstování 
a) Nesmíšené porosty b) Smíšené porosty 

a1) Kvantita 
v krátkém 

obmýtí (20 let) 

a2) Kvalita 
v delším 

obmýtí (60 let) 

b1) Pomocná dř. 
pro klimaxovou 

dřevinu 

b2) 
Plnohodnotná 
produkční dř. 

kyselá (SLT 3K) A1  B1 C1 D1 
svěží a živná (SLT 3B) A2 B2 C2 D2 
vodou ovlivněná (SLT 3O) A3 B3 C3 D3 

 

S ohledem na výsledky řešení projektu Bříza I, ze kterých mj. vyplynul nízký ekonomický efekt 
pěstování břízy v nesmíšeném porostu v krátkém obmýtí (modely A1 až A3) a požadavky 
zadavatele projektu, byla navržena základní struktura a označení modelů pěstebních rámců 
tohoto projektu Bříza II – viz tabulka 2.2. 
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Tabulka 2.2: Základní struktura a označení modelů pěstebních rámců – aktuální projekt Bříza II 
Stanoviště středních a vyšších 
poloh 

Způsob a cíl pěstování 
Nesmíšené porosty Smíšené porosty 

Kvalita v delším 
obmýtí (60 let) 

Přípravná dřevina 
pro klimaxovou 

dřevinu 

Plnohodnotná 
produkční dřevina 

kyselá (ed. kat. K) B1 C1 D1 
svěží a živná (ed. kat. B) B2 C2 D2 
vodou ovlivněná (ed. kat. O) B3 C3 D3 

 

Struktura dat LHP poskytnutých zadavatelem projektu vedla k rozšíření analýz o 3. lesní 
vegetační stupeň. Vedle toho byla diskutována možnost formulovat výsledky řešení jako 
„průměrné“ pro jednotlivé ekologické řady. Nebo stanovit reprezentanty edafických kategorií 
pro jednotlivé ekologické řady. Zvolen byl druhý přístup, kdy pro jednotlivé ekologické řady 
byly stanoveny reprezentativní edafické kategorie K, resp. B, resp. O – viz tab. 2.2. Tento 
přístup nakonec koresponduje s pojetím v rámci řešení předchozího projektu Bříza I – viz tab. 
2.1, kdy bylo pracováno se stejnými edafickými kategoriemi. 

S ohledem na připomínky oponentů projektu byla v roce 2020 provedena modifikace „C“ 
modelů na dvě varianty, které označujeme jako modifikace „a“, modifikace „b“ – blíže viz 
komentář v kap. 5.3. 
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3 Rozbor problematiky – literární rešerše 

Literární rešerše k souhrnné zprávě je finální podobou problematiky za všechny roky řešení 
projektu.  

3.1 Předpoklady přirozené obnovy břízy 

Plodivost bříz nastupuje záhy, literatura uvádí věk 10-15 let u volně rostoucích jedinců, 20-30 
let v porostech. Plodivost byla zjištěna i ve výrazně mladších porostech. U bříz byla zjištěna 
plošná synchronizace kvetení a plodivosti v rámci rozsáhlejších území (Rousi et al. 2019). Břízy 
většinou plodí každoročně (Hynynen et al. 2010), dostatečná úroda se vyskytuje zpravidla 
každý druhý (třetí) rok. Značné meziroční rozdíly v plodivosti jsou pravděpodobně ovlivněny 
průběhem počasí v době opylení a tvorby semen. Množství osiva z jednotlivých stromů závisí 
na dimenzích koruny (ovlivněno věkem, postavením a vitalitou jedinců), u dospělých bříz 
s volnou korunou literatura zmiňuje produkci semen v širokém rozpětí 0,5-10 mil. semen 
ročně (Huth 2009, Tiebel et al. 2020). Mottl (1953) uvádí produkci březového porostu až 50 kg 
osiva ročně. 
Semena dozrávají v roce kvetení (červenec u břízy bělokoré, bříza pýřitá až o 14 dnů později). 
Opad semen kulminuje v srpnu a říjnu, v těchto měsících vypadává až 95 % semen (Huth 2009). 
Doba trvání zvýšeného opadu závisí na konkrétních podmínkách prostředí. Část nerozpadlých 
šištic se semeny zůstává na stromě až do jara, výskyt nerozpadlých šištic může souviset i 
s výskytem škůdců, kteří se vyvíjí na semenech (např. Oligotropus betullae). Riziko přímé 
predace semen je v podmínkách střední Evropy nízké, semena břízy byly ale zjištěny v potravě 
až 63 druhů ptáků (Turček 1961). 

Semena jsou rozšiřována větrem, vzdálenost šíření závisí zejména na výšce stromu, konfiguraci 
terénu, rychlosti a charakteru převládajícího větru. Většina semen padá do vzdálenosti 100 
(150) m od zdroje ve směru převažujícího větru, tuto vzdálenost udává většina autorů jako 
maximální pro jednorázový vznik následného porostu s odpovídající pokryvností korun 
jedinců. Suchockas (2002) konstatoval do vzdálenosti 50 m od okraje porostu pokryvnost 
korun obnovy bříz 100-250 %, ve vzdálenosti nad 110 m od okraje porostu se vyskytovaly břízy 
jednotlivě nebo v malých skupinách. Starší zdroje zmiňují, že do vzdálenosti 25-50 m od zdroje 
padá většina semen, přes vzdálenost 100 m se dostává maximálně 10 % semen. Prázdná lehčí 
semena létají na delší vzdálenost. Značný potenciál šíření bříz na vyšší vzdálenost je 
vysvětlován turbulencemi nebo vystoupavým prouděním vzduchu. Při dálkovém šíření semen 
přesahuje vzdálenost i několik kilometrů, potenciál vzniku porostu s požadovanou hustotou 
závisí na četnosti výskytu daných podmínek i zachování vhodných podmínek pro odrůstání. 
Výskyt semen je zpravidla nenáhodný, zachycení semene ovlivňují mikrostanovištní podmínky. 

Poznatky o přežívání semen bříz ve svrchních vrstvách detailně shrnuli Tiebel et al. (2018), z 
jejich výsledků vyplývají omezené možnosti přežívání semen v půdní bance. Semena břízy jsou 
schopna přežívat 1-5 let v hlubších vrstvách půdy v závislosti na konkrétních půdních 
podmínkách, životaschopnost pohřbených semen však zpravidla rychle klesá (Granström, Fries 
1985). Přežívání a vitalitu semen v půdní bance ovlivňují fyzikální a chemické vlastní půdy. 
Úspěšnost obnovy z půdní banky semen závisí zejména na dostatečném doplňování kapacity 
spolu s vhodnými podmínkami pro uchování semen a jejich následné klíčení a odrůstání. 



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

9 

 

Nejvyšší počty vitálních semen byly zjišťovány v okolí mateřských stromů v době opadu (Tiebel 
et al. 2018). Semena v hlubších vrstvách půdy mohou sloužit jako krátkodobá rezerva, 
předpokladem pro úspěšné klíčení a odrůstání je disturbance půdy (Houle, Payette 1990).  

3.2 Technologie a nákladovost umělé obnovy porostů břízy 

Problematika umělé obnovy břízy se v podmínkách ČR, resp. tehdejšího Československa, 
začíná výrazněji řešit až v souvislosti s obnovou lesa na rozsáhlých kalamitních holinách. 
Pravděpodobně prvním objektem, kde je bříza šířeji a záměrně využita jako přípravná dřevina, 
je Křivoklátsko, kde vznikly rozsáhlé holiny po smrkových porostech vlivem mniškových a 
živelných kalamit v první polovině 20. století. Podrobně se problematikou obnovy lesa na 
Křivoklátsku zabýval Zakopal (1955, 1958, in Pěnčík 1958). Úvodem je třeba zmínit charakter 
přírodních podmínek Křivoklátska. Jedná se dlouhodobě o jednu z nejsušších oblastí středních 
Čech, kde se v polovině 20. století pohybovaly roční srážky na úrovni kolem 500 mm. Pro 
obnovu lesa zde byly limitní také půdní podmínky – těžké, často degradované, oglejené 
podzoly vzniklé na břidlicích. V oblasti se dále často vyskytovaly pozdní mrazy, které výrazně 
znesnadňovaly obnovu lesa na rozsáhlých holinách. Bříza často jako jediná dřevina se zde 
úspěšně zmlazovala a odrůstala. Rychlý nástup souvislé buřeně (Calamagrostis) obnovu břízy 
značně komplikoval. V těchto případech uvádí Zakopal (1955) jako perspektivní síji do vyžitého 
– zahnívajícího drnu třtiny. K tomu dochází po cca 6-12 letech od vzniku holiny. Autor přitom 
doporučuje síji třífázovou – na podzim, v zimě a při táni sněhu v předjaří (Zakopal 1955). Tím 
je eliminován možný neúspěch jednorázových síjí při proschnutí osiva. Následnou obnovou 
doporučuje autor započít po 5-6 letech od obnovy břízy, kdy výška březových nárostů dosahuje 
cca 4 m. Při následné obnově varuje před přílišným prosvětlením březového porostu, které 
vede k opětovnému zabuřenění a vysoké výmladnosti břízy. Kromě síje břízy byla na holinách 
úspěšná také jarní výsadba prostokořenných dvouletých bříz. Nezdar zalesnění cílovými 
dřevinami, nutnost půdní (biologické) meliorace a relativně časná výtěž z březových porostů 
opravňovalo využití břízy v tamějších podmínkách nejen biologicky, ale i ekonomicky (Zakopal 
1958).  

Problematika umělé obnovy břízy byla ve větší míře řešena také v souvislosti s rozsáhlou 
imisně ekologickou katastrofou, která postihla příhraniční horstva ve druhé polovině 20. 
století. Největší pozornost umělé obnově břízy byla věnována v Krušných horách, kde tato 
dřevina měla tvořit a posléze i byla nosnou dřevinu tzv. náhradních porostů (Bradáč 1990; 
Slodičák et al. 2008; Kula 2011). Podrobnosti a zkušenosti s umělou obnovou této dřeviny lze 
nalézt především ve sděleních  Bradáč, Jirgle (1987) a Bradáč (1991). Autoři se shodují na tom, 
že břízu je možné obnovovat i v horských oblastech, avšak při dodržení určitých postupů 
specifických pro oblasti s kratší vegetační dobou a extrémními klimatickými podmínkami. 
Především doporučují věnovat pozornost kvalitě osiva, která bývá v horských podmínkách 
značně variabilní. Dalším faktorem ovlivňujícím úspěšnost obnovy břízou je jelení zvěř. Kromě 
tradiční metody snížení stavu zvěře uvedení autoři navrhují zakládání rozsáhlejších ploch 
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s břízou, čímž se škody zvěří rozptýlí a nejsou tak zásadní. Nejefektivnější způsob obnovy je 
obnova přirozená, která se dostavuje především na místech po narušení půdního povrchu při 
vyklizování dříví. Otázka vhodné úpravy a stavu půdního povrch je pak zcela zásadní pro 
úspěšnou umělou obnovu síjí (Bradáč 1991). Stěžejní pro úspěšné vzcházení a přežívání 
semenáčků je kontakt osiva s kapilární vlhkostí a biologicky aktivním půdním povrchem. 
Odrůstání břízy a zvláště pak rychlost růstu souvisí kromě klimatu, především na obsahu 
humusu v půdě. Autoři uvádí i perspektivní metodu obnovy síjí do zabuřeněných míst (Bradáč, 
Jirgle 1987). Rok před výsevem doporučují chemické potlačení drnu a následně je bříza 
vysévána do mechanicky narušeného zahnívajícího drnu. Všude tam, kde se síje nedaří 
(mrazové polohy, vitální buřeň) doporučují využití sadebního materiálu – u něho zdůrazňují 
bohatost kořenového vlášení jako předpoklad úspěšné obnovy. Vzhledem ke krátké době 
vhodné k obnově se uvedení autoři kloní spíše ke krytokořennému sadebnímu materiálu.  

V současnosti se problematikou umělé obnovy břízy síjí zabývali Martiník (2014, 2016, 2018), 
Sekanina (2014) a Schramm (2015). Autoři poukazují na značnou variabilitu v úspěšnosti síjí. 
Ta je dána kvalitou osiva, stanovištními (půdními) podmínkami, ale i dalšími faktory (průběh 
počasí, zvěř). Osvědčila se síje provedená na „čerstvou“ holinu do povrchově připravené půdy, 
a to jak ploškově, tak celoplošně. Plošková síje však na rozdíl od síje celoplošné vede jednak k 
úspoře nákladů i osiva (5-10× nižší spotřeba osiva), jednak vytváří základ prostorového 
uspořádání obnovy po ploše a snižuje tak případné náklady spojené s následnou péčí o porost. 
Naopak se neosvědčila síje do staré zabuřeněné holiny po ploškové-hloubkové přípravě půdy.  

Přesto, že jsou zdůrazňovány přednosti přirozené obnovy břízy, je v zahraniční odborné 
literatuře zdůrazňován význam také obnovy umělé, a to především výsadby (Karlsson 2002; 
Jôgiste et al. 2003; Hynynen et al. 2010; Willoughby et al. 2019). Síje je preferována na podzim 
(Cameron 1996). Výsadby jsou doporučovány především na živných stanovištích s vitální 
buření a také u intenzivně pěstovaných kultur s očekávaným vysokým hospodářským 
výnosem. Výchozím předpokladem pro plantážovitý způsob pěstovaní břízy je využití 
geneticky vysoce hodnotného sadebního materiálu (Hynynen et al. 2010). Důraz na používání 
geneticky vhodných proveniencí při pěstování břízy přitom kladou i autoři v České republice 
(Frýdl 1983; Bradáč, Jirgle 1987; Bradáč 1990). V souvislosti s umělou obnovou (výsadbou) je 
potřeba uvést, že doporučované hektarové počty sadebního materiálu při obnově břízou pro 
severské země jsou nižší, než je tomu podle naší stávající legislativy (vyhl. č. 139/2004 Sb.). 
Obvyklé hektarové počty se v severských zemích pohybují mezi 1 600 až 2 500 ks/ha 
(Niemistö, 1995; Hynynen et al. 2010). Vyšší počty jsou uváděny například ve Velké Británii, 
kde je doporučováno 2 500 ks/ha a více (Cameron 1996). Dalším často používaným opatřením 
při pěstování břízy je příprava půdy prováděna před zalesněním, která vede k eliminaci buřeně 
(Cameron 1996; Karlsson 2002; Willoughby et al. 2019). Obecně, je s ohledem na větší 
konkurenci buřeně, ale i rizika poškození hlodavci doporučován vyspělejší sadební materiál 
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(Karlsson 2002), a to i přes to, že menší sadební materiál má lepší ujímavost a je levnější 
(Cameron 1996). Časté je také oplocování výsadeb břízy z důvodu ohrožení zvěří.   

Vlivem stanovištních podmínek na odrůstání výsadeb břízy se v podmínkách České republiky 
zabývali Martiník, Sendecký (2018).  Autoři zjistili podstatný vliv stanovištních podmínek na 
ujímavost a následný růst výsadeb břízy. Prostokořenná sazenice břízy lépe odrůstala na 
stanovišti dobře zásobeném vodou i živinami (SLT 4D), než na stanovišti chudším (SLT 3S). Na 
stranu druhou vyšší obsah vody v půdním profilu vede u břízy ke vzniku povrchového 
kořenového systému, což spolu s četnými kořenovými deformacemi výrazně narušuje stabilitu 
březového porostu, a to již po dvou letech od výsadby. 

Ekonomické přínosy využití břízy při obnově lesa zmiňuje ve svých pojednáních již Zakopal 
(1958). Výhodnost využití břízy dokládá autor vysokými ztrátami při obnově lesa na 
kalamitních holinách jinými dřevinami, ale také relativně časnou výtěží z březových porostů. 
Konkrétní čísla pro obnovu břízou z podmínek ŠLP Křtiny (SLT 3S) uvádí Martiník et al. (2014). 
Za dva roky od založení experimentu dosáhly hektarové náklady na obnovu porostu břízou po 
celoplošné přípravě půdy 35 tis. Kč; náklady na založení a péči o výsadbu smíšeného porostu 
buku se smrkem dosáhly za stejné období kolem 150 tis. Kč. 

3.3 Pěstování, resp. výchova březových porostů 

Skandinávský model výchovy předpokládá porosty vzniklé umělou obnovou výsadbou 
vyšlechtěných jedinců s hustotou kolem 1 600 ks na ha (Hynynen et al. 2010). S ohledem na 
nízký výchozí počet jedinců model nepředpokládá výchovné zásahy v mladých porostech. 
První výchovný zásah při horní porostní výšce 13-15 m redukuje počet jedinců na 700 ks, 
výchovou má být zaručena odpovídající délka koruny. Výtěžkem výchovných zásahů je palivo 
nebo štěpka. Další výchovný zásah po 15 letech předpokládá redukci počtu na 300-400 
jedinců. Doba obmýtí 40-60 let závisí na stanovištních a porostních podmínkách. Model 
předpokládá opakované vyvětvování vybraných jedinců, při porostní výšce 6-7 m vyvětvení do 
výšky 2-3 m, další vyvětvení při výšce 10 m (výška vyvětvení 5-6 m). Větve u břízy po zastínění 
zasychají poměrně rychle, jejich přirozený opad je však pomalý. Při vyvětvování jsou 
odstraňovány větve s tloušťkou okolo 2 cm s využitím nůžek nebo pilky. Termín vyvětvování 
není podle šetření důležitý, s výjimkou období silných mrazů. Při poranění kmene hrozí riziko 
ztráty kvality zbarvením dřeva.  

Porosty vzniklé přirozenou obnovou jsou většinou smíšené (bříza se smrkem a borovicí), bříza 
často vykazuje věkový a výškový předstih. Výchova předpokládá proředění břízy v nadúrovni 
pro zajištění odpovídajícího růstu dřevin v podúrovni (pěstební záměr je na ostatní dřeviny). 
Bříza je z porostu postupně odstraňována.  

Německý model výchovy (Nagel, Noltensmeier 2014) březových porostů vychází z představy 
pěstování kvalitních výřezů (přímý kmen bez suků s délkou 6-8 m, tloušťkou 30 (40) cm, obmýtí 
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40-60 let). Model předpokládá do horní porostní výšky 9 m minimální zásahy zaměřené na 
úpravu hustoty, prostorové rozmístění a podporu přimíšených dřevin. Při horní porostní výšce 
9-15 m model předpokládá výběr 50-100 cílových stromů a plné uvolnění jejich korun (kruhové 
uvolnění koruny do vzdálenosti 1 m). Cílové stromy je doporučováno vyvětvit pro zajištění 
odpovídající kvality kmene. Časová studie výchovy předpokládá spotřebu času 5-10 hodin na 
hektar výchovy v závislosti na počtu cílových stromů (2. výchovný zásah). V přehoustlých 
porostech je nutné realizovat odpovídající redukci jedinců pro snížení rizika poškození porostu 
sněhem (Kohnle et al. 2014).  

Slodičák, Novák (2008) vypracovali model výchovy březových porostů (náhradní porosty 
v imisních oblastech). Model předpokládá zahájení výchovy při horní porostní výšce 7-10 m 
výběrem cca 200 kvalitních jedinců v úrovni a jejich podporu uvolněním. Pěstební perioda byla 
navržena 10 let, při zásazích měly být podporovány přimíšené dřeviny. S ohledem na zhoršený 
zdravotní stav a očekávanou životnost porostů autoři zmiňují i možnost odložení zásahů. 

Návrh výchovy porostů břízy v nížinách předpokládá výchozí porostní hustotu 4 000-
6 000 ks/ha (Novák a kol. 2017). V nárostech (výška 3-5 m) s velkou hustotou autoři doporučují 
redukci počtu na 2 500 -3 000 tis. kusů pro omezení škod sněhem. Zásah je veden negativním 
výběrem v úrovni a nadúrovni. Výchovný zásah v kvalitních porostech je realizován při horní 
výšce okolo 10 m, hustota porostu je snížena na 1 200-1 500 jedinců. Podporovány jsou kvalitní 
stromy s odpovídající délkou koruny (40-50 %). Další zásah po cca 5 letech předpokládá výběr 
cílových stromů (návrh až 400 kusů při porostní hustotě 700–900 kusů). Další zásahy redukují 
stromy omezující růst cílových jedinců, obmýtí je okolo 60 let s možností ponechání kvalitních 
výstavků. V méně kvalitních porostech je možné výchovné zásahy odložit a jejich intenzitu 
snížit. V pěstebně zanedbaných porostech s výrazně zkrácenou korunou se zásahy omezují 
pouze na zdravotní výběr. Výchova smíšených porostů s břízou závisí na výškovém rozložení a 
vlastnostech smíšených dřevin. 

Problematikou výchovy v přirozenou obnovou vzniklých březových porostech se zabývali 
Martiník a Sendecký (2019). Autoři doporučují v přehoustlých porostech postupnou výchovu, 
tj. opakované pozitivně orientované zásahy v krátkých intervalech. Další možnosti výchovy 
březových přirozeně vzniklých porostů je uplatnění zásad Schädelinovy probírky (Martiník 
2020).    

Návrhy výchovy v předchozím projektu GS LČR (viz Bříza I) byly vylišeny pro porosty s ohledem 
na jejich potenciální kvalitu, charakter porostu a potenciální obmýtí. V málo kvalitních 
porostech dominuje požadavek na maximalizaci produkce biomasy, případná výchova 
odstraňuje nekvalitní jedince z úrovně, upravuje hustotu a druhovou skladbu. Při odpovídající 
kvalitě březových porostů výchovné zásahy redukují počty stromů a podporují kvalitní jedince 
při prvním až druhém výchovném zásahu zásahy. 
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3.4 Produkce břízy a březových porostů  

Při pohledu do minulosti byla otázka mimoprodukčních efektu břízy studovaná několik 
desetiletí (Zakopal 1958; Kantor, Šach 1988), zatímco její produkce včetně biomasy jsou 
záležitostí jen několika posledních let (Hynynen et al. 2010; Jagodziński et al. 2017; Martiník 
et al. 2018). Zahraniční studie pocházejí zejména ze Skandinávie, Pobaltí a Polska (Uri 2012; 
Varik 2014; Zasada et al. 2014, ALRahahleh et al. 2018; Dubois et al.2020).  

Jako pionýrská dřevina vykazuje bříza rychlý růst v mládí, kdy ve třiceti letech můžeme 
očekávat výšky až 25 m. Ke kulminaci výškového přírůstu dochází zpravidla mezi 10– 20 rokem 
života, k tloušťkovému ve věku 25–30 let (Hynynen et al. 2010). 

Časná kulminace objemového přírůstu, ale také celková nižší produkce je typická pro 
pionýrské dřeviny v porovnání s dřevinami klimaxovými. Už kolem 50. roku života se u této 
dřeviny dostavuje pokles vitality a přibližně ve sto letech bříza odumírá (v závislosti na 
stanovišti) (Martiník et al. 2017). Na nejlepších stanovištích můžeme v tomto věku očekávat 
produkci rámcově mezi 400–500 m3, přičemž podobné hodnoty lze očekávat i v podmínkách 
severní Evropy (Uri et al. 2012). Rozdíly však lze předpokládat v závislosti na stanovišti, resp. 
bonitě konkrétní dřeviny (obr. 3.4.1; Průša 2001). Autoři růstových tabulek Černý, Pařez (1998) 
uvádějí zásobu nesmíšeného porostu břízy na první bonitě ve věku 50 let kolem 410 m3, na 
páté už 170 m3 a deváté jen 80 m3 (tab. 3.4.1).  

K samotnému dosažení optimální hodnotové produkce je nutný především dostatečný počet 
geneticky a morfologicky kvalitních dřevin po ploše porostu (Slodičák et al. 2008), taktéž 
vhodná porostní výchova a přiměřené obmýtí v délce 40–60 let (Cameron 1996; Zälїtis, Zälїtis 
2007; Hynynen et al. 2010). 

Otázka hodnotové produkce břízy je sice dlouhodobým tématem výzkumu a praxe ve východní 
a severní Evropě (Rytter, Werner 2007; Zälїtis, Zälїtis 2007; Aossar et al. 2016), nicméně v 
prostředí západní a střední Evropy je záležitostí spíše ojedinělou (Hein et al. 2009, Mosquera-
Losada et al. 2018). V našich podmínkách tak dosud chybí dostatek údajů o produkčních 
možnostech březových porostů (Špulák et al. 2016, Martiník et al. 2017), přičemž klimatické i 
stanovištní podmínky omezují srovnatelnost údajů s podmínkami v severských zemích.  
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Tabulka 3.4.1: Základní charakteristiky nesmíšených porostů břízy – upraveno podle Černý, 
Pařez (1998) 

Věk 

(roky) 

Hustota porostu (ks/ha) Zásoba porostu (m3/ha) Běžný přirůst (m3/ha/rok) 

bonita bonita bonita 

1 5 9 1 5 9 1 5 9 

15 3672 - - 151 - - 15 - - 

20 2129 - - 200 - - 14 - - 

30 893 2279 - 287 104 - 13 5 - 

40 511 1442 - 358 142 - 11 5 - 

50 360 1018 2038 414 173 82 9 4 2 

60 289 801 1676 456 197 97 7 4 2 

70 252 686 1462 487 215 108 5 3 1 

80 231 623 1339 509 228 116 4 2 1 

90 220 587 1269 525 238 121 3 1 1 

100 213 567 1229 537 244 125 2 1 1 

 

 

Obrázek 3.4.1: Vztah mezi věkem a střední tloušťkou břízy – upraveno podle Černý, Pařez 
(1998) 
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3.5 Možnost využití břízy při změnách klimatu  

Areál přirozeného rozšíření břízy bělokoré zasahuje do jižní Evropy. Různé modely vývoje 
klimatu prezentují různě vývoj teplot a množství srážek, rozhodující bude průběh hodnot v 
rámci roku a riziko výskytu extrémů.  

Lze tedy předpokládat, že bříza bělokorá bude schopna se přizpůsobit i relativně velkým 
změnám klimatických parametrů. Základním cílem obnovy lesa na kalamitních holinách je 
ovšem snaha o co možná maximální druhovou bohatost a zároveň relativně jemnou strukturu 
smíšení. 

3.6 Negativa a neúspěchy hospodaření s břízou 

Na základě připomínky jednoho z oponentů byl literární rozbor rozšířen o kapitolu 
pojednávající o negativech, resp. neúspěších hospodaření s břízou. Kapitola je dále dělena na 
neúspěchy související s pěstební koncepcí, obnovou, výchovou a následnou obnovou.    

a) Koncepční  

Koncepční neúspěch hospodaření s břízou souvisí především s nevhodně zvolenou druhovou 
skladbou, kdy je bříza preferována na úkor jiné hospodářsky vhodnější dřeviny, nebo je volen 
nevhodný pěstební postup, jakož i špatně zvolený časový a prostorový rámec obnovy (Bradáč 
1990). Zakopal (1958) např. varuje před opomenutím včasných podsíjí nebo podsadeb 
březových porostů, ale i před jejich špatným provedením (příliš silné prosvětlení). Za 
koncepční neúspěch lze rovněž považovat volbu špatné provenience uváděnou především v 
souvislosti s obnovou lesa po imisně ekologické kalamitě ve 2. polovině 20. století (Kula 2010). 
Princip předběžné opatrnosti přitom vede k nutnosti se vyvarovat obnově a zakládání 
rozsáhlých nesmíšených porostů. Koncepční optimalizace hospodářského využití břízy je 
jedním z výstupů tohoto projektu. 

b) Obnova 

Neúspěch přirozené obnovy břízy souvisí s nerespektováním, resp. opomíjením ekologických 
nároků (obnovní ekologie) břízy a v posledních letech také s klimatickými extrémy (Perala, 
Alm, 1990; Hynynen et al. 2010; Tiebel et al. 2018; Tiebel et al. 2020). Totéž platí pro síje 
Cameron (1996), kde je významným faktorem úspěchu obnovy také kvalita použitého osiva 
(Kantor 1950).  

Na negativní vliv extrémů počasí, a to především veder upozorňuje již Zakopal (1958); ze 
zahraničí Cameron (1996), nebo Hynynen et al. (2010). Bradáč, Jirgle (1987) naopak varují před 
podzimními mrazy, které mohou především v oblastech s krátkou vegetační dobou (hory) vést 
k odumření nedostatečně vyvinutých semenáčků. Autoři dále varují před výsevy do mrazových 
poloh, kde doporučují výsadbu břízy. Eliminovat klimatické extrémy a jejich nepříznivý vliv na 
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vzcházení břízy lze rozdělením výsevů do více období – třífázová síje (Zakopal 1955; Pěnčík 
1958).   

Na kvalitu osiva pro síje břízy má mj. vliv doba sběru a způsob uskladnění osiva. Sběr je 
prováděn před rozpadem šištic (červenec, srpen). Vhodným dosušením a skladováním 
(zavěšené na půdě v jutových pytlích) lze uchovat klíčivost i po dvě sezóny. Pro krátkodobé 
skladování v pytlích se udává vlhkost semen do 15 %, pro dlouhodobé skladování ve 
vzduchotěsně uzavřených nádobách je nutné snížit obsah vody pod 8 % (skladování v 
klimatizovaných skladech). Nižší klíčivost osiva lze očekávat při předčasném sběru, naopak 
opožděný sběr znamená často nižší výtěžnost (Kantor 1950, Bradáč, Jirgle 1987).   

Faktorem úspěšnosti výsadeb je použitý sadební materiál, technologie výsadby, následná péče 
o mladé porosty a podobně jako u přirozené obnovy (síjí) také klimatické extrémy. Obecně je 
doporučován sadební materiál s bohatě rozvinutým kořenovým systémem (Zakopal 1955; 
Bradáč, Jirgle 1987). Využití semenáčků nižšího vzrůstu je podmíněno důslednou přípravou 
stanoviště před výsadbou (Karlsson 2002). V podmínkách s vyšší koncentrací spárkaté zvěře je 
doporučováno provádět aktivní ochranu proti okusu břízy (Bradáč, Jirgle 1987). 

c) Výchova  

Naprostá většina odborných i vědeckých studii potvrzuje nezbytnost odpovídající výchovy k 
zajištění stability, ale i vitality březových porostů (Cameron 1996; Bradáč 1990; Hynynen et al. 
2010). Opožděná nebo jinak zanedbaná porostní péče, resp. výchova, a to především u 
přirozeně vzniklých březových porostů s vysokou iniciální hustotou vedou ke zvýšené citlivosti 
těchto porostů k poškození sněhem (Nykänen et al. 1997; Martiník, Mauer 2012). Současně 
platí, že nedostatečnou nebo opožděnou výchovou nelze docílit požadovaných dimenzí 
cílových jedinců ve vymezeném časovém horizontu (obmýtí), který je u břízy dán její 
náchylností k zhoršení kvality dřeva po 50 roce života (Hein et al. 2009). S klesajícím počtem 
jedinců při obnově se snižuje význam výchovy, předpokladem je vysoký potenciál kvality 
stromů. 

d) Následná obnova 

Následná obnova březových porostů, resp. její neúspěch často souvisí s nevhodným 
koncepčním řešením dlouhodobé obnovy a tvorby lesa (viz bod 1). Jak již bylo uvedeno výše k 
rizikům lze řadit příliš silné uvolnění vedoucí k opětovnému nástupu buřeně (Zakopal 1958).  

Možným rizikem při obnově mladších březových porostů může být i vysoký potenciál 
výmladnosti břízy; s rostoucím věkem potenciál výmladnosti klesá (literatura udává pokles 
výmladnosti okolo věku 20 let). Vitální výmladky mohou omezovat odrůstání vnášených 
cílových dřevin při podsadbách i holosečném hospodaření s krátkou dobou obmýtí. V clonně 
prosvětlených porostech vitalita výmladku prudce klesá. 
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3.7 Technologie výroby surového dříví z břízy 

Bříza je důležitou listnatou hospodářskou dřevinou např. ve Finsku nebo Rusku. Z těchto zemí 
lze čerpat zkušenosti při výrobě březového dříví a jeho následného zpracování. Například ve 
Finsku jsou pro komerční účely využívány dva druhy a to Betula pubescens a Betula pendula. 
Zastoupení břízy zde tvoří 16 % z celkové zásoby. Větší ekonomické zhodnocení má Betula 
pendula, i když její podíl na zásobě činí pouze 4 %. Bříza je pěstována v plantážích nebo ve 
smíšených porostech. Ze zkušenosti pěstitelé uvádí vyšší kvalitu břízy ve smíšených porostech 
než v čistých plantážích. Vhodné je pěstování břízy ve smíšených porostech se smrkem, kde 
nedochází ke konkurenci v požadavcích na světlo mezi jednotlivými druhy (Moilanen a Saksa 
1998). Běžné je to především na rašeliništích, kde zvýšená vlhkost podporuje růstové možnosti 
břízy a přirozenou obnovu smrku (Seppälä a Keltikangas 1978). Bohužel dřevo břízy na těchto 
lokalitách vykazuje nižší kvalitu a slouží především k výrobě buničiny nebo paliva (Hynynen a 
kol. 2010). V rámci hospodaření je doporučována pouze individuální výchova a obnova 
porostů ve věku 50–60 let (Niemistö 1991). Po tomto věku se zvyšuje náchylnost břízy 
k rozpadu a dalším vadám. 

3.7.1 Technologie pro výrobu dříví z břízy 

Nejběžnějším cestou obnovy březových porostů je hospodářský způsob holosečný. Vhodnou 
technologií pro březové porosty je harvestorová technologie. Optimální je zajištění přirozené 
nebo umělé obnovy smrku před mýtní těžbou břízy 15–20 let před mýtní těžbou. Bohužel stále 
panuje skrytá obava, že harvestorová technologie není použitelná pro listnaté porosty a je zde 
vysoké riziko poškození smrkového nebo jiného přirozeného náletu a nárostu během těžby 
dříví. Zároveň je nutné počítat s nižší výkonností práce při nasazení harvestorové technologie 
v listnatých porostech ve srovnání s porosty jehličnatými. 

Kombinace holosečného způsobu hospodaření s přirozenou obnovou lze nicméně považovat 
za efektivní způsob obnovy porostu, kde mohou být případné náklady spojené s nižší 
produktivitou práce při těžbě dříví kompenzovány úsporou nákladů na obnovu (Niemistö a 
Poutiaien 2004). Výkonnost práce roste se středním objemem těženého kmene, sílou zásahu 
či upřednostňováním holosečného způsobu hospodaření před clonnými sečemi (Hånell a kol. 
2000). Ve výchovných zásazích naopak klesá výkonnost práce se snižující se hustotou porostu, 
většími parametry strojů (délka jeřábu a velikost těžební hlavice), které snižují možnost 
manévrovatelnosti v porostu se strojem (Ovaskainen a kol. 2006). Produktivita práce při 
soustřeďování dříví závisí především na druhu těžby, průměrné přibližovací vzdálenosti, síle 
zásahu a objemu kapacity stroje (ložné plochy nebo tažné síly stroje) (např. Nurminen a kol. 
2006). 
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3.7.2 Specifika při výrobě dříví z břízy 

Těžba dříví a bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí především podmínkami danými 
Nařízením vlády č. 339/2017 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace 
práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) popř. 
postupy danými interními směrnicemi právnické osoby nebo OSVČ.  

Těžba listnatých dřevin se doporučuje v době mízního klidu po opadu listí, kdy je umožněna 
větší průhlednost koruny (možnost sledování provázání větví mezi jednotlivými stromy apod.). 
Na druhou stranu v tomto období vzniká větší nebezpečí pádu dřevorubce na spadlých 
větvích, které jsou pod spadaným listím přehlédnutelné. 

3.7.2.1 Specifika při výrobě dříví motorovou pilou 

Nejdůležitější specifika při kácení listnatých dřevin vč. břízy lze shrnout do následujících bodů:  

(1) Doporučuje se kácení po svahu. Koruna je zpravidla více vyvinuta směrem po svahu. 
Po pokácení stromu směrem po svahu je vyšší jistota zabránění samovolného pohybu 
stromu, který je „brzděn“ větvemi – a to pro větší hustotu koruny a rozevírání větví. 

(2) Dodržovat zvýšenou pozornost při manipulaci s pokáceným stromem. V listnatých 
porostech je větší výskyt podrostu, který je pokáceným stromem zavalený a 
napružený.  

(3) Dobře zvažovat směr pádu s ohledem na skutečnost, že: 
a. koruna listnatých dřevin je zpravidla nepravidelná a její hmotnost je o 30 % 

větší než u jehličnatých dřevin,  
b. stromy s velkou korunou mohou strhnout při pádu další stromy, a to především 

na svazích. 
(4) Při kácení po svahu ponechávat vnější nedořez, neboť vyvinutá koruna po svahu může 

zvyšovat riziko předčasného pádu stromu, nebo rozštípnutí kmene před dokončením 
vnitřního nedořezu. Listnaté stromy se proto doporučuje kácet jako stromy vychýlené 
do směru pádu. 

(5) Sledovat během klínování stav koruny a provádět klínování stromu přerušovaně, neboť 
v koruně stromu jsou často suché větve a při otřesech během klínování hrozí riziko 
jejich pádu. 

(6) Používat kmenové spínače, neboť u břízy je vyšší pružnost než u smrku. Aby se 
zabránilo rozštípnutí oddenku, je možné provádět bělové zářezy, proříznutí střede 
kmene zápichem (zpravidla při výrobě cenných výřezů).  
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3.7.2.2 Specifika pro výrobu dříví harvestory 

Při výrobě dříví harvestory není ohrožena bezpečnost práce operátora v tak vysoké míře jako 
při práci s motorovou pilou. Přesto je nutné si uvědomit jiné skutečnosti. Při nasazení 
harvestorů pro výrobu dříví jsou odvětvovací nože primárně konstruovány pro jehličnaté 
dřeviny. Při odvětvování listnatých dřevin vznikají problémy s ohledem na vyšší tvrdost 
(hustotu) dřeva, silnější větve, křivost větví a především křivost kmene, který hůře prochází 
přes podávací válce a nože. Nicméně technickými úpravami hlavice v současné době se 
zlepšuje efektivita a kvalita při odvětvování tvrdšího dřeva listnatých dřevin. 

Návrh žebrovaných odvětvovacích nožů předložil např. Cacot a kol. (2016). Upravené nože 
byly testovány a byla potvrzena vyšší výkonnost při odvětvování stromů až o 21 %. Myšlenka 
spočívá ve snížení řezné síly při odřezávání větve pomocí co nejtenčí čepele. Dochází tak 
k minimalizaci kontaktní plochy mezi nožem a větví během řezu. To vede ke snižování tření a 
zvyšování napětí na dřevní vlákna během řezu. Na druhou stranu je zřejmé, že tenký nůž musí 
být dostatečně pevný, aby odolal zátěži při řezu. Aby se zabránilo ohýbání čepele (řezné hrany 
nože), jsou na noži umístěny žebra jako výztuhy. Testované parametry nože ve své studii 
podrobně uvádí Cacot a kol. (2016). Ve výsledcích testu např. uvádí, že při tloušťce čepele 3 
mm a tloušťce nože 8 mm docházelo k deformaci čepele při průměru větví 75 mm; při tloušťce 
čepele 3 mm a tloušťce nože 10 mm docházelo k deformaci čepele při průměru větví 10 mm. 
Tloušťka žebrování byla 2 mm. 

Problémy při odvětvování listnatých dřevin vznikají nejen v závislosti na hustotě (tvrdosti) 
dřeva, ale i v závislosti na křivosti kmene. Inovativním prvkem je zkracování vzdálenosti mezi 
horním a spodním párem odvětvovacích nožů nebo ve využívání teleskopického posuvu 
kmene v těžební hlavici, ve které je stále kmen jedním párem nožů v pevném úchopu (Krilek a 
kol. 2018). 

3.7.3 Výkonnost práce při výrobě dříví z břízy 

Výkonnost práce je standardně dohadována z normativních časů, které zahrnují čas 
jednotkový, dávkový, směnový a čas obecně nutných přestávek. Normativní časy vychází z 
předpokladu, že práce je prováděna jedním pracovníkem (dřevorubcem), který je pro výkon 
práce řádně vybavený a kvalifikovaný.  

Výkonnost práce při těžbě dříví (obr. 3.4.2) je vypracována pro druhý vzrůstový stupeň. Při 
těžbě dříví v I. nebo III. vzrůstovém stupni je upravován normočas koeficientem 0,85 pro první 
vzrůstový stupeň nebo 1,20 pro třetí vzrůstový stupeň na základě bonitního stupně. Pro břízu 
se rozlišují tři bonitní stupně. První vzrůstový stupeň se používá pro porosty zařazené do 
prvního bonitního stupně; druhý vzrůstový stupeň pro porosty zařazené do druhého bonitního 
stupně a třetí vzrůstový stupeň se používá u porostů zařazených do třetího bonitního stupně. 
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3.7.3.1 Spotřeba času a výkonnost práce při výrobě dříví konvenčními technologiemi 

 
Obrázek 3.4.2: Spotřeba času a výkonnost při výrobě surových kmenů v celých délkách v kůře 

z břízy (vypracováno ze zdroje: Nouzová a Nouza 2001). 
 

 
Obrázek 3.4.3: Výkonnost práce a objem výroby rovnaného dříví z břízy (vypracováno ze 

zdroje: Nouzová a Nouza 2001) 
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Při výrobě rovnaného dříví je v normách vycházeno z tloušťky středního kuláče. Spotřeba času 
na výrobu rovnaného dříví zahrnuje kácení stromů, odvětvování stromů, označování kmene 
nebo jeho částí v místě krácení, snášení rovnaného dříví do vzdálenosti 20 m a zajištění hráně. 
Normativ a následná výkonnost výroby rovnaného dříví vychází z počtu kuláčů v prostorovém 
metru. 

Výkonnost práce v obr. 3.4.3 je stanovena pro standardní výrobní podmínky. V případě 
odchylek od normálních pracovních podmínek, které mají podstatný vliv na změnu spotřeby 
času, jsou normativy a z nich vyplývající výkonnost práce, upracovány procentními normativy. 

3.7.3.2 Spotřeba času a výkonnost práce při výrobě dříví harvestorovou technologií 

Výkonnost práce klesá při kácení stromů v porostech s podrostem se snahou o jeho zachování 
o 6 – 17 % v závislosti na hustotě porostu. Celková výkonnost při holosečném způsobu 
hospodaření je snížena o 10 – 30 % opět v závislosti na hustotě porostu (Niemistö a kol. 2012). 
Výkonnost práce se tak pohybuje od 15 do 29 m3/mth v čistých březových porostech a 13 – 
21 m3/mth v lesních porostech, kde je zachován smrkový podrost (obr. 3.4.4). 

 

 
Obrázek 3.4.4: Výkonnost práce v závislosti na objemu těženého kmene a hustotě lesního 

porostu (600 – 1200 ks/ha). 1 – Výkonnost práce v březových porostech se 
smrkovým podrostem; 2 – výkonnost práce v březových porostech bez 
smrkového podrostu (vypracováno ze zdroje: Niemistö a kol. 2012) 
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Průměrná výkonnost malovýkonového harvestoru může v březových plantážích dosáhnout 
4,82 m3/mth  (max. až 6,2 m3/mth) při průměrném objemu těženého kmene 0,06 m3 (Zimelis 
a kol. 2017). Průměrná výkonnost při nasazení vysokovýkonových harvestorů se pohybuje na 
hranici 18,1 m3/mth při průměrném objemu středního těženého kmene 0,60 m3 (Mizaras a 
kol. 2013). Podrobnější údaje o výkonnosti práce vysokovýkonového harvestoru v závislosti na 
objemu těženého kmene uvádí obr. 3.4.5.   

Vzhledem k tomu, že se jsou všechny výše uvedené hodnoty uvedené v motohodinách, je 
nezbytné do výkonnosti započítat další směnové a dávkové časy, které činí 25 % z normového 
času, tzn. že výkonnost práce se tak pohybuje u studie Niemistö a kol. (2012) v čistých 
březových porostech v intervalu od 11,5 do 24,5 m3/Nh při intervalu objemu těženého kmene 
od 0,1 do 0,25 m3 a u studie Mizaras a kol. (2013) v rozpětí od 9,4 do 19,6 m3/Nh při intervalu 
objemu těženého kmene od 0,1 do 1,0 m3. U druhého autora je nutné upozornit, že zastoupení 
břízy se pohybovalo od 2,6 do 41,4 %. Bříza tak byla ve sledovaných porostech vedlejší 
vtroušenou (zastoupení ˂ 10 %) nebo přimíšenou dřevinou (zastoupení 10–40 %), kde opět 
hlavní zastoupení tvořil smrk. 

 

 
Obrázek 3.4.5: Výkonnost práce vysokovýkonového harvestoru při výrobě břízy (vypracováno 

ze zdroje: Mizaras a kol. 2013) 
 

Česká republika nemá vypracovanou studii pro výrobu březového dříví harvestory. Normy, 
které byly vytvořeny pro výrobu dříví harvestory (Dvořák a kol. 2012), jsou zpracovány 
především pro jehličnaté dřeviny. S listnatými dřevinami (buk do 50 let věku a bříza) je 
v normě počítáno pro případ, že jsou dřevinou vtroušenou a normu resp. výkonnost je tak 
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možné snížit procentní úpravou o 2 %. Výkonnost práce při nasazení harvestoru se tak 
pohybuje od 1,9 do 20,4 m3/Nh při objemu těženého kmene do 1 m3 (tab. 3.4.2). 

Výkonnost práce harvestoru při výrobě jehličnatého dříví je vždy vyšší než při zpracování 
listnatého. Při porovnání výroby březového vs. smrkového dříví může být výkonnost práce o 
29–72 % vyšší v závislosti na objemu těženého kmene (Mizaras a kol. 2013).  

Výkonnost práce při zpracování březového dříví harvestory se zvyšuje se zastoupením břízy 
v lesních porostech a s rostoucím objemem těženého kmene. Nejnižší výkonnost práce je 
vykazována v lesních porostech, kde je bříza pouze vedlejší vtroušenou dřevinou se 
zastoupením do 10 %. 

Mírně vyšší výkonnost je vykazována v lesních porostech, kde je bříza dřevinou vedlejší 
přimíšenou. Více než 100% výkonnosti práce může být dosahováno v březových 
monotokulturách nebo plantážích ve srovnání s výrobou březového dříví jako přimíšené nebo 
vtroušené dřeviny v porostu (obr. 3.4.6).   

Tabulka 3.4.2: Výkonové normy pro těžbu dříví harvestorem 
Výrobní fáze:  Těžba dříví 
Pracovní operace: Kácení, odvětvování, měření, druhování  
Pracovní prostředek: Středně- a vysokovýkonový harvestor 
Druh těžby:  Předmýtní a mýtní úmyslná 
Počet pracovníků:  1 
Dřevina:  SM, JD, vtroušená BK do 50 let, BR 
Výroba:  Sortimenty  

Evidenční číslo normy 

Objem těženého 
kmene Spotřeba času Výkonnost práce 

(m3) (Nh/m3) (m3/Nh) 
Číselné označení 1 2 

2001 do 0,09 0,52 1,9 
2002 0,10 – 0,14 0,25 4,1 
2003 0,15 – 0,19 0,19 5,4 
2004 0,20 – 0,29 0,14 7,3 
2005 0,30 – 0,49 0,10 10,2 
2006 0,50 – 0,69 0,07 14,6 
2007 0,70 – 0,99 0,06 17,0 
2008 nad 0,99  0,05 20,4 
(Vypracováno ze zdroje: Dvořák a kol. 2012) 
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Obrázek 3.4.6: Výkonnost práce harvestorů v lesních porostech se zastoupením břízy 

(zpracováno ze zdrojů (1) (2) Niemistö a kol. 2012, (3) Mizaras a kol. 2013, (4) 
Dvořák a kol. 2012). 

3.7.4 Závěr 

Výkonnost práce při výrobě březové dříví nebyla dosud v České republice analyzována, 
protože její zastoupení činí 2,8 % a ve většině lesních porostů ji lze považovat za dřevinu 
vedlejší vtroušenou. Za význam hospodářskou dřevinu jsou různé druhy břízy považovány 
např. ve Finsku, Rusku, Litvě, Lotyšsku. Ze zkušeností těchto států (především Finska) je 
v současné době možné vycházet i při výrobě březového dříví a analýze výkonnosti práce u 
nás. Ve výše uvedených státech je bříza zpracovávána především harvestorovou technologií. 
Bříza společně např. s bukem (cca do 50 let věku) patří mezi jedny z mála listnatých dřevin, 
které lze téměř bez problému zpracovávat harvestorovou technologií (Dvořák a kol. 2012). 
Využívání harvestorové technologie v listnatých porostech, pro které nejsou harvestory 
primárně určeny, je podmíněno nedostatkem pracovních sil pro těžbu dříví a zajištěním vyšší 
bezpečnosti práce při těžbě dříví.  

Zahraniční studie uvádí vyšší výkonnost harvestorové technologie, než je uváděna v ČR. Nižší 
výkonnost práce lze vysvětlit jistými faktory, mezi které patří nižší zkušenosti a kvalifikace 
operátorů než ve skandinávských zemích, jiná struktura druhové skladby lesů a jiné vlastnosti 
dřevin (především vyšší větevnatost), vyšší počet vyráběných sortimentů na stejném pracovišti 
(porostu). Tyto faktory se neodráží pouze na výrobě břízy, ale i jehličnatého dříví. Výkonnost 
harvestorové technologie je například ve skandinávských zemích až 10x vyšší než při ruční 
výrobě, zatímco v ČR pouze 3–6x vyšší v závislosti na objemu těženého kmene. 
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3.8 Obchod s březovým dřívím a jeho využití 

Nejvíce je bříza, s ohledem na svoje zastoupení, využívána v severoevropských státech a 
Rusku. Dříví je vyráběno pro palivo, dále zpracováváno v celulózo-papírenském průmyslu a při 
výrobě aglomerovaných materiálů. Silnější dimenze se pak používají pro výrobu krájených dýh 
a pro výrobu různých typů překližek. Ruské, běloruské a ukrajinské březové překližky a také 
ruskou březovou spárovku nabízí v současné době na domácím trhu několik firem (Reisner, 
Zeidler 2010). Nábytkářská obchodní firma IKEA přišla jako jedna z prvních na trh s dýhovaným, 
překližkovým a také masivním březovým nábytkem. 

Bříza dosahuje vyššího zhodnocení v zemích, kde má dominantní zastoupení a dorůstá 
dimenzí, ze kterých je možné produkovat kvalitnější (cenné) kulatinové sortimenty. Jde hlavně 
o nordické a pobaltské krajiny a Rusko. Z celosvětového hlediska je třeba jmenovat i oblast 
Severní Ameriky. Bříza je momentálně „módní dřevinou“ jako všechny světlé/bílé tvrdé 
dřeviny s výrazným uplatněním na trhu s překližkami. Také je významným vstupem pro výrobu 
„spárovky“. V některých regionech březová překližka v podstatě tržně vytlačila bukovou 
překližku. V regionech střední Evropy je majoritní využití vlákninových březových sortimentů 
zpracovávaných celulózo-papírenským průmyslem. 

3.8.1 Situace v Rusku a Číně 

UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) region zahrnuje země Evropy, 
ale i země Severní Ameriky (Kanada a Spojené státy americké), Střední Asii (Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Tadžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) a Západní Asii (Izrael). Pravidelně vydává 
zprávu o trhu s výrobky ze dřeva (Forest Products Annual Market Review). V aktuální zprávě 
se uvádí, že dub je stále „nejmódnějším“ druhem tvrdého dřeva, které pochází z regionu 
UNECE. Bříza, na druhou stranu, je v regionu CIS (Commonwealth of Independent States) 
nejvíce vyváženým druhem tvrdého řeziva (UNECE/FAO, 2018, s. 51). Ruská federace vyvezla 
v roce 2017 celkem 1,7 miliónu m³ řeziva, což je o 11,7 % více než v roce 2016. Vývoz do Číny 
byl 1,27 miliónu m³, což představuje nárůst o 10,2 % v porovnání s rokem 2016 a největší 
množství ruského řeziva dopraveného do Číny. Bříza, lípa a dub se podílejí 80 % na celkovém 
vývozu tvrdého řeziva z Ruské federace v roce 2017, bříza s nejvyšším podílem – 45 % 
(UNECE/FAO, 2018). Rusko vyrobí ročně okolo 3,7 mil. m³ březové překližky, z toho její export 
představuje přibližně 30 %. 

Více než polovinu evropského exportu překližky z tvrdého dřeva tvoří březové překližky 
vyrobené ve Finsku a pobaltských zemích. Hlavní destinací, kam export směřoval, byla 
Korejská republika (UNECE 2018, s. 68). 

Asie a Tichomoří nadále dominují obchodu s tropickým tvrdým řezivem, kde je Čína největší 
světový dovozce a Thajsko a Malajsie jsou hlavními vývozci. Asi 55 % dovozu řeziva do Číny 
pochází z tropických zemí, její dovoz tropického řeziva do Číny se zvýšil o 29 % v roce 2016 (na 
6,6 milionů m³) a o 1,5 % v roce 2017 (na 6,7 milionů m³). Růst čínské poptávky po tropickém 
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řezivu reaguje na pokles dostupnosti tropické kulatiny (když její producenti zavedli omezení 
vývozu kulatiny) a rostoucí výrobní náklady v Číně, které zapříčinili, že dovážené tropické 
řezivo je konkurenceschopnější než řezivo vyráběné na domácím trhu. 

Rostoucí poptávka po tvrdém řezivu je stále více ovlivňovaná spotřebou v čínském sektoru 
interiérových truhlářských a nábytkářských produktů, který táhne rychle rostoucí domácí 
střední třída (UNECE, 2018, s. 57-58). 

Ruský prodej březové dýhárenské kulatiny do Číny vzrostl v roce 2017 o 23 % na 1,6 milionu 
m³. Ruská vláda přijala opatření na ochranu výrobců překližky a pravděpodobně brzy zavede 
kvóty na vývoz březové dýhárenské kulatiny (UNECE 2018, s. 68). 

3.8.2 Situace s březovou kulatinou na polském trhu 

Lachowicz a kol. (2016) publikovali údaje o polském trhu s březovou kulatinou. Uvádí, že 
největší objem březového dříví (66 %) se získává a manipuluje ze sortimentů 
středněrozměrných S (průměr bez kůry 5 cm a více na čepu a do 24 cm na čele) a 
malorozměrných M (14 %). Březová dřevní surovina klasifikovaná jako velkorozměrová W tvoří 
asi 20 %. Další zajímavé informace jsou uvedeny heslovitě v následujících bodech: 

• Ve struktuře sortimentů dominují tržby ze sortimentů středních rozměrů (S2; 
výroba buničiny, dřevoštěpkových desek apod.). Výnosy z prodeje všech 
sortimentů třídy S2 představují více než 50 % příjmů z prodeje březového dříví. 

• Významným problémem z pohledu producentů a kupujících je značné kolísání cen 
některých tříd březových sortimentů. Možné snížení dodávek dříví této dřeviny v 
budoucnosti může tento jev zhoršit. 

• Průměrné prodejní ceny surového březového dříví jsou na polském trhu nižší než 
ceny producentů v sousedních zemích. Rozdíly (v mínusech) jsou až 20 % a vztahují 
se ke kulatině v různých kvalitativních a rozměrových třídách.  

• Výjimečně vysoká průměrná technická kvalita březového dříví v Polsku se neodráží 
v získání vyšších cen za 1 m³ suroviny v rámci vnitřního trhu. 

• Výrazné zvýšení poptávky po speciálním typu vlákna na produkci vícero výrobků s 
mimořádnou pevností (tzv. výrobky z polymerů) a taktéž textilních materiálů se 
speciálními izolačními vlastnostmi, jako i na výrobu určitých druhů papíru a lepenky 
budou stimulovat poptávku po březovém dříví v budoucnosti. 

3.8.3 Využití březové kůry a mízy 

Pokrok dosažený v chemii a bioaktivitě produktů extrahovaných z březové kůry představuje 
studie Krasutskeho (2006). Zabývá se aplikacemi při výrobě přírodních produktů z březové 
kůry ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském odvětví, jako i aplikacemi při 
prevenci a léčbě rakoviny, HIV a jiných lidských patogenů. Uvádí také nové přístupy pro 
syntézu potenciálních cenných triterpenoidních derivátů z březové kůry. 
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Staniszewski, P. a kol. (2018) publikovali článek o využití březové mízy. Uvádí, že současná 
móda zdravého životního stylu umožňuje komercionalizaci mnohých činností souvisejících s 
lesním hospodářstvím. Lesní prostředí s relativně nízkou úrovní používání chemických látek 
(zejména v porovnání s konvenčním zemědělstvím) může poskytnout množství jedlých anebo 
léčebných výrobků a užitků, které splňují i přísné normy (např. ekologického zemědělství). 
Jednou z těchto surovin je březová míza. V současnosti je zaznamenaný rostoucí zájem o tento 
produkt v Polsku. Předtím byl většinou dovážený, v současnosti se stále častěji získává ze 
stromů rostoucích i v lesích Polska, resp. z okolních regionů. Komerčnímu využití březové mízy 
předchází vědecký výzkum. Je potřebné rozvinout principy sběru mízy s ohledem na jeho 
dopad na přírodní prostředí. Ve studii jsou prezentované výsledky výzkumu o vlivu věku břízy 
na intenzitu toku mízy. Bylo zjištěno, že hodnota toku mízy u 35 letých stromů byla 3,6 litru za 
den, zatímco u 80 letých to bylo 4,7 litru denně. Rozdíly však nebyly statisticky významné. 

 

Výsledky analýzy literárních zdrojů jsou dále v souvislostech uvedeny i v následujících 
kapitolách. 
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4 Možnosti využití březového dříví ve výrobcích s vyšší přidanou 
hodnotou 

4.1 Tržní situace s březovým dřívím a výrobky ze dřeva břízy v ČR 

4.1.1 Sortimenty surového dříví břízy 

Průměrná odbytová situace sortimentů surového dříví břízy v České republice je nejlepší pro 
palivové dříví, odbyt vlákninových sortimentů je horší a jeho cena je tažena cenou tvrdého 
palivového dříví. Poptávka po kulatinových sortimentech břízy je v České republice od 
pilařských provozů a výrobců plošných materiálů nízká. Z rozhovorů s dotčenými pracovníky 
vyplývá, že je v České republice nízký potenciál dodávek březové kulatiny, a proto zpracovatelé 
tuto dřevinu ani nepoptávají. Na druhou stranu, zpracovatelé bukové dřevní suroviny jsou 
schopni většinou zpracovat i březovou vstupní surovinu, jak vyplynulo např. z rozhovorů 
s pracovníky společnosti ALFA Plywood (výroba překližek). 

Potenciál využití a vlastnosti březové dřevní jsou často srovnávány s bukovou dřevní surovinou 
a v řadě případů využití jsou tyto dřeviny zaměnitelné. Tabulka 4.1 uvádí průměrné zjištěné 
ceny základních skupin sortimentů surového dříví pro břízu a buk na lokalitě odvozní místo. 
Ceny buku v Kč bez DPH v tabulce 4.1 zároveň korespondují s cenami buku zveřejněné Českým 
statistickým úřadem pro 3Q 2019, přičemž jde o období vzorkované v průběhu řešení projektu. 
Další informace o cenách dříví jsou uvedeny v tab. 11.1 (viz kap. 11.1 týkající se metodických 
východisek ekonomického modelování). 

Tabulka 4.1: Průměrné zjištěné ceny sortimentů dříví na českém trhu v Kč (lok. OM, 3Q 
2019) 

Dřevina 
Jakostní třída sortimentů a cena za 1 m3 

Kulatina III. A/B/C/D Vlákninové dříví V. Palivové dříví VI. 

Bříza 1 500,-- 1 150,-- 1 100,-- 

Buk 1 750,-- 1 305,-- 1 150,-- 

 

4.1.2 Výrobky ze dřeva břízy 

Aktuální středoevropský vývoj měnících se lesnických struktur způsobený kalamitami, tlakem 
veřejnosti a změnami klimatu vybízí k hledání alternativ v dřevozpracujícím průmyslu. Díky 
tomu se nabízí možnost zhodnocení dřevin, kterým doposud nebyl přikládán takový význam 
při jejich využití. 
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Účelem šetření uskutečněného ve 4Q roku 2019 bylo analyzovat tuzemský trh a porovnat 
produkty vyráběné z břízy bělokoré a buku lesního. Důvodem zahrnutí uvedených dřevin je 
možnost zaměnitelnosti těchto dřevin u značné části výrobků ze dřeva. Šetření poskytuje 
opačný pohled na „hodnotu březového dříví“. Kap. 4.1.1 poskytuje pohled ze strany 
producentů dříví, tedy lesních majetků; a jak z této kapitoly vyplývá, získat reprezentativní 
ceny sortimentů březové dříví je dnes problematické. Tato kap. 4.1.2 poskytuje cenové 
srovnání vybraných březových a bukových produktů, což může poskytnout pohled na hodnotu 
těchto produktů. Dá se potom předpokládat závislost hodnoty produktů dané dřeviny na 
hodnotě její vstupní suroviny (při srovnatelných nákladech v souvisejícím dodavatelsko-
odběratelském řetězci). 

Do tohoto šetření byly zahrnuty firmy, které produkty na území České republiky přímo vyrábí 
a firmy zabývající se jejich distribucí v ČR. V případě distributorů nebyla zjišťována země 
původu dřeva v daném produktu. Předmětem bylo zjištění ceny a dostupnosti vybraných 
komodit produktů. Tyto musely splňovat předem stanovená kritéria. Hlavním kritériem byl 
druh dřeviny, ze které je produkt vyroben. Dále byl stanoven sortiment šetřených produktů 
tak, aby poskytnul reprezentativní vzorek materiálů nejvíce používaných v další průmyslové 
výrobě. Jednotlivé produkty se používají jako truhlářský polotovar, obalový materiál, deskový 
materiál ve stavebnictví apod. Všechny produkty byly poptávány v maloobchodním množství, 
cena se vztahuje k lokalitě skladu prvovýrobce nebo distributora/prodejce. 

V tabulce č. 4.2 jsou v levém sloupci uvedeny poptávané produkty, pravá část je dále rozdělena 
do dvou sekcí podle dřevin – bříza a buk. V každé z nich jsou pak zachyceny průměrné zjištěné 
ceny od prvovýrobců a dodavatelů. Poslední údaj také doplňuje počty subjektů/respondentů, 
kteří danou komoditu ve svém portfoliu nabízejí, resp. od kterých byla získána informace o 
ceně produktu.  

V rámci šetření bylo osloveno 51 tuzemských dřevozpracujících a/nebo distribučních firem – 
viz tabulka 4.3. Z celkového počtu oslovených subjektů poskytlo odpověď 18 firem zabývajících 
se dřevařskou prvovýrobou některého v tabulce uvedeného sortimentu produktů. Firem 
zabývajících se distribucí poptávaných produktů používaných pro další zpracování odpovědělo 
23. Celkem 10 firem z vybraného vzorku buď neodpovědělo vůbec, nebo žádný z uvedených 
produktů nebyli schopni dodat (oslovení nebylo relevantní – NR). 

Prvním a zároveň nejlépe dostupným produktem je truhlářské řezivo neomítané. Truhlářské 
řezivo první jakosti vzniká dělením pilařských výřezů a dále je sušeno na požadovanou vlhkost 
8-10 %. Je to vstupní surovina pro výrobu spárovek a dalších nábytkářských polotovarů. Řezivo 
bylo zvoleno ve dvou tloušťkách 32 a 53 mm, což jsou nejvíce používané rozměry. Na tento 
produkt odpovědělo velké množství dotazovaných. Cena byla u různých výrobců této 
komodity rozdílná až o jednotky tisíc korun, a to vždy u všech položek ve stejném poměru. 
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Toto může být zapříčiněno levnějším lokálním zdrojem suroviny nebo účelovým snížením ceny 
z důvodu snazší prodejnosti produktu, ale i dalšími důvody. 

Tabulka 4.2. Výsledky šetření cen vybraných produktů ze dřeva břízy a buku 

 

Druhá skupina produktů zahrnuje masivní lepené desky, takzvané spárovky. Ty se vyrábí s 
průběžnou lamelou, nebo provedení cink (délkově napojené lamely). Tloušťky spárovek byly 
zvoleny 18 a 40 mm, tyto se nejvíce používají k výrobě nábytkových korpusů a pracovních 
desek. Spárovka z buku vyšla levněji od distributorů než od prvovýrobců, což je 
pravděpodobně způsobeno kupní silou velkoodběratelů, případně možnou nákladnou 
výrobou v případě tuzemskými malovýrobců. Březová spárovka byla ze všech produktů 
nejméně dostupný artikl. Toto je zapříčiněno jeho nízkou poptávkou zákazníkem. Díky slabé 
nabídce ve všech dotazovaných firmách, byl tento artikl tázán také jako zakázkový produkt. V 
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tomto případě byly ceny téměř dvojnásobné, pravděpodobně díky vysokým nákladům 
promítnutým do nízkého poptávaného množství. Příkladem je cena distributorů u březové 
spárovky cink 40 mm, která je nepoměrně vysoká. 

Tabulka 4.3. Výsledky šetření cen vybraných produktů ze dřeva břízy a buku 

 

Třetí skupina produktů zahrnuje překližované materiály, a to překližky (PDP = překližovaná 
deska překližka) a laťovky. Překližky jsou kompozitní materiály na bázi dřeva vyrobené 
minimálně ze tří a více vrstev dýh. Laťovky jsou překližované desky, skládající se z laťovkového 
středu, který je z obou stran odýhován jednou nebo dvěma konstrukčními (loupanými) 
dýhami. Překližka byla zvolena v tloušťce 18 mm, v několika variantách využití a povrchové 
úpravě. Pro březovou surovinu (BR) byly zvoleny 3 typy překližek a jedna varianta laťovky. Pro 
bukovou variantu byla vybrána nejpoužívanější komodita pro truhlářskou výrobu tloušťky 18 
mm. Výroba laťovek a překližek z buku a břízy je specifický proces, kterým se v České republice 
zabývá malé množství specializovaných firem. Distribuční firmy tuto komoditu od prvovýrobců 
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nabízejí a mnohdy se setkáváme s rozdílnými cenami toho samého produktu u různých 
distribučních firem. U prvovýrobců je zjištěno, že produkt vyrábí na území ČR převážně z 
tuzemské suroviny. U distributorů nebylo prokazatelně zjištěno, zda se vždy jedná o 
tuzemskou výrobu či zda byl produkt importován. Podstatné je také zmínit, že v tuzemsku 
nefunguje žádná velkokapacitní výroba PDP, přičemž jsou importovány ze severských zemí či 
z Ruska.  

Z výsledků je zřejmé, že nejvíce dostupným a tím pádem i používaným produktem u březové 
suroviny, jsou překližky. Tyto mají vysoké využití v nábytkářství i stavebnictví kvůli jejich kvalitě 
a nižší ceně. Nejméně dostupným artiklem jsou březové spárovky. Bukové komodity 
zaznamenávají vyrovnanou nabídku, což je pravděpodobně podmíněno tím, že je zákazník na 
tento produkt zvyklý. Výsledky šetření dále ukazují, že ceny produktů z březového dříví nejsou 
výrazně nižší než z bukového dříví. Je tedy málo pravděpodobné, že by se dala očekávat 
významně nižší cena březových sortimentů surového dříví (jako vstupního materiálu) ve 
srovnání s bukovými sortimenty – byť pro potvrzení této hypotézy by bylo třeba provést další 
systémová šetření, i s ohledem na někdy nelogické chování trhu se sortimenty surového dříví. 

4.2 Vliv barevného odstínu masivního dřeva břízy na potenciální 
rozhodování zákazníků 

Informace uvedené v této podkapitole čerpají z publikovaného článku ve sborníku 
z mezinárodní konference organizované WoodEMA, i.a. na téma: Sustainability of Forest-
Based Industries in the Global Economy, která se konala v roce 2020. Článek byl dedikován na 
řešený projekt Grantové služby a obsahuje podrobnější informace ve srovnání s obsahem této 
podkapitoly. 

Citace článku: Dudík, R., Borůvka, V., Zeidler, A., Palátová, P.: The Influence of Colour Shades 
of Solid Birch Wood on the Potential Customers´ Decision-making. In Sustainability of Forest-
Based Industries in the Global Economy. WoodEMA, i.a. Vinkovci, Croatia, September 11th – 
13th 2020; 65-70. 

Změna pohledu na břízu od plevelné dřeviny po alternativně hospodářskou dřevinu je v České 
republice možná. Nutné je však poskytnout jasné informace o možnostech zpracování dřeva 
břízy do výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Dá se očekávat, že potenciální budoucí poptávka 
dřevozpracujících podniků po kvalitním březovém dříví bude motivovat vlastníky lesů k cílené 
výchově březových porostů jako předpokladu dosažení kvalitních sortimentů surového dříví. 
Více o postavení břízy v dřevozpracujícím průmyslu České republiky popisuje také Borůvka et 
al. (2019). 

Důležité je zhodnocení potenciálu tepelně upraveného masivního dřeva břízy pro uvažované 
použití například v nábytkářském průmyslu. Tento potenciál má dvě roviny. Na jedné straně 
je nutné se zabývat fyzikálními a mechanickými vlastnostmi dřeva, které jsou důležité pro jeho 
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zpracování a použití. Na druhé straně je důležitý obchodní potenciál výrobku využívajícího 
tepelně upravené dřevo břízy, přičemž úspěšný prodej takového výrobku je také 
ekonomickým potvrzením správného rozhodnutí takové dřevo využít.  Z pohledu zákazníků 
byla zjišťována a vyhodnocena potenciální atraktivnost barevného vzhledu vybraných vzorků 
dřeva břízy. Průzkum. resp. provedené dotazníkové šetření tedy rovněž z marketingového 
hlediska hodnotí, do jaké míry jsou barevné změny tepelně upraveného dřeva břízy pro 
zákazníka zajímavé. 

Obrázek 4.1 ukazuje barevné spektrum tepelně upraveného masivního dřeva břízy, které bylo 
využito v rámci dotazníkového šetření. Vzorek (I) představuje referenční vzorek dřeva břízy 
bez tepelné úpravy. Barevné změny u ostatních vzorků jsou výsledkem různého stupně 
tepelné úpravy dřeva. Popis s struktura vzorků je následující: 

I. Masivní dřevo – bez tepelné úpravy (BR-SW-REF) – nejsvětlejší odstín  

II. Masivní dřevo – tepelně upraveno: 160 °C / 3 h (BR-SW-160-3). 

III. Masivní dřevo – tepelně upraveno: 170 °C / 3 h (BR-SW-170-3). 

IV. Masivní dřevo – tepelně upraveno: 180 °C / 3 h (BR-SW-180-3). 

V. Masivní dřevo – tepelně upraveno: 190 °C / 3 h (BR-SW-190-3). 

VI. Masivní dřevo – tepelně upraveno: 200 °C / 3 h (BR-SW-200-3) – nejtmavší odstín. 

 

 

Obrázek 4.1: Barevné spektrum tepelně upraveného masivního dřeva břízy 

Výsledky provedené marketingové analýzy ukázaly z pohledu zákazníků vyšší atraktivnost 
tepelně upraveného dřeva břízy ve srovnání s referenčními vzorky bez tepelné úpravy. Lze 
vysledovat vysokou preferenci středně tmavých odstínů tepelně upraveného masivního dřeva 
ve srovnání se světlými (zahrnující i referenční vzorky bez tepelné úpravy) a nejtmavšími 
odstíny. Uvedené výsledky rovněž ukazují větší preferenci světlejších odstínů při zakoupení 
doplňku vybavení bytu/domu než v případě prvního vybavení nového bytu/domu. Zde však 
zjištěné rozdíly nebyly statistický významné. 
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5 Analýza dat o produkčních schopnostech březových porostů 

5.1 Analýza dat o březových porostech získaných z LHP 

5.1.1 Odhad produkčního potenciálu břízy – základní vyhodnocení 

Cílem byla analýza dat LHP o březových porostech v PLO 28, 29, 39 a 40, které poskytnul 
zadavatel projektu v roce 2019. 

Bříza se vyskytuje v porostech se širokým spektrem různých vlastností a je zřejmé, že 
formulovat jeden univerzální model pro produkci břízy by bylo nedostatečné. V této kapitole 
jsou pomocí grafických metod popisné statistiky prozkoumány faktory ovlivňující výškový a 
tloušťkový růst břízy. Vzhledem k různé rychlosti nástupu zralosti březových porostů byly 
analýzy provedeny samostatně pro porosty 3., 4. a 5. věkové třídy. Podkladem byly údaje z 
lesních hospodářských plánů pro výběr porostů s nenulovým zastoupením břízy. 

Pro eliminaci vlivu stáří porostu v rámci věkových tříd byly střední výšky i tloušťky březové 
složky ve všech porostech vyrovnány Korfovými růstovými funkcemi a pro každý porost byly 
určeny rozdíly skutečné výšky, resp. tloušťky, a hodnot modelových. Tyto rozdíly byly poté 
použity k analýze vlivu vlastností porostů na jejich růst a jsou vyneseny na svislé ose u dále 
uvedených obrázků v příloze – viz kap. 17.1. 

Vysvětlujícími proměnnými byly: edafické kategorie, lesní vegetační stupně, podíl břízy v 
porostu, podíly nejčastěji se vyskytujících doprovodných dřevin, tj. smrku, buku a jedle v téže 
etáži. Podíly dřevin byly zatříděny do tříd po 10 procentech. Grafické znázornění výsledků 
základního vyhodnocení odhadu produkčního potenciálu břízy je uvedeno v kap. 17.1. na 
obrázcích 17.1 až 17.36. 

5.1.2 Růstové modely břízy 

5.1.2.1 Metodika 

Cílem byla analýza dat LHP o březových porostech v PLO 28, 29, 39 a 40, které poskytnul 
zadavatel projektu v roce 2019. 

Obsahem tohoto souboru jsou výsledky modelování časového vývoje základních taxačních 
veličin, jmenovitě výšky, výčetní tloušťky a objemu středního kmene. Dále je vyhodnocen vývoj 
vztahu růstu břízy k růstu ostatních důležitých dřevin. 

Data pro výše uvedené analýzy byla získána z lesních hospodářských plánů. U porostů 
víceetážových byla brána do úvahy pouze horní etáž. Pokud přes porost procházela hranice 
mezi dvěma ekologickými řadami, byla pro analýzy použita pouze data pro ekologickou řadu 
zaujímající více než 50 % výměry porostu. To samé platí pro edafické kategorie. 
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Pro modelování taxačních veličin byla použita Korfova růstová funkce 

( ) 
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kde t je stáří porostu a A, k a n jsou parametry funkce. Běžný přírůst dané veličiny byl 
modelován pomocí první derivace Korfovy růstové funkce, tj. 
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Věk kulminace běžného přírůstu byl určen pomocí vzorce  

1
1

−= n

n
kt  (4) 

a věk kulminace přírůstu průměrného jako 

1
2

−= n kt . (5) 

Parametry Korfovy funkce pro porosty členěné podle ekologických řad, kategorií a lesních 
vegetačních stupňů byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců a jsou uvedeny v tabulkách 
5.1, 5.2 a 5.4 – 5.7. Grafické znázornění těchto modelů je uvedeno na obrázcích 17.37 až 17.72 
v příloze – viz kap. 17.2. 

5.1.2.2 Výsledky – výška 

Tabulka 5.1: Parametry Korfovy růstové funkce pro výšku břízy, věk kulminace běžného (t1) 
a průměrného přírůstu (t2). Členění podle ekologických řad.  

Ekol. řada LVS A k n t1 t2 
kyselá 3 26,44 19,463 1,9905 9,99 20,03 

4 31 11,941 1,8576 8,76 18,03 
5 29,76 22,262 2,0078 10,88 21,73 

3 – 5 28,21 25,478 2,0579 10,79 21,34 
oglejená 3 30,95 26,696 2,1031 10,01 19,64 

4 42,05 5,614 1,6172 7,51 16,37 
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5 42,92 4,899 1,5823 6,96 15,32 
3 – 5 32,75 18,56 1,9748 9,96 20,02 

živná 3 34,11 10,171 1,7949 8,87 18,50 
4 37,28 7,548 1,7007 8,39 17,90 
5 35,84 8,058 1,7196 8,55 18,17 

3 – 5 35,23 7,854 1,7313 7,91 16,75 

Tabulka 5.2: Parametry Korfovy růstové funkce pro výšku břízy, věk kulminace běžného (t1) 
a průměrného přírůstu (t2). Členění podle edafických kategorií. 

Edaf. 
kategorie LVS A k n t1 t2 

K 3 30,57 13,309 1,8649 9,70 19,94 
4 29,62 12,178 1,888 8,16 16,69 
5 31,55 13,491 1,8829 9,30 19,05 

3 – 5 30 14,912 1,9201 9,28 18,86 
O 3 30,43 29,509 2,1375 10,05 19,60 

4 37,8 4,977 1,6196 6,12 13,33 
5 87,59 1,691 1,3122 2,25 5,38 

3 – 5 31,66 20,827 2,0235 9,76 19,42 
B 3 40,09 6,759 1,6745 7,91 17,00 

4 31,97 13,931 1,8779 9,80 20,10 
5 35,26 9,513 1,7593 9,23 19,43 

3 – 5 31,98 11,873 1,8511 8,88 18,30 

Obrázek 17.37 v kap. 17.2 znázorňuje růstový model pro výšku březové složky porostů 
nacházejících se v edafické kategorii K, v 3. lesním vegetačním stupni. Malé kroužky znázorňují 
údaje uvedené v lesním hospodářském plánu, černá čára model pro výšku podle vzorce (1), 
červená čára běžný přírůst dle (2) a modrá potom průměrný přírůst dle (3). Vidíme, že v této 
skupině porostů kulminuje výškový přírůst velmi brzy, konkrétně modelový běžný přírůst 
kulminuje ve věku menším, než byl nejmladší porost v LHP a průměrný přírůst kulminuje ve 
věku přibližně 20 let. 

5.1.2.3 Výsledky – věk předstižení břízy 

Bříza v mládí obvykle ve výšce předstihuje ostatní dřeviny, ve věku větším však 
v porovnání ztrácí. Pro úspěšné pěstování smíšených porostů s břízou je užitečná znalost věku, 
v němž k tomuto předstižení dojde. Při jeho odhadu jsme předpokládali lineární vztah mezi 
rozdílem výšek zúčastněných dřevin a stářím porostu:  

( )( ) btathh drevinyjinebrizy +=− . (6) 
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Statistická významnost byla vyhodnocena výpočtem pásů spolehlivosti a tolerančních 
pásů (v obou případech 95%) kolem regresních přímek. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.3. 

Výše uvedené modely byly připraveny pro jednotlivé LVS 3, 4 a 5 a také pro tyto LVS 
dohromady. Vyhodnocení statistické významnosti rozdílů mezi nelineárními modely je 
problematické.  Na základě toho, že časy dostižení (tab. 5.3) jsou pro LVS 3, 4 a 5 podobné, 
však lze připustit vytvoření jednoho modelu pro uvedené LVS. 

Model nám poskytnul užitečné informace na úrovni lesního hospodářského celku, není 
však příliš vhodný pro rozhodování o hospodaření v jednotlivých lesních porostech. 

Tabulka 5.3: Věky dostižení výšky břízy dalšími dřevinami v porostu. Intervaly spolehlivosti 
a toleranční intervaly pokrývají věk dostižení s pravděpodobnostmi 95 %. 

Kategorie Dřevina LVS Stř. věk 
dostižení 

Interval 
spolehlivosti 

Toleranční 
interval 

K sm 3 – (–; –) (–; –) 
4 42,69 (24,15; 69,35) (–; –) 
5 43,34 (19,58; –) (–; –) 
3-5 41,34 (28,41; 60,04) (–; –) 

bk 3 98,79 (–; –) (–; –) 
4 50,14 (27,00; –) (–; –) 
5 – (41,08; –) (–; –) 
3-5 65,23 (41,09; –) (–; –) 

O sm 3 – (120,6; –) (–; –) 
4 35,74 (27,29; 49,49) (–; 90,24) 
5 38,01 (27,11; 65,07) (–; –) 
3-5 – (99,89; –) (–; –) 

bk 3 77,88 (64,82; 100,22) (–; –) 
4 – (33,45; –) (–; –) 
5 69,11 (30,27; –) (–; –) 
3-5 79,10 (63,94; 107,57) (–; –) 

B sm 3 63,65 (39,70; –) (–; –) 
4 37,64 (31,07; 46,28) (–; –) 
5 35,81 (23,30; 59,53) (–; –) 
3-5 41,56 (35,20; 50,17) (–; –) 

bk 3 91,87 (48,48; –) (–; –) 
4 64,00 (43,55; –) (–; –) 
5 73,56 (28,57; –) (–; –) 
3-5 75,19 (52,35; –) (–; –) 
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5.1.2.4 Výsledky – výčetní tloušťka 

Tabulka 5.4: Parametry Korfovy růstové funkce pro výčetní tloušťku břízy, věk kulminace 
běžného (t1) a průměrného přírůstu (t2). Členění podle ekologických řad. 

Ekol. řada LVS A k n t1 t2 
kyselá 3 29,52 248,161 2,5972 17,37 31,57 

4 40,51 47,934 2,1094 16,70 32,73 
5 37,8 236,012 2,5324 19,28 35,36 

3 – 5 54,3 7,622 1,6606 10,04 21,64 
oglejená 3 52,88 24,53 1,9344 15,16 30,71 

4 34,91 53,685 2,1988 14,37 27,73 
5 38,07 39,139 2,0939 14,54 28,57 

3 – 5 98,31 4,159 1,4762 8,80 19,95 
živná 3 46,67 30,894 1,9742 16,83 33,83 

4 34,61 117,29 2,3818 16,78 31,44 
5 36,9 91,63 2,2985 17,09 32,43 

3 – 5 105,92 3,034 1,4048 6,70 15,51 

 

Tabulka 5.5: Parametry Korfovy růstové funkce pro výčetní tloušťku břízy, věk kulminace 
běžného (t1) a průměrného přírůstu (t2). Členění podle edafických kategorií. 

Edaf. 
kategorie LVS A k n t1 t2 

K 3 61,37 5,204 1,5549 8,82 19,54 
4 155,98 1,823 1,295 3,19 7,66 
5 69,78 7,041 1,6192 10,74 23,38 

3 – 5 79,54 4,053 1,488 7,79 17,60 
O 3 70,33 7,334 1,6315 10,81 23,46 

4 82,72 2,684 1,4104 4,80 11,09 
5 459,36 1,241 1,1923 1,23 3,07 

3 – 5 85,23 4,858 1,5233 9,17 20,50 
B 3 59,93 13,11 1,7427 15,14 31,97 

4 34,2 180,277 2,493 17,59 32,43 
5 40,75 155,906 2,3774 20,84 39,09 

3 – 5 97,47 3,402 1,4317 7,43 17,05 
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5.1.2.5 Výsledky – objem středního kmene 

Tabulka 5.6: Parametry Korfovy růstové funkce pro objem středního kmene břízy, věk 
kulminace běžného (t1) a průměrného přírůstu (t2). Členění dle ekol. řad. 

Ekol. řada LVS A k n t1 t2 
kyselá 3 0,45 18924220 5,0961 40,17 59,78 

4 3,86 13,727 1,5708 44,60 98,39 
5 1,18 212,485 2,2751 35,09 66,87 

3 – 5 0,92 405,487 2,4278 36,04 67,08 
oglejená 3 1,73 186,708 2,2256 37,12 71,30 

4 0,68 452,428 2,517 30,64 56,30 
5 2,43 22,245 1,6914 41,54 88,83 

3 – 5 2,23 88,193 2,0176 40,95 81,62 
živná 3 2,13 54,183 1,8837 44,76 91,63 

4 0,89 309,28 2,3776 34,25 64,23 
5 0,81 796,754 2,6106 34,89 63,30 

3 – 5 1,73 66,604 1,9511 40,93 82,65 

 

Tabulka 5.7: Parametry Korfovy růstové funkce pro objem středního kmene břízy, věk 
kulminace běžného (t1) a průměrného přírůstu (t2). Členění podle edafických 
kategorií. 

Edaf. 
kategorie LVS A k n t1 t2 

K 3 1,24 78,872 1,9937 40,49 81,09 
4 54,18 3,772 1,2599 67,98 165,36 
5 1,42 170,011 2,2014 37,27 71,87 

3 – 5 2,17 31,227 1,7775 39,90 83,60 
O 3 1,74 185,383 2,2237 37,14 71,36 

4 0,71 279,863 2,3935 30,48 57,01 
5 0,98 113,486 2,1317 33,52 65,43 

3 – 5 1,91 122,022 2,1111 38,53 75,48 
B 3 19,68 9,697 1,4293 86,48 198,72 

4 0,8 733,316 2,6063 33,48 60,78 
5 0,65 34452,36 3,5647 35,80 58,76 

3 – 5 1,43 100,718 2,0611 39,06 77,23 

Výsledky analýzy dat o březových porostech získaných z LHP uvedených v této podkapitole 
byly vzaty v úvahu pro komparaci rámce navržených produkčních schopností březových 
porostů v jednotlivých modelech vývoje porostů – viz kap. 5.3. 
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5.2 Výsledky terénních šetření 

Kapitola obsahuje souhrnné poznatky z terénních šetření uskutečněných ve starších (více než 
25 let) porostech se zastoupením břízy v letech 2018 - 2020. Podrobné průběžné výsledky a 
metodické postupy byly součástí dílčích zpráv č. 2 a 3.  

Šetření se uskutečnila v zájmové oblasti severovýchodní Moravy, ale i v PLO 30 a 36. Na 
plochách ve vybraných porostech byly měřeny u břízy měřeny základní dendrometrické 
charakteristiky (DBH, výška, výška nasazení a průmět koruny) rozšířené o vývrty ke zjištění 
věku, konvenční hustoty a výskytu nepravého jádra. V případě nesmíšených porostů byly 
zjišťovány také základní charakteristiky porostů (výčetní základna, počet jedinců).  

Šetření mj. ukázala, že část porostů se zastoupením břízy vznikla na bývalých zemědělských 
půdách a jejich zařazení do typologického systému je tudíž problémové. Dále se ukázaly 
slabiny využívání dat z LHP – některé porosty s dominantním zastoupením břízy nebyly 
k šetření využitelné – jednalo se např. nebo břehové porosty, naopak byly nacházeny porosty 
s významným podílem břízy, které v databázi nebyly vůbec, nebo bylo uváděné zastoupení 
břízy v porostech minimální.   

Výsledky ukázaly na značnou variabilitu ve výšce, bonitě, a tedy i produkci břízy, a to i v rámci 
téhož SLT při obdobném věku. Ukazuje se, že vylišení SLT pro bonitaci břízy je nedostatečné. 
Svou roli hraje např. expozice, mikro-reliéf, ale i porostní poměry a pravděpodobně také 
dosavadní porostní péče.  Pozoruhodné bylo zjištění produkčního potenciálu břízy – v jednom 
porostu na SLT 3D rostly břízy s výškou kolem 40 metrů. Nalezeny byly také porosty ve věku 
30 let, kde výška dominantních bříz převyšovala 30 metrů (SLT 5S – bývalá zem. půda). 
Výsledky šetření dále prokázaly, že pravděpodobnost výskytu nepravého jádra roste s věkem 
porostu. Zatímco v porostech do 40 let věku byl výskyt jádra spíše výjimkou, u porostů starších 
60 let bývá výskyt nepravého jádra pravidlem. Variabilita byla zjištěná také v případě  
konvenční hustoty dřeva břízy - její průměrná hodnota se za porosty pohybovala v rozpětí od 
490 do 560 kg/m3, přitom variabilita v hustotě v rámci porostu často převyšovala variabilitu 
mezi jednotlivými porosty a celkově byla ohraničena hodnotami od 440 do 610 kg/m3 (obr. 
5.2.1).  

Za zásadní lze považovat zjištěný vztah mezi výčetní tloušťkou a průmětem koruny, resp.  mezi 
objemem kmene a průmětem koruny (obr. 5.2.2 a 5.2.3.). Přestože se ve většině případů 
jednalo o stromy (porosty) mladší, než je doporučované obmýtí pro dosažení hodnotové 
produkce (50 let), je z obrázku 2 patrné, že průmět koruny k dosažení požadované tloušťky 
(DBH 40 cm) by se měl pohybovat kolem 50 m2. V přepočtu se tak za předpokladu 
rovnoměrného rozmístění jedinců po ploše dostáváme ke 200 ks bříz na ha. Při zjištěním 
objemu kmene jednoho stromu 1,0 -  1,5 m3 (obr. 5.2.3), lze očekávat v závislosti od  stanoviště 
produkci v rámci jednoho hektaru kolem 200 – 300 m3 hroubí. Vzhledem k tomu, že v 
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porostech neprobíhala standardní výchova zaměřená na hodnotovou produkci, mohou být u 
řádně pěstovaných porostů tyto hodnoty i vyšší, anebo můžou řádně obhospodařované 
březové porosty, dosáhnou těchto parametrů i dříve – rámcově ve věku kolem 40 let.   

 

Obr. 5.2.1: Konvenční hustota dřeva za všechny plochy. Krabicový graf. 

 

Obr. 5.2.2: Vztah mezi DBH (cm) cílových bříz a jejich průmětem koruny (m2) dle LVS.  
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Obr. 5.2.3: Vztah mezi objemem stromu (m3) a průmětem koruny (m2) 

Výsledky terénních šetření, konkrétně produkčních šetření uvedených v této podkapitole, byly 
vzaty v úvahu pro komparaci rámce navržených produkčních schopností březových porostů 
v jednotlivých modelech vývoje porostů – viz kap. 5.3. Pokud bychom pracovali pouze 
s výsledky zde uvedených terénních produkčních šetření, znamenalo by to např. vzít v úvahu  
o 50 % větší produkci v mýtním věku u modelu B na živném stanovišti, než s jakou navržený 
model B2 pracuje. 

5.3 Promítnutí analýzy dat do modelů vývoje porostů 

Data o bříze z evidence LHP jsou zatíženy předchozím dlouhodobým nezájmem společnosti o 
břízu jak dřevinu v našich lesích. Bříza byla dlouhodobě považována jako plevelná dřevina, 
odstraňování bříz z porostů v rámci prvních výchovných zásahů byla nutnost na většině 
stanovišť. V posledních 100 letech byla bříza většinou lesního provozu brána na milost pouze 
jako přípravná dřevina při obnově kalamitních ploch (pomniškové holiny v 20. a 30. letech, 
poválečné holiny a holiny vzniklé z imisních těžeb v horských polohách). I pohled na břízu jako 
přípravnou dřevinu se historicky měnil. Od původně dřeviny pouze připravující mikroklima pro 
úspěšné vnášení a odrůstání dřeviny cílové (Krutzsch, Zakopal – řídký přípravný les 
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s plánovaným věkem do 10 (15) let) je snaha v současné době pěstovat břízu s obmýtím 50 
nebo 60 let a produkovat cenné výřezy. 

Analýza dat získaných z LHP ukázala výskyt březové příměsi v různých typech porostů na široké 
škále stanovištních podmínek. Informace o předchozím vývoji břízy jako porostní příměsi jsou 
omezené, jejich využitelnost je obtížná. Výskyt porostních skupin s převažující břízou je 
omezený, ve smíšených porostech je přepočet porostních charakteristik pro jednotlivé dřeviny 
velice problematický. 

Pro účely modelování vývoje porostů s různým režimem hospodaření byly zohledněny 
výsledky šetření realizované v rámci NIL, LHP i vlastních šetření na výzkumných a provozních 
plochách. S využitím poznatků z provozních dat byly pro růstové modely břízy na živných a 
vodou ovlivněných využity vstupní tabulkové hodnoty pro AVB 24, pro kyselá stanoviště AVB 
20. U buku byly využity AVB 30 (živná stanoviště) a 26 (kyselá stanoviště), v případě jedle na 
vodu ovlivněných stanovištích AVB 28.  

Metodika modelování výchovy 

Pro modelování vývoje porostů podle jednotlivých variant hospodaření byly využity výstupy 
programu Silvisim (IFER), který vychází z aktuálních růstových tabulek (Černý, Pařez 1996, 
1998). Poznatky o produkci březových porostů pěstované silnými zásahy v našich podmínkách 
jsou zatím velice omezené, šetření naznačují značný přírůstový potenciál uvolněných stromů. 
Potenciál dosažení cílové tloušťky může být dosažen mnohem dříve, než predikují současné 
růstové tabulky.  

Varianty výchovy  

Varianta B – čistý porost břízy s obmýtím 50 let (60 na kyselých stanovištích), výchozí počet 
bříz při výsadbě 4000 ks/ha. Model výchovy odpovídá návrhu pěstebních postupů Novák a kol. 
2017. V rámci modelů se na živných a vodou ovlivněných stanovištích použil shodný počet 
jedinců, na kyselých stanovištích je obdobný model vývoje počtu použit s 5letým posunem 
(zahájení výchovných zásahů ve věku 20 let).  

Použití nižší bonity na kyselých stanovištích (AVB 20) se projevilo na celkové porostní zásobě 
březového porostu. Tabulky IFER uvádí pro AVB 20 ve věku 60 let porostní zásobu 172 m3 
hroubí při počtu stromů 837 ks, pro AVB 24 a věku 50 let 210 m3 při počtu 742 stromů/ha. 
Aktuální německé tabulky pro severovýchodní část Německa (Lockow, 1996) zaměřené na 
intenzivně vychovávané porosty břízy bělokoré uvádí pro naši AVB 24 ve věku 50 let zásobu 
160 m3, pro AVB 20 zásobu 135 m3 ve věku 60 let (počet stromů 600 ks).  
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Tab. 5.3.1 Modely vývoje březových porostů (modely B) 
  Kyselá (B1) Svěží a živná  (B2) Vodou ovlivněná (B3) 
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10 4000 4000 0 0 4000 4000     4000 4000     
15 4000 4000 0 0 4000 2500     4000 2500     
20 4000 2500 15 10 2500 1200 55 30 2500 1200 27 13 
25 2500 1200 35 20 1200 800 64 45 1200 800 52 35 
30 1200 800 41 32 800 800  71 71  800 800  68 68  
35 800 800 51 51 800 500 122 80 800 500 116 72 
40 800 500 64 50 500 500  90 90  500 500  83 83  
50 500 500 83 83 500 0 162 0 500 0 150 0 
60 500 0 129 0         

Obmýtí břízy u varianty B1 je uvažováno 60 let, u variant B2 a B3 je obmýtí 50 let. 

 

 

Obr. 5.3.1 Vývoj počtu stromů podle modelu B 

Varianta C – s břízou se počítá jako s přípravnou dřevinou upravující podmínky pro vnášení 
cílových dřevin. Obmýtí břízy u modelů C je 20 let, u cílových dřevin je počítáno s obmýtím 100 
let, celkové obmýtí 110 let (podsadba břízy ve věku 10 let). 

Podle požadavků oponentů byl původní model C rozdělen na 2 dílčí modifikace s různým 
výchozím počtem jedinců. 
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Modifikace Ca – počty vysazených jedinců odpovídají legislativě (4000 ks), ve věku 10 let je 
porost proředěn (ponecháno 30 % výchozího počtu stromů) a podsázený cílovou dřevinou. Ve 
věku 20 let je březový porost plošně odstraněný a cílová dřevina se vyvíjí samostatně. 
Podsadby se 10 let vyvíjí pod řídkou clonou, další vývoj buku a jedle odpovídá vývoji na plné 
zakmenění. Buk podsazen v počtu 9000 ks/ha, jedle 4000 ks/ha. Ve věku 10 let se u břízy 
nebude při proředění vyskytovat hmota hroubí. Proředění březového porostu ve věku 10 let 
se může projevit na výskytu a odrůstání pařezových výmladků. Výmladky břízy by bylo nutné 
likvidovat (opakovaně?) pro zajištění odpovídajícího růstového prostoru cílových dřevin. 

Modifikace Cb – při obnově byl použit nižší počet jedinců břízy (testováno 2000 ks/ha), řídký 
březový porost je ve věku 10 let podsázen bukem nebo jedlí s ohledem na stanovištní 
podmínky (návrh snížených počtů od LČR, použitý počet stromů neodpovídá současné 
legislativě). Březový porost je ve věku 20 let odtěžen a cílová dřevina se vyvíjí samostatně. 
Další vývoj buku a jedle je shodný s modifikací Ca. 

Použití nižšího počtu jedinců při výsadbě a absence výchovného zásahu pro podsadby by mělo 
snížit náklady na pěstování. Poznatky o rozrůstání korun v březových porostech se sníženými 
počty nejsou, předpoklad je možnost vnášení podsadeb do porostních mezer. Podklady o růstu 
stromů vychází z tabulkových hodnot (IFER). Rozdíly v produkci na živných a vodou 
ovlivněných stanovištích mezi variantami s různou výchozí hustotou jsou zajímavé. 

Tab. 5.3.2: Modely vývoje březových porostů (modely C) 
  Kyselá (C1) Svěží a živná (C2)  Vodou ovlivněná (C3) 
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0 4000 4000   4000 4000   4000 4000   
5 4000 4000   4000 4000   4000 4000   

10 4000 1400   4000 1400  4000 1400  
20 1400 0 9 1400 0 36 1400 0 37 

Cb 

0 2000 2000   2000 2000 0 2000 2000 0 
5 2000 2000   2000 2000 0 2000 2000 0 

10 2000 2000   2000 2000 0 2000 2000 0 
20 2000 0 10 2000 0 52 2000 0 54 
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Tab. 5.3.3: Modely vývoje cílových dřevin (modely C) 
 Kyselá (C1) BK Svěží a živná (C2) BK Vodou ovlivněná (C3) JD 
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0 9000 9000     9000 9000     4000 4000     
5 9000 9000     9000 9000     4000 4000     

10 9000 7000     9000 7000     4000 4000     
15 7000 7000     7000 7000     4000 4000     
20 7000 5500     7000 6000 57 50 4000 4000 0 0 
25 5500 5500     6000 4000 130 93 4000 4000 73 73 
30 5500 4500 85 70 4000 3000 190 145 4000 2900 167 121 
35 4500 2800 140 90 3000 2200 250 183 2900 2400 246 202 
40 2800 2400 140 120 2200 1700 245 190 2400 1950 283 230 
45 2400 1850 230 189 1700 1400 324 267 1950 1620 327 271 
50 1850 1470 265 220 1400 1100 336 265 1620 1400 392 339 
55 1470 1200 253 200 1100 950 344 297 1400 1200 440 373 
60 1200 1000 290 250 950 820 376 325 1200 1000 490 417 
65 1000 860 316 275 820 720 406 358 1000 900 533 480 
70 860 750 345 310 720 642 439 393 900 800 516 459 
75 750 660 375 330 642 578 440 397 800 800 516 516 
80 660 590 385 350 578 526 478 436 800 700 578 505 
85 590 500 406 355 526 484 476 437 700 700 570 570 
90 500 450 410 370 484 450 511 465 700 630 638 574 
95 450 450 400 400 450 420 510 482 630 630 625 625 

100 450 0 430 0 420 0 506 0 630 0 660 0 

 

Varianta D – s břízou se počítá jako s produkční dřevinou, porost ve věku 10 let proředěný a 
podsázený cílovou dřevinou, bříza obmýtí 60 let. Cílové dřeviny mají obmýtí 100 let, celkové 
obmýtí porostu je 110 let.  

Porost břízy ve věku 10 let proředěný a podsázený (stejně jako model C). Výchova břízy do 
věku 40 (živná a vodou ovlivněná stanoviště) nebo 45 let (kyselá stanoviště) srovnatelná 
s variantou B, zásahem ve věku 40 (45) let je odebráno 70 % počtu břízy ve prospěch spodní 
etáže. Bříza je v dalších letech postupně smýcena (zdravotní stav, dosažení požadovaných 
sortimentů) nebo je v porostu ponechána k přirozenému rozpadu. Počáteční tloušťky u buku 
a jedle byly sníženy o 15 % z důvodu růstu pod clonou březového porostu, výška využitá pro 
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kalkulaci odpovídá tabulkové (růstem pod clonou se dočasně snižuje tloušťkový přírůst, 
výškový se výrazněji nemění). 

U břízy bylo kalkulováno s jednotným obmýtím 60 let, obmýtí u cílových dřevin 100 let.  

Tab. 5.3.4: Modely vývoje březových porostů (modely D) 

 Kyselá Svěží a živná  Vodou ovlivněná 
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0 4000 4000     4000 4000     4000 4000     
5 4000 4000     4000 4000     4000 4000     

10 4000 1400   0 4000 1400     4000 1400     
15 1400 1400 0 0 1400 1400     1400 1400     
20 1400 1400 6 6 1400 700 33 17 1400 700 9 4 
25 1400 700 18 9 700 700 42 42 700 700 19 19 
30 700 700 23 23 700 350 74 36 700 350 36 19 
35 700 350 37 11 350 350 64 64 350 350 37 37 
40 350 350 25 25 350 105 93 28 350 105 60 20 
45 350 105 39 12 105 105 50 50 105 105 37 37 
50 105 105 25 25 105 105 71 71 105 105 54 54 
55 105 105 36 36 105 105 91 91 105 105 70 70 
60 105 0 47 0 105 0 108 0 105 0 90 0 

Bříza na kyselých stanovištích dosáhla modelově pouze polovinu produkce ve srovnání se 
stanovištěm živným a vodou ovlivněným. 

 

Obr. 5.3.2: Vývoj počtu bříz u varianty B a D 
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Tab. 5.3.5: Modely vývoje cílových dřevin (modely D) 
 Kyselá (D1) BK Svěží a živná (D2) BK Vodou ovlivněná (D3) JD 
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0 9000 9000     9000 9000     4000 4000     
5 9000 9000     9000 9000     4000 4000     

10 9000 7000     9000 7000     4000 4000     
15 7000 7000     7000 7000     4000 4000     
20 7000 5500     7000 6000 45 40 4000 4000     
25 5500 5000     6000 4000 89 61 4000 4000     
30 5000 4000 78 64 4000 3000 149 112 4000 2900 141 103 
35 4000 2500 113 71 3000 2200 200 146 2900 2400 219 181 
40 2500 2500 122 122 2200 1700 219 169 2400 1850 246 189 
45 2500 1850 209 154 1700 1400 263 217 1850 1620 310 271 
50 1850 1200 225 148 1400 1100 302 237 1620 1400 390 330 
55 1200 1200 219 219 1100 950 312 270 1400 1200 440 373 
60 1200 1000 247 205 950 820 355 305 1200 1000 490 417 
65 1000 860 300 258 820 720 383 337 1000 900 533 480 
70 860 750 313 273 720 642 423 377 900 800 516 459 
75 750 660 343 302 642 578 425 383 800 800 516 516 
80 660 590 359 320 578 526 463 421 800 700 578 505 
85 590 500 380 319 526 484 468 430 700 700 570 570 
90 500 450 390 350 484 450 495 460 700 630 638 574 
95 450 450 395 395 450 420 508 473 630 630 625 625 

100 450 0 420 0 420 0 512 0 630 0 660 0 
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6 Zhodnocení možností umělé obnovy břízy 

6.1 Zkušenosti s umělou obnovou břízy síjí a výsadbou  

Kapitola sumarizuje výsledky experimentů založených v rámci řešení projektu, a dále uvádí 
výsledky a zkušenosti z dřívějších pokusů z umělé obnovy břízy. 

a) Výsledky experimentů založených v rámci šetření projektu: 

Vliv stanovištních a porostních podmínek na úspěšnost ploškových (hnízdových) síjí: výsledky 
šetření ukázaly, že v posledních letech, vlivem zhoršujících se klimatických podmínek, se síje 
břízy stává ve srážkově chudších oblastech (CHS 45) rizikovou. Přesto ji nelze zcela vyloučit, 
ale je nezbytné provádět kontrolu úspěšnosti, příp. využít opakované síje během celého mimo-
vegetačního období. Naopak v klimaticky příznivějších oblastech, tj. v 5. LVS se jeví síje břízy 
jako bezproblémová. Dále bylo zjištěno, že síje pod uschlý a k rozpadu ponechaný středně 
starý smrkový porost (cca 40 let) poskytuje výsevu příznivější podmínky, než je tomu při 
obnově břízy na holině.  

b) Výsledky a zkušenosti z dřívějších experimentů:  
- Ploškové výsevy břízy šetří oproti celoplošným výsevům semennou surovinu a jsou 

celkově méně nákladné. 
- Předpokladem úspěchu ploškové síje je dostatečná velikost plošky cca 50 × 50 cm a 

optimální příprava – povrchové shrnutí opadu na humuso-minerální horizont. 
- Spotřeba březového osiva při ploškové síji ve sponu 2 × 2 m je cca 4-5 kg na ha. 
- Jako neúspěšné se ukázaly ploškové výsevy do již zabuřeněné plochy, kde je k vytvoření 

plošky nezbytné strhnout travní drn. 
- Bříza v ploškách stejně jako při celoplošných výsevech odrůstá bez potřeby ochrany 

proti buřeni a na většině stanovišť lze očekávat zajištění březového porostu již během 
3-4 roku po výsevu (viz 6.1.1, 6.1.2). 

- Přestože je bříza dřevinou tolerantní vůči poškození zvěří, může silný atak zvěře být 
limitním faktorem úspěšné obnovy břízy ze síjí (srnčí nebo vysoká zvěř). 

- Zjištěna byla vysoká úspěšnost výsadeb sadebního materiálu břízy při dodržení všech 
potřebných předpokladů (kvalitní sadební materiál a pečlivá výsadba). 

- Na vodou ovlivněných stanovištích se jeví obnova břízy výsadbou rizikovou; nadzemní 
část břízy odrůstá rychle a bříza se vlivem povrchového kořenového systému často 
vyvrací. Na těchto stanovištích by měla být preferována jako přípravná dřevina olše. 
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Obrázek 6.1.1: Dvouletá břízy z ploškové síje na stanovišti CHS 55 

 

 

Obrázek 6.1.2: Úspěšná (zajištěná) obnova břízy z ploškové síje založené v r. 2016 na CHS 45  
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6.2 Vyhodnocení umělé obnovy břízou výsadbou sadebního materiálu 

VP Heraltice 

Na lokalitě „ Heraltice“ (LS Telč, r. Zlatomlýn SLT 5B, 5S a 6G) byla v letech 2019 a 2020 
založena nová VP zaměřená na obnovu kalamitních holin. Na jaře roku 2020 byl na plochu 
vysazen také sadební materiál břízy vypěstovaný v rámci projektu v roce 2019 (parametry viz 
zpráva z roku 2019). V září 2020 byla vyhodnocena ujímavost a výškový růst tohoto sadebního 
materiálu. Ztráty po výsadbě nebyly zaznamenány. Výškový růst jednotlivých typů sadebního 
materiálu je uveden na obr. 6.2.1. 

 

Obrázek 6.2.1: Výškový růst různých typů sadebního materiálu na VP Heraltice (1 rok po 
výsadbě) 

Na výzkumné ploše byl, zaznamenám velmi intenzivní výškový (i tloušťkový) přírůst u všech 
typů sadebního materiálu. Tento fakt lze vysvětlit dobrými klimatickými podmínkami v roce 
2020 (dostatek srážek), ale také dobrou kvalitou sadebního materiálu a provedení výsadby. 
Výsledky sledování jsou prozatím pouze z jedné vegetační sezony a bude nutné další měření 
v budoucnosti, ale první výsledky naznačují, že umělá obnova břízy výsadbou by mohla 
v krátkém čase zajistit vznik minimálně přípravného porostu. 

Na výzkumnou plochu „Heraltice“ byl na podzim 2019 vysazen také krytokořenný sadební 
materiál břízy jak ve směsi s další cílovou dřevnou tak i jako nesmíšený přípravný porost. 

Část výsadeb byla realizována do oplocenek a část mimo oplocenky bez ochrany proti okusu 
zvěří. V roce 2020 bylo provedeno měření výškového růstu na těchto plochách. Výsledky jsou 
na obr. 6.2.2. 



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

56 

 

 

Obrázek 6.2.2: Výškový růst sadebního materiálu břízy na VP Heraltice (1 rok po výsadbě) 

Část výsadeb (na obr. označena „mimo oplocenku“) byla po výsadbě a v průběhu zimy výrazně 
poškozena zvěří. Většina stromků byla zkousána na pahýl 4–15 cm, přesto v průběhu vegetační 
sezóny 2020 tito jedinci obrazili a jejich průměrná výška přesahuje 50 cm. Ostatní varianty, 
které byly vysazeny v oplocence, nebo nebyly tak masivně poškozeny přirůstaly v roce 2020 
velmi intenzivně a jejich průměrná výška se pohybuje kolem 1 metru. Rozdíl v intenzitě růstu 
lze pozorovat i v závislosti na stanovištních podmínkách. Intenzivněji přirůstaly varianty 
vysazené na bohaté stanoviště (SLT 5B) – varianty „oplocenka s TR“ a mimo s TR. Na stanovišti 
ovlivněném vodou (SLT 6G) byla v roce 2020 intenzita výškového přírůstu nižší (varianty 
„oplocenka s JD“ a mimo oplocenku). 

Také v tomto experimentu jde pouze o prvotní výsledky a bude nutné další sledování vývoje 
výsadeb v dalších letech. Přesto i zde je prozatím dobrý předpoklad k rychlému zapojení 
porostu a plnění základních funkcí lesa.  

 

6.3 Zhodnocení možností různých způsobů obnovy 

Úspěšnost síjí lze ve většině případů hodnotit již po první vegetační sezóně – v případě jejího 
nezdaru lze přistoupit v dalším roce k vylepšování, resp. k celoplošné výsadbě semenáčků nebo 
sazenic. Následnou síjí na plochách, kde byla prvním rokem obnova neúspěšná lze doporučit 
pouze na kyselých stanovištích, která nejsou po prvním roce pokrytá trávo-bylinnou vegetací. 

První výsledky ze sledování ujímavosti a růstu výsadby různých typů sadebního materiálu 
naznačují velmi pozitivní výsledky. Nutným předpokladem je samozřejmě vysoká morfologická 
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a fyziologická kvalita sadebního materiálu. Tyto výsledky musí být ovšem potvrzeny v další 
výsadbových pokusech realizovaných v sušších periodách a na sušších stanovištích. 

6.4 Vyhodnocení dostupnosti sadebního materiálu a osiva břízy 

V rámci zhodnocení možností umělé obnovy břízy byla testována také možnost pěstování 
sadebního materiálu břízy. V roce 2019 bylo realizováno pěstování sadebního materiálu 
různými způsoby (krytokořenný způsob pěstování v různých velikostech obalů a 
prostokořenný způsob – jednoleté a dvouleté sazenice).  

V jarním období roku 2020 byla na výzkumnou plochu Heraltice provedena výsadba 
jednotlivých typů sadebního materiálu na konci vegetačního období bylo provedeno 
vyhodnocení ujímavosti a růstu v roce 2020. Výsledky jsou uvedeny v kapitole umělá obnova 
břízy na kalamitní holiny. 

V rámci řešení projektu byla zjištěna zlepšující se dostupnost sadebního materiálu břízy. 
Dostupnost osiva je také relativně dobrá, ale problematickou otázkou se ukazuje nízká 
klíčivost některých partii osiva.  

Na základě dotazování mezi významnými producenty sadebního materiálu je možno 
odhadnout, že v podzimním období roku 2020 je v České republice k dispozici řádově stovky 
tisíc ks (do 1 mil. ks) sadebního materiálu břízy bělokoré. V případě poptávky jsou školkařské 
subjekty schopny během jedné vegetační sezóny vypěstovat výrazně větší množství 
výsadbyschopného sadebního materiál, a to jak prostokořenného tak krytokořenného. Toto 
množství je ovšem závislé na množství osiva, jehož zásoby jsou v současnosti nízké (v řádu 
několika kg). Pro rok 2021 tak potenciál pěstování sadebního materiálu pohybuje v řádech 
nižších milionů kusů. V případě potřeby je ovšem možné navýšit sběr semenné suroviny 
(srpen), který je nutnou podmínkou navýšení možností pěstování sadebního materiálu a také 
pro případné využití síjí. 

Přestože, výsledky projektu ukazují, že pro obnovu rozsáhlých kalamitních ploch může být 
vhodná také umělá obnova břízou (síje a výsadba sadebního materiálu), prioritním způsobem 
obnovy by měla být přirozená obnova. Přirozená obnova břízy může být využita také v rámci 
kombinované obnovy (s výsadbou jiných „cílových dřevin“), a tím zajistit tvorbu smíšených 
porostů. 
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7 Rozpracování způsobu obnovy kalamitních ploch na porosty s 
převahou břízy 

Pro obnovu kalamitních holin s použitím břízy, lze na základě zjištěných experimentálních dat 
doporučit tři základní postupy, které lze dále kombinovat. 

1. Přímá výsadba sadebního materiálu břízy – tento způsob obnovy je doporučován 
především při velké souvislé velikosti vzniklé holiny (nad 10 ha), kdy je rozhodně vhodné pro 
prostorové rozčlenění vložit pruhy rychle rostoucích (základních přípravných) dřevin, které 
budou pěstovány za účelem diverzifikace věkové struktury budoucích porostů. Z hlediska 
stanovištních podmínek je vhodné umělou obnovu preferovat na bohatých stanovištích 
(především na ekologických řadách B, H, D)  

2. Obnova převážně přes přirozenou obnovu – přirozenou obnovu břízy na holině lze 
preferovat na chudších stanovištích (především na ekologických řadách K, I, P), případně v 
obtížných terénních podmínkách. Ale důležité je, zda se nějaká přirozená obnova již vyskytuje 
nebo existuje potenciál pro následnou obnovu na holině (mateřské stromy, stanovištní 
podmínky). Pokud není přirozená obnova dostatečná, je nutné ji následně doplňovat 
dosadbou dřevinami s dostatečným růstovým potenciálem v konkrétních podmínkách 
obnovovaného porostu. Vhodnou přípravou půdy pro tento způsob obnovy je mechanické 
shrnování klestu do valů, kdy je půdní povrch narušen (skarifikován). Taková příprava půdy je 
základě experimentálního sledování ideální pro klíčení semene břízy.  

3. Kombinovaná obnova s využitím břízy – pro kombinovanou obnovu lze využít dva způsoby. 
Za prvé je možné využít postup, kdy je nejdříve založen přípravný porost, který je následně 
doplňován přirozenou či umělou obnovou cílových dřevin. Tyto porosty lze zakládat výsadbou 
i síjí. Pro výsadbu lze využít snížené hektarové počty – pro břízu 2 000– 2500 ks/ha. Druhou 
možností je postup, kdy se nejdříve provede výsadba cílové dřeviny (např. SM), kdy lze také 
využít snížený počet jedinců na hektar. Tato výsadba je následně doplněna přirozenou 
obnovou břízy a následně je porost vychováván jak směs dřevin. Nutným předpokladem pro 
použití tohoto postupu je existence potenciálu pro následnou přirozenou obnovu břízy na 
holině (mateřské stromy, stanovištní podmínky). Tento postup je možné uplatnit na středně 
bohatých a vodou ovlivněných stanovištích (především na ekologických řadách S, O), které 
jsou v příznivých terénních podmínkách.  

Aby nedocházelo k tvorbě rozsáhlých stejnověkých březových monokultur, zejména na 
kalamitních plochách, byly v rámcových směrnicích vytvořeny 4 porostní typy pracující s BR 
jako cílovou, případně přípravnou dřevinou. Porostní typy dostatečně pokrývají možnosti 
diferenciace porostů, podíváme-li se na obmýtí a obnovní dobu, případně cíl hospodaření, kdy 
se jedná o BR jako cílovou dřevinu s pěstováním BR i po prvním obmýtí, BR jako cílovou 
dřevinu, kdy se předpokládá po jejím produkčním cyklu přeměna porostů, a dva modely 
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pracující s BR jako přípravnou dřevinou, jeden s krátkým obmýtí a jeden s delším obmýtím 
přípravné dřeviny. Lesní hospodář tak dostává možnost žádoucí diferenciace. Už z principu 
uplatnění BR jako cílové a přípravné dřeviny s rozdílnými cíli hospodaření (obmýtí, obnovní 
doba, změna druhové skladby) se dá vyloučit tvorba rozsáhlých BR monokultur.  Co se týká 
zdravotního stavu, kdy BR začíná odumírat a její statická stabilita se silně zhoršuje, tak 
navržená obmýtí jsou relativně krátká oproti ostatním dřevinám a riziko rozpadu BR porostů 
je v mladším věku malé. 

Návrhy rámcových směrnic hospodaření uvádí různé zastoupení břízy v porostních směsích, 
připouští i vznik „monokultur“ břízy. Mechanická stabilita břízy úzce souvisí s režimem výchovy 
a počty jedinců, dále s rizikem výskytu extrémních klimatických událostí. Také „zdravotní 
stabilita“ souvisí s režimem hospodaření. Návrhy postupů hospodaření i rámcových směrnic 
vychází ze zadání projektu – hospodaření v čistých (model B) a smíšených (modely C a D) 
březových porostech. Současné návrhy obnovy lesa na kalamitních holinách předpokládají 
vytváření monokulturních skupin s výměrou do 0,5 ha, případné větší výměry jedné dřeviny 
(břízy) lze řešit následným vnášením dalších dřevin do podsadeb. O zastoupení dřevin v 
druhové skladbě a jejich výměry rozhoduje lesní hospodář na základě stávajících předpisů a 
odborných zkušenosti. 
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8 Návrh CDS pro různé porostní typy využívající břízu v porostních 
strukturách 

Terénní šetření i zpracování dat z LHE vedla řešitelský tým ke sloučení a jednotnému 
zpracování návrhu pro všechny PLO (28, 29, 39 a 40) – tedy souhrnně v diferenciaci dle CHS 
(sušší oblasti, tedy CHS 43, 45 a 47). Níže uvedené informace v kap. 8 přiměřeně platí i pro CHS 
53, 55 a 57. V obecné rovině pro účely této studie se za čisté březové porosty považují i ty kde 
se jako přimíšené vyskytují i další dřeviny – především olše na oglejených a podmáčených, 
nebo osika na živných a kyselých stanovištích. Individuálně lze postupovat v případech, kde se 
pod převážně březovým porostem vyskytuje přirozená obnova celé škály dřevin. V těchto 
případech by měl převažovat individuální postup zohledňující ekologické nároky dřevin 
v obnově. Ve všech níže uvedených modelech lze pracovat i s přirozenou obnovou SM.   

8.1 CHS 43 

Čistý březový porost (modelové obmýtí 60 let) – pěstební model B 

Obnovu lze zahájit cílovými dřevinami v cca 20–30 letech formou podsadby nebo obnovy do 
maloplošných prvků (porostních mezer) – BK, JD 70–90 %; (LP, HB – především živnější 
edafické kategorie), KL, JV, DG – do 30 %. Obnova na holosečných prvcích v druhé polovině 
obmýtí od cca 40 let – DBZ, BO, MD do 90 % (podíl jehličnaté složky pro CHS do 50 %).  

Smíšené porosty s krátkou dobou obmýtí pro břízu (20 let) – pěstební model C 

Dle modelu bude provedena podsadba BK nebo JD v 10 letech, po dalších deseti letech bude 
BR z porostu odtěžena; podíl BK a JD ve věku 20 let cca 70–90 %. Z ostatních dřevin lze kromě 
BK a JD využít formou jednotlivého nebo řadového (hloučkového) smíšení (LP, HB – především 
živnější edafické kategorie), KL, JV, TR, DG – do 30 %. V odůvodněných případech při silnějším 
rozvolnění a intenzivní výchově lze využít k podsadbě také DB.  

Smíšené porosty s dlouhou dobou obmýtí pro břízu (50 let) – pěstební model D 

Podobně jako v předešlém případě bude provedena podsadba v 10 letech, s tím rozdílem, že 
bříza zůstane v porostu do věku cca 50 let; podíl, resp. zastoupení dřevin viz předešlé, 
poníženo o zastoupení břízy (značná variabilita dle stanoviště a porostu, vysoký podíl 
zastoupení břízy dle objemu, příp. výčetní základny, nižší dle počtu jedinců. Alternativou je 
vznik smíšeného porostu hned při obnově, kdy lze do směsi s BR zakomponovat MD, BO, DBZ, 
DG opět v široké škále zastoupení (podíl jehličnanů rámcově do 50 %) – předpokladem je 
důsledné uvolňování především borovice a dubu které svou rychlostí růstu zaostávají za 
břízou.  
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8.2 CHS 45 

Čistý březový porost (modelové obmýtí 50 let) – pěstební model B 

Kromě břízy lze v hlavní březové etáži uplatnit topol osiku. Obnovu lze zahájit cílovými 
dřevinami v cca 20–30 letech formou podsadby, nebo obnovy do maloplošných prvků – BK, JD 
50–90 %; LP, HB, KL, JV, BB, JLM, TR + DG (vkládat do větších prvků nebo později) – do 50 %. 
Obnova na holosečných prvcích v druhé polovině obmýtí od cca 40 let – DB, MD (BO +), do 80 
% (podíl jehličnaté složky celkem do 50 %).  

Smíšené porosty s krátkou dobou obmýtí pro břízu (20 let) – pěstební model C 

Dle modelu bude provedena podsadba BK nebo JD v 10 letech, po dalších deseti letech bude 
BR z porostu odtěžena; podíl BK a JD ve věku 20 let cca 30–90 %. Z ostatních dřevin lze využít 
LP, DG, HB, KL, JV, JLM, BB rámcově do 70 %. V odůvodněných případech při silnějším 
rozvolnění a intenzivní výchově lze využít k podsadbě také DB. 

Smíšené porosty s dlouhou dobou obmýtí pro břízu (50 let) – pěstební model D 

Podobně jako v předešlém případě bude provedena podsadba v 10 letech, s tím rozdílem, že 
bříza zůstane v porostu do věku cca 50 let; podíl, resp. zastoupení dřevin viz předešlé, 
poníženo o zastoupení břízy (značná variabilita dle stanoviště a porostu, vysoký podíl 
zastoupení u břízy dle objemu, příp. výčetní základny, nižší dle počtu jedinců). Alternativou je 
vznik smíšeného porostu hned při obnově, kdy lze do směsi s BR zakomponovat MD, DB, DG a 
TR opět v široké škále zastoupení (podíl jehličnanů rámcově do 50 %). 

8.3 CHS 47 

CHS 47 - Čistý březový porost (modelové obmýtí 50 let) – pěstební model B 

V hlavní březové etáži lze uplatnit jako přimíšenou nebo vtroušenou dřevinu olši lepkavou. 
Obnovu cílovými dřevinami lze zahájit v cca 20–30 letech formou podsadby nebo obnovy do 
maloplošných prvků – BK do 30 %, JD do 50 %; LP, HB, KL, JV, BB, JLM – do 30 %. Obnova 
v druhé polovině obmýtí světlomilnými dřevinami od cca 40 let – DB, MD, BO do 80 % (podíl 
jehličnaté složky do 30 %, podíl BO dle stanoviště – více na edafické kategorii – P).  

CHS 47 - Smíšené porosty s krátkou dobou obmýtí pro břízu (20 let) – pěstební model C 

Dle modelu bude provedena podsadba BK nebo JD v 10 letech, po dalších deseti letech bude 
BR z porostu odtěžena; podíl BK do 30 %, JD ve věku 20 let cca 50 %. Z ostatních dřevin lze 
využít LP, HB, KL, JV, BB, (příp. i DB) rámcově do 30 %. Obtížně lze při tomto modelu zajistit 
přítomnost dubu ve směsi (silnější zásahy, nebo podsíje, ale hlavně dřívějším odstraněním BR 
etáže).  
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CHS 47 - Smíšené porosty s dlouhou dobou obmýtí pro břízu (50 let) – pěstební model D 

Podobně jako v předešlém případě bude provedena podsadba v 10 letech, s tím rozdílem, že 
bříza zůstane v porostu do věku cca 50 let; podíl, resp. zastoupení dřevin viz předešlé, 
poníženo o zastoupení břízy (značná variabilita dle stanoviště a porostu, vysoký podíl 
zastoupení břízy dle objemu, příp. výčetní základny, nižší dle počtu jedinců). Alternativou je 
vznik smíšeného porostu hned při obnově, kdy lze do směsi s BR zakomponovat MD, BO a DB 
opět v široké škále zastoupení (podíl jehličnanů rámcově do 30 %, podíl BO dle stanoviště – 
více na edafické kategorii – P).  
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9 Rozpracování výchovných programů pro přípravné porosty břízy a 
porosty břízy jako cílové dřeviny 

9.1 Návrh výchovných programů pro porosty s dominancí břízy 

Správná výchova porostů je předpoklad pro zajištění odpovídajícího zdravotního stavu, růstu 
a produkce březových porostů (smíšených porostů s břízou). V porostech vychovávaných 
opožděně nebo s nedostatečnou intenzitou nelze očekávat dostatečnou stabilitu a produkci 
dřevní hmoty. Termín a způsob výchovy závisí na aktuálním stavu porostu, stanovištních 
podmínkách a potenciálu porostu plnit požadované funkce. Lesní hospodář může svým 
rozhodnutím modifikovat způsoby hospodaření. Dosavadní poznatky s výchovou březových 
porostů jsou omezené. 

Od přípravných porostů se v současnosti primárně očekává plnění ostatních funkcí lesa, 
dřevoprodukční funkce je zpravidla potlačena. Navrhované modely tak nově počítají i 
s variantou využití dřevní produkce. Postup výchovy zohledňuje zdravotní stav břízy, její 
stabilitu a plnění požadovaných funkcí. Prosvětlením porostu se dočasně sníží množství opadu 
(1-5 let v závislosti na intenzitě výchovy). Pronikání světla, tepla a srážek pod prosvětlený 
porost urychlí koloběh živin. Na druhou stranu může silné proředění mladých porostů 
nepříznivě ovlivnit průběh extrémních teplot v přízemní vrstvě vzduchu a tím i 
mikroklimatickou funkci, podpoří i vitalitu vegetace. 

Pokud je bříza na daném stanovišti brána jako dřevina cílová, může rozdílný postup výchovy 
výrazně ovlivnit množství a zejména kvalitu dřevní hmoty. V málo kvalitních porostech 
dominuje požadavek na maximalizaci produkce biomasy. Případná výchova odstraňuje 
nekvalitní jedince z úrovně, upravuje hustotu, druhovou skladbu a stabilitu porostu. 

Základní struktura modelů výchovy vychází ze zadání projektu (viz tab. 9.1.1), modely výchovy 
jsou diferencované podle cíle pěstování a stanovištních podmínek. 

Tab. 9.1.1: Schéma modelů výchovy 
Stanoviště středních a 
vyšších poloh 

Způsob a cíl pěstování 
Nesmíšené porosty Smíšené porosty 

Kvalita v delším 
obmýtí (60 let) 

Přípravná dřevina 
pro klimaxovou 

dřevinu 

Plnohodnotná 
produkční 

dřevina 
Kyselá (ed. kat. K) B1 C1 D1 
Svěží a živná (ed. kat. B) B2 C2 D2 
Vodou ovlivněná (ed. kat O) B3 C3 D3 
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Modely B – porosty s dominantním zastoupením břízy s plánovaným obmýtím 50-60 let, 
pěstování je zaměřeno na produkci cenných sortimentů, případně na biomasu. 

Nárosty vzniklé přirozenou obnovou nebo porosty z celoplošných síjí mají zpravidla vyšší 
hustotu ve srovnání s porosty založenými výsadbou. V hustých nárostech je nutné realizovat 
včasné prostřihávky (čistky) s cílem dosáhnout 2,5-3 tis. jedinců na hektar při horní výšce 3-5 
m. Plošně rozsáhlé porosty je nutné před zásahem rozčlenit vhodnou sítí linek (vzhledem 
k intenzivní výmladnosti je vhodné hlavně u porostu vzniklých z celoplošných síjí zakládat 
porosty v obnovních blocích, tedy již jen na místech budoucího porostu – mimo 
předpokládané linky). U porostů vznikajících z přirozené obnovy je možné eliminovat vznik 
přirozené obnovy na budoucích linkách pásovým shrnutím klestu. Zásah je veden negativní 
výběrem, přednostně jsou odstraňovány nekvalitní stromy z nadúrovně a úrovně. Zásah 
v podúrovni pouze napomáhá k zpřístupnění porostu. Vytěžená hmota je ponechána 
v porostu k rozkladu.  

První výchovný zásah v březových porostech je vhodné realizován při dosažení horní porostní 
výšky 10 m, to odpovídá věku 10-15 let v závislosti na produkčním potenciálu stanoviště a 
stavu porostu. Počet stromů po zásahu by neměl přesáhnout 1200-1500 ks/ha. Zásah je veden 
negativním výběrem, v hlavní porostní úrovni by měly zůstat pouze jedinci s kvalitním 
kmenem a korunou. Uvolnění vybraných stromů v korunové vrstvě by mělo zajistit zachování 
délky zelené koruny odpovídající cca 50 % výšky stromu. 

Další zásah následuje po 5 letech, po jeho provedení by měla hustota klesnout na polovinu 
(600-750 ks/ha). Cílem zásahu je podpora vybraných jedinců a rozvoje jejich korun. Délka živé 
(zelené) koruny vybraných cílových stromů by ani v této fázi neměla významně poklesnout pod 
50 % výšky stromu. V rámci zásahu mohou být vytipovány potenciální cílové stromy 
(odpovídající kvalita kmene i koruny). Při prvním výběru by počet cílových stromů neměl 
přesáhnout 400 ks/ha. Kvalitní stromy je možné vyvětvovat. Větve břízy zasychají po zastínění 
rychle, jejich opad může být opožděný. Zarůstající větve jsou rizikové z hlediska výskytu hnilob 
i mechanických vlastností dřeva. Vyvětvování suchých větví je možné realizovat celoročně. 

Následné zásahy jsou realizovány v 10-15 letých intervalech, při nichž jsou uvolňovány 
vybrané stromy od konkurentů. Intenzita zásahů se řídí stavem porostu (zdravotní stav i 
potenciál kvality cílových stromů). Počet cílových stromů by neměl překročit 100 ks/ha. 
V kvalitních porostech na vhodných stanovištích lze předpokládat, že při intenzivním 
uvolňování mohou břízy dosáhnout cílovou tloušťku již dříve (nejčastěji 40-50 let). 
S narůstajícím věkem porostu se zvyšuje riziko zhoršování zdravotního stavu i potenciál 
snižování kvality dřeva (výskyt hnilob). 

V méně kvalitních porostech a na chudých stanovištích je možné výchovné zásahy realizovat 
později (pozdější dosažení horní výšky). Také intenzita zásahů se řídí možnostmi využití dřevní 
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hmoty, plnění požadovaných funkcí a požadavky ochrany. V porostech s nerealizovanou (nebo 
opožděnou) výchovou nelze již následnými zásahy výrazněji ovlivnit produkční ukazatele. 
Délka zelené koruny je zpravidla výrazně zkrácena (včetně dominantních stromů), jejich 
uvolnění nevede k adekvátní přírůstové reakci. Zásahy se tedy pak soustřeďují pouze na 
zdravotní výběr, případně k nastartování obnovy následného porostu. Aplikace slabých zásahů 
v krátkých intervalech v přehoustlých porostech může zlepšit porostní stabilitu odstraněním 
nejlabilnější složky, silnější zásahy do úrovně mohou naopak přispět k rozvratu porostu. 

 

Modely C – porost břízy je brán jako přípravný pro vnášení cílové dřeviny 

Porost je v 10 letech proředěn pro vnášení dalších dřevin pod porostní clonu, ve věku 20 let je 
bříza plošně odstraněna. Dřevní hmota zpravidla nedosahuje dimenze hroubí a je ponechána 
v porostu k rozkladu. Případné soustředění nebo odstranění dřevní hmoty je realizováno 
pouze pro zajištění místa pro podsadby a volné odrůstání cílové dřeviny. Při silném prosvětlení 
porostu je zvýšené riziko pařezové výmladnosti břízy, díky spojení s původním kořenovým 
systémem může být růst výmladků velice intenzivní.  

Případná modifikace modelu spočívá ve výsadbě nižšího počtu jedinců, obnova břízy v nižším 
počtu (přirozená i umělá) může eliminovat potřebu výchovného zásahu pro podsadby. 
V případě umělé obnovy tento postup neodpovídá současné legislativě.  

 

Modely D – bříza je brána za plnohodnotnou produkční dřevinu, smíšený porost břízy a další 
cílové dřeviny vzniká souběžně na holině nebo je cílová dřevina vnášena pod porost břízy po 
jeho prosvětlení. 

Porost břízy je v 10 letech proředěn pro vnášení dalších dřevin pod porostní clonu. Další 
výchovné zásahy reagují na požadavky břízy i vnášené cílové dřeviny, případně další cíle 
lesního hospodáře. Většina stín snášejících dřevin je schopna zdárně odrůstat pod řídkým 
porostem břízy (model výchovy B do věku cca 40 let), po intenzivnějším proředění břízy se 
výchova přesouvá na cílovou dřevinu ve spodní etáži a bříza je postupně odstraňována při 
dosažení požadované dimenze nebo z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Včasným 
uvolněním kvalitních jedinců lze dosáhnout cílové tloušťky ve věku okolo 40 let. Obmýtí břízy 
by nemělo přesáhnout 50 (60) let z důvodu potenciálu zhoršení zdravotního stavu nebo 
kvality. Pokud je pod porostní clonu vnesena dřevina s vyššími nároky na světlo, musí být 
intenzita prořeďování horní etáže břízy vyšší. Vrůstání cílové dřeviny do korunové vrstvy břízy 
postupně ovlivní zdravotní stav břízy, omezuje také budoucí bezeškodné kácení a vyklizení 
břízy.  
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Bříza může vytvářet směsi s většinou domácích i introdukovaných dřevin. Směsi se mohou lišit 
věkem dřevin a postavením dřevin v porostu. Díky rychlejšímu výškovému růstu se bříza 
zpravidla dostává do nadúrovňového postavení. V mladých porostech je jí růstově schopen 
konkurovat pouze modřín, omezeně i další dřeviny. Ve smíšených porostech tvořených 
dřevinami s vysokými nároky na světlo si tyto dřeviny s břízou vzájemně konkurují. Řešením je 
výchova s vyšší intenzitou podle požadavků dřevin nebo jejich prostorové oddělení. Většina 
dřevin je schopna odrůstat pod clonou březového porostu, vlivem jejich pomalejšího růstu 
může vzniknout dvou (více) etážový porost. Postup výchovy pak závisí na cílech lesního 
hospodáře a růstových požadavcích smíšených dřevin. Výškový růst břízy záhy klesá, dřeviny 
ve spodní etáži mohou postupně břízu výškově dorůst. Intenzivním uvolňováním kvalitních 
jedinců břízy v horní etáži zvyšuje potenciál tvorby cenných sortimentů a umožňuje odrůstání 
spodní etáže. Historická literatura zmiňuje riziko ošlehávání korun přimíšené dřeviny (smrk) 
slabými větvemi břízy. Toto se dělo většinou v hustých smrčinách s přimíšenou břízou. 
Současné nižší počty jedinců při umělé obnově i zásady výchovy toto riziko omezují.  

V rámci střední Evropy jsou poznatky o výchově březových porostů a reakci březových porostů 
na uvolnění omezené. Experimentální šetření s výchovou jsou krátkodobá, většina analýz 
naznačuje značnou přírůstovou reakci uvolněných bříz pro zajištění potenciálu produkce i 
omezený význam slabých nebo opožděných zásahů na stabilitu a produkci. Dílčí poznatky o 
vlivu silných zásahů na přírůst na lokalitě Nemojov (5K, vzniklo přirozenou obnovou na 
kalamitní holině v roce 2007, výchovný zásah různé intenzity v roce 2017) naznačují potenciál 
růstu březových porostů jako reakci na provedené výchovné zásahy.  

Intenzita výchovných zásahů se lišila podle cíle pěstování. U způsobu pěstování typu B 
(pěstování „nesmíšených porostů) bylo po zásahu na ploše ponecháno 2 500–2 650 bříz na 
hektar. U způsobu pěstování ve smíšených porostech pro podporu klimaxové dřeviny (varianty 
C) byla intenzita zásahu vyšší a na ploše bylo ponecháno 1300–1400 ks břízy na ha. Při 
pěstebním postupu s cílem vytvořit směs s plnohodnotnou produkční funkcí břízy (varianta D) 
bylo ponecháno 1600–1700 ks břízy na ha. Na kontrolní ploše je porost ponechán bez zásahu 
(výchozí počet 14 000 ks v roce 2017, do roku 2020 pokles na 12 000 kusů). 

Tab. 9.1.2: Střední tloušťkový přírůst břízy při různém režimu výchovy 

 Model B Model C Model D kontrola 
id 2018 0,49 (0,4) 0,61 (0,4) 0,41 (0,4) 0,14 (0,2) 
id 2019 0,44 (0,4) 0,88 (0,5) 0,63 (0,4) 0,17 (0,2) 
id 2020 0,69 (0,6) 0,97 (0,6) 0,73 (0,7) 0,26 (0,2) 

V prvním letech po zásahu reagovaly břízy na uvolnění obdobně, zvýšení středního přírůstu na 
plochách v roce 2020 je ovlivněno příznivějším průběhem počasí v daném roce. Kontrolní 
plochy vykazuje dlouhodobě nízký tloušťkový přírůst. Analýza přírůstu silných stromů (stromy 
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s tloušťkou nad 7 cm v roce 2017) ukazuje obdobnou přírůstovou reakci uvolněných stromů 
na plochách s různým režimem výchovy (0,8-0,9 cm/rok), přírůst srovnatelně silných stromů 
na kontrolní ploše bez výchovy dosahoval průměrně pouze 0,52 cm/rok (obr. 9.1.1). 

 

Obrázek 9.1.1: Tloušťkový přírůst silných stromů na jednotlivých plochách 
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10 Rámcové směrnice hospodaření 

10.1 Komentář k tvorbě rámcových směrnic hospodaření 

Rámcové směrnice byly vytvořeny pro cílové hospodářské soubory ve středních a vyšších 
polohách, tedy pro CHS 43, 45, 47 a 53, 55, 57 v rámci pokrytí základních edafických kategorií, 
tedy kyselých, živných a vodou ovlivněných (oglejených) půd. U každého CHS byly vytvořeny 4 
porostní typy. Jeden pro BR jako cílovou dřevinu s dosažením kulatinových sortimentů 
(pilařská kulatina a cenné výřezy), kdy nedojde k přeměně po dosažení doby obmýtí (koncové 
číslo HS porostního typu je 7) a tři pro BR jako přípravnou dřevinu podle vyhlášky 
č. 298/2018 Sb. jako dřevina základní přípravná (DZP) pro různé scénáře vývoje březových 
porostů, stále v rámci DZP (koncové číslo HS porostního typu je 8). 

BR jako cílová dřevina 

Tento porostní typ byl vytvořen pro BR jakožto cílovou dřevinu srovnatelnou s ostatními 
cílovými listnatými dřevinami což znamená, že březový porost bude znovu obnovován na 
březový porost. Počítá se s dosažením dimenzí cílových sortimentů u BR.  

Obmýtí bylo stanoveno tak, aby bylo možné dosáhnout dimenzí cílových sortimentů, zejména 
pilařské kulatiny, podle výsledků dosažených přímým šetřením v porostech a na zkusných 
úlohách, dále aby obmýtí odpovídalo maximálnímu celkovému průměrnému přírůstu, a také 
se přihlédlo k fyzickému obmýtí břízy, které je v porovnání s ostatními dřevinami velmi krátké.  

Výchova je zaměřena také na dosažení cílových kvalitních sortimentů. 

Cílová dřevina je bříza v zastoupení 60–100%. Pokud je doplněna některými dřevinami, tak 
převážně rychle rostoucími (DG, OS), které i při kratším obmýtí jsou schopny produkce 
kvalitních sortimentů, případně jsou schopny růst v zástinu břízy (LP). 

BR jako přípravná dřevina (DZP) 

Tvorba tří porostních typů je z důvodů dvou rozdílných strategií obnovy pod přípravnou 
dřevinou. BR jako přípravná dřevina se nejvíce uplatní na rozsáhlých kalamitních holinách, kde 
převážně spontánně vzniknou silně diferencované (výška, hustota) březové porosty. Z důvodů 
diferencovaného hospodaření v budoucnosti a žádoucí věkové rozrůzněnosti porostních 
skupin cílových dřevin je tedy žádoucí vytvořit tři rozdílné strategie uplatnění BR jako 
přípravné dřeviny, a to obnovu s dosažením cílových sortimentů, pilařské kulatiny a případně 
cenných výřezů (model B), dále tzv. rychlou obnovu (model C), kdy bude DZP odstraněna v 
horizontu 20-30 let a poté tzv. delší variantu (model D), kdy bude DZP odstraněna v horizontu 
40-60 let. U posledního modelu (D) se u BR počítá s dosažením určitého podílu sortimentu 
pilařské kulatiny. 
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Obmýtí bylo u přípravné dřeviny zvoleno tak, aby cílové dřeviny byly schopny řádného 
odrůstání pod přípravnou dřevinou. Obnovní doba u modelů B a D je často delší, na rozdíl od 
ostatních porostních typů, protože spektrum cílových dřevin je velmi široké, nehledě na jejich 
směsi, a je nutné, aby se lesní hospodář mohl pohybovat v širších mantinelech, protože různé 
cílové dřeviny a jejich směsi mohou mít různé časové limity pro odstraňování BR z porostu, 
kdy už splnila své poslání. Hodnoty obmýtí a obnovní doby jsou průměrné, pokud určitá 
dřevina důležitá z hlediska produkce vyžaduje odchylku, pak je tato odchylka řešena v 
odchylkách od modelu.  

Z hlediska tvorby LHP je důležité rozdělení porostů s DZP do dvou etáží, kdy pro každou etáž 
(DZP a DZC) bude uplatněn jiný porostní typ. Příkladem může být BR jako přípravná dřevina a 
BK jako cílová dřevina na živných půdách středních poloh. Porostní typ DZP bude u modelu D 
kódován 458n, kdežto spodní etáž tvořená DZC bude kódována 456. 

BR jako přípravná dřevina může být doplněna dalšími přípravnými dřevinami a tady je třeba u 
středních poloh zdůraznit podíl smrku, ale převážně jako přípravné dřeviny. Z tohoto důvodu 
je podíl SM v alternativní cílové skladbě dřevin omezen na 10 % a předpokládá se jeho 
uplatnění z přirozené obnovy (náletu), případně výsadbou při převaze nabídky SM z lesních 
školek. 

10.2 Střední polohy 

 
Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

43  alt BR  KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH  
(jemnozrnné pískovce, odvápněná opuka, rula, žula; oligotrofní kambizem až podzol, luvizem) 

   ha  
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4K, I, M; 3 - 4S2 Základní dřeviny:  BO, BK, 

DB, JD 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: BO4, BK2, DBZ1, DG1, JD1, MD1, LP, KL, HB, SM,  
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %   
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  BK, BR, DB, LP, HB, JD, DG, JR, KL, 
LP, MD, OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký, střední, nízký 

 
                          P, H, V 

            
 

POROSTNÍ 
TYP: 437 – Listnaté (BR) 438 – DZP (BR) 

(model B) 
438s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 60 20 60 30 20 10 
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 51 H, P, V 41 H, P, V 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR8, OS1, DG1, MD, BO, LP, DB, 
(HB, TR) 
 

BR7, OS1, DG1, MD1, BO, LP, 
DB, (HB, TR) 
 
 

(DZP) BR 10, OS, BO, MD 
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Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

Nadprůměrné Nadprůměrné Nadprůměrné 

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 
 
 

Obnova opět na BR porost 
Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(min 4-8/ha), využití náletu z výstavků, 
dosadby ostatních dřevin, jednotlivé smíšení. 
Možné využití výmladků jako porostní 
výplně.  
 

Obnova do maloplošných prvků stín 
snášejícími dřevinami (BK, JD, LP, HB.) 
Obnova světlomilnými dřevinami na 
holosečných prvcích a větších kotlících od 
cca 45 let  věku (DB, BO, MD, DG), příp. 
clonné seče s krátkou obnovní dobou a 
obvykle dvěma fázemi.  
 

Vznik: na kalamitních holinách z přirozené 
či umělé obnovy. U umělé obnovy možné 
nižší počty. 
Obnova provedena jednorázovou podsadbou 
po případném (husté březové porosty) 
prosvětlení v 10 letech – JD, BK, (LP, HB, 
KL, DG). V případě rizika odrůstání 
výmladků je nutné prosvětlení rozdělit na 
dva zásahy.  
Ve dvaceti letech odstranění přípravného 
březového porostu. Ponechání ostatních 
dřevin, příp. jednotlivých výstavků BR a OS 
(MD, BO). 

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Dosažení užitkových sortimentů BR 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem i kratší 
interval 

Dosažení užitkových sortimentů BR, 
podpora ostatních dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem i kratší 
interval 

Dle hustoty u přirozeně vzniklých porostů 
obvykle nutný zásah ještě do 10 let. 
 

- mladé    
  porosty                                  

   

- dospívající 
   porosty 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, , 
interval 7-10 let, podpora koruny u 
kvalitních jedinců 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, , 
interval 7-10 let, podpora koruny u 
kvalitních jedinců 

 

Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Meliorace:    
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Průměrný Průměrný Zanedbatelný  u DZP, průměrný u cílových 
dřevin 

- půdo-      
ochranný       

   
- vodo- 
ochranný 

Infiltrační Infiltrační Infiltrační 
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná Průměrná Průměrná 

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 80/20 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/40 

U porostů s cílovou dřevinou JD 40 obmýtí/50 
obnovní doba se začátkem obnovy v 11 letech 

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, Harvestor 

 
 
 
 
 

 
Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

43  alt BR  KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH  
(jemnozrnné pískovce, odvápněná opuka, rula, žula; oligotrofní kambizem až podzol, luvizem) 

   ha  
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4K, I, M; 3 - 4S2 Základní dřeviny:  BO, BK, 

DB, JD 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: BO4, BK2, DB1, DG1, JD1, MD1, LP, KL, HB, SM,  
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %   
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  BK, BR, DB, LP, HB, JD, DG, JR, KL, 
LP, MD, OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký, střední, nízký 

 
                          P, H, V 
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POROSTNÍ 
TYP: 438n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 50 50     
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     
 21 P, V     
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

(DZP) BR7, OS1, MD1, SM1   

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

Nadprůměrné   

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 
 
 

Vznik: na kalamitních holinách s přirozené 
či umělé obnovy. Druhově a někdy i věkově 
pestré porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné. 
Obnova: U druhově chudších zahájit obnovu 
v cca 10 letech podsadbou – především JD. 
Jinde lze pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin. Využití všech dřevin 
z náletu včetně SM, Postupné uvolňování 
podsadeb, základních dřevin a kvalitní BR, 
příp. ostatních DZP. Těžba stromů cílových 
dimenzí. 
 
 

  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Postupná redukce přípravných dřevin (mimo 
MD a mimořádně kvalitních jedinců BR) dle 
stavu porostu.. U přehoustlých částí 
intenzivnější zásahy v mladších letech. U 
proředěných částí zásahy úměrně slabší až 
vynechané. Práce s jednotlivými stromy BR 
a CDS 

  

- mladé    
  porosty                                  

   

- dospívající 
   porosty 

   

Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

  

Meliorace:    
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Zanedbatelný  u DZP, průměrný u cílových 
dřevin 

  

- půdo-      
ochranný       

   
- vodo- 
ochranný 

Infiltrační   
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná   

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

U porostů s cílovou dřevinou JD 40 obmýtí/50 
obnovní doba se začátkem obnovy v 11 letech 

  

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, Harvestor 
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Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

45  alt BR  ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH  
(břidlice,vápnitá opuka, fylit, svor; kambizem, luvizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4S (mimo 3 - 4S2), H, B, 

D, W 
Základní dřeviny: BK, JD, DB Geograficky nepůvodní 

dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: BK 6, JD 1, MD 2, DB1, SM, KL, JS, LP, JL, TR 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin % 
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb.  

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  BK, DB, JD, JV, LP, JS,  
JL, HB, TR, JDO, BB, BR, DG, JR, JS, 
MD, OS, TS 

Bb, br Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký, střední, nízký 

 
                          P, H, V 

            
 

POROSTNÍ 
TYP: 457 – Listnaté (BR) 458 – DZP (BR) 

(model B) 
458s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 50 20. 50 30 20 10 
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 41 H, P  31 H, P 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR8, DG1, OS1, MD, LP, TR, HB, 
KL, BK, JD,  
 

BR6, BK2, DG1, OS1, MD, LP, 
TR, HB, KL, JD 
 

(DZP) BR 10, OS, MD, SM 

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

BR průměrná , vhodné zranění půdy (pro 
obnovu opět na BR) 

BR průměrná , vhodné zranění půdy (pro 
obnovu opět na BR) 

BR průměrná, vhodné zranění půdy 

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 
 

Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(min. 4-8/ha), využití náletu z výstavků, 
případně výsadba BR, dosadby ostatních 
dřevin, jednotlivé smíšení. Možné využití 
výmladků. V případě přirozené obnovy 
rychlejší postup (možná i dvoufázová clonná 
seč s velmi intenzivním proředěním v prvé 
fázi), narušení půdního krytu. 
 

Vnášení dalších dřevin podsadbami v 20 – 
30 letech březového porostu nebo do 
maloplošných prvků (věkové a druhové 
rozčlenění rozsáhlých ploch). Slunné 
dřeviny (DB, TR) vkládat až po poslední 
probírce, do větších obnovních prvků příp. 
až po dokončení holoseče.  
 

Vznik: na kalamitních holinách z umělé a 
méně často z přirozené obnovy. U přirozené 
obnovy často velká věková i výšková 
diferenciace.  
Obnova: 
Proředění BŘ porostu a podsadba BK nebo 
JD v 10 letech, po dalších deseti letech bude 
BR z porostu odstraněna. Podíl BK a JD ve 
dvaceti letech 30-90%, další dřeviny (LP, 
DG, HB, KL, JV, BB) maximálně do 70% 
 

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Dosažení užitkových sortimentů nejen u BR 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem kratší 
interval. 
 U kvalitních proředěných porostů možné 
vyvětvování. 
 

Dosažení užitkových sortimentů nejen u BR, 
podpora ostatních dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem kratší 
interval. 
 U kvalitních proředěných porostů možné 
vyvětvování. 
 

Kvantita 
 
Jen redukce přehoustlých kultur a mlazin. 
U přirozeně vzniklých porostů obvykle 
nutný zásah ještě do 10 let 

- mladé    
  porosty:         
                         

   

- dospívající 
   porosty: 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
interval 5-10 let 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
interval 5-10 let 

 

Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin. 

Meliorace:    
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Nadprůměrný Nadprůměrný Zanedbatelný  u DZP, nadprůměrný u 
cílových dřevin 

- půdo-      
ochranný       
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- vodo- 
ochranný 

Infiltrační Infiltrační Infiltrační 
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná Průměrná Průměrná až nadprůměrná 

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 
 
 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR) – jejich postupné 
odstranění během výchovy (mimo kvalitních 
jedinců). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/20 
 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR) – jejich postupné 
odstranění během výchovy (mimo kvalitních 
jedinců). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/30 
 

 

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, Harvestor 
 

 
 

 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

45  alt BR  ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH  
(břidlice,vápnitá opuka, fylit, svor; kambizem, luvizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4S (mimo 3 - 4S2), H, B, 

D, W 
Základní dřeviny: BK, JD, DB Geograficky nepůvodní 

dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: BK 6, JD 1, MD 2, DB1, SM, KL, JS, LP, JL, TR 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin % 
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb.  

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  BK, DB, JD, JV, LP, JS,  
JL, HB, TR, JDO, BB, BR, DG, JR, JS, 
MD, OS, TS 

Bb, br Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký, střední, nízký 

 
                          P, H, V 

            
 

POROSTNÍ 
TYP: 458n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 40 50     
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     
 11 P, V      
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

(DZP) BR5, OS2, MD2, SM1, BK, 
BO, JV, KL, BB, HB, TR, DB  

  

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

BR průměrná, vhodné zranění půdy   

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 
 

Vznik: na kalamitních holinách z přirozené 
či umělé obnovy. Druhově a někdy i věkově 
pestré porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné. 
Obnova: podsadba v cca 10 letech. Lze 
pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin, využití všech dřevin 
z náletu včetně SM. Postupné uvolňování 
podsadeb. Možnost smíšeného porostu hned 
při obnově, kdy lze do směsi s BR 
zakomponovat MD, BO, DB, DG (podíl 
jehličnanů max. 50%). U DZP směs BR a 
SM přednostně odstraňovat SM 
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
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přirozené obnovy nejodolnějších dřevin 
(DB). Postupné odstraňování BR do věku 
50-60 let.  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Postupná redukce přípravných dřevin (mimo 
MD a cílových listnáčů a vysoce kvalitních 
jedinců BR). U zpevňujících pásů 
intenzivnější probírky včetně podsadeb 
s cílem vytvoření stromů s nižším 
štíhlostním koeficientem 

  

- mladé    
  porosty:         
                         

   

- dospívající 
   porosty: 

   
Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

  

Meliorace:    
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Průměrný u DZP, nadprůměrný u cílových 
dřevin 

  

- půdo-      
ochranný       

   
- vodo- 
ochranný 

Infiltrační   
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná až nadprůměrná   

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 
 
 

V případě cílové dřeviny JD 50/60, zahájení 
obnovy v 21 letech 

  

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, Harvestor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

47 alt BR  OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH        
  (plošiny občas zamokřované; potočiny; oglejené půdy, pseudogleje)  

   ha: 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4V, O, P Základní dřeviny: BK,JD,DB Geograficky nepůvodní 

dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ  
DRUHOVÁ SKLADBA: 3-4V, O: JD4, SM 1, BO 1, KL1, BK1, DB2, LP, JS, BR, MD, OL     

3-4P: BO3, JD 3, SM1, MD1, DB1, OL1, KL, BR 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  
 

3-4 O,V - JD,BK,DB,KL,JS,LP,JL,HB, BB, BR, 
JR,JV, LP, MD, OL OS, DB 
3-4P - JD,BK,DB,LP,OS,BR, DB, MD, OL,JR 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký, střední, nízký 

 
                          P, H, V 

            
 

POROSTNÍ 
TYP: 477 – Listnaté (BR) 478 – DZP (BR) 

(model B) 
478s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýt Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 60 20 60 40 20 10 
Vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 51 H, P 41 H, P 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR 9, OL1, OS, KL, BO BR7, OL2, BO1, OS, KL (DZP) BR 9, SM1, OL, OS,  

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
Přirozené 
obnovy:  
 

BR průměrná, je vhodné pomístné zranění 
půdy  

BR průměrná  
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OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 

Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(min. 4-8/ha) kolmo na směr převládajícího 
větru, využití náletu z výstavků, případně 
výsadba BR, dosadby ostatních dřevin, 
jednotlivé smíšení. Možné využití 
výmladků. V případě přirozené obnovy 
rychlejší postup (možná i dvoufázová clonná 
seč s velmi intenzivním proředěním v prvé 
fázi), narušení půdního krytu 
 

Vnášení dalších dřevin podsadbami v 20 – 
30 letech březového porostu nebo do 
maloplošných prvků (věkové a druhové 
rozčlenění rozsáhlých ploch). Světlomilné 
dřeviny (DB, BO) vnášet až v druhé 
polovině obmýtí. 

Vznik: na kalamitních holinách z umělé a 
z přirozené obnovy. U přirozené obnovy 
často velká věková i výšková diferenciace. 
U umělé obnovy možné nižší počty 
Obnova: 
Podsadba BK nebo JD v 10 letech, po 
dalších deseti letech bude BR z porostu 
odstraněna. Podíl BK do 30%, podíl JD ve 
dvaceti letech 50%, další dřeviny (LP, HB, 
KL, JV,) maximálně do 30%. U podsadby 
DB (BO) nutné velmi rychlé odstranění 
etáže BR. 
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
přirozené obnovy nejodolnějších dřevin 
(DB, MD, KL, BO). 
 

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Dosažení užitkových sortimentů BR 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem kratší 
interval. 
 
 

Dosažení užitkových sortimentů BR, 
podpora ostatních dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let, u hustých nárostů 
s rychlejším výškovým růstem kratší 
interval. 
 
 

Kvantita 
 
 
Jen redukce přehoustlých kultur a mlazin 

- mladé    
  porosty:                                 

   
- dospívající 
   porosty: 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje Kombinovaná probírka, udržení zápoje  
Bezpečnost 
Produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení zamokřením a větrem. Silné 
ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení zamokřením a větrem. Silné 
ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení zamokřením a větrem. Silné 
ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin 

Meliorace: Neodvodňovat  
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Nadprůměrný Nadprůměrný Zanedbatelný  u DZP, průměrný u cílových 
dřevin 

- půdo- 
 ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Desukční Desukční Desukční 
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná Průměrná Průměrná 

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
Modelu: 
 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, OL, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/20 
 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, OL, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/30 
 

 

Doporučené  
Výrobní 
Echnologie: 

UKT,, kůň,  harvestor 

 
 

 
Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

47 alt BR  OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH        
  (plošiny občas zamokřované; potočiny; oglejené půdy, pseudogleje)  

   ha: 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 3 - 4V, O, P Základní dřeviny: BK,JD,DB Geograficky nepůvodní 

dřeviny:  

Základní CÍLOVÁ  
DRUHOVÁ SKLADBA: 3 - 4V, O: JD4, SM 1, BO 1, KL1, BK1, DB2, LP, JS, BR, MD, OL     

3 - 4P: BO3, JD 3, SM1, MD1, DB1, OL1, KL, BR 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha    2x prům. výška        7 let 35  
 

3-4 O,V - JD,BK,DB,KL,JS,LP,JL,HB, BB, BR, 
JR,JV, LP, MD, OL OS, DB 



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

76 

 

3-4P - JD,BK,DB,LP,OS,BR, DB, MD, OL,JR 
Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 

          les vysoký, střední, nízký 
 

                          P, H, V 

            
 

POROSTNÍ 
TYP: 478n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 40 50     
Vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     

 11 P, V      
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

(DZP) BR5, OL1, OS2, SM2, BO, 
DB 

  

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
Přirozené 
obnovy:  
 

BR nadprůměrná, vhodné pomístné zranění 
půdy 

  

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 
 
 

Vznik: na kalamitních holinách z přirozené 
či umělé obnovy. Druhově a někdy i věkově 
pestré porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné. 
Obnova: podsadba v cca 10 letech. Lze 
pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin, využití všech dřevin 
z náletu včetně SM. Postupné uvolňování 
podsadeb. Možnost smíšeného porostu hned 
při obnově, kdy lze do směsi s BR 
zakomponovat MD, BO, DB, (podíl 
jehličnanů max. 30%). Postupné 
odstraňování BR do věku 60 let.  
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
přirozené obnovy nejodolnějších dřevin 
(DB, MD, KL, BO). U DZP směs BR a SM 
přednostně odstraňovat SM. 

  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 

Postupná redukce přípravných dřevin dle 
stavu porostu, uvolňování základních dřevin a 
podsadeb. Práce s jednotlivými stromy. U 
zpevňujících pásů intenzivnější probírky 
včetně podsadeb s cílem vytvoření stromů 
s nižším štíhlostním koeficientem 

  

- mladé    
  porosty:                                 

   
- dospívající 
   porosty: 

   
Bezpečnost 
Produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení zamokřením a větrem. Silné 
ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin 

  

Meliorace: Neodvodňovat  
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Podprůměrný až průměrný u DZP, průměrný 
až nadprůměrný u cílových dřevin 

  

- půdo- 
 ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Desukční   

- ekologická 
  stabilita 

Nadprůměrná   

Prvky ÚSES: Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
Modelu: 
 

V případě cílové dřeviny BK 60/50, cílové dřeviny 
DB 30/30 

  

Doporučené  
Výrobní 
Echnologie: 

UKT,, kůň,  harvestor 
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10.3 Vyšší polohy 

 
Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

53   alt BR   KYSELÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6K, I, M; 5 – 6S2 Základní dřeviny:   

BO, BK, JD, SM 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA:  SM3, BK3, BO2, DG1, MD1, JD, LP, KL 

 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let                  30 BK, BR, DB, DG, JD, JR, KL, LP, MD, 
OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                                      
 

POROSTNÍ 
TYP: 537 – Listnaté (BR) 538 – DZP (BR) 

(model B) 
538s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba   Obmýtí Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 70 30 70 40 30 30 
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob   Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 51 N, P 51 N, P 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR 7, BO 2, DG 1, KL, SM, OS BR 6, BO 2, DG 1, SM1, KL, OS, 
LP 

(DZP) BR 9, OS 1, BO, SM, MD, 
KL, JR 

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

Nadprůměrné Nadprůměrné Nadprůměrné 

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(min. 4-6/ha), využití náletu z výstavků, 
výmladků, dosadby ostatních dřevin, 
jednotlivé smíšení. V případě přirozené 
obnovy rychlejší postup (možná i dvoufázová 
clonná seč s velmi intenzivním proředěním 
v prvé fázi).  
 
  

Obnova do maloplošných prvků stín 
snášejícími dřevinami (BK, JD, LP).  
Obnova světlomilnými dřevinami na 
holosečných prvcích a větších kotlících od 
cca 50 let  věku (BO, DG). 

Vznik: na kalamitních holinách z přirozené 
či umělé obnovy. Obnova provedena 
jednorázovou podsadbou po případném 
(husté březové porosty) prosvětlení v 10 - 15 
letech – JD, BK, (LP, KL, DG). Ve 20-30 
letech odstranění přípravného březového 
porostu. Ponechání ostatních dřevin, příp. 
jednotlivých výstavků BR a OS (MD, BO).  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Dosažení užitkových sortimentů u BR i 
ostatních přimíšených dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 (výjimečně 10 let) let 

Dosažení užitkových sortimentů  
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 (výjimečně 10 let) let 

V extrémně hustých porostech z přirozené 
obnovy obvykle nutný zásah ještě do 10 let. 

 - dospívající 
   porosty 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
v případě vhodných podmínek vytvoření 
smíšeného porostu BR s jedinci DG, KL a 
BO v nadúrovni, interval 10 let 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
v případě vhodných podmínek vytvoření 
smíšeného porostu BR s jedinci DG, KL a 
BO v nadúrovni, interval 10 let 

 

    
Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin 

Meliorace:   
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Průměrný až podprůměrný Průměrný až podprůměrný Zanedbatelný u DZP, průměrný u cílových 
dřevin 

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Infiltrační Infiltrační Infiltrační 
- ekologická Průměrná Průměrná Průměrná 
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  stabilita 
Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 

 

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, harvestor 
 

 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

53   alt BR   KYSELÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6K, I, M; 5 – 6S2 Základní dřeviny:   

BO, BK, JD, SM 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA:  SM3, DG2, BK1, MD2, BO2, JD, LP, KL 

 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let                  30 BK, BR, DB, DG, JD, JR, KL, LP, MD, 
OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                                      
 

POROSTNÍ 
TYP: 538n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 50 40     
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     
 31 P, V      
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

(DZP) BR6, OS1, SM3, KL, BO, 
KL, JR 

  

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

Nadprůměrné   

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Vznik: Druhově a někdy i věkově pestré 
porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné. 
Obnova: u druhově chudších zahájit obnovu 
v cca 20 letech podsadbou – především JD. 
Jinde lze pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin. využití všech dřevin 
z náletu. Postupné uvolňování podsadeb, 
základních dřevin a kvalitní BR, příp. 
ostatních DZP.  
Postupné odstraňování BR do věku 50 let (v 
případě BK do věku 70 let) 

  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Postupná redukce přípravných dřevin (mimo 
SM)  dle stavu porostu, uvolňování 
základních dřevin a podsadeb. Práce 
s jednotlivými stromy. 

  

 - dospívající 
   porosty 

   

    
Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů 

  

Meliorace:   
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FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Podprůměrný u DZP, průměrný u cílových 
dřevin 

  

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Infiltrační   

- ekologická 
  stabilita 

Průměrná   

Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

V případě cílové dřeviny BK 60/50   

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, harvestor 
 

 
 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

55   alt BR   ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6H, B, D, S (mimo 5 – 

6S2); 5W 
Základní dřeviny:   

JD,SM,BK 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: SM4, MD1, JD1, BK3, KL1, JS, TR, LP, JL 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let 35 (5. veg. st.) 
30 (6. veg. st.) 

BK, DG, JD, JL, JR, JS, JV, KL, LP, MD, 
OS, TR, TS,  (DB – pouze na 5. veg. st.) 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                                     -  
 

POROSTNÍ 
TYP: 557 – Listnaté (BR) 558 – DZP (BR) 

(model B) 
558s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 70 30 70 50 20 10 
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 51 H, P 41 H, P 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR 7, DG 1, SM 1, MD 1 BR 6, DG 1, SM 1, MD 1, BK1 (DZP) BR8, KL1, OS1, SM, JR 

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

Střední, doporučené zranění půdy  Střední Střední, doporučené zranění půdy 

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(min. 4-6/ha), využití náletu z výstavků, 
případně výsadba BR, dosadby ostatních 
dřevin, jednotlivé smíšení. Vedení sečí 
kolmo na směr převládajícího větru. 
V případě přirozené obnovy rychlejší postup 
(možná i dvoufázová clonná seč s velmi 
intenzivním proředěním v prvé fázi), 
narušení půdního krytu. 
Přeměna 
 

Vnášení dalších dřevin podsadbami v 20 – 
30 letech březového porostu nebo do 
maloplošných prvků (věkové a druhové 
rozčlenění rozsáhlých ploch). Maloplošné 
prvky orientovat kolmo na směr 
převládajícího větru a zakládat nejprve na 
závětrné straně.  
 

Vznik: na kalamitních holinách z umělé a 
z přirozené obnovy. U přirozené obnovy 
často velká věková i výšková diferenciace.  
Obnova: Podsadba BK nebo JD v 10 letech, 
po dalších deseti letech bude BR z porostu 
odstraněna. Podíl BK a JD ve dvaceti letech 
do 60%, další dřeviny (SM, LP, DG, KL, 
JL) maximálně do 60%.  
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
přirozené obnovy nejodolnějších dřevin (JD, 
KL, MD, JD). Zpevňující pásy zakládat 
okamžitě, lze do BR zakomponovat KL, 
MD, JD s jejich intenzivním uvolňováním. 
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VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Dosažení užitkových sortimentů nejen u BR 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let 

Dosažení užitkových sortimentů, podpora 
ostatních cílových dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 let 

V extrémně hustých porostech z přirozené 
obnovy obvykle nutný zásah ještě do 10 let. 

 - dospívající 
   porosty 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, péče 
o pravidelné koruny, podpora přimíšených 
dřevin, interval 10 let 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, péče 
o pravidelné koruny, podpora přimíšených 
dřevin, interval 10 let 

 

    
Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů. Ohrožení 
větrem 

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů. Ohrožení 
větrem 

Ohrožení sněhem a námrazou 

Meliorace:   
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Nadprůměrný Nadprůměrný Zanedbatelný u DZP, nadprůměrný u 
cílových dřevin 

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Infiltrační Infiltrační Infiltrační 
- ekologická 
  stabilita 

Průměrná Průměrná Průměrná 

Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 80/20 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/40 

 

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, harvestor 
 
 

 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

55   alt BR   ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6H, B, D, S (mimo 5 – 

6S2); 5W 
Základní dřeviny:   

JD,SM,BK 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: SM4, MD1, JD1, BK3, KL1, JS, TR, LP, JL 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb. 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let 35 (5. veg. st.) 
30 (6. veg. st.) 

BK, DG, JD, JL, JR, JS, JV, KL, LP, MD, 
OS, TR, TS,  (DB – pouze na 5. veg. st.) 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                                     -  
 

POROSTNÍ 
TYP: 558n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 40 40     
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     
 21 P, V      
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

(DZP) BR6, KL1, SM3, OS, JR   

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  

Střední, doporučené zranění půdy   
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OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Vznik: Druhově a někdy i věkově pestré 
porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné;  
Obnova: podsadba v cca 10-20 letech. Lze 
pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin, využití všech dřevin 
z náletu včetně SM. U DZP směs BR a SM 
udržet zastoupení SM maximálně do 40%. 
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou 
nejodolnějších dřevin (BK, MD). Postupná 
přeměna na cílové dřeviny s využitím 
přirozené obnovy ze zbytků porostů či 
z okolí nebo podsadby. Postupné 
odstraňování BR do věku 40 let (v případě 
BK či JD do věku 60 let)  

  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Postupná redukce přípravných dřevin (BR, 
OS, JR) dle stavu porostu, uvolňování 
základních dřevin a podsadeb. Práce 
s jednotlivými stromy. U zpevňujících pásů 
intenzivnější probírky včetně podsadeb 
s cílem vytvoření stromů s nižším 
štíhlostním koeficientem 

  

 - dospívající 
   porosty 

   

    
Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení sněhem a námrazou, zejména u 
přehoustlých mlazin nebo po razantním 
uvolnění zanedbaných porostů. Ohrožení 
větrem. 

  

Meliorace:   
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Průměrný u DZP, nadprůměrný u cílových 
dřevin 

  

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Infiltrační   

- ekologická 
  stabilita 

Průměrná   

Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

V případě cílových dřevin BK a JD 60/40   

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT, LKT, harvestor 
 
 

 
 

Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

57  alt BR   OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6V, O, P, Q; 5U (kromě 

5U5 a 5U7) 
Základní dřeviny:   

JD,SM,BK, SM s BO 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: SM 5, JD 2, KL 2, BK1, JS, MD, BO, DB (jen na 5. veg. stupni) 

5-6 Q: BO3, SM3, OL2, OS1, JD1, MD, JR, DB (jen na 5. veg. stupni) 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb.) 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let                 35 
45 – 5U (kromě 5U5 a 
5U7) 
30 – 5-6 P, Q  

BK, BR, DB, JD, JL, JR, JS, JV, KL, LP, 
MD, TR, TS 
5-6 P, Q – BK, BR, DB, JD, JR, MD, OL, 
OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                            -  
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POROSTNÍ 
TYP: 577 – Listnaté (BR) 578 – DZP (BR) 

(model B) 
578s – DZP (BR) krátké 

obmýtí (model C) 
ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 70 30 70 50 20 10 
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob Počátek obnovy Hospodářský způsob 
 51 P, H 41 P, H 11 P 
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR 7, SM 2, JD 1, KL, BO BR 6, SM 3, JD 1, KL, BO (DZP) BR7, SM1, OS1, OL1, KL, 
JR 

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

BR průměrná, je vhodné pomístné zranění 
půdy  

BR průměrná  

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Obnova holosečí s ponecháním výstavků BR 
(max 4-6/ha) kolmo na směr převládajícího 
větru, využití náletu z výstavků, případně 
výsadba BR, dosadby ostatních dřevin, 
jednotlivé smíšení. V případě přirozené 
obnovy rychlejší postup (možná i 
dvoufázová clonná seč s velmi intenzivním 
proředěním v prvé fázi), narušení půdního 
krytu. Prvky prvé fáze clonné seče vést opět 
kolmo na směr převládajícího větru 
 

Vnášení dalších dřevin podsadbami v 20 – 
30 letech březového porostu nebo do 
maloplošných prvků (věkové a druhové 
rozčlenění rozsáhlých ploch). Světlomilné 
dřeviny (BO) vnášet až v druhé polovině 
obmýtí. Maloplošné prvky orientovat kolmo 
na směr převládajícího větru a zakládat 
nejprve na závětrné straně.  
 

Vznik: na kalamitních holinách z umělé a 
z přirozené obnovy. U přirozené obnovy 
často velká věková i výšková diferenciace.  
Obnova: Podsadba SM nebo JD (BK) v 10 
letech, po dalších deseti letech bude BR 
z porostu odstraněna. Podíl BK do 20%, 
podíl JD ve dvaceti letech 50%, další 
dřeviny (SM, KL, OL), maximálně do 50%. 
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
přirozené obnovy nejodolnějších dřevin (JD, 
KL, MD, DB – jen na 5. veg, stupni). 
Zpevňující pásy zakládat okamžitě, lze do 
BR zakomponovat KL, MD, DB s jejich 
intenzivním uvolňováním. 

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Dosažení užitkových sortimentů BR 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 - 10 let 
 

Dosažení užitkových sortimentů BR, 
podpora ostatních cílových dřevin 
 
U mladých porostů intenzivní výchova, 
kombinovaný zásah, podpora vtroušených 
dřevin, interval 5 - 10 let 
 

V extrémně hustých porostech z přirozené 
obnovy obvykle nutný zásah ještě do 10 let. 

 - dospívající 
   porosty 

   

 Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
interval 10 let 

Kombinovaná probírka, udržení zápoje, 
interval 10 let 

 

Bezpečnost 
produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

Ohrožení zamokřením. Silné ohrožení 
sněhem a námrazou, zejména u přehoustlých 
mlazin nebo po razantním uvolnění 
zanedbaných porostů. Silné ohrožení 
větrem. Ohrožení v mrazových polohách. 

Ohrožení zamokřením. Silné ohrožení 
sněhem a námrazou, zejména u přehoustlých 
mlazin nebo po razantním uvolnění 
zanedbaných porostů. Silné ohrožení 
větrem. Ohrožení v mrazových polohách. 

 

Meliorace: Neodvodňovat  
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Nadprůměrný Nadprůměrný Zanedbatelný u DZP, průměrný až 
nadprůměrný u cílových dřevin 

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Desukční Desukční  

- ekologická 
  stabilita 

Průměrná Průměrná  

Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, OL, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 80/20 
 

Na rozsáhlých kalamitních plochách využití 
veškerých dřevin z náletu včetně dalších 
pionýrských (OS, JIV, OL, JR). 
V porostech s možností dosažení vyššího podílu 
cenných sortimentů BR 70/40 
 

 

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT,, kůň,  harvestor 
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Číselné označení cílového 
HS 

CÍLOVÝ HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR:  Výměra  
 

57  alt BR   OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH   
(prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem) 

   ha 
 

   % 
 

Soubory lesních typů : 
 (lesní typy) 5 – 6V, O, P, Q; 5U (kromě 

5U5 a 5U7) 
Základní dřeviny:   

JD,SM,BK, SM s BO 
Geograficky nepůvodní 
dřeviny:  

Základní  CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ SKLADBA: SM 5, JD 2, KL 2, BK1, JS, MD, BO, DB (jen na 5. veg. stupni) 

5-6 Q: BO3, SM3, OL2, OS1, JD1, MD, JR, DB (jen na 5. veg. stupni) 
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 : 
( §31,odst.2 ) 

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

Minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin %  
Příloha č.2 k vyhlášce č.298/2018 Sb.) 

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

 1 ha 2x prům. výška        7 let                 35 
45 – 5U (kromě 5U5 a 
5U7) 
30 – 5-6 P, Q  

BK, BR, DB, JD, JL, JR, JS, JV, KL, LP, 
MD, TR, TS 
5-6 P, Q – BK, BR, DB, JD, JR, MD, OL, 
OS 

Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks : Hospodářský tvar: Hospodářský způsob: 
          les vysoký 

 
                          P, H, V 

                                                            -  
 

POROSTNÍ 
TYP: 578n – DZP (BR) 

(model D) 
  

ZÁKLADNÍ Obmýtí Obnovní doba     
HOSPODÁŘSKÁ 
DOPORUČENÍ 50 40     
vyhl.č.298/2018 
Sb. 

Počátek obnovy Hospodářský způsob     
 31 P, V     
Alternativní 
CÍLOVÁ 
DRUHOVÁ 
SKLADBA 

BR5, SM4, OL1, OS, JR, KL   

Hodnocení 
porostů:  
( AVB) 

   

Možnosti 
přirozené 
obnovy:  
 

BR průměrná až nadprůměrná, je vhodné 
pomístné zranění půdy 

  

OBNOVNÍ 
POSTUP  
a míšení  
dřevin: 
 
 
 

Vznik: na kalamitních holinách z přirozené 
či umělé obnovy. U umělé obnovy možné 
nižší počty Druhově a někdy i věkově pestré 
porosty vzniklé především přirozenou 
obnovou, místy přehoustlé, místy proředěné. 
Obnova: podsadba v 10-20 letech. Lze 
pracovat jen s přirozenou obnovou 
základních dřevin, využití všech dřevin 
z náletu, jednotlivé míšení. Postupné 
uvolňování podsadeb a postupné 
odstraňování BR do věku 60 let. . U DZP 
směs BR a SM udržet zastoupení SM 
maximálně do 60%.  
U rozsáhlých kalamitních holin vytvoření 
zpevňujících pásů kolmo na směr 
převládajícího větru podsadbou či využitím 
přirozené obnovy nejodolnějších dřevin 
(KL, MD, BO, DB – jen na 5. veg. stupni). 
Postupná přeměna na cílové dřeviny 
s využitím přirozené obnovy ze zbytků 
porostů či z okolí nebo podsadby.  

  

VÝCHOVA  
POROSTŮ : 
-  zaměření 
- mladé    
  porosty                                  

Postupná redukce přípravných dřevin (BR, 
OS, JR).  
U zpevňujících pásů intenzivnější probírky 
včetně podsadeb s cílem vytvoření stromů 
s nižším štíhlostním koeficientem 

  

 - dospívající 
   porosty 

   

    
Bezpečnost Ohrožení zamokřením. Silné ohrožení 

sněhem a námrazou, zejména u přehoustlých 
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produkce a 
opatření 
ochrany lesa:  

mlazin nebo po razantním uvolnění 
zanedbaných porostů. Silné ohrožení 
větrem. Ohrožení v mrazových polohách. 

Meliorace: Neodvodňovat  
FUNKČNÍ 
POTENCIÁL: 
- produkční 

Podprůměrný až průměrný u DZP, průměrný 
(5-6 Q) až nadprůměrný u cílových dřevin 

  

- půdo-      
ochranný       

   

- vodo- 
ochranný 

Desukční   

- ekologická 
  stabilita 

Průměrná   

Prvky ÚSES: 
 

Hospodaření podle návrhů opatření v prvcích schválených v dokumentaci ÚSES.  
 

Odchylky od  
modelu: 

V případě cílové dřeviny JD 50/50   

Doporučené  
výrobní 
technologie: 

UKT,, kůň,  harvestor 
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11 Variantní modely hodnocení ekonomické efektivnosti hospodaření 
s břízou 

11.1 Metodická východiska ekonomického modelování 

Metodická východiska ekonomického modelování vycházejí z postupů modelování použitých 
v rámci řešení projektu Bříza I, resp. jde o použití ověřených postupů využitých Katedrou 
lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU v Praze rovněž při řešení projektů Národní agentury 
pro zemědělský výzkum. Pro komplexnost popisu metodických východisek v této zprávě jsou 
hlavní použité algoritmy ekonomického modelování popsány v této kapitole. 

Zjištěné poznatky o pěstebním a produkčním potenciálu březových porostů získané na základě 
venkovních šetření a analýzy dat byly podkladem pro diferencované modelování ekonomické 
efektivnosti hospodaření v těchto porostech, přičemž hospodaření zde v případě nejdelšího 
pojetí představuje celý cyklus od založení porostu, přes péči o založený porost, jeho výchovu 
až po těžbu daného porostu a prodej sortimentů surového dříví. Součástí řešení je tedy návrh 
hospodářských opatření vyúsťující v modely vývoje porostů (viz kap. 5), přičemž z těchto 
modelů vývoje porostů vyplývá uvažovaná struktura a rozsah výkonů pěstební a těžební 
činnosti, jejichž realizace se zakomponovala do ekonomických modelů hospodaření 
v modelových březových porostech. Kapitola 5.3 popisuje dvě modifikace „C“ modelů 
hospodaření. Do tvorby ekonomických „C“ modelů byla zahrnuta modifikace „a“. 

Pro zjištění ekonomické efektivnosti pěstování březových porostů je výchozím úkolem výpočet 
úrovně přímých nákladů na realizaci předpokládaných výkonů lesní výroby v jednotlivých 
modelech. Výpočet ekonomické efektivnosti pěstování březových porostů bez zahrnutí 
režijních nákladů může být zajímavé pro malé vlastníky lesů, kteří mají menší režijní náklady 
než vlastníci větší. V případě různě velkých vlastníků lesů bývá podíl režijních nákladů ve 
vztahu k přímým nákladům značně diferencovaný. Ekonomických modelů nezahrnujících 
režijní náklady je celkem 9 (označeny jsou „B1(PN)“ až „D3(PN)“ – výsledky modelování jsou 
uvedeny v tabulce 11.2). Vedle toho je možné tyto výsledky porovnat s výsledky dříve 
publikovaných modelů ekonomické efektivnosti pěstování lesních porostů, které byly 
vytvořeny Katedrou lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU v Praze. 

Pro komplexní představu jsou potom vytvořeny ekonomické modely zahrnující rovněž 
modelový podíl nepřímých nákladů ve výši 35 %. Ekonomické modely zahrnující nepřímé 
náklady se více blíží provozní realitě zadavatele projektu než modely bez nepřímých nákladů. 
Ekonomických modelů zahrnujících režijní náklady, a uvažujících tedy vlastní náklady (viz kap. 
11.2.3), je celkem 18. Z toho 9 modelů uvažuje vstupní ekonomické informace v cenové 
hladině jednotkových nákladů a výnosů roku 2020 (označeny jsou „B1“ až „D3“ – výsledky 
modelování jsou uvedeny v tabulce 11.3). 
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Na žádost oponentů bylo vytvořeno dalších 9 ekonomických modelů, které uvažují vstupní 
ekonomické informace v cenové hladině jednotkových nákladů roku 2020 a jednotkových 
výnosů roku 2015 (označeny jsou „B1 2015“ až „D3 2015“ – výsledky modelování jsou uvedeny 
v tabulce 11.4). Přestože je z metodického hlediska problematická kombinace rozdílných 
cenových hladin nákladů a výnosů, mohou tyto výsledky poskytnout pohled na modelovou 
situaci, kdy lze těžko předpokládat, že by se v budoucnu náklady snížily ve srovnání s rokem 
2020. Na druhou stranu je současná úroveň jednotkových cen především smrkových 
sortimentů surového dříví natolik nízká, že lze předpokládat budoucí růst těchto cen alespoň 
na úroveň roku 2015. Cenová úroveň použitých sortimentů surového dříví vychází 
z průměrných ročních cen publikovaných Českým statickým úřadem za rok 2015. V uvedených 
„březových“ modelech se pracuje se dřevinami bříza (BR), jedle (JD) a buk (BK). Ceny dříví jedle 
vycházejí z cen dříví smrku, přičemž s ohledem na dosavadní obchodní praxi byly ceny 
kulatinových sortimentů jedle sníženy ve srovnání se smrkem o 20 %. Průměrná cena 
kulatinových sortimentů u všech tří dřevin je prostým aritmetickým průměrem cen III.A/B, III.C 
a III.D třídy jakosti dané dřeviny a tato cena v podstatě odpovídá ceně za III.C jakost příslušné 
dřeviny. Použité ceny dříví v cenové úrovni roku 2015 a I-V/2020 jsou uvedeny v tabulce 11.1. 

Tabulka 11.1: Průměrné ceny dříví roku 2015 a I-V/2020 na lok. OM 
Průměrné ceny dříví roku v Kč/m3 

  JD BR BK 
 2015 I-V/2020 2015 I-V/2020 2015 I-V/2020 
Kulatinové sortimenty 1 584 1 068 1 206 1 480 1 440 1 650 
Dříví pro výrobu buničiny 992 612 1 049 1 150 1 049 1 234 
Palivové dříví 812 410 1 111 1 250 1 111 1 250 

Zdroj dat: 2015 ČSÚ, I-V/2020 LČR, vlastní zpracování. 

Pro porovnání „březových“ ekonomických modelů s modely pěstování standardních 
hospodářských dřevin bylo vytvořeno dalších 12 modelů zahrnujících SM, BO, DB a BK (které 
uvažují cenovou hladinu roku 2020 – označeny jsou „SM(4B)“ až „BK(4F)). Nad rámec zadání 
projektu bylo variantně vykalkulováno 5 modelů zahrnujících SM a BO, a to v cenové hladině 
jednotkových nákladů roku 2020 a jednotkových výnosů roku 2015 (označeny jsou „SM(4B) 
2015“ až „BO(4Q) 2015“). Výsledky těchto celkem 17 modelů jsou uvedeny v kap. 12. Tyto 
modely uvažují vlastní náklady (viz kap. 11.2.3). 

V kap. 11 a 12 jsou tedy prezentovány výsledky celkem 44 ekonomických modelů (na bázi školy 
čistého výnosu z lesa – viz kap. 11.2 a 12). Ekonomické kalkulace "březových modelů" modelů 
B1 až D3 (a jejich alternativy) se snaží vyjádřit průměrnou situaci a průměrné podmínky na 
daném stanovišti, za kterých budou příslušné porosty obhospodařovány. Ve skutečnosti bude 
mít na hrubý zisk lesní výroby konkrétního porostu vliv např. různý podíl úspěšné přirozené 
obnovy břízy, a tím různý podíl její umělé obnovy, možný rozdílný počet zásahů ochrany kultur 
proti buřeni nebo zvěři apod. 
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Obtížné je rovněž rozhodování, do jaké míry promítnout do ekonomických modelů, které mají 
modelově představovat průměrné podmínky za celé obmýtí, aktuální ekonomickou situaci, vč. 
např. aktuální situace na trhu se dřívím, problematickou dostupnost pracovní síly apod. A to i 
přesto, že v ekonomickém modelování vycházíme z principů školy čistého výnosu z lesa. 

Vypočítané přímé náklady a výnosy vycházejí z provozně zjištěných dostupných podkladů 
řešitele projektu. V řadě případů se mění jednicové náklady výkonů pěstební a těžební činnosti 
v závislosti na charakteru pracovního předmětu (druh a množství), použitém pracovním 
prostředku i na charakteru přírodních podmínek. Při výpočtu přímých nákladů na realizaci 
výkonů lesní výroby se při spotřebě času vychází z výkonových norem (Nouza, Nouzová, 2003) 
a pro vlastní výpočet mzdových nákladů se použije příslušný hodinový tarif, dále se vezmou 
v úvahu další složky přímých nákladů výkonu. Představu o použitých jednotkových přímých 
nákladech a jednotkových výnosech ukazuje vzor vypočtených ekonomických modelů v příloze 
č. 17.3. V ekonomických modelech nejsou uvažovány odbytové náklady a náklady na budování 
a údržbu lesní dopravní sítě. 

Jednicové náklady a výnosy vychází z vlastních šetření řešitele projektu, přičemž jednotkové 
ceny za prodej sortimentů surového dříví v cenové hladině roku 2020 na lokalitě odvozní místo 
jsou kombinovány s poskytnutými údaji zadavatele projektu za období I-V/2020. Pro 
kvantifikaci nákladů a výnosů v jednotlivých ekonomických modelech je mj. využito 
kalkulačního postupu. Případné srovnávání např. jednotkových přímých nákladů na realizaci 
plánovaných hospodářských opatření použitých v jednotlivých modelech (jak vyplývají 
z detailu vypočtených ekonomických modelů v příloze č. 17.3) s provozní realitou zadavatele 
projektu má své limity. Tyto plynou mj. ze skutečnosti, že v modelech je vstupní hodnotou 
jednotkový přímý náklad na realizaci příslušných hospodářských opatření. Zadavateli projektu 
jsou dobře známy ceny prací dodavatelů služeb, které však v konečném důsledku zahrnují 
přímé a nepřímé náklady dodavatele a jeho míru zisku na realizaci příslušných hospodářských 
opatření. Ceny prací na konkrétní hospodářské opatření, resp. výkon lesní výroby, se navíc liší 
mezi jednotlivými dodavateli služeb, ale často i u jednoho dodavatele s ohledem na to, zda se 
nabízené ceny týkají pouze těžební nebo pěstební zakázky, či jde o tzv. komplexní zakázku. 

Vyráběná modelová sortimentní struktura těžených dřevin břízy v mýtním věku vychází ze 
sortimentních tabulek pro jednotlivé modely pěstování břízy (výsledek projektu Bříza I) a z 
rámce sortimentačních tabulek Pařeza (1987). V případě sortimentní struktury ostatního 
těženého dříví se vychází ze sortimentačních tabulek Pařeza (1987). 

Algoritmy postupu výpočtu ekonomické efektivnosti jsou popsány v kap. 11.2. Modelování 
ekonomické efektivnosti je v rámci projektu prováděno ve dvou principiálně odlišných 
variantách: 

1. na bázi školy čistého výnosu z lesa (celkem 44 modelů uvedených v kap. 11.2 a 12), 



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

88 

 

2. aplikací čisté současné hodnoty – hodnocení efektivnosti tzv. jednorázového projektu 
(celkem 3 modely, komentář je uveden v kap. 11.3). 

11.2 Modelování na bázi školy čistého výnosu z lesa 

Tato varianta analyzuje hodnocení modelové ekonomické efektivnosti z pohledu hospodářsky 
vyrovnaných lesních celků. Aplikace tohoto přístupu je v lesnické ekonomice známá pod 
termínem škola čistého výnosu z lesa. Hospodářsky vyrovnaný lesní celek je takový lesní objekt 
(majetek), jehož obhospodařování je možno považovat v dostatečné míře za každoročně 
vyrovnané, tzn., jehož obhospodařováním na základě LHP a v souladu se zákonnými 
ustanoveními o lese vznikají každoročně obdobné výnosy/tržby (při běžné úrovni zpeněžení 
dříví) a obdobné náklady/výdaje s průměrnou mírou zisku při běžném způsobu a použitých 
technologiích hospodaření. Hospodářsky samostatné (za běžných ekonomických poměrů) 
mohou být tak pouze velké lesní celky a lesní podniky, které mají dostatečně diverzifikovanou 
věkovou a prostorovou strukturu lesních porostů, s nimiž lze dosáhnout každoročně či alespoň 
v krátkých několikaletých periodách obdobného hospodářského výsledku; tedy, jejichž 
náklady a výnosy jsou relativně vyrovnané. Jedině tyto celky, které se blíží tzv. modelu 
„normálního lesa“, vykazují trvalou výnosovost a ekonomickou stabilitu. V případě rozvinutých 
přírodě blízkých způsobů pěstování lesů je kritérium vyrovnanosti splněno, pokud struktura 
porostů dosáhla stádia plynulé autoregulace a bylo dosaženo vyrovnanosti těžeb a přírůstu 
porostů. V těchto případech není výměra lesa rozhodující a vyrovnanost výnosů a nákladů 
může být dosažena i při relativně velmi malé výměře. 

Jediným objektivním kritériem hodnocení je v této variantě zisk, definovaný jako rozdíl výnosů 
a úplných vlastních nákladů, který přichází každoročně (není tedy třeba uvažovat faktor času 
jako ve druhé variantě). Časovou hladinou je proto při této variantě jeden rok. 

Jak již bylo uvedeno výše, pro kvantifikaci nákladů a výnosů v jednotlivých ekonomických 
modelech bude mj. využito kalkulačního postupu. Výchozí související vztahy jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách. Proměnné modelu musí nabývat hodnot ≥ 0 s přihlédnutím 
k logice aplikace formulovaných vztahů. Níže uvedené algoritmy byly využity v předchozích 
projektech Grantové služby Lesy České republiky (např. „Bříza I“ nebo Diferenciální lesní 
renta). 

11.2.1 Kalkulace přímých nákladů 

Vztahy pro výpočet celkové spotřeby normočasu v Nh na vykonání j-tého podvýkonu i-tého 
výkonu v a-tém roce (CSNi(j)a) jsou následující: 

Výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého 
roku (VNSCoi(j)a) se, pro výkony (a jejich podvýkony), vypočte: 
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aiaiai jjj
NUNCMJVNSC

)()()(
·=     (11.1) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNSCi(j)a – výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

a-tého roku, 
NCMJi(j)a – normativní čas na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého roku, 
NUi(j)a – normativní úprava j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého roku vyjádřená 

koeficientem na základě procentické normativní přirážky nebo srážky. 

 

Pro výkony (podvýkony) se CSNi(j)a vypočte: 

aiaiai jjj
VNSCPMJCSN

)()()(
·=    (11.2) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
CSNi(j)a – celková spotřeba normočasu na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém 

roce, 
PMJi(j)a – počet měrných jednotek j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
VNSCi(j)a – výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

v a-tém roce. 

Způsob získání přímých nákladů v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém 
roce (PNi(j)a): 

V případě, že měrnou jednotkou je Nh se přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-
tého výkonu v a-tém roce vypočtou: 

aiaiaiai jjjj
DPNPNMcCSNPNc

)()()()(
· +=   (11.3) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNci(j)a – přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMci(j)a, 
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CSNi(j)a – celková spotřeba normočasu v Nh na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-
tém roce, 

PNMci(j)a – přímý náklad v Kč na časovou měrnou jednotku (1 Nh) j-tého podvýkonu i-tého 
výkonu v a-tém roce, 

DPNi(j)a – dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMci(j)a a související 
s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

V případě, že měrnou jednotkou není Nh se přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu 
i-tého výkonu v a-tém roce vypočtou: 

aiaiaiai jjjj
DPNPNMoPMJPNo

)()()()(
· +=   (11.4) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNoi(j)a – přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMoi(j)a, 
PMJi(j)a – počet měrných jednotek j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNMoi(j)a – přímý náklad v Kč na měrnou jednotku (jiná než 1 Nh, např. m3, nebo ha) j-tého 

podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce; druh měrné jednotky musí být stejný jako 
u PMJi(j)a, 

DPNi(j)a – dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMoi(j)a a související 
s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

Způsob výběru příslušných přímých nákladů v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu 
v a-tém roce: 

aiaiai jjj
PNoPNcPN

)()()(
xor=    (11.5) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
xor – logický operátor – PRAVDA když PNci(j)a nebo PNoi(j)a je PRAVDA, ale ne oba současně, 
PNi(j)a – přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNci(j)a – přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMci(j)a, 
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PNoi(j)a – přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 
pro výpočet bylo použito PNMoi(j)a. 

 

Způsob získání celkových modelových přímých nákladů v Kč (PNm): 

∑∑∑∑ ∑ ∑
= = == = =

==
u

a

x

i

y

j
ai

u

a

x

i

y

j
ai jj

PNPNPNm
1 1 11 1 1

)()(
))((   (11.6) 

Závorky ve vztahu 9.6 lépe poukazují na princip výpočtu tohoto vztahu, protože ale nemají vliv 
na jeho výsledek, nebudou z důvodu zjednodušení zápisu u vztahů tohoto typu dále uváděny. 

 

Uvedený vztah 11.6 lze rozložit: 

aiaiai

y

j
aiia yj

PNPNPNPNPN
)()2()1()(

...
1

+++== ∑
=

 (11.7) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNm – celkové modelové přímé náklady v Kč 
PNia – přímé náklady v Kč i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a – přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

xaaa

x

i
iaa PNPNPNPNPN +++== ∑

=

...21
1

  (11.8) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNa – přímé náklady v Kč v a-tém roce, 
PNia – přímé náklady v Kč i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

n
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a
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1

  (11.9) 
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a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNm – celkové modelové přímé náklady v Kč , 
PNa – přímé náklady v Kč v a-tém roce. 

 

11.2.2 Kalkulace nepřímých nákladů 

Nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce se zjistí na základě vztahu: 

aaiai KRPPNNN
jj

·
)()(

=     (11.10) 

Tento vztah je potom východiskem pro výpočet celkových modelových nepřímých nákladů 
v Kč: 

∑∑∑
= = =

=
u
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j
ai j

NNNNm
1 1 1

)(    (11.11) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
NNm – celkové modelové nepřímé náklady v Kč, 
NNi(j)a – nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a – přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
KRPa – koeficient režijní přirážky vyjadřující desetinným číslem procentickou výši režijních 

nákladů ve vztahu k vlastním nákladům přímým v a-tém roce. 

11.2.3 Kalkulace vlastních nákladů 

Vlastní náklady se, na základě všeobecného kalkulačního vzorce (Synek, 2002), dají v tomto 
modelu nákladů vypočítat ze vztahu: 

NNmPNmVNm +=      (11.12) 

VNm – modelové vlastní náklady v Kč, 
PNm – celkové modelové přímé náklady v Kč, 
NNm – celkové modelové nepřímé náklady v Kč, 

 

Pokud budeme chtít zjistit vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce 
(VNi(j)a), vypočítají se následujícím způsobem: 
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aiaiai jjj
NNPNVN

)()()(
+=     (11.13) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNi(j)a – vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a – přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
NNi(j)a – nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

Z výše uvedených vztahů, souvisejících se zjištěním modelových vlastních nákladů, vyplývá, že: 
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NNPNVNVNm  (11.14) 

i – pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j – pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNm – modelové vlastní náklady v Kč, 
VNi(j)a – vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a – přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
NNi(j)a – nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

Podle výše uvedených vztahů se údaje o nákladech získají pro takový rozsah měrných 
jednotek, který do modelování vstupuje. Pokud jsou zadávány údaje např. vztahující se k celé 
ploše modelového majetku, lze je ale přepočítat na 1 ha apod. Vstupy do modelu vyjádřené 
v Kč neuvažují daň z přidané hodnoty. 

11.2.4 Kalkulace výnosů 

Modelové výnosy jsou vytvořeny vždy pro každou dřevinu. Číselné výstupy modelů se vztahují 
k ploše 1 ha, lze však uvažovat i plochu jinou. Dřevinné složení modelového porostu je dáno 
stanovenou cílovou druhovou skladbou vyplývající z modelů vývoje porostů uvedených v kap. 
5. 

Východiskem určení druhu a rozsahu modelových výnosů je snaha o prodej celého 
modelového objemu těžby v modelové sortimentní struktuře. Komentář k sortimentní 
struktuře je uveden na konci kap. 11.1. Výsledkem modelování výnosů je definování 
následujících níže uvedených vztahů.  



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

94 

 

Budeme-li předpokládat, že v rámci tohoto modelování výnosů (Vm) jsou jedinými výnosy 
modelové tržby za prodej sortimentů surového dříví v rámci modelového období (TDm), 
potom platí: 

TDmVm =      (11.15) 

Vm – modelové výnosy v Kč, 
TDm – modelové tržby v Kč za prodej sortimentů surového dříví v rámci modelového období 

(zkráceně „modelové tržby“). 

 

Modelové tržby v Kč (TDm) vypočítáme: 
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a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d – pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
e – pořadí sortimentu (e = 1, 2 ... l), 
TDm – modelové tržby v Kč, 
TDda – tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
PCd(e)a – průměrná cena v Kč na měrnou jednotku (m3) e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny 

v a-tém roce, 
PMJd(e)a – počet měrných jednotek v m3, resp. objem e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny v a-

tém roce. 

 

Uvedený vztah 11.16 lze potom rozložit: 
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a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d – pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
e – pořadí sortimentu (e = 1, 2 ... l), 
TDda – tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
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PCd(e)a – průměrná cena v Kč na měrnou jednotku (m3) e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny 
v a-tém roce, 

PMJd(e)a – počet měrných jednotek v m3, resp. objem e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny v a-
tém roce. 

 

raaa

r

d
daa TDTDTDTDTD +++==∑ ...21   (11.18) 

a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d – pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
TDda – tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
TDa – tržby v Kč za prodej sortimentů dříví v a-tém roce. 
 

u

u

a
a TDTDTDTDTDm +++== ∑ ...21   (11.19) 

a – pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
TDm – modelové tržby v Kč, 
TDa – tržby v Kč za prodej sortimentů dříví v a-tém roce. 

 

Podle výše uvedených vztahů se údaje o výnosech získají pro takový rozsah měrných jednotek, 
který do modelování vstupuje. Pokud jsou zadávány údaje např. vztahující se k celé ploše 
modelového majetku, lze je ale přepočítat na 1 ha apod. Vstupy do modelu vyjádřené v Kč 
neuvažují daň z přidané hodnoty. 

11.2.5 Porovnání výnosů a nákladů 

Do porovnání vstupují modelové výnosy (Vm) a modelové vlastní náklady (VNm) v Kč. Rámec 
tohoto porovnání je dán charakterem vstupujících dat, u kterých byl tento rámec popsán na 
místě objasňujícím způsob jejich výpočtu. K čemu se výsledky porovnání vztahují, je dále 
popsáno níže. 

Na základě níže uvedeného vztahu vypočteme modelový hrubý zisk lesní výroby v rámci 
modelového období (HZLVm) ze vztahu: 

VNmVmHZLVm −=     (11.20) 

HZLVm – modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
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Vm – modelové výnosy v Kč, 
VNm – modelové vlastní náklady v Kč. 
 

Průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby (HZLVmr) vypočteme ze vztahu: 

u
HZLVm

u
VNmVmHZLVmr =

−
=    (11.21) 

u – počet let modelového období, obmýtí, 
HZLVmr – průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVm – modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
Vm – modelové výnosy v Kč, 
VNm – modelové vlastní náklady v Kč. 
 

V případě, že nákladové a výnosové kalkulace jsou vztaženy k jiné ploše porostu než 1 ha, 
potom lze průměrný roční hektarový modelový hrubý zisk lesní výroby (HZLVmrh) vypočítat ze 
vztahu: 

p
HZLVmr

pu
HZLVmHZLVmrh ==

*    (11.22) 

u – počet let modelového období, obmýtí, 
p – celková plocha modelových porostů, 
HZLVmrh – průměrný roční hektarový modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVm – modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVmr – průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč. 

 

Pokud by bylo v algoritmech uvedených v kap. 11.2.5 použito místo celkových vlastních 
nákladů (VNm, vzorec 11.14) pouze celkových modelových přímých nákladů (PNm, vzorec 
11.6), získáme průměrný roční hektarový modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč (HZLVmrh(PN)) 
neuvažující celkové nepřímé náklady (NNm, vzorec 11.11).  
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11.2.6 Výsledky modelování na bázi školy čistého výnosu z lesa 

11.2.6.1 Ekonomické modely neuvažující nepřímé náklady 

Uvedené výsledky představují průměrný roční modelový hektarový hrubý zisk lesní výroby 
(HZLVmrh(PN)), kde při výpočtu nejsou uvažovány nepřímé náklady – viz tabulka 11.2 a graf 
11.1. 

Graf 11.1: Ekonomické modely pěstebních rámců (bez nepřímých nákladů) v Kč 

 

 

Tabulka 11.2: Ekonomické modely pěstebních rámců (bez nepřímých nákladů) v Kč 
Ekonomické modely pěstebních rámců (jen přímé náklady) - HZLVmrh(PN) v Kč 

Cenová hladina roku 2020 
  B1(PN) B2(PN) B3(PN) C1a(PN) C2a(PN) C3a(PN) D1(PN) D2(PN) D3(PN) 
HZLVmrh(PN) 969 1 986 2 315 5 895 9 234 4 863 6 638 10 464 5 876 

Výsledky uvedených modelů jsou použitelné pro drobné vlastníky lesů, kde se dá očekávat, že 
významná část výkonů bude prováděna vlastními silami a úroveň režijních nákladů bude 
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zanedbatelná ve srovnání s velkým vlastníkem lesa. Dále je možné uvedené výsledky použít 
pro srovnání s výsledky dříve publikovaných prací. 

11.2.6.2 Ekonomické modely uvažující nepřímé náklady 

Uvedené výsledky v konečné fázi představují průměrný roční modelový hektarový hrubý zisk 
lesní výroby (HZLVmrh), kde při výpočtu jsou uvažovány nepřímé náklady – viz tabulka 11.3 a 
graf 11.2. Modely reflektují cenovou hladinu roku 2020 na straně nákladů i výnosů. 

Graf 11.2: Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč 

 

Tabulka 11.3: Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč 
Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh v Kč 

Cenová hladina roku 2020 
  B1 B2 B3 C1a C2a C3a D1 D2 D3 
HZLVmrh 132 568 1 217 3 889 6 820 2 789 4 484 7 927 3 704 

Výsledky uvedených modelů jsou široce použitelné, tedy i pro zadavatele projektu. Uvažovány 
jsou nepřímé náklady ve výši 35 % z přímých nákladů. Diskutována může být výše uvažovaných 
nepřímých nákladů, neboť tyto významně ovlivňují hrubý zisk lesní výroby, což vyplývá ze 
srovnání výsledků tabulek 11.1 a 11.2. Uvedené výsledky ukazují, že z ekonomického hlediska 
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se jeví jako nejziskovější model D2 (tedy bříza pěstovaná ve směsi s bukem na živných 
stanovištích do svého mýtního věku). Nejméně ekonomicky přínosným je potom model B1 
(bříza pěstovaná monokulturně na kyselých stanovištích do svého mýtního věku); důvodem je 
především nízký objem zásoby porostu v mýtním věku.  

Pro získání představy o konkrétním postupu výpočetních kalkulací, rozsahu technických 
měrných jednotek a úrovni použitých jednotkových nákladů a cen je v příloze č. 17.3 uveden 
vzorek kalkulací na příkladu modelů B2, C2 a D3. 

Model B1 uvažuje s průměrnou plochou umělé obnovy obalovanou sadbou (obal QP 40T/15) 
na ploše 0,3 ha, u modelu B2 je uvažována umělá obnova v rozsahu 0,5 ha a u modelů B3 je 
to 0,15 ha. Na zbytku modelové plochy 1 ha je uvažováno s přirozenou obnovou. Pokud by 
byla umělá obnova alternativně uvažována vždy na celé ploše 1 ha, znamenalo by to zvýšení 
celkových přímých nákladů u modelu B1 o 23 %, u modelu B2 o 9 % a u modelu B3 o 32 % 
(zohledněna je i změna v nákladech na péči o kultury do stadia jejich zajištěnosti). 

Ekonomické diference mezi modely březových porostů vzniklých zcela přirozeně nebo síjí 
vyplývají z výsledků řešení projektu č. 3/2016 s názvem Vyhodnocení plnění funkcí lesa u 
březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření 
s břízou v ČR. Důležité jsou spíše relativně vyjádřené diference mezi modely než absolutní 
hodnoty těchto rozdílů. 

11.2.6.3 Ekonomické modely uvažující nepřímé náklady (alternativa 2015) 

Uvedené výsledky v konečné fázi představují průměrný roční modelový hektarový hrubý zisk 
lesní výroby (HZLVmrh 2015), kde při výpočtu jsou uvažovány nepřímé náklady – viz tabulka 
11.4 a graf 11.3. Modely reflektují cenovou hladinu nákladů roku 2020, u výnosů roku 2015. 

Tabulka 11.4: Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč (alt. 2015) 
Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh (2015) v Kč 

Cenová hladina: náklady 2020, výnosy 2015  

  
B1 

2015 
B2 

2015 
B3 

2015 
C1a 

2015 
C2a 

2015 
C3a 

2015 
D1 

2015 
D2 

2015 
D3 

2015 
HZLVmrh (2015) -225 -88 635 2 326 4 694 8 291 2 798 5 582 8 923 

Výsledky v tabulce a grafu 11.3. jsou poznamenány nižší cenou březových a bukových 
sortimentů dříví v roce 2015 (v případě kulatinových sortimentů BR jde až o cca 280 Kč/m3, 
resp. o cca 210 Kč/m3 v případě BK kulatiny). Na druhou stranu má na výsledek této 
alternativní kalkulace významný vliv vyšší cena jedlových sortimentů dříví v roce 2015, která 
se odvíjela od ceny smrkových sortimentů dříví (rozdíl cen se mezi sortimenty jedle pohybuje 
v rozpětí 380 až 516 Kč/m3 ve prospěch roku 2015). 
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Graf 11.3: Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč (alt. 2015) 

 

Pro okamžité srovnání výsledků ekonomického modelování jsou v tab. 11.5. uvedeny výsledky 
ekonomických modelů v cenové hladině nákladů a výnosů roku 2020 (viz HZLVmrh 2020) a dále 
v cenové hladině nákladů roku 2020 a výnosů roku 2015 (HZLVmrh 2015). 

Tabulka 11.5: Srovnání ekonomických modelů pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč 
Ekonomické modely pěstebních rámců (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh v Kč 

Cenová hladina roku 2020 a 2015 
  B1 B2 B3 C1a C2a C3a D1 D2 D3 
HZLVmrh (2020) 132 568 1 217 3 889 6 820 2 789 4 484 7 927 3 704 
HZLVmrh (2015) -225 -88 635 2 326 4 694 8 291 2 798 5 582 8 923 

Zde je vhodné zmínit významný rozdíl ve výsledcích modelů C3 mezi cenovými hladinami, 
obdobně to platí i u modelů D3. Tento rozdíl v neprospěch cenové hladiny roku 2020 je 
způsoben vyššími jednotkovými náklady v roce 2020 a zároveň významně nižšími cenami 
sortimentů dříví jedle v roce 2020 ve srovnání s rokem 2015.  

Na druhou stranu, např. u modelu C2a vidíme rozdíl cenových hladin v neprospěch roku 2015. 
Zvýšení jednotkových nákladů v roce 2020 bylo totiž dostatečně kompenzováno zvýšenými 
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cenami sortimentů dříví břízy a buku, a to do takové míry, že v roce 2020 byl růst tržeb za dříví 
vyšší než růst nákladů. 

11.3 Modelování aplikace čisté současné hodnoty 

Tato varianta umožňuje hodnotit efektivnost tzv. jednorázového projektu. Analýza projektu 
zahrnuje postupy, metody a doporučení, která umožní investorovi (majiteli, hospodáři) co 
nejlépe posoudit ekonomické dopady realizace zamýšleného projektu. Hlavním smyslem 
přitom je, jak maximalizovat efekt vynaložených finančních prostředků. 

Je možno konstatovat, že dnes většina lesnických ekonomů souhlasí s tím, že jedinou 
přijatelnou technikou pro finanční ocenění dlouhodobých projektů je analýza diskontovaných 
„cash flow“, tj. očekávaných peněžních nákladů a výnosů v jednotlivých letech uvažované 
délky života projektu. Pro hodnocení efektivnosti v rámci této varianty bude použita metoda 
čisté současné hodnoty, jako metoda nejběžnější. 

11.3.1 Teoretická východiska modelování 

Časovou hladinou bude v této variantě stanovená doba obmýtí březových porostů. Čistou 
současnou modelovou hodnotu lze aplikovat pomocí následujícího výchozího modelu 
(pracujícího na základě hodnocení dřevoprodukční funkce lesa): 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 =  
𝑇𝑇𝑢𝑢

1,0𝑝𝑝𝑢𝑢
−  �

𝑁𝑁𝑍𝑍𝑍𝑍
1,0𝑝𝑝𝑍𝑍𝑍𝑍

+  
𝑁𝑁𝑍𝑍𝑍𝑍

1,0𝑝𝑝𝑍𝑍𝑍𝑍
+  

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
1,0𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃

+ 
𝑁𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 ∗  (1,0𝑝𝑝𝑢𝑢 − 1)

0,0𝑝𝑝𝑢𝑢 ∗ 1,0𝑝𝑝𝑢𝑢
+ 

𝑁𝑁𝑢𝑢
1,0𝑝𝑝𝑢𝑢

� 

 
NZA – úplné vlastní náklady (UVN) obnovy, 
NZK – UVN na ochranu a další práce, spojené se zajištěním kultury (do sedmi let věku), 
NPr – UVN prořezávkových zásahů, 
NOP – UVN ostatní pěstební péče (za celou dobu obmýtí), 
Nu – UVN těžební činnosti, 
Tu – tržby za dříví, 
p – diskontní míra, 
u – doba obmýtí. 

Zdroj: Pulkrab, K., Šišák, L., Bartuněk, J., 2008. 

Indexy u jednotlivých nákladových položek představují současně časové hladiny uvažovaných 
pracovních zásahů, resp. realizovaných výkonů lesní výroby. 

11.3.2 Výsledky modelování aplikace čisté současné hodnoty 

Vstupy nákladových a výnosových položek byly uvažovány ve stejném rozsahu jako u 
předchozího modelování (uvažují nepřímé náklady a cenovou hladinu roku 2020 – viz kap. 
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11.2.6.2). Tzn., že do tohoto modelování vstupovaly stejné modelové parametry porostů jako 
v případě modelů na bázi školy čistého výnosu z lesa. Po výpočet byla uvažována diskontní 
míra ve výši 2 %. Výsledek výpočtu čisté současné hodnoty modelového porostu břízy za dobu 
životnosti projektu (obmýtí 60, resp. 50 let na živných a vodou ovlivněných stanovištích) je 
vztažen k ploše 1 ha. Výpočet je proveden pro nesmíšené březové porosty, tedy pro modely 
B1 až B3 – viz tab. 11.6. 

Tabulka 11.6: Čistá současná hodnota modelového porostu břízy 

Čistá současná hodnota modelového 
porostu břízy (CSHmLV ) v Kč 

B1 B2 B3 
-38 708 -38 406 -149 

 

Modelování aplikace čisté současné hodnoty je zde spíše akademickým pohledem na řešenou 
problematiku a z praktického hlediska má malý význam pro velké vlastníky lesů. Navíc, 
s prodlužující se dobou obmýtí (délkou projektu) roste nejistota získaných výsledků. Také 
z tohoto důvodu jsou zde uvažovány modely týkající se pouze monokulturních březových 
porostů. Na negativních výsledcích těchto tří modelů má vliv zejména nízký rozdíl mezi 
dosahovanými náklady a výnosy a relativně vysoké náklady pěstební činnosti na začátku 
obmýtí. 
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12 Porovnání ekonomických modelů 

Filozofie získání ekonomických podkladů pro porovnání modelování ekonomické efektivnosti 
v rámci tohoto tématu vychází z postupů použitých pro účel řešení projektu pro Národní 
agenturu pro zemědělský výzkum, který řešila Katedra ekonomiky a řízení LH, Fakulta lesnická 
a dřevařská ČZU v Praze s dalšími partnery a za jehož řešení odpovídala. V rámci tohoto 
projektu s názvem „Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění 
biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství“ byly vytvořeny a 
používány nákladové a výnosové kalkulace navržených hospodářských opatření v rámci 
pěstební a těžební činnosti u hlavních hospodářských dřevin podle souborů lesních typů (viz 
např. Pulkrab a kol. 2014). Použité kalkulační postupy byly rovněž využity při řešení projektu 
Bříza I nebo projektu GS LČR Diferenciální lesní renta (2018). 

Východiskem je stav lesních porostů a optimální hospodářská doporučení uvedená v publikaci 
Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů (Plíva 2000). Pro srovnání 
výsledků ekonomického modelování březových porostů je vypočítáno celkem 12 
ekonomických modelů pěstování hlavních hospodářských dřevin (SM, BO, DB, BK). Bylo 
uvažováno se stejnými jednotkovými náklady a cenami (tedy nákladovou a cenovou úrovní) u 
březových a zde vypočtených modelů. U každého modelu je uvedena intenzita hospodaření 
(IH), procentický podíl přirozené obnovy (PO), délka obmýtí v letech a soubor lesních typů 
(SLT) – viz tab. 12.1 a 12.2, graf 12.1. 

12.1 Ekonomické modely hospodářských dřevin – cenová úroveň roku 2020 

Tabulka 12.1: Ekonomické modely hospodářských dřevin (SM, BO, vč. nepřímých nákladů) 

Ekonomické modely hospodářských dřevin 
 (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh v Kč 

Cenová hladina roku 2020 
Hospodářství SM SM BO BO BO 
Model SM(4B) SM(4O) BO(3K) BO(4C) BO(4Q) 
IH A B C D D 
Obmýtí 110 110 120 120 120 
Podíl PO 20 % 30 % 30 % 30 % 30 % 
SLT 4B 4O 3K 4C 4Q 
HZLVmrh (Kč) 1 012 873 -366 770 -245 

Porovnání ekonomických modelů dokládá, že „březové“ modely si stojí v porovnání relativně 
dobře. U žádného březového modelu – viz tabulka 11.2: Ekonomické modely pěstebních 
rámců (vč. nepřímých nákladů) v Kč – nedošlo k ekonomické ztrátě na rozdíl od modelu 
borového hospodářství na SLT 3K a 4Q. Ekonomicky nejlepší zde vypočítaný model (DB na SLT 
4O; 5 065 Kč) svým hrubým ziskem nedosahuje úrovně nejlepšího „březového“ modelu (D2, 
bříza na živném stanovišti s bukem; 7 927 Kč).  
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Tabulka 12.2: Ekonomické modely hospodářských dřevin (DB, BK, vč. nepřímých nákladů) 

Ekonomické modely hospodářských dřevin 
 (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh v Kč 

Cenová hladina roku 2020 
Hospodářství DB DB BK BK BK BK BK 

Model DB(4O) DB(4Q) BK(4K) BK(4B) BK(3O) BK(4W) BK(4F) 
IH A + B D A + B A + B A + B C C 
Obmýtí 120 130 130 130 130 130 130 
Podíl PO 30 % 50 % 30 % 30 % 30 % 40 % 40 % 
SLT 4O 4Q 4K 4B 3O 4W 4F 
HZLVmrh (Kč) 5 065 4 609 1 438 2 716 1 998 1 818 2 035 

Graf 12.1: Ekonomické modely hospodářských dřevin (SM, BO, DB, BK, vč. nepřímých nákladů) 

 

12.2 Ekonomické modely hospodářských dřevin – cenová úroveň nákladů 
roku 2020, výnosů roku 2015 

Nad rámec zadání projektu bylo variantně vykalkulováno 5 modelů zahrnujících SM a BO, a to 
v cenové hladině jednotkových nákladů roku 2020 a jednotkových výnosů roku 2015 
(označeny jsou „SM(4B) 2015“ až „BO(4Q) 2015“). Výsledky těchto modelů jsou uvedeny 
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v tabulce 12.3., grafické srovnání SM a BO modelů s cenovou hladinou výnosů roku 2020 
potom v grafu 12.2. Na tomto srovnání je vidět, jak významný vliv mají ceny dříví na výši 
finálního ukazatele, kterým je HZLVmrh. Naprosto zásadní je to v případě smrkových modelů. 

Tabulka 12.3: Ekonomické modely hospodářských dřevin (SM, BO, vč. nepřímých nákladů), 
výnosy roku 2015 

Ekonomické modely hospodářských dřevin 
 (vč. nepřímých nákladů) - HZLVmrh 2015 v Kč 

Cenová hladina: náklady roku 2020, výnosy 2015 
Hospodářství SM SM BO BO BO 

Model SM(4B) 2015 SM(4O) 2015 BO(3K) 2015 BO(4C) 2015 BO(4Q) 2015 
IH A B C D D 
Obmýtí 110 110 120 120 120 
Podíl PO 20 % 30 % 30 % 30 % 3 0% 
SLT 4B 4O 3K 4C 4Q 
HZLVmrh 2015 3 906 3 618 53 784 103 

 

Graf 12.2: Srovnání ekonomických modelů hospodářských dřevin (SM, BO, vč. nepřímých 
nákladů) na cenové hladině výnosů roku 2020 a 2015 
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13 Závěr 

Zpráva poskytuje informace k jednotlivým oblastem projektu řešeným v roce 2018 až 2020. 
Zabývá se širokou škálou problémů souvisejících mj. s obnovní, pěstební, produkční a 
ekonomickou stránkou hospodaření v březových porostech. Pozornost je také věnována 
možnosti využití březové dřevní suroviny. Bylo zpracováno hodnocení ekonomické 
efektivnosti pěstování březových porostů a pro srovnání porostů hospodářských dřevin, 
celkem bylo vytvořeno 47 variantních ekonomických modelů. Zpráva také obsahuje návrh 
rámcových směrnic hospodaření pro porosty s dominancí břízy a pro porosty břízy jako 
přípravné dřeviny, přičemž tyto směrnice lze považovat za východiska hospodaření s břízou. 
Výše jsou zmíněny jen nejdůležitější oblasti výsledků řešeného projektu. 

Časná a téměř každoroční plodivost, potenciál šíření semen větrem na vzdálenost přesahující 
výšku mateřského stromu, schopnost odrůstat na většině stanovišť a zvýšená tolerance 
k nepříznivým stanovištním podmínkám dělá z břízy vhodnou dřevinu pro obnovu stávajících 
kalamitních holin. Bříza má vysoký potenciál přirozené obnovy na většině stanovišť. Produkce 
sadebního materiálu a minimální nároky na umělou obnovu umožňuje obnovit břízu i na 
stanovištích, kde nedošlo k přirozené obnově vlivem nejrůznějších faktorů. Při umělé obnově 
lze využít i síjí, náklady na obnovu mohou být výrazně snížené ve srovnání s obnovou sadebním 
materiálem. Bříza může fungovat jako dřevina přípravná i cílová, krycí a meliorační funkci plní 
velice záhy po zapojení. Rychlé odrůstání břízy a produkce využitelného dřeva (kvantita, 
kvalita) v relativně krátkém období umožňuje alespoň částečné nahrazení produkčních ztrát 
vzniklých odtěžením stávajících porostů. Bříza může růst ve směsích s většinou domácích a 
introdukovaných dřevin, při odpovídajícím prosvětlení pod porostem břízy může odrůstat 
většina cílových dřevin. 

Březové porosty je nutné vychovávat pro zajištění stability a vitality. Opoždění nebo zanedbání 
pěstební péče v porostech s vysokou hustotou vede k zvýšenému riziku poškození porostů 
(nejčastěji sníh). Stabilizace pěstebně zanedbaných porostů má omezený efekt, dosažení 
požadovaných dimenzí v časovém horizontu vymezeném obmýtím (40-60 let) může být 
nejisté. S rostoucím věkem (zhruba nad 50 let) se zvyšuje riziko zhoršení zdravotního stavu 
nebo kvality dřeva (houbové patogeny).  

Výsledky ekonomického hodnocení předložené v této závěrečné zprávě projektu podtrhují 
význam a vliv produkčních schopností březových porostů a dosahovanou úroveň zpeněžení 
dříví. S ohledem na cenovou úroveň jednotlivých nákladových a výnosových vstupů roku 2020 
lze konstatovat, že z pohledu větších vlastníků lesa jsou všechny řešené ekonomické modely 
pěstování březových porostů ekonomicky efektivní. Z pohledu hrubého zisku lesní výroby jsou 
na tom lépe modelové porosty v kombinaci břízy a cílové dřeviny než porosty s převažujícím 
zastoupením břízy. Z aktuálních i dřívějších kalkulací vyplývá, že významný vliv na ekonomiku 
porostů s převahou břízy mají náklady na obnovu (založení) těchto porostů. 
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15 Použité zkratky 

BR bříza bělokorá 
CDS cílová druhová skladba 
CHS cílový hospodářský soubor 
ČR Česká republika 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 
DZP dřevina základní přípravná 
LČR Lesy České republiky, s. p. 
LHO lesní hospodářská osnova 
LHP lesní hospodářský plán 
LVS lesní vegetační stupeň 
LS lesní správa 
OM lokalita odvozní místo 
PLO přírodní lesní oblast 
PŘP přenosná řetězová pila 
SLT soubor lesních typů 
TVP trvalá výzkumná plocha 
UKT univerzální kolový traktor 
VP výzkumná plocha 
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16 Příloha – Výsledky řešení projektu využitelné pro provozní praxi 

Pro využití břízy při obnově kalamitních holin je v prvé řadě nutné stanovit záměr a charakter 
nově vznikajících porostů se zastoupením břízy. Důležité je rovněž ekonomické hledisko 
rozhodování. 

Charakter vytvářených porostů:  

– přípravný porost – dřevoprodukční funkce březového porostu je zpravidla snížená 
(především slabší sortimenty); úprava vodního režimu, omezení buřeně, úprava 
porostního mikroklimatu, tvorba prostředí pro následnou podsadbu – porost by mohl 
mít nižší hustotu); 

– cílový (produkční) porost – pěstován za účelem dosažení produkčního efektu (kvalita, 
kvantita); vyžadována dostatečná porostní hustota, nutná následná péče. 

Pro hlavní rozhodovací proces bylo zpracováno rozhodovací schéma, viz obr. 16.1. 

 
Obrázek 16.1: Rozhodovací schéma pro využití břízy 
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Postup – rozhodovacího procesu: 

a) volba charakteru porostu 
b) zhodnocení potenciálu přirozené obnovy břízy 
c) posouzení a provedení úpravy prostředí ve prospěch obnovy 
d) návrh technologie a provedení umělé obnovy - síje nebo přímo výsadba 
e) péče o mladé porosty  

 

a) volba charakteru porostu 

Zvolení charakteru březového porostu vychází z celé řady podmínek jak přírodních, tak 
socioekonomických (nákladovost, dostupnost pracovní síly atd.). V případě stávajících nárostů 
vstupuje do rozhodovacího procesu také stav mladých porostů. 

 

b) zhodnocení potenciálu přirozené obnovy břízy 

Bříza bělokorá má potenciál se přirozeně obnovit na většině stanovišť nižších a středních 
poloh, na stanovištích výrazně ovlivněných vodou může být nahrazena břízou pýřitou. Na 
extrémních stanovištích se většinou toleruje vytvoření porostu s nižší hustotou anebo porostu 
s ne zcela rovnoměrným rozmístěním jedinců. 

 

Možnosti přirozené obnovy BŘ na stávajících holinách – předpokladem je dostatek plodících 
mateřských stromů s odpovídajícími rozměry koruny v okolí holiny. V případě dálkového šíření 
semen může dolet semen břízy dosahovat až několik kilometrů, pro vznik porostů s 
odpovídající hustotou běžná vzdálenost šíření semen nepřesahuje 100 (150) m s ohledem na 
konfiguraci terénu, proudění vzduchu, stanovištní a porostní podmínky. Za bezvětří se semena 
bříz šíří všemi směry, vzdálenost šíření ve směru větru je zpravidla delší. Potenciál 
sekundárního šíření semen bříz po povrchu půdy (sněhu) je omezený drsností povrchu (půda, 
vegetace, těžební zbytky). Většina semen bříz (až 90 %) vypadává před výskytem sněhu; 
potenciál šíření semen na povrchu sněhu je nízký (lokálně však může být významný). Při 
hodnocení potenciálu přirozené obnově by měla být zohledněna také banka semen v půdě – 
týká se to např. situací, kdy vlivem disturbance byly poškozeny plodící stromy rostoucí 
v bezprostřední blízkosti vzniklé holiny nebo na místě jejího vzniku. Tato problematika 
vyžaduje delší výzkum – rozhodující o úspěšnosti obnovy bude množství a rozmístění plodících 
stromů před disturbancí.  
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Z praktického hlediska lze očekávat nasemenění břízy v hustotě dostačující k tvorbě 
zapojeného porostu v případech, že šířka holiny nepřesahuje 50 - 70 m a plodící stromy se 
nacházejí na jejím okraji. S rostoucí šířkou holiny bude potenciál přirozené obnovy břízy 
výrazně klesat, a to především ve větších vzdálenostech od okraje. S dostatečným 
potenciálem přirozené obnovy lze počítat i na holinách, kde bylo v původním porostu 
rovnoměrně rozmístěno 5-15 plodících jedinců břízy na ha (za předpokladu schopnosti břízy 
odrůst nepříznivým vlivům (buřeně, zvěř).  

Pro zajištění odpovídajícího množství jedinců při větší vzdálenosti šíření od zdroje semen je 
nutné dlouhodobě zajistit odpovídající podmínky pro klíčení a odrůstání (omezení výskytu 
buřeně, škod zvěří). 

 

c) posouzení a provedení úpravy prostředí ve prospěch přirozené obnovy 

Příprava stanoviště – potenciál přirozené obnovy břízy na obnažené minerální půdě, případně 
slabé vrstvě humusu s řídkým vegetačním pokryvem je vysoký na většině stanovišť. Pro 
zajištění tohoto stavu je vhodné realizovat přípravu půdy (mechanické narušení povrchu půdy, 
chemická likvidace buřeně). Technologie závisí na stanovišti (trofnosti), zkušenostech lesníka, 
ale i na kvantitě semenného spadu. Optimální se jeví technologie mechanické přípravy půdy 
s narušením humusových horizontů a přesahem do minerálních substrátů.  

V případě nedostatečného potenciálu pro přirozenou obnovu lze přistoupit k umělé obnově. 
Potenciál lze hodnotit dle výše uvedených kritérií a místních zkušenosti lesníka. 

 

d) návrh technologie a provedení umělé obnovy – síje nebo výsadba  

Výhody síje břízy: 

– Téměř každoroční plodivost bříz, dostatečné množství osiva. 
– Samosběr osiva s minimálním legislativním omezením, dostupnost zdrojů osiva. 
– Snadná manipulace s osivem, minimální nároky na skladování. 
– Omezené riziko poškození semen hlodavci, ptáky. 
– Rychlé klíčení. 
– Možnost síje v průběhu celého období vegetačního klidu (říjen – březen, s ohledem 

na aktuální stav počasí). 

Nevýhody síje břízy: 

– Nízká výtěžnost čistých semen, vysoký podíl znečištění v surovině. 
– Riziko poškození semen nesprávnou manipulací a skladováním. 
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– Omezené možnosti mechanizované síje běžnými postupy (elektrostatický náboj 
semen, vysoká hygroskopicita osiva, nízká hmotnost semen). 

– Značná mortalita semenáčků v průběhu prvních let od síje (hmyz, zvěř, vegetace, 
klimatické faktory). 

– Omezení možnosti použití při zabuřenění stanoviště 
– Při nákupu osiva vysoké náklady 

 

Sběr semenné suroviny je realizován v červenci až září. Vlhká semenná surovina je náchylná 
na zapaření, zachování kvality lze ovlivnit při sběru a v průběhu prosychání. Vlhká surovina 
nesmí být uchovávána v silné vrstvě (několik cm), pro zajištění proschnutí je nutné surovinu 
opakovaně prohazovat. Proschlá surovina není náročná na skladování, ve vhodných 
podmínkách ji lze skladovat až 2 roky (zavěšené jutové pytle ve stíněném a dobře větratelném 
skladišti).  

Termín výsevu – nebyl zjištěn zásadní rozdíl v odrůstání výsevů v závislosti na termínu výsevu 
(podzimní, zimní, jarní termín). Mnohem důležitější pro zdárné odrůstání jsou vhodné 
klimatické podmínky v době klíčení a počátečního odrůstání.  

Při časném podzimním výsevu hrozí riziko vyklíčení semen již na podzim, semenáčky potom 
zpravidla nevyzrají a jsou poškozeny (zničeny) mrazem. Semena mohou být také během 
přezimování poškozena houbovými chorobami. V literatuře je nejčastěji zmiňován výsev zimní 
(na sníh), sníh zajišťuje odpovídající podmínky pro uchování semen, při tání pak kontakt semen 
s půdním povrchem a odpovídající vlhkost pro klíčení a odrůstání. Síje na sníh umožňuje pouze 
celoplošnou síji nebo síji na jasně definované plochy, síje na připravené plošky je možná pouze 
při minimální výšce sněhu. Historické využívání síje na sníh souvisí i s využitím volných kapacit 
pracovníku v zimním období. Při jarním termínu síje může být problém volná kapacita 
pracovníků a rychle se měnící podmínky prostředí (suché, teplé periody). Při pozdně jarním 
výsevu budou semenáčky malé a je větší pravděpodobnost jejich mortality. 

V případě jednorázového výsevu se jako optimální jeví výsev koncem listopadu a začátkem 
prosince v závislosti na průběhu počasí – (optimálně před sněhem, nebo mírnými dešťovými 
srážkami). Doporučované opakování výsevů v průběhu vegetačního klidu (podzim, zima, 
předjaří) sice může zvyšovat náklady, ale lze předpokládat vyšší úspěšnost obnovy. 

Výsevová dávka obvykle 10-50 kg/ha – množství je udáváno pro plnosíji. Při použití výsevu na 
ploškách může být množství osiva řádově nižší (cca 5 kg/ha). Výsevová dávka závisí na 
parametrech osiva (semenné suroviny). Výsev je realizován bez zásypu, v literatuře je 
doporučován výsev semenné suroviny promísené s vlhkým pískem.   
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Bříza klíčí poměrně záhy, vitalitu a růst v prvních fázích může negativně ovlivnit kolísání 
podmínek prostředí (proschnutí svrchních vrstev půdy). Výška břízy v 1. roce obvykle 
nepřesahuje 10 cm (v příznivém roce a za vhodných stanovištních podmínek však může dorůst 
i výše), teprve v dalších letech dochází k rychlému výškovému růstu.  

Významným limitem úspěšnosti síjí, a to především tam kde chybí dostatek potravní nabídky, 
je zvěř (srnčí i vysoká). Také výskyt buřeně může negativně ovlivnit přežívání a odrůstání 
jedinců břízy z přirozené obnovy. 

Úspěšnost výsevu břízy je zjistitelná již po prvním roce, a to přesto, že část semen může 
přeležet. V případě nezdaru síjí tak lze již v následujícím roce přistoupit k výsadbám.  

 

Nevýhody výsadeb: 

- Vyšší náklady na obnovu.  
- Dovoz a manipulace se sadebním materiálem. 
- Celkově kratší doba pro výsadby v porovnání se síjemi. 
- Potenciál rizika deformace kořenového systému a s tím spojené riziko nižší stability 

porostů. 
 

Výhody výsadeb: 

- Větší výtěžnost osiva. 
- Lze s úspěchem využít do zabuřeněných ploch.  
- Prostorová rovnoměrnost při výsadbách, přehlednost, nižší náklady na budoucí 

výchovu (nižší počty ve vztahu k přirozené obnově nebo plošným síjím). 
- Rychlejší dosažení „zajištěného“ přípravného porostu 

 

e) péče o mladé porosty 

Bříza je schopna na většině stanovišť odrůstat zcela bez běžné péče o mladé porosty – 
výjimkou je již zmiňované poškození zvěří. V přehoustlých porostech z přirozené obnovy je 
vhodné  již velmi záhy (při výšce 2-3 m) provést prostřihávky (lze využít komolení). 

Zvolení charakteru březového porostu vychází z celé řady podmínek jak přírodních, tak 
socioekonomických (nákladovost, dostupnost pracovní síly atd.). V případě stávajících nárostů 
vstupuje do rozhodovacího procesu také stav mladých porostů. 
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Závěry ekonomického modelování březových porostů 

Výsledky ekonomického hodnocení podtrhují význam a vliv produkčních schopností březových 
porostů na dosahovanou úroveň zpeněžení dříví. S ohledem na cenovou úroveň jednotlivých 
nákladových a výnosových vstupů roku 2020 lze konstatovat, že z pohledu větších vlastníků 
lesa jsou všechny řešené ekonomické modely pěstování březových porostů ekonomicky 
efektivní. Z pohledu hrubého zisku lesní výroby jsou na tom lépe modelové porosty 
v kombinaci břízy a cílové dřeviny než porosty s převažujícím zastoupením břízy. Z aktuálních 
i dřívějších ekonomických kalkulací vyplývá, že významný vliv na ekonomiku porostů 
s převahou břízy mají náklady na obnovu (založení) těchto porostů, přičemž zvyšující se podíl 
přirozené obnovy působí pozitivně na ekonomickou efektivnost pěstování březových porostů. 
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17 Přílohy ostatní 

Dále jsou uvedeny podrobné výsledky analýzy dat o březových porostech získaných z LHP 
zadavatele pro PLO 28, 29, 39 a 40. Metodický východiska jsou popsána v kap. 5.1. 

17.1 Odhad produkčního potenciálu břízy – základní vyhodnocení 

17.1.1 Střední výška březových porostů 3. věkové třídy 

 

Obrázek 17.1: Vliv edafických kategorií na střední výšku březových porostů. 
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Obrázek 17.2: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední výšku březových porostů. 

 

Obrázek 17.3: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední výšku. 
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Obrázek 17.4: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední výšku břízy. 

 

Obrázek 17.5: Vliv zastoupení buku v porostu na střední výšku břízy. 
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Obrázek 17.6: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední výšku břízy. 
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17.1.2 Střední výška březových porostů 4. věkové třídy 

 

Obrázek 17.7: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední výšku březových porostů. 

 

Obrázek 17.8: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední výšku březových porostů. 
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Obrázek 17.9: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední výšku. 

 

Obrázek 17.10: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední výšku břízy. 
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Obrázek 17.11: Vliv zastoupení buku v porostu na střední výšku břízy. 

 

Obrázek 17.12: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední výšku břízy.  
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17.1.3 Střední výška březových porostů 5. věkové třídy 

 

Obrázek 17.13: Vliv edafických kategorií na střední výšku březových porostů. 

 

Obrázek 17.14: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední výšku březových porostů. 
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Obrázek 17.15: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední výšku. 

 

Obrázek 17.16: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední výšku břízy. 
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Obrázek 17.17: Vliv zastoupení buku v porostu na střední výšku břízy. 

 

Obrázek 17.18: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední výšku břízy.  
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17.1.4 Střední tloušťka březových porostů 3. věkové třídy 

 

Obrázek 17.19: Vliv edafických kategorií na střední tloušťku březových porostů. 

 

Obrázek 17.20: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední tloušťku březových porostů. 
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Obrázek 17.21: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední tloušťku. 

 

Obrázek 17.22: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední tloušťku břízy. 
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Obrázek 17.23: Vliv zastoupení buku v porostu na střední tloušťku břízy. 

 

Obrázek 17.24: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední tloušťku břízy. 
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17.1.5 Střední tloušťka březových porostů 4. věkové třídy 

 

Obrázek 17.25: Vliv edafických kategorií na střední tloušťku březových porostů. 

 

Obrázek 17.26: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední tloušťku březových porostů. 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W Y Z

-2
0

-1
5

-1
0

-5
0

5
10

R
oz

dí
l v

ýč
et

ní
ch

 tl
ou

št
ěk

 [c
m

]

1 2 3 4 5 6 7

-1
5

-1
0

-5
0

5

R
oz

dí
l v

ýč
et

ní
ch

 tl
ou

št
ěk

 [c
m

]



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

129 

 

 

Obrázek 17.27: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední tloušťku. 

 

Obrázek 17.28: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední tloušťku břízy. 
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Obrázek 17.29: Vliv zastoupení buku v porostu na střední tloušťku břízy. 

 

Obrázek 17.30: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední tloušťku břízy.  
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17.1.6 Střední tloušťka březových porostů 5. věkové třídy 

 

Obrázek 17.31: Vliv edafických kategorií na střední tloušťku březových porostů. 

 

Obrázek 17.32: Vliv lesních vegetačních stupňů na střední tloušťku březových porostů. 
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Obrázek 17.33: Vliv zastoupení břízy v porostu na její střední tloušťku. 

 

Obrázek 17.34: Vliv zastoupení smrku v porostu na střední tloušťku břízy. 
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Obrázek 17.35: Vliv zastoupení buku v porostu na střední tloušťku břízy. 

 

Obrázek 17.36: Vliv zastoupení jedle v porostu na střední tloušťku břízy. 
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17.2 Růstové modely břízy 

17.2.1 Výška 

 

Obrázek 17.37: Růstový model pro výšku, LVS 3, kategorie K 

 

Obrázek 17.38: Růstový model pro výšku, LVS 4, kategorie K 
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Obrázek 17.39: Růstový model pro výšku, LVS 5, kategorie K 

 

Obrázek 17.40: Růstový model pro výšku, LVS 3 – 5, kategorie K 
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Obrázek 17.41: Růstový model pro výšku, LVS 3, kategorie O 

 

Obrázek 17.42: Růstový model pro výšku, LVS 4, kategorie O 
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Obrázek 17.43: Růstový model pro výšku, LVS 5, kategorie O 

 

Obrázek 17.44: Růstový model pro výšku, LVS 3 – 5, kategorie O 
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Obrázek 17.45: Růstový model pro výšku, LVS 3, kategorie B 

 

Obrázek 17.46: Růstový model pro výšku, LVS 4, kategorie B 
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Obrázek 17.47: Růstový model pro výšku, LVS 5, kategorie B 

 

Obrázek 17.48: Růstový model pro výšku, LVS 3 – 5, kategorie B 
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17.2.2 Výčetní tloušťka 

 

Obrázek 17.49: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3, kategorie K 

 

Obrázek 17.50: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 4, kategorie K 
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Obrázek 17.51: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 5, kategorie K 

 

Obrázek 17.52: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3 – 5, kategorie K 
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Obrázek 17.53: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3, kategorie O 

 

Obrázek 17.54: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 4, kategorie O 
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Obrázek 17.55: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 5, kategorie O 

 

Obrázek 17.56: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3 – 5, kategorie O 
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Obrázek 17.57: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3, kategorie B 

 

Obrázek 17.58: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 4, kategorie B 
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Obrázek 17.59: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 5, kategorie B 

 

Obrázek 17.60: Růstový model pro výčetní tloušťku, LVS 3 – 5, kategorie B  
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17.2.3 Objem středního kmene 

 

Obrázek 17.61: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3, kategorie K  

 

Obrázek 17.62: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 4, kategorie K 
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Obrázek 17.63: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 5, kategorie K 

 

Obrázek 17.64: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3 – 5, kategorie K 
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Obrázek 17.65: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3, kategorie O 

 

Obrázek 17.66: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 4, kategorie O 
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Obrázek 17.67: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 5, kategorie O 

 

Obrázek 17.68: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3 – 5, kategorie O 
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Obrázek 17.69: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3, kategorie B 

 

Obrázek 17.70: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 4, kategorie B 
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Obrázek 17.71: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 5, kategorie B 

 

Obrázek 17.72: Růstový model pro objem středního kmene, LVS 3 – 5, kategorie B 

0 20 40 60 80 100 120

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

Věk

O
bj

em
 s

tře
dn

íh
o 

km
en

e 
[m

3]

Objem
Běžný přírůst
Průměrný přírůst

0.
00

0
0.

01
0

0.
02

0

P
řír

ůs
ty

0 20 40 60 80 100 120

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

Věk

O
bj

em
 s

tře
dn

íh
o 

km
en

e 
[m

3]

Objem
Běžný přírůst
Průměrný přírůst

0.
00

0
0.

00
4

0.
00

8
0.

01
2

P
řír

ůs
ty



Projekty Grantové služby LČR 

Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů 

 v České republice 

152 

 

17.3 Vzorek ekonomických kalkulací březových modelů 

17.3.1 Ekonomická kalkulace modelu B2 
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17.3.2 Ekonomická kalkulace modelu C2 
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17.3.3 Ekonomická kalkulace modelu D3 
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