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1. Úvod 

Během posledních dvaceti let se odumírání jasanů, způsobované invazivní patogenní 

houbou Hymenoscyphus. fraxineus, stalo jedním ze zásadních problémů evropského lesnictví. 

Jedním ze základních ekologických dopadů přítomnosti tohoto patogenu je významné ohrožení 

samotné stability a biodiverzity lesních porostů, které byly zakládány jako čistě jasanové, nebo 

s podílem jasanů (rod Fraxinus L.). Také ekonomické souvislosti přítomnosti tohoto patogenu 

jsou zásadní. Předložená zpráva prezentuje závěry projektu, který byl řešen v souladu s 

vypsaným tématem Grantové služby LČR zaměřeným na možnosti zmírnění dopadu odumírání 

jasanů v lesních porostech prováděním aktivních lesohospodářských opatření (ověření intenzity 

a časování výchovy). V projektu se řešitelský tým soustředil na interakci jasanu s původcem 

jeho chřadnutí (H. fraxineus) na různých typech lesních stanovišť (viz technologické karty 

porostů). Hlavním tématem projektu i této zprávy je ověření vhodnosti různých pěstebních 

opatření vedoucích ke zmírnění důsledků chřadnutí jasanů vlivem infekce H. fraxineus. Na 

hodnocení pěstební a produkční perspektivy jedinců jasanu využil řešitelský kolektiv metodiku, 

která byla v průběhu řešení projektu publikována jako součást certifikované metodiky 

autorského kolektivu Kučera et al. (2017). Na základě výsledků terénních šetření, pěstebních 

zásahů uskutečněných v rámci projektu a s využitím dostupných vědeckých poznatků o 

chřadnutí jasanu je v rámci zprávy navržen metodický postup pro management porostů s 

jasanem v epidemické a post-epidemické fázi infekce. Díky delší době, po kterou projekt 

probíhal, je možné z výstupů vyvodit souvislosti vnitrodruhové proměnlivosti jasanů ve vztahu 

k jejich chřadnutí a navrhnout dílčí pěstební opatření pro zmírnění chřadnutí jasanů.  

2. Literární rešerše                                                                                               
(součást Ph.D. práce členů řešitelského kolektivu Prouza 2018 a Rozsypálek 2016) 

2.1. Původce chřadnutí jasanů v Evropě 

Zpočátku byly za příčinu odumírání jasanů v Evropě považovány různé druhy 

patogenních, popřípadě parazitických hub, šířících se v důsledku abiotického stresu například 

dlouhými obdobími sucha nebo časnými a pozdními mrazy (Przybyl 2002; Cech 2006). 

S odstupem několika let se prokázalo, že symptomy typické pro odumírání jasanů způsobuje 

Hymenoscyphus fraxineus, v té době znám pouze v asexuální formě a označen jako Chalara 

fraxinea (Kowalski 2006; Bakys et al. 2009; Kowalski, Holdenrieder 2009; Kirisits et al. 2009). 

Vzhledem k rychlému šíření H. fraxineus a k vysoké intenzitě odumírání postižených 

jedinců (neobvyklé pro původní patogeny) bylo možné předpokládat nepůvodnost patogenu. 

Do Evropy byl zavlečen, jedná se o invazivní druh (Queloz et al. 2011; Husson et al. 2011), což 

bylo potvrzeno morfologickými a genetickými studiemi. H. fraxineus se přirozeně vyskytuje 

ve východní Asii (Zhao et al. 2012; Gross et al. 2014a), kde ho již dříve popsali Hosoya et al. 

(1993) jako druh Lambertella albida. V původním areálu výskytu je tato houba parazitem 

vyskytujícím se na řapících listů Fraxinus mandshurica v Japonsku. Na stejném hostiteli se 

vyskytuje i v Koreji, Číně a ruském dálném východě a na Fraxinus rhynchophylla v Koreji 

(Gross et al. 2014a). Z asijských druhů doposud nebyly popsány žádné symptomy odumírání 

typické pro evropské jasany kolonizované touto houbou. F. mandshurica a F. chinensis 

s přirozeným výskytem v Japonsku a Číně jsou dokonce považovány za rezistentní, což také 

naznačuje, že je H. fraxineus původem z těchto oblastí (Zheng and Zhuang 2014). 
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V České republice tvoří hostitelské spektrum invazní houby H. fraxineus několik druhů 

jasanů: původní jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) a úzkolistý (F. angustifolia Vahl.), 

okrajově i jasan zimnář (F. ornus L.), introdukovaný jasan americký (F americana L.) a jasan 

pensylvánský (F. pennsylvanica Marshall).  

Přítomnost infekce H. fraxineus byla prokázána u všech tří druhů jasanu původních 

v Evropě. Nejvíce jsou postiženy F. excelsior a F. angustifolia (Bakys et al. 2009; Matlakova 

2009; Kowalski et al. 2010). U F. ornus byly prozatím symptomy pozorovány jen ojediněle 

(Kirisits et al. 2015). Symptomy odumírání byly pozorovány i tří amerických druhů F. 

americana, F. pennsylvanica a F. nigra. Dále byl H. fraxineus izolován z chřadnoucího F. 

mandshurica v Estonsku (Drenkhan 2010). Celkem jsou známy další čtyři druhy 

mimoevropských jasanů, které jsou napadány touto houbou (Drenkhan and Hanso 2010). 

F. excelsior je hostitelskou rostlinou jednoznačně nejintenzivněji poškozovanou 

H. fraxineus. Tento fakt může způsobit velké problémy, a to nejen v lesnictví, kde je tento druh 

jasanu často výrazně zastoupen, ale také v městské a krajinné zeleni (Pautasso et al. 2013). Jako 

velký problém se v poslední době ukazuje především úspěšná obnova břehových porostů 

v krajině a jasanových alejí podél cest. Přestože H. fraxineus napadá všechny věkové třídy 

F. excelsior, nejintenzivnější poškozování a nejvyšší mortalita vlivem infekce je pozorována u 

mladých jedinců (Pliūra et al. 2011). 

2.2. Historie chřadnutí jasanů v Evropě 

První potvrzené příznaky odumírání jasanů byly pozorovány v severovýchodní části 

Polska a jihozápadní části Litvy v letech 1992 až 1996. Od této doby se nemoc velmi rychle šíří 

po celé Evropě (Kowalski and Łukomska 2005; viz Obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Přirozené rozšíření F. excelsior (modrá barva) a letopočty potvrzeného výskytu H. fraxineus v jednotlivých 

státech (BFW 2015). 
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S jistým časovým odstupem byl výskyt H. fraxineuspotvrzen v Belgii (Lustr et al. 2011), 

Rusku (Gross et al. 2014a), Nizozemsku (Kopinga and de Vries, 2012) a na Ukrajině 

(Davyděnko et al. 2013), později i na Britských ostrovech (Douglas and Ryan 2012; Forestry 

Commission 2013; Sansford 2013). V Bosně a Hercegovině byl definitivně potvrzen v roce 

2013 (Treštić and Mujezinovic 2013), je hlášen také ze Srbska (Keča et al. 2017) a Černé Hory 

(Milenković et al. 2017). Včetně těchto nových záznamů byl H. fraxineus potvrzen již v 30 

zemích, zatím nebyl nalezen v jihozápadní a jižní části evropského areálu jasanů a v jihozápadní 

Asii s přirozeným výskytem F. excelsior i F. angustifolia. Nicméně vzhledem k dosavadním 

poznatkům lze předpokládat šíření infekce do dalších oblastí (Steinbock 2013). 

2.3. Genetika H. fraxineus 

Zhao et al. (2012) prokázal srovnáním genotypů vzorků H. fraxineus v druhově vysoce 

specifické DNA (ITS, rDNA, CAL a translační faktor EF1-α), že L. albida z Japonska je 

stejným druhem jako H. pseudoalbidus. Srovnávací populačně genetická studie Grosse et al. 

(2012) prokázala mnohem vyšší genetickou diverzitu populací H. fraxineus v Japonsku ve 

srovnání s jeho evropskými populacemi. Dle Grosse et al. (2014b) i toto zjištění potvrzuje závěr 

o původu H. fraxineus z jihovýchodní Asie. 

Informace o populační genetice H. fraxineus v jeho původním areálu jsou omezené a 

mnohem více poznatků je o jeho populacích v Evropě. Vyznačují se omezenou genotypovou 

diverzitou a jen minimální geografickou diferenciací. Ve studiích založených na 

mikrosatelitních markerech bylo zjištěno, že v populačních vzorcích H. fraxineus z 10 

evropských zemí je ve srovnání se vzorky z přirozeného areálu přítomen jen omezený počet 

alel (většina lokusů byla jen bi-alelická) s téměř nulovou mezipopulační diferenciací 

(FST ≤ 0.028) (Bengtsson et al. 2014). K podobným výsledkům dospěli také Gross et al. (2012b) 

porovnáním dvou velkých populací v Německu. Vysoká genotypová diverzita dokládá pohlavní 

systém rozmnožování a šíření houby askosporami. Obě skupiny autorů dospěly k závěru, že 

omezená alelická struktura populace H. fraxineus je důsledkem genetického driftu efektem 

zakladatele - v důsledku omezeného počtu jedinců, z nichž vznikla jeho evropská populace 

(Bengtsson et al. 2014).  

Podobnost populací v centru šíření infekce i na jeho periferii a vyrovnané poměry 

heterothalických a homothalických genotypů demonstrují náhodné křížení a vylučují počáteční 

klonální strukturu populace (Gross et al.2012). V Evropě původní H. albidus je narozdíl od H. 

fraxineus homothalický (Gross et al.2012), nevytváří anamorfy (Kirisits et al.2013) a vyznačuje 

se nižší genotypovou diverzitou (Queloz et al. 2011). 

Variabilita ve virulenci izolátů resp. genotypů H. fraxineus nebyla pozorována v pracích 

Bakys et al. (2009b) a Kowalski and Holdenrieder (2009). Významné rozdíly mezi 10 izoláty 

(genotypy) houby ve vytváření a rychlosti rozrůstání nekróz na listech a lézí na řapících 

F. excelsior a F. angustifolia pozorovali Schwanda and Kirisitis (2016), k podobným závěrům 

dospěli také Matlakova (2009), Piribauer (2013) a Gross and Sieber (2016). Analýzami genomu 

H. pseudoalbidus byla zjištěna přítomnost množství genů kódujících enzymy degradující 

buněčné stěny, jež jsou charakteristické pro nekrotrofické houby. Infekce H. pseudoalbidus u 

F. mandshurica v původní oblasti výskytu ovšem nezpůsobuje nekrózy. Na náchylném hostiteli 
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se tedy houba chová nekrotrofně kdežto na přirozeném (původním) hostiteli u ní převládá 

hemibiotrofie. Mechanismus, který tuto změnu spouští zatím není znám (Gross et al. 2014b). 

2.4. Taxonomické a morfologické zařazení H. fraxineus 

Hymenoscyphus fraxineus - voskovička jasanová patří do rodu Hymenoscyphus - 

voskovičky, čeledi Helotiaceae - voskovičkovité, řádu Helotiales - voskovičkotvaré, třídy 

Leotiomycetes - voskovičkoplodé, kmenu Ascomycota - vřeckovýtrusné a říše Fungi - houby. 

Rod Hymenoscyphus celkově obsahuje více než 150 druhů, z nichž většina je dnes považována 

za saprofyty (rozkládající mrtvou organickou hmotu). Až do evropské epidemie nekrózy jasanu 

způsobené H. fraxineus, nebyl v tomto rodě znám žádný druh, který by jakýmkoli způsobem 

parazitoval na rostlinách (Wang et al. 2006). H. fraxineus vytváří na infikovaných řapících 

z předchozí vegetační sezóny četná apothecia bílé barvy, velká v průměru jeden až tři 

milimetry. Apothecia se vytváří na černých pseudosklerociích pokrývajících řapíky, 

v apotheciu se vytváří hyalinní jednobuněčné askospory velké 13–21 × 3,5–5,0 µm. Anamorfa 

(Ch. fraxinea) se vyznačuje tvorbou hnědých fialid (16–24 x 4–5 µm), v nichž jsou uloženy 

krátké válcovité, hyalinní konidie (Kowalski 2006). 

 

 
Obr. 2. Apothecia (vlevo) a konidie ve fialidách (Rozsypálek, 2012). 

 

2.5. Biologie H. fraxineus 

V původním prostředí se houba chová saprofyticky a přežívá jako endofyt pouze v 

jasanových listech. U evropských a severoamerických jasanů, s nimiž neprošla společnou 

evolucí, infikuje taktéž dřevnaté části větví (floém a xylém) a způsobuje závažná poškození 

charakteristická pro odumírání jasanů (Gross et al. 2014a). Výzkum nekrózy jasanu a 

H. fraxineus se zaměřil především na F. excelsior. Poznatky o životním cyklu této houby a 

charakteristické symptomy se vážou především na tohoto hostitele (Kirisits et al. 2009). Je 

pravděpodobné, že se životní cyklus ani symptomy nijak zásadně neliší v celém rodu Fraxinus 

spp. (Piribauer 2013). 

Životní cyklus H. pseudoalbidus je vázán na listy jasanů (Gross et al. 2014a). Choroba se 

šíří prostřednictvím askospor pohlavního stadia (H. fraxineus) nesených větrem prostředím. 

Zachycené askospory vyklíčí v klíční hyfu, která na konci vytváří apresorium a dále klíční 
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(penetrační) hrot, kterým vlákno prorůstá do mezofylu listu a vytváří primární mycelium, 

sekundární mycelium a pak se začínají vytvářet nekrózy (Obr. 3, Obr. 4, část d, e, f; Steinböck 

2013; Bakys et al. 2009a; Cleary et al. 2013). Nekrózy postupují po listové žilnatině k centrální 

listové žilce a řapíku. Když se infekce dostane k řapíku, začínají listy postupně schnout a 

opadávat (viz Obr. 4, část a, g, h; Bakys et al. 2009a). Lze pozorovat opad celých listů včetně 

řapíku v zeleném stavu bez přítomnosti viditelných nekróz na listové ploše (Kräutler and 

Kirisitis 2012). V pozdně letních měsících dochází k opadu infikovaného listoví a postupné 

defoliaci jedince (viz Obr. 4, část i, l; Bakys et al. 2009a; Freinschlag 2013).  

Patogen přezimuje ve formě pseudosklerocií na opadlém asimilačním aparátu, na 

sklerotizovaných řapících. Další rok se vyvíjejí na opadlých řapících listů apothecia (bělavé 

miskovité stopkaté plodničky; viz Obr. 3; Kirisits and Czech 2009). Plodničky se tvoří během 

vegetační sezóny v létě (červen až září/říjen) s nejvyšším výskytem v červenci až srpnu, 

produkují velké množství askospor (pohlavních spor). Sporulace je nejintenzivnější začátkem 

léta, ale fruktifikace je značně závislá na příznivých klimatických podmínkách, tudíž ke 

sporulaci může dojít i v jarním a podzimním období (Hietala et al. 2013). Askospory jsou 

unášeny větrem (Kowalski and Holdenrieder 2009b), dochází k opětovné kolonizaci listů, 

proces se opakuje (viz Obr. 3; Timmermann et al. 2011). Apothecia na plodničkách se mohou 

vyvíjet na opadu minimálně po dobu pěti sezón (Kirisits 2015), dochází k neustálému 

navyšování denzity inokula v prostředí hostitele. Výjimečně se mohou apothecia vyskytovat i 

na kořenových krčcích mladých rostlin odumřelých vlivem infekce (Kirisits et al. 2012). 

Sporulace na kořenových krčcích mladého prostokořenného sadebního materiálu, vedla 

pravděpodobně k šíření H. fraxineus za přispění lidské činnosti při obchodu s reprodukčním 

materiálem na dlouhé vzdálenosti (Timmermann et al. 2011). Ve výjimečných případech 

dochází k tvorbě apothecií i na napadených výhonech hostitele (Timmermann et al. 2011). 

Z infikovaných listů prorůstá mycelium skrz řapíky do výhonů a větví hostitele (Kirisits 

et al. 2009), kde houba způsobuje žlutočervené, později hnědavé až černající nekrotické léze 

(viz Obr. 3). Nekrózy se postupem času rozšiřují transpiračním i asimilačním proudem po 

letorostech a větvích, které mohou odumírat v distálním směru od infikované části (viz Obr. 4, 

část h, l; Kowalski and Holderieder 2008; Bakys et al. 2009b; Kirisits et al. 2009). Ve stadiu, 

kdy se infekce rozšíří natolik, že zasáhne celou běl a buňky kambia, dochází k rychlému vadnutí 

celých letorostů a větví nad místem infekce (viz Obr. 4, část h; Schumacher 2007, 2011). 

K růstu podkorních nekróz velmi často dochází až v podzimních a prvních zimních měsících. 

Některé podkorní nekrózy se mohou objevit i na jaře příštího roku. (Kirisitis et al. 2009). 

Podkorní nekrózy jsou elipsoidního tvaru. Z počátku mají žlutočervené zbarvení, které 

postupně tmavne až do tmavě hnědé barvy (Kirisitis et al. 2012). Pod kůrou infikovaných 

letorostů je viditelně tmavě hnědá až černá vrstva infikovaných buněk floému a kambia. 

Dochází taktéž ke zbarvení jádrového dřeva, při kterém se xylémové buňky infikované H. 

fraxineus zbarvují do šeda až šedo-černa (viz Obr. 4, část j, k; Kowalski and Holdenrieder 

2008), přičemž nemusí korespondovat velikost nekróz na kůře a ve dřevní části (Schumacher 

et al. 2010; Bengtsson et al. 2014). 

Předpokládá se také pronikání patogena do hostitele prostřednictvím pupenů, lenticel, 

poraněními, prasklinami v kůře, místy posátí hmyzem (Husson et al. 2012). H. fraxineus 

proniká i do xylému, způsobuje jeho tmavé nekrotické zabarvení (Schumacher et al. 2010) a 

plamencovité zabarvení jádrového dřeva (xylému).  



Pěstební možnosti zmírnění chřadnutí jasanů  Závěrečná zpráva 

9 

 

Vliv choroby se postupně projevuje na habitu hostitele odumíráním letorostů a větví 

spojeným s vadnutím a přisycháním listů nad místem infekce (viz Obr. 4, část h; Halmschlager 

and Kirisits 2008). Dochází k postupnému odumírání periferních částí koruny, jejímu řídnutí, 

celkově může docházet k defoliaci (viz Obr. 4, část l). Postupně odumírají všechny řády větví 

od letorostů až po kosterní, zároveň může docházet k tvorbě reiterací (proventivních výhonů, 

vlků), dochází k zahušťování koruny, shlukovitému olistění, není to však pravidlem. Je to 

reakce stromu ke zmírňování následků infekce, tvorba sekundárních výhonů je nástroj pro 

nahrazení ztracené asimilační plochy. Někteří vitální jedinci F. excelsior mají schopnost tvorby 

těchto výhonů velmi silnou a mohou tak mnohem déle odolávat infekci (Kowalski et al. 2010). 

Patogen je schopen přežívat v hostiteli přes zimu (Havrdová 2015). Postupným odumíráním a 

reiterací větví dochází k totálnímu vyčerpání hostitele a následnému odumření. 

Havrdová (2015) uvádí, že je hostitel schopen oddělit napadenou část kalusem (hojivým 

pletivem), a tím infekci zastavit. Dále se pravděpodobně může patogen šířit v pletivech hostitele 

ve formě konidií i cévními svazky, což ale nebylo doposud úplně prokázáno (Havrdová 2015). 

Reakce je vzhledem k velkému infekčnímu tlaku patogenní houby často velmi neúčinná a 

infikovaný jedinec nakonec infekci podléhá (Husson et al. 2012). 

U mladých hostitelů bývá průběh onemocnění akutní, k úhynu dochází již v sezóně 

napadení nebo po několika letech od propuknutí infekce, u dospělých jedinců bývá průběh 

onemocnění chronický, infikovaný jedinec často přežívá i desítky let (Kowalski and 

Holdenrieder 2008). 

Role anamorfního stádia Ch. fraxinea, které vytváří na podzim a v zimě při nízkých 

teplotách fialidy s konidiemi, není doposud v životním cyklu houby objasněna (Kowalski and 

Bartnik 2010). Produkované konidie jsou v současné době považovány za neinfekční, neúčastní 

se infekčního cyklu a při pokusech na agarovém médiu neklíčí (Kirisits et al. 2009; Kirisits and 

Cech 2009; Kirisits et al. 2013). 

Ve chvíli, kdy je hostitel oslaben infekcí H. fraxineus, stává se často velmi atraktivním 

pro další patogeny kořenového systému, jako jsou václavky Armillaria spp., dřevnatky Xylaria 

spp. a šupinovky Pholiota spp. Tyto organismy jsou patogenní agens napadající sekundárně 

kořeny oslabených jedinců (Husson et al. 2012).  
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Obr. 3: Schéma způsobu přenosu infekce nekrózy jasanů H. fraxineus:(1) apothecia (plodničky) H. fraxineus na 

řapících opadlých listů jasanu s vřecky tvořícími askospory; (2) askospory se šíří vzduchem a napadají hostitele 

skrz průduchy v listech; (3) patogen se vyvíjí v anamorfní stadium Ch. fraxinea, objevují se charakteristické 

symptomy; (4) dochází k tvorbě lézí postupně s napadením kambia a dřeva hostitele; (5) opadem listů se dostává 

proces na svůj počátek (Schumacher et al. 2007). 
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Obr. 4: Symptomy nekrózy jasanů:(a) počáteční fáze infekce listů s malými nekrotickými skvrnami, šipkou 

označeno rozšíření infekce na vřeteno listu, které je příčinou počátku vadnutí jednotlivých lístků; (b) rozšiřování 

nekrotických lézí podél střední žilky listu, označeno šipkou; (c) izolace houbového mycelia z fragmentu nekrotické 

žilky listu, podhoubí H. fraxineus přerůstá pouze z řezu žilky, znázorněno šipkami, ostatní mycelia jsou 

endofytických hub; (d) počáteční nekrotická léze na vřetenu listu - vnik infekce skrz řapík, jizva po odpadlém lístku 

označena šipkou; (e) nekrotická léze na kmínku mladého jasanu; (f) nekrotická léze na kmínku staršího jasanu; 

(g) jarní vadnutí prýtu; (h) zvadlý terminální výhon - během léta; (i) uschlý výhon s řapíky a vřeteny vytrvávajícími 

přes zimu; (j) vnitřní nekróza xylému, charakteristicky zbarveno, počátek růstu nekrózyv kambiu označen šipkou; 

(k) centrální nekróza obklopená zdravými okraji xylémových pletiv; (l) dospělý odumírající jasan, tvorba 

sekundárních (epikormických) výhonů (Gross et al. 2014a). 
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2.6. Rozdíly v odolnosti jednotlivých druhů jasanu 

H. fraxineus infikuje v Evropě různé druhy jasanu. Kromě F. excelsior, který patří mezi 

nejnáchylnější, byly přirozené infekce pozorovány u F. americana, F. angustifolia, F. 

mandshurica, F. nigra, F. ornus, F. pennsylvanica a F. sogdiana (Kirisits et al. 2010a; Gross 

et al. 2014b; McKinney et al. 2014; Drenkhan et al. 2015; Kirisits and Schwanda 2015). 

Schopnost patogenu tvořit nekrotické léze po umělé inokulaci rány byla prokázána na F. 

angustifolia, F. excelsior, F. mandshurica var. japonica a F. pennsylvanica (Bakys et al. 2009b; 

Kowalski and Holdenrieder 2009a; Kirisits et al. 2010a; Husson et al. 2011; Gross and 

Holdenrieder 2015; Kowalski et al. 2015; Gross and Sieber 2016). 

Co se týče mezidruhových rozdílů, jejich výsledky nejsou jednoznačné: na základě 

inokulačních testů Kräutler and Kirisits (2012), Kirisits and Schwanda (2015) a Havrdová et al. 

(2016b) předpokládají vyšší toleranci F. angustifolia. Na druhé straně Matlakova (2009), 

Kirisits et al. (2010a), Piribauer (2013) inokulačními testy prokázali stejnou nebo dokonce vyšší 

náchylnost F. angustifolia.Obecně platí, že o míře postižení infekcí H. fraxineus jepro F. 

angustifolia k dispozici málo informací (Cech et al. 2012), někteří autoři hovoří o stejném 

dopadu H. fraxineus na F. angustifolia jako na F. excelsior (Kirisits et al. 2010a; Piribauer 

2013).  

2.7. Vnitrodruhové (genetické) rozdíly v toleranci jasanů vůči infekci H. fraxineus 

Nadějí pro zachování jasanu ztepilého v Evropě je existence značných rozdílů v intenzitě 

chřadnutí mezi proveniencemi reprezentujícími různé zdrojové populace a hlavně mezi jedinci 

v rámci populací. Tyto rozdíly jsou přítomny přesto, že H. fraxineus je nepůvodním 

dálněvýchodním druhem, s nímž evropské jasany v průběhu své fylogeneze nepřišly do styku. 

Přítomnost geneticky podmíněné tolerance (hyposensitivity) jedinců jasanu byla prokázána 

v pokusech s klony (Stener 2007, 2013; McKinney et al. 2011; Freinschlag 2013), 

proveniencemi (Pliura et al. 2011; Metzler et al. 2012; Enderle et al. 2013; Havrdová et al. 

2016) i potomstvy (McKinney et al. 2011; Pliura et al. 2011; Lobo et al. 2015). 

 Existenci geneticky podmíněné tolerance k odumírání jasanu způsobovaného 

H. fraxineus poprvé potvrdil Stener (2007) na roubovancích klonů jasanu ztepilého rostoucích 

ve dvou paralelních semenných sadech v jižním Švédsku. Hodnoty dědivosti v širším smyslu 

(H) se u nich pohybovaly v rozmezí 0,29–0,40 pro celkovou vitalitu a 0,28–0,52 pro poškození 

letorostů. Analogické odhady dědivosti pro zdravotní stav klonů replikovaných ve 2 semenných 

sadech v Dánsku (McKinney et al. 2011) nabyly v průběhu 3 vegetačních sezón velice 

podobných hodnot (H) 0,25–0,54. 

2.7.1. Role provenience 

 Na úrovni populací, Pliura et al. (2011) zjistili dvou až čtyřnásobné rozdíly v míře 

přežívání a 50% rozdíl ve zdravotním stavu proveniencí jasanu ztepilého z různých částí jeho 

přirozeného areálu (Irska, Francie, Belgie, Německa, ČR, Dánska, Polska a Litvy). Míra 

přežívání a koeficient zdravotního stavu litevských proveniencí byly v průměru o 50 až 73 % 

vyšší, tamější provenience také rostly o 20% lépe ve srovnání s proveniencemi pocházejícími 

ze střední a západní Evropy. Při srovnání proveniencí z geograficky malého území Dánska 

Kjaer et al. (2012) významnější rozdíly nenašli. Rozdíly v relativní odolnosti proveniencí 

dosáhly v jednom z českých pokusů 12-53% (Havrdová et al. 2016b), ve dvou litevských 
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provenienčních pokusech 13-59% a 25-56% (Pliũra et al. 2011), v německých studiích jsou 

výsledky ještě příznivější (Metzler et al. 2012; Enderle et al. 2013). Pro území ČR Havrdová et 

al. (2016) kromě rozdílů mezi proveniencemi zdůraznili důležitou roli původu reprodukčního 

materiálu, jelikož nižší míru napadení H. fraxineus pozorovali u proveniencí z vyšších 

nadmořských výšek. 

2.7.2. Role genotypu (individuální proměnlivosti) 

Většina souvisejících prací zdůrazňuje navzdory významné roli provenience fakt, že 

podstatná část predispozic odolnosti proti H. fraxineus je přítomna na úrovni jednotlivých 

stromů (genotypů, klonů) a potomstev (McKinney et al. 2011, 2012; Kirisits and Freinschlag 

2012; Kjær et al. 2012; Stener 2013; Pliũra et al. 2014; Enderle et al. 2015; Muñoz et al. 2016; 

Hauptman et al. 2016).  

Šance na úspěch šlechtění zvyšuje relativně přítomnost perspektivních jedinců v dílčích 

populacích jasanů. Havrdová et al. (2016b) identifikovali jedince s defoliací nepřekračující 5 % 

ve všech 18 studovaných proveniencích. Obecně autoři odhadují podíl jedinců schopných 

úspěšně přežít resp. tolerovat infekci a úspěšně se reprodukovat v řádu 1% až 7% z výchozího 

počtu jedinců v Dánsku, Skandinávii, Německu a Litvě (Bakys et al. 2013; McKinney et al. 

2014; Lenz et al. 2016; Enderle et al. 2013), 5-8 % ve Francii (Husson et al. 2012) a až 15 % 

v Estonsku (Rosenvald et al. 2015). Stener et al. (2013) ve Švédsku pozorovali odolnost 

perspektivních jedinců, která vytrvávala až šest let i za vysokého tlaku inokula. 

 Pliura et al. (2011) zjistili u míry poškození jasanu ztepilého infekcí H. fraxineus 

relativně vysoké hodnoty dědivosti (h2) již na volně sprášených potomstvech z Irska, Belgie, 

Německa, ČR a Litvy (0,60–0,92 ve věku 4 let, 0,40–0,49 ve věku 8 let). Podobné hodnoty 

dědivosti (h2 = 0,37–0,52) zjistili u poškození koruny volně sprášených potomstev z Dánska 

Kjaer et al. (2012). Po identifikaci otců části jedinců z tohoto pokusu pomocí DNA markerů 

dosáhly dědivosti ještě vyšších hodnot. V intenzitě přirozené infekce mezi rodiči a jejich 

potomstvy dosáhl korelační koeficient hodnoty 0,85 a u velikosti nekróz po záměrné inokulaci 

dosáhla analogická korelace hodnoty 0,73. Tato studie definitivně prokázala existenci silné 

dědičné podmíněnosti odolnosti jasanu ztepilého k chřadnutí způsobenému H. fraxineus. 

Biotest založený na kontrolovaných inokulacích je tedy možné využít jako rychlý a nákladově 

efektivní nástroj na identifikaci hyposenzitivních (relativně odolných) jedinců jasanu. 

Tolerance jasanu ztepilého k chřadnutí se navíc zdá být kvantitativní, nikoli kvalitativní. Pokud 

by byla způsobena jenom několika geny odolnosti, mohlo by to vyvolat nežádoucí koevoluci 

patogenu (Kjær et al. 2012). 

K identifikaci perspektivních jedinců Kowalski et al. (2017) navrhli 2 molekulární 

markery rezistence. Nověji na základě srovnání transkriptomů tolerantních a sensitivních 

jedinců Harper et al. (2016) identifikovali sadu DNA a RNA markerů pro potvrzení 

hypovirulence (relativní odolnosti) perspektivních jedinců jasanu.  

2.7.3. Otázka role genetiky v zachování jasanů 

Většina studií uvádí, že 1-5% populace disponuje částečnou vysokou a hlavně trvalou 

rezistencí proti H. fraxineus (McKinney et al. 2011, 2014; Pliūra et al. 2011; Kjær et al. 2012; 

Stener 2013; Enderle et al. 2015; Havrdová et al. 2016; Muñoz et al. 2016),tudíž není potřeba 

křížení F. excelsior s ostatními cizokrajnými druhy jasanů (např. F. mandshurica, které prošly 
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koevolucí s patogenem) pro včlenění genu rezistence do genomu evropského jasanu (Muñoz et 

al. 2016). Kromě uvážení všech rizik křížení F. excelsior s cizími druhy, by mohlo být křížení 

těchto druhů velmi nákladné (kvůli nákladům na dlouhodobé zpětné křížení) a navíc by 

výsledek nemusel být uspokojivý z hlediska růstových, dřevo-produkčních a dalších vlastností 

výsledného produktu křížení (Muñoz et al. 2016). Většina studií se zabývá odolností napadení 

koruny jasanů, která ale nesouvisí s odolností proti infekci v bázi a kořenovém krčku – límci 

(Muñoz et al. 2016). Méně či více odolní jedinci mohou vykazovat symptomy napadení různě, 

i silně napadení jedinci tudíž mohou odolávat a typické symptomy se nemusí projevit. Rozdíly 

v projevu napadení se mohou lišit jak mezi jedinci, tak v průběhu času. V souladu s běžnou 

terminologií (Agrios 2005) nazýváme tyto jedince „tolerantními“ proti H. fraxineus. 

Existují studie holocenních migračních linií a studie genetické variace (jaderné 

diverzity) v populacích jasanů (Heuertz et al. 2004a, 2004b; FRAXIGEN 2005). Dosud nebyl 

žádný gen stanoven odpovědným za odolnost jasanu proti H. fraxineus. Byly pozorovány určité 

variace v odolnosti, kdy variace uvnitř populace byla vyšší než mezi populacemi (Pliūra et al. 

2011; Metzler et al. 2012; Enderle et al. 2013; Havrdová et al. 2016b). Navíc se ukazuje, že se 

odolné genotypy vyskytují napříč celou Evropou, než že by byly koncentrovány ve specifické 

oblasti. 

Strategie pro zachování jasanu jsou založeny na pěstování in situ a ex situ. Jestliže je 

fragmentací populací a odloučeností tolerantních genotypů znemožněn vývoj odolnosti 

v přirozených podmínkách, je nadějí pěstování tolerantních jasanů ex situ se zaměřením na 

udržení tolerance s pomocí moderních genetických nástrojů (Harper et al. 2016; Sollars et al. 

2017). Lesnické hospodaření může hrát klíčovou roli v zakládání in situ a ex situ záchranných 

populací z hlediska vyhledávání a ochrany tolerantních (málo poškozených) jedinců (genotypů) 

ve všech věkových a růstových stadiích (porostech). Zachování takových stromů je proto 

jedním z klíčových doporučení v mnoha zemích (Skovsgaard et al. 2009; Thomsen and 

Skovsgaard 2009, 2012; Kirisits and Cech 2010; Metzler et al. 2013; Kirisits and Freinschlag 

2014, 2015). 

V těžce poškozených porostech není reálné zachovávat jedince in situ, jak z hlediska 

udržení ekologické stability porostu s nedostatkem jedinců, tak v mnohých případech hlavně 

z ekonomického hlediska. I přesto se doporučuje bezpodmínečné zachování tolerantních 

jedinců vůči H. fraxineus, kteří musí vykazovat odolnost vůči poškození koruny a zároveň vůči 

hnilobám bází. Kácení celých porostů bez náležité selekce tolerantních jedinců je přinejmenším 

krátkozraké a výrazně se tím snižuje genetická variabilita budoucího souboru jedinců 

vybraných k zakládání nových populací. Neméně důležité je podchycení tolerantních jasanů 

v oblastech chráněných lesů v bezzásahových zónách. Pozorování porostů ponechaných 

samovolnému vývoji pod vlivem infekčního tlaku H. fraxineus může přinést zajímavé poznatky 

a mohou se i samy vyselektovat tolerantní genotypy v přirozeném prostředí. Sice to může vést 

k dočasné nebo i trvalé absenci jasanu v lesním prostředí, ale v případě přírodní selekce (a 

přežití druhu) je šance k získání genotypů s vysokou mírou tolerance vůči H. fraxineusin situ 

(Skovsgaard et al. 2017). Pro zachování ex situ je možností odebrání řízků a dalšího 

vegetativního množení, popřípadě založení klonových semenných sadů pro založení nových 

populací v budoucnosti (Clark 2014; McKinney et al. 2014; Pliūra et al. 2014; Kirisits et al. 

2016). V dnešní době už běží v několika evropských zemích projekty s cílem založení těchto 

klonových sadů. Kromě toho byly nedávno vyvinuty genetické markery pro odolnost jasanů 
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proti H. fraxineus a jsou předmětem dalšího intenzivního výzkumu (Harper et al. 2016). Je 

možné, že se podaří v budoucnosti vypěstovat odolný sadební materiál, který poslouží lesníkům 

k navrácení životaschopné populace jasanu do našich lesů (Skovsgaard et al. 2017). 

2.8. Vliv fenologie na infekci - koincidence rašení jasanů se sporulací H. fraxineus 

Faktor fenologie, který ovlivňuje dopad infekce, je morfogenetický stav hostitele, tzn. 

průběh choroby je ovlivněn aktuálním stavem olistění jasanu, který závisí na počátku rašení 

pupenů a rozvoji listů (Bakys et al. 2013). Fenologie jedinců jasanů je pod velice silnou 

genetickou kontrolou a podobně jako u jiných lesních dřevin lesních dřevin se v této souvislost 

uvádí hodnoty koeficientu dědivosti h2 = 0,9-1,0 (Pliũra and Baliuckas 2007). Počátek rašení 

v konkrétním roce ovlivňuje délka dne, suma teplot, četnost a síla mrazů v zimním období 

(Vitasse et al. 2011). Bakys et al. (2011), Husson et al. (2012), Bakys et al. (2013), Muñoz et 

al. (2016) svým výzkumem prokázali silnou korelaci mezi fenologií hostitele a citlivostí 

k poškození H. fraxineus, kde se projevil vyšší dopad infekce na jedince s pozdějším rašením. 

Ke stejným závěrům došli i jiní autoři, Pliũra and Baliuckas (2007) uvádějí, že silně poškozené 

stromy raší později než relativně zdraví jedinci. Stejně McKinney et al. (2011) zjistili, že pozdě 

rašící a pozdě opadávající jedinci jsou více zasaženiH. fraxineus. Kirisits and Cech (2009), 

McKinney et al. (2014) zdůvodňují jev tím, že pozdě rašící jedinci jsou náchylnější na vniknutí 

patogenu skrz listy z důvodu jejich vyšší citlivosti (vzhledem k jejich fenologickému stáří) tzn., 

mladší listy jsou snáze infikovatelné patogenem. U pozdě rašících genotypů se shoduje období 

fenofáze relativně mladých listů hostitelské dřeviny s obdobím vysoké denzity inokula 

H. fraxineus. Je známý fakt, že citlivost listů na biologický stres klesá s rostoucím věkem 

rostlinného pletiva (Koch and Mew 1991; Barth et al. 2004). 

Aby byl tento fakt potvrzen, je nutné provést další výzkum, zabývající se biologií 

patogenu (Bakys et al. 2013). Zvýšená citlivost pozdě rašících genotypů může být vysvětlena 

sezónní aktivitou patogenu v infikovaných pletivech hostitele za relativně nízkých teplot, kdy 

jsou stromy v dormanci. Jistá aktivita H. fraxineus byla sledována týdny před a týdny po 

vegetační sezóně (Johansson et al. 2009a). Jestliže patogen splňuje tuto hypotézu, je jeho 

sezónní aktivita jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících náchylnost pozdě rašících 

jasanů k infekci (Bakys et al. 2013). Pokud budeme respektovat dosavadní hypotézu o životním 

cyklu H. fraxineus, který začíná v listovém opadu, kde se tvoří apothecia produkující askospory 

během vegetačního období, infikují hostitele nejdříve skrz listy, z nichž patogen prorůstá skrz 

řapíky do posledních řádů větví, nabízí se jako možná bariéra infekce právě časný opad listoví 

už v období sporulace patogenu (Halmschlager and Kirisits 2008; Bakys et al. 2009a; Kirisits 

et al. 2009; Szabo 2009; Kirisits et al. 2010b; Skovsgaard et al. 2010; McKinney et al. 2011). 

Lze jen spekulovat o příčině tohoto jevu, zda se jedná pouze o náhodu ve 

vhodném „načasování“ fenologie některých jedinců nebo jedná-li se o způsob aktivní obrany 

jedinců vůči chorobě nebo kombinaci obojího (McKinney et al. 2011). 

2.9. Obranné mechanismy jasanů vůči H. fraxineus 

Listy jsou významnou vstupní branou infekce (Kirisits et al 2009b; Husson et al. 2012; 

Cleary et al. 2013; Kräutler et al. 2015). Kirisits et al. (2009), Kirisits a Freinschlag (2012), 

Hauptman et al. (2012), Cleary et al. (2013), McKinney et al. (2014) přisuzují předčasný opad 

listů u silně napadených jedinců vniknutí patogenu skrz listové tkáně. Hauptman et al. (2016) 

a Stener (2013) se shodují na faktu, že u silněji poškozených jedinců dochází k časnějšímu 
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opadu asimilačního aparátu než u slaběji zasažených. Proto je dalším diskutovaným tématem 

v individuální odolnosti jasanů vliv fenologie na závažnost dopadu infekce H. fraxineus 

(McKinney et al. 2011). I přes výše uvedené pozorování se nepodařilo prokázat jasnou korelaci 

v tomto trendu na klonových výsadbách v Rakousku (Kirisits a Freinschlag 2012). Ani 

Hauptman et al. (2016) nepotvrdili ve svých testech hypotézu, že by předčasný opad byl 

specifickou reakcí jedinců (genotypů) na infekci. McKinney et al. (2011), Kirisits et al. (2009) 

uvádí, že u genotypů přirozeně opadávajících dříve nedochází k tak masivnímu přenosu infekce 

do xylému hostitele. Podíl infikovaných výmladků u většiny předčasně opadávajících jedinců 

je nižší než u ostatních stromů (Kräutler and Kirisits 2012; Kirisits and Freinschlag 2012). 

Hauptman et al. (2016) ale pozorovali zajímavý jev, kdy jedinci opadávající dříve (v srpnu) 

nasadili nové listoví před koncem vegetační sezóny (v říjnu), na kterém se objevily nekrózy. 

Lze tedy spekulovat, zda patogen nepronikne do xylému ještě před opadem asimilačního 

aparátu. Dále Hauptman et al. (2016), Kopinga and de Vries (2013) sledovali, jak si několik 

nejméně infikovaných klonů udrželo listy až do poloviny října, přičemž nevykazovaly žádné 

příznaky napadení, což hovoří proti existenci obranného mechanismu (Hauptman et al. 2016). 

McKinney et al. (2012) a Lobo et al. (2015) polemizují na základě dánských studií nad 

existencí určitého obranného mechanismu, omezujícího růst hub ve floému a xylému jasanu, 

Schumacher et al. (2010) také upozorňuje na rozdílnou rychlost postupu nekróz ve floému a 

xylému. Jedinci F. excelsior s menšími nekrózami vykazovali i menší poškození koruny 

(McKinney et al. 2012; Lobo et al. 2015). Paradoxně na přesný opak poukazují Hauptman et 

al. (2016), kteří pozorovali rozsáhlejší nekrózy na jedincích s nižším poškozením koruny. Je 

třeba zmínit, že výzkum Hauptmana et al. (2016) je založen na pozorování F. angustifolia, nelze 

ho tedy stavět přímo proti výsledkům jiných autorů v problematice velikosti nekróz a poškození 

koruny na F. excelsior. Je třeba vzít v potaz i rozdílnou patogenitu jednotlivých kmenů H. 

fraxineus, která mohla výsledky ovlivnit (Bakys et al. 2009; Ogris 2009). 

2.10. Problém bazálních nekróz jasanu 

Bazální nekrózy jsou způsobeny proniknutím askospor patogenu H. fraxineus do hostitele 

skrz lenticely a praskliny v kůře stromů (Skovsgaard et al. 2010; Bakys et al. 2011; Husson et 

al. 2012; Enderle et al. 2013; Kräutler et al. 2015; Havrdová et al. 2016b; Muñoz et al. 2016; 

Chandelier et al. 2016; Marçais et al. 2016). Bazální nekrózy nejsou bezpodmínečně vázány na 

jedince s postiženou korunou, naopak jsou časté u stromů s nepoškozenou korunou (Husson et 

al. 2012). Odolnost jasanů proti poškození koruny nesouvisí s odolností proti výskytu bazálních 

nekróz (Enderle et al. 2013). 

Výskyt bazálních nekróz je vázán hlavně na místa s vysokou hladinou inokula, na 

vlhkých a živných stanovištích s množstvím listového opadu a hustým bylinným pokryvem 

(Husson et al. 2012; Marçais et al. 2016; Havrdová et al. 2016b). Dále je závislý na morfologii 

terénu, více jsou ohroženy porosty v aluviích a deluviích v porovnání s plošinami a svahy 

(Marçais et al. 2016). Nebyl prokázán vliv zastoupení jasanu v porostu na výskyt nekróz ani 

vyšší výskyt bazálních nekróz na stanovištích s vyšší denzitou apotecií H. fraxineus (Marçais 

et al. 2016). Mladší porosty vykazují vyšší poškození korun, ale ne vyšší poškození bazálními 

nekrózami (Husson et al. 2012; Marçais et al. 2016). Více poškozeni jsou jedinci uvnitř porostů 

oproti jedincům v porostních okrajích (Bakys et al. 2013; Rosenvald et al. 2015; Marçais et al. 

2016). Marçais et al. (2016) uvádí, že vznik bazálních nekróz až několik let po napadení porostu 
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ukazuje na nutnost překročení určité hladiny denzity inokula k schopnosti patogenu infikovat 

báze kmenů. Zmiňuje také, že některé jasany mají dědičnou citlivost ke vzniku bazálních 

nekróz a tudíž u nich není třeba dosažení prahové hodnoty denzity inokula ke vzniku nekrózy. 

Problémem je hlavně související infekce Armillaria spp. (Lygis et al 2005; Thomsen and 

Skovsgaard 2007; Skovsgaard et al. 2010; Bakys et al. 2011; Husson et al. 2012; Enderle et al. 

2013; Havrdová 2015; Marçais et al. 2016; Lenz et al. 2016; Muñoz et al. 2016), která obecně 

přispívá ke zhoršení zdravotního stavu jasanů napadených H. fraxineus, což ale Rosenvald et 

al. (2015) popírá. Hauptman et al. (2016), Marçais et al. (2016) upozorňují na vzájemnou 

souvislost obou patogenů v tvorbě bazálních nekróz. Je nutné posoudit jejich vzájemné 

spolupůsobení a vliv na celkový zdravotní stav hostitele. Při izolacích hub z bazálních nekróz 

byla v 8 % izolována pouze Armillaria sp., ve 42 % izolátů byl pouze H. fraxineus a 47 % 

odhalilo přítomnost obou patogenů zároveň (Marçais et al. 2016). Podobně Husson et al. (2012) 

izolovali nejčastěji oba patogeny současně z jedné nekrózy, případů s izolací pouze Armillaria 

sp. byl mizivý podíl. Husson et al. (2012), Enderle et al. (2013) uvádí jako primární infekci 

H. fraxineus a následně jako sekundární infekci Armillaria sp., na sekundární roli Armillaria 

sp. se shodují i další autoři (Lygis et al. 2005; Skovsgaard et al. 2010; Bakys et al. 2011; 

Hauptman et al. 2012; Husson et al. 2012; Enderle et al. 2013; Muñoz et al. 2016). Bakys et al. 

(2011) na svých pokusných plochách v Litvě prokázali pozitivní korelaci kořenové hniloby 

způsobené Armillaria cepistipes s intenzitou infekce H. fraxineus, kde byly poškozené stromy 

H. fraxineus více napadeny také A. cepistipes. Hauptman et al. (2016) částečně potvrdili 

výsledky Bakyse et al. (2011), ale na jejich plochách objevili i jedince nenapadené H. fraxineus, 

kteří byli silně postiženiArmillaria sp. Dále Hauptman et al. (2016) uvádějí, že v případě 

vyššího poškození koruny a následné vyšší náchylnosti na kořenové hniloby nemusí být jejich 

výsledky zcela průkazné, z důvodu výzkumu na roubovancích (podnož může vykazovat jinou 

náchylnost/odolnost vůči patogenům než roub). 

Sklon terénu může být ukazatelem vodního režimu. Zjednodušeně, plochý terén je 

náchylnější k zamokření, pomaleji se odvodňuje než svažitý terén. Vyšší pravděpodobnost 

výskytu bazálních nekróz je právě na rovinatých lokalitách, které jsou vlhčí nebo dokonce 

periodicky zaplavované, což je v souladu s mnoha studiemi (Husson et al. 2012; Enderle et al. 

2013, 2018; Muñoz et al. 2016; Marçais et al. 2016). Navíc významná celoplošná redukce 

asimilačního aparátu jasanů v porostu může vést k podstatnému snížení transpirace vody. 

V porostech na vlhkých stanovištích to může způsobit stres z přebytku vody a oslabit stromy, 

které jsou ještě více predisponovány k napadení václavkou (Timmermann et al. 2017), houbou 

často spojovanou s vodou stresovanými stanovišti (Wargo and Harrington 1991). Tento proces 

se nadále prohlubuje, napadením kořenového systému dochází ke ztrátě jeho funkčnosti a 

společně s napadením vodivých tkání dochází k deficienci zásobování nadzemních částí 

rostliny, což přispívá k rychlejšímu odumírání koruny (Timmermann et al. 2017; Chandelier et 

al. 2016). 

Muñoz et al. (2016) nepotvrdili pomocí markerů DNA genetickou shodu původců nekróz 

v koruně a na bázích kmenů. Zjistili ovšem signifikantní genetické korelace v závažnosti obou 

symptomů a jako první také dědivost náchylnosti k bazálním nekrózám s hodnotou koeficientu 

dědivosti h2 = 0,49. Hauptman et al. (2016) potvrdili na svých výzkumných plochách 

A. cepistipes a A. gallica, obě známé jako sekundární patogeny, napadající oslabené stromy 
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(Guillaumin et al. 1993; Marçais and Bréda 2006), a A. mellea, známou spíše jako primárního 

parazita. 

Bez ohledu na primární nebo sekundární roli lze Armillaria sp. charakterizovat jako jednu 

z hlavních příčin odumírání jasanů v Evropě. Hauptman et al. (2010), Ogris and Mlinšek (2010) 

dokonce považují Armillaria sp. za hlavní příčinu odumírání jasanů ve Slovinsku. Hauptman 

et al. (2016) dodávají, že skutečných faktorů ovlivňujících infekci je pravděpodobně více, ale 

nejsou známy. Hauptman et al. (2016) a Marçais et al. (2016) poukazují na problém bazálních 

infekcí Armillaria sp. jako možné překážky v přežití jedinců jasanu odolnějších proti 

H. fraxineus, protože mohou vyloučit mnohé rezistentní genotypy ze šlechtění (odumření, 

mechanická nestabilita). Podobně Lygis et al. (2005), Lenz et al. (2016) sledovali bazální 

infekce s účastí Armillaria sp., kterými byly značně poškozovány jasany s vysokou vitalitou a 

korunou nepoškozenou vlivem H. fraxineus, které by měly být výběrovými jedinci pro 

zakládání budoucích populací. 

2.11. Další organismy spojené s chřadnutím jasanů 

Další druhy hub vyskytující se v nekrotických lézích na jasanech: Alternaria alternata, 

Cytospora pruinosa, Diaporthe eres, Diplodia mutila, Fusarium avenaceum, Fusarium 

lateritium a místně Fusarium solani, Phoma exigua a Valsa ambiens (Przybył 2002; Bakys et 

al. 2009b; Ioos et al. 2009; Davydenko et al. 2013; Gross et al. 2014b; Kowalski et al. 2016). 

Většinou se jedná o druhy napadající jedince oslabené vnějšími nebo vnitřními stresory, obecně 

stromy se sníženou vitalitou. Často bývají izolovány v souvislosti s testy umělé inokulace 

jiných druhů (Tainter and Baker 1996; Kepley and Jacobi 2000; Adams et al. 2006; Zaspel et 

al. 2007; Vitale et al. 2011; Gomes et al. 2013). Význam těchto hub na F. excelsior není 

prozatím zcela objasněn. Není zřejmé, zda jsou sekundárními kolonizátory nekrotických tkání 

napadených H. fraxineus nebo jsou-li schopné vlastního nezávislého napadení hostitele a tvorby 

nekróz (Bengtsson et al. 2014; Gross and Sieber 2016). Nabízí se možnost, že kolonizují 

hostitele jako sekundární patogeny v místech napadení H. fraxineus, poté vytlačí H. fraxineus 

a dále rozšiřují nekrózy vlastní činností. Tato hypotéza nabízí možné vysvětlení, proč není 

možné z některých lézí izolovat H. fraxineus (Bakys et al. 2009b; Davydenko et al. 2013; 

Bengtsson et al. 2014; Kowalski et al. 2016) ani za použití molekulárních metod testování 

(Husson et al. 2011). Husson et al. (2011) připouštějí, že některé nekrózy mohou být způsobeny 

abiotickými stresory nebo jinými houbovými patogeny. Podle výsledků Kowalského et al. 

(2017) lze studované houby seřadit podle jejich klesající patogenity následovně: H. fraxineus, 

D. mutila, C. pruinosa, D. eres, F. avenaceum, F. solani a F. lateritium. 

D. mutila prokázala schopnost vyloučit H. fraxineus z nekrotické léze a sama ji obsadit, 

což by mohlo být užitečné v boji proti H. fraxineus (Kowalski et al. 2017). D. mutila je v 

současné době na vzestupu pravděpodobně díky její schopnosti šířit se v porostech napadených 

H. fraxineus (Kowalski et al. 2016). Dříve tak častá na jasanech v Evropě nebyla (Butin and 

Kowalski 1986; Griffith and Boddy 1988), oproti současnému výskytu (Przybył 2002; Bakys 

et al. 2009b; Kraj et al. 2013; Gross et al. 2014b; Kowalski et al. 2016). Její aktuální vzestup 

početnosti může indikovat, že i přes její vysokou patogenitu je schopná napadat pouze oslabené 

hostitele. 

Cytospora pruinosa je jedním z nejčastěji se vyskytujících dalších druhů spojených 

s odumíráním jasanů. Jen zřídka se vyskytuje v lézích v počáteční fázi, což naznačuje, že ke 
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kolonizaci hostitele potřebuje určité predispozice v jeho stavu (Kowalski et al. 2016). Aktuální 

predispozicí u evropské populace jasanů je napadení jasanu H. fraxineus. V Severní Americe 

napadá místní druhy jasanů při jejich dlouhodobém vystavení stresu suchem (Kepley and Jacobi 

2000). 

Houby rodu Diaporthe/Phomopsis jsou často izolovány už v počátečních fázích tvorby 

nekróz a jejich plodnice jsou na odumřelých stoncích a větvích jasanů (Kowalski et al. 2016). 

D. eres není v současnosti považována za patogenní nebo je považována za slabý patogen, 

způsobující kmenové rakoviny a choroby mnoha dřevin v mírném pásu (Udayanga et al. 2014). 

D. eres je obyčejným endofytem, kolonizujícím stresované rostlinné tkáně, proto může být 

přítomna v nekrózách způsobených H. fraxineus, které slouží jako predispozice pro její 

kolonizaci (Butin and Kowalski 1986; Kowalski and Kehr 1992; Gomes et al. 2013; Kowalski 

et al. 2016). 

Inokulační pokusy ukázaly, že všechny tři zkoumané druhy rodu Fusarium 

(F. avenaceum, F. lateritium a F. solani) byly schopné vytvořit nekrotické léze (Kowalski et 

al. 2017). F. avenaceum vytváří nekrotické léze nejčastěji (Zaspel et al. 2007; Kowalski et al. 

2017), zatímco Bakys et al. (2009) nehodnotí F. avenaceum jako patogenní na jasanu. F. solani 

na rozdíl od F. avenaceum a F. lateritium nežije endofyticky na F. excelsior (Kowalski and 

Kehr 1992; Chen 2012; Davydenko et al. 2013), ale bylo zaznamenáno v nekrózách na 

větvičkách jasanu v souvislosti s H. fraxineus (Przybył 2002; Kowalski et al. 2016). Tainter 

and Baker (1996), Przybył (2002), Kowalski et al. (2017) dokladují, že F. solani je slabý parazit 

schopný tvořit nekrózy jen sporadicky na jedincích oslabených fyziologickým nebo 

biologickým stresorem. F. lateritium je známo z mnoha hostitelů (dřevin, ovocných stromů, 

keřů i bylin), u kterých způsobuje odumírání tkání a rakoviny (Vitale et al. 2011). Na jasanech 

je znám jako endofyt v kmenech, větvích, řapících a pupenech (Kowalski and Kehr 1992; Chen 

2012). Dle výsledků Kowalského et al. (2017) je ale ze všech testovaných druhů rodu Fusarium 

nejméně patogenní. 

D. eres, F. avenaceum a F. lateritium jsou běžnými endofyty, proto nepotřebují 

vniknout do rostliny jejím poraněním nebo jiným způsobem, ale v případě vhodných podmínek 

kolonizují oslabené tkáně přímo z místa původního výskytu (Kowalski and Kehr 1992; Bakys 

et al. 2009b; Chen 2012; Davydenko et al. 2013), zrovna tak probíhá kolonizace nekróz H. 

fraxineus (Kowalski et al. 2016). Výše uvedené druhy jsou schopné kolonizovat jasany, a to 

hlavně oslabené jedince, D. eres, D. mutila a C. pruinosa často tvoří plodnice na odumřelých 

vrcholových částech kmene a větví. V případě jejich zmnožení mohou představovat hrozbu pro 

oslabené jedince nebo pro zmlazení jasanů (Kowalski et al. 2017). 

Skovsgaard et al. (2010) vylučují souvislost H. fraxineus s Neonectria galligena, 

Pseudomonas syringae subsp. savastanoi pv. Fraxini. Cappaert et al. (2005), Pola and 

McCullough (2006) uvádí jako ohrožení jasanů kromě H. fraxineus také brouka Agrillus 

planipennis (Buprestidae) šířícího se v Rusku, Severní Americe a Polsku, který je původem 

z Číny, ale v důsledku mezinárodního obchodu se rozšiřuje po světě a působí značné škody. 

Další škodlivý organismus podílející se na odumírání jasanu jsou kůrovcovití, zejména 

Leperisinus fraxini Panzer, 1799 (Kunca et al. 2011; Hauptman et al. 2012; Keßler et al. 2012). 

Jejich role v chřadnutí jasanů je až sekundární, napadají odumírající jedince s neodumřelou 

kůrou, nevyvíjí se na stromech bez snížené vitality (Skovsgaard et al. 2010; Lenz et al. 2016). 
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Naopak Kunca et al. (2011), Pfister (2012) připouštějí, že by se mohl L. fraxini stát za 

příznivých podmínek primárním škůdcem. 

2.12. Stanovištní podmínky a jejich vliv na rozvoj chřadnutí jasanů 

Chřadnutí jasanů je potvrzeno napříč celým spektrem porostů i nelesních společenstev 

všech stanovišť i věkových stupňů (Jönsson and Thor 2012). Infikovanost dosahuje 100 %, i ze 

zdánlivě nepoškozených jedinců byl izolován H. fraxineus (Goudet and Piou 2012; Rosenvald 

et al. 2015). Někteří autoři, např. Pautasso et al. (2013a) předpokládají, že faktory prostředí 

můžou jen dočasně zmírnit průběh chřadnutí jasanů resp. zpomalit postupný nástup patogenu 

před plným propuknutím infekce v prostředí. 

2.12.1. Kvantita biomasy hostitele a jeho náchylnost 

Havrdová (2015) popisuje jako jeden z hlavních faktorů ovlivňujících dopad infekce na 

jasany množství biomasy hostitele v prostředí, přičemž pozitivně ovlivňující míru onemocnění 

je plocha korun jednotlivých jasanů, plocha korun všech jasanů a podíl jasanu na stanovišti. 

Epidemie H. fraxineus potřebuje dostatečnou akumulaci jednotlivých náchylných jasanů 

(Schumacher 2011; Gross et al. 2014; Havrdová 2015), s čímž souvisí i další faktor zkoumaný 

Havrdovou (2015), vzdálenost a míra napadení nejbližších okolních napadených hostitelů, 

představujících potenciální zdroj inokula. 

2.12.2. Vlhkost, teplota, počasí a klima 

Obecně jsou postiženy méně stromy ve volné krajině, solitéry a městská výsadba 

(Havrdová and Černý 2012; Thomsen 2013; Rosenvald et al. 2015; Kirisits and Cech 2016; 

Kirisits et al. 2016), pravděpodobně z důvodu méně vhodných podmínek pro patogen, jehož 

infekční tlak je zde snížen. Podobně Rosenvald et al. (2015) zmiňují vyšší poškození stromů 

uvnitř porostu oproti jedincům porostního okraje. Příčina menšího dopadu choroby může být 

ve vyšším pohybu vzduchu a nižší vlhkosti na těchto stanovištích (Thomsen 2013; Kirisits and 

Cech 2016). Hauptman et al. (2013) zmiňují vliv vyšších teplot na patogen v rozvolněných 

porostech, které mohou být limitní v horkých létech. Podobně i výskyt sekundárních činitelů 

v procesu odumírání jasanů (Armillaria sp., bazální nekrózy, kůrovci, atd.) je vyšší v lesních 

porostech (Thomsen 2013; Kirisits and Cech 2016). Sporulace a infekce H. fraxineus je 

usnadněna na stanovištích s vysokou půdní a vzdušnou vlhkostí (Cech 2008; Kirisits et al. 

2010a; Kirisits et al. 2011; Cech et al. 2012; Keßler et al. 2012; Havrdová 2015), s čímž souvisí 

i vyšší poškození korun jasanů a vyšší výskyt bazálních nekróz (Kirisits et al. 2016). Výzkum 

Havrdové and Černého (2012) dokládá nejvyšší poškození břehových porostů a jasanových 

olšin, tedy nejvlhčích stanovišť. Dále Havrdová et al. (2014), Havrdová (2015) uvádějí 

signifikantní projev vlhkosti ve svých pracích zaměřených na intenzitu rozvoje patogenu na 

vlhčích místech s rozdílem až 14,7% oproti sušším stanovištím, přičemž vlhkost stanoviště je 

pozitivně nejvíce ovlivňována pokryvností stromového patra, zástinem korun, menší 

vzdáleností od vody, orientací terénu ke světovým stranám (ovlivnění záleží na místních 

podmínkách), přítomností keřového patra, nekoseného bylinného porostu a morfologií terénu 

(Havrdová 2015). Zatímco sklon a jeho směrodatná odchylka mají negativní vliv na vlhkost 

vzduchu a tím dopad choroby (Geiger et al. 2009; Havrdová 2015), Koltay et al. (2012) 

potvrzují vliv vlhkosti, hlubokých půd a na mráz prostých stanovišť na infekci. Vliv na vlhkost 

prostředí má i zvýšená regenerace infikovaných jedinců prostřednictvím reiterací zahušťujících 
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korunu (malý pohyb vzduchu, zvyšování vlhkosti), je pro hostitele kontraproduktivní, dochází 

k zlepšování podmínek pro rozvoj choroby, která se tak v koruně lépe šíří (Skovsgaard et al. 

2010). 

Mnoho autorů (Kowalski and Bartnik 2010; Kirisits and Freinschlag 2012; Hauptman 

et al. 2013; Stener 2013; Hauptman et al. 2016) předpokládá vliv klimatických výkyvů na 

infekci H. fraxineus, protože na svých výzkumných plochách zaznamenali významnou stagnaci 

projevu infekce po létech s vysokými teplotami bez srážek. Chybí však potvrzení dlouhodobého 

vlivu těchto faktorů na zdravotní stav jasanu. Globální změna klimatu může pozměnit 

stanovištní podmínky, tím ovlivnit šíření chorob, patogenitu některých druhů hub, urychlit a 

zvýšit vnímavost dřevin na patogeny (Gange et al. 2011; Gross et al. 2014b). 

2.12.3. Probírky, konkurence 

Zvýšenou mortalitu v porostech způsobuje vnitrodruhová konkurence, přehoustlý zápoj 

(Havrdová 2015). Bakys et al. (2013) neprokázali statisticky významnou odchylku v odumírání 

jasanu způsobeném H. fraxineus v závislosti na hustotě porostu (zakmenění) v mladých 

stejnověkých porostech paušálně, ale pozorovali určitý rozdíl v napadení ploch bez 

managementu oproti plochám s uskutečňovanými probírkami. Signifikantní rozdíl byl nalezen 

mezi plochami bez zásahu a plochami s hustotou jasanů 1500 a 500 stromů/ha, jak 

v červnovém, tak v zářijovém hodnocení, což může být bráno jako hygienický důsledek 

zdravotních probírek, upravujících porostní strukturu. Nejvyšší podíl vadnoucích 

(odumírajících) stromů byl pozorován na plochách s nejmenší hustotou stromů na hektar, tj. 

v porostech s nejintenzivnějšími probírkami. Vysokou mortalitu připisují Bose et al. (2014) 

potěžebnímu šoku nebo přímému mechanickému poškození ponechaných jedinců těžbou. 

Prospero et al. (2006), Lamour et al. (2007) uvádějí jako problém probírek vytvoření ideálních 

podmínek pro rozvoj Armillaria sp., vytvoření substrátu pro jejich rozvoj (pařezy, kořeny).  

V probírkovém pokusu ve stejnověkých jasanových porostech v Dánsku byl pozorován 

stejný sezónní nárůst symptomů vadnutí bez ohledu na intenzitu zásahu resp. hustotu porostů 

(Bakys et al. 2013). V červnu byl podíl vadnutí výrazně nižší na kontrolních plochách bez 

zásahu oproti plochám s hustotou 500 a 100-150 stromů/ha. Nejvyšší podíl jedinců 

s odumřelými terminály byl na plochách s nízkou hustotou stromů. Během sezóny byl 

pozorován nejvyšší nárůst jedinců s odumřelým terminálem na plochách bez zásahu a na 

plochách s hustotou 1500 stromů/ha, žádný takový trend nebyl zjištěn na ostatních plochách. 

Průměrné poškození korun se pohybovalo v rozmezí 24,7-30,1 % v červnu a 39,4-53,4 % v září, 

což ukazuje významné sezónní zhoršení zdravotního stavu bez ohledu na hustotu porostu. 

Poškození porostu nepatrně klesá s klesající hustotou porostu, ale není statisticky významné. 

Podíl stromů s malým poškozením koruny klesá, přičemž v průběhu sezóny narůstá podíl 

stromů s větším poškozením koruny. 

Zvýšené clonění porostu, dokonalý zápoj, tím vyšší vlhkost uvnitř porostu v kombinaci 

s konkurencí o světlo a omezené zdroje živin, zvláště v jedno-druhových porostech, může 

způsobovat zvýšenou náchylnost jedinců k houbovým chorobám (Niemelä et al. 1992; Garcia-

Guzman and Dirzo 2001), což platí i pro H. fraxineus (Havrdová 2015). Porosty světlomilných 

dřevin jako je F. excelsior je nutné udržovat v ideální hustotě a udržovat tak dokonalý zápoj, 

aby nebyla oslabena vitalita stromů. Hlavním problémem je nedostatek světla, kvůli kterému 

klesá konkurenceschopnost jasanů v přehoustlých porostech (Dobrowolska et al. 2011). 
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Podobně Bakys et al. (2013) dokazuje, že v přehoustlých porostech je oslabena vitalita jedinců, 

kteří pak více trpí na infekci patogenem. Šálek et al. (2013), Rosenvald et al. (2015) 

předpokládají, že poškození vrchních partií koruny je v hustě zapojených porostech fatální 

(mortalitní), dále upozorňují na souvislost aktuálního fyziologického stavu potenciálního 

hostitele a jeho odolnosti, což potvrzuje i Havrdová (2015), která uvádí, že pozitivní vliv na 

rozvoj infekce může mít mechanické poškození (mrazová poškození), obecně snížené fitness 

poškozovaných dřevin. 

2.12.4. Věk porostu, cenotické postavení jedinců 

Kowalski and Holdenrieder (2008), Skovsgaard et al. (2010), Schumacher (2011), 

McKinney et al. (2011), Kirisits and Freinschlag (2012), Koltay et al. (2012), Gross et al. 

(2014a), McKinney et al. (2014) potvrzují vyšší napadení mladších (nižších) porostů, protože 

jejich koruny jsou v kratší vzdálenosti od zdroje infekčního inokula v opadance. Mortalita je 

nejvyšší u stromů úrovňových až podúrovňových potlačených (Skovsgaard et al. 2010). Vacek 

et al. (2015) a Rosenvald et al. (2015) došli k závěru, že zpočátku infekce odumírají mladší a 

potlačení jedinci, ale s postupem choroby jsou postiženi všichni stejně. Havrdová (2015), 

McKinney et al. (2011) potvrdili ve svých výzkumech negativní korelaci mezi výškou stromu 

a stupněm infekce, což Vacek et al. (2015) ve své práci nepotvrdil vzhledem k malému počtu 

zkusných jedinců. Pomalu rostoucí genotypy byly více poškozovány než rychleji rostoucí. 

Nabízí se možnost, že je buďto růst inhibován chorobou nebo jsou rychleji rostoucí (větší) 

jedinci odolnější (McKinney et al. 2011). Roli pravděpodobně hraje i fakt nižšího infekčního 

tlaku a vyšší vyspělosti listů nebo odlišných mikroklimatických podmínek pro rozvoj infekce v 

korunách vyšších stromů (Gross et al. 2014b). 

2.12.5. Nadmořská výška 

Několik autorů se shoduje na vlivu nadmořské výšky na dopad choroby, přičemž jasany 

z vyšších nadmořských výšek vykazují vyšší odolnost vůči H. fraxineus (Queloz et al. 2011; 

Baral and Bemmann 2014; Havrdová 2015; Vacek et al. 2015). Porosty vyšších nadmořských 

výšek a na homogenních svazích a vrcholech byly postiženy méně, nad 550 m n. m. je 

poškození poloviční (průměrně 6,6% podíl poškozené koruny) oproti porostům do 400 m n. m. 

(v průměru 15,3% podíl poškozené koruny; Havrdová et al. 2014; Havrdová 2015). Příčina 

odolnosti jedinců (porostů, genotypů) z výše položených oblastí spočívá pravděpodobně 

v morfologii listů (Körner et al. 1986; Thomas 2011) a tloušťce epidermu a kutikuly (Tanner 

and Kapos 1982), což by mohlo ovlivňovat úspěšnost kolonizace hostitelů patogenem 

(Havrdová et al. 2016a). 

2.13. Možnosti predikce intenzity a rozsahu poškození jasanů 

Faktorem, který spojuje veškeré výsledky Havrdové (2015), Havrdové et al. (2016a) a 

Černého et al. (2016) ovlivňujícím rozsah poškození jasanu patogenem H. fraxineus, je vzdušná 

vlhkost. Faktor vlhkosti se promítá do množství přírodních a stanovištních (porostních) 

charakteristik, na základě kterých Havrdová et al. (2016a) vytvořili statistický predikční model 

rozsahu poškození jasanů v ČR. 

Ve vztahu k lesnické typologii jsou nejméně poškozeny porosty řad extrémní a kyselé a 

obohacené humusem, zároveň nejvíce jsou poškozeny porosty řady živné (v ČR vzhledem k 

početnosti dominují) a řady s vyšší dostupností vody (viz Obr. 5 a 6). S lesnickou typologií se 
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úzce váže i faktor morfologie terénu – sklonitosti a nadmořské výšky, které Havrdová et al. 

(2016a) také zohledňují ve svém modelu (viz Obr. 7 a 8). Dle jejich závěrů jsou více poškozeny 

porosty v nižších nadmořských výškách (viz Obr. 7). Faktor vlhkosti se odráží i v morfologii 

terénu, sklonu terénu a lokální topografii. Havrdová et al. (2016a) predikují menší poškození 

jasanů na stanovištích s větším sklonem terénu (viz Obr. 8) a vyšší poškození na rovinách 

a v zařízlých údolích než na temenech kopců (viz Obr. 9). 

Vzhledem k porostním charakteristikám zmiňují (Havrdová et al. 2016a, 2017), že 

rozsah infekce ovlivňuje věk resp. výška porostu (s výškou porostu se poškození snižuje, viz 

Obr. 10) a zakmenění porostu (se vrůstajícím zakmeněním poškození vzrůstá). Nejrizikovější 

jsou porosty do 20 až 40 let, kde je poškození natolik fatální, že u nich lze předpokládat zásadní 

probírky až rekonstrukce. Naopak poškození větší části nastávajících kmenovin a kmenovin 

není natolik závažné, aby vyžadovalo bezprostřední kompletní vytěžení porostů, zdravotní 

probírky jsou dostačujícím opatřením. Vliv zakmenění porostů je patrný z Obr. 11, model 

zpracovaný pro ČR (Havrdová et al. 2016a, 2017) predikuje nejvyšší poškození porostů se 

zakmeněním 0,9 a 1,0 a zejména porostů s opožděnými probírkami. Provozně akceptovatelná 

hranice je zakmenění 0,7-0,8. Černý et al. (2016) navrhují snížení zakmenění na 0,8 až 0,7. 

Havrdová et al. (2016a) připouštějí, že realita vlivu různých faktorů v prostředí je složitá 

a na rozsah nekrózy má vliv množství dalších faktorů. Logicky by mělo mít vliv zastoupení 

jasanu v porostech (Černý et al. 2016), což potvrzuje i Havrdová (2015) při výzkumu 

v Lužických horách, ale poslední výzkumy ukazují, že role zastoupení jasanu není tolik 

významná, jak se předpokládalo (viz Obr. 12; Havrdová et al. 2016a, 2017; Skovsgaard et al. 

2017). Dále zmiňují vliv zápoje, který opět úzce souvisí s vlhkostí prostředí. 

Obecně vykazují vyšší poškození v ČR jasanové monokultury oproti smíšeným 

porostům (Černý et al. 2016). Havrdová et al. (2017) uvádějí statisticky potvrzené výsledky, 

kde směsi jasanu s jedlí a borovicí a také porosty se zastoupením javoru klenu, olše a habru, 

vykazují nižší poškození. Oproti nim porosty s příměsí dubu letního a buku vedou k vyššímu 

poškození jasanu. Rozdíl v poškození je vysvětlován odlišným chemickým složením smíšeného 

opadu, ovlivňujícím rychlost rozkladu organického materiálu nebo inhibujícím vývoj 

mikrobiální složky včetně H. fraxineus.  

Obr. 5: Rozložení porostů jasanu v ČR dle ekologických řad (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich poškození: 

1(mírné) až 5 (extrémní). Graf vlevo byl vytvořen na základě predikčního modelu poškození lesních porostů ČR 

(Havrdová et al. 2016a; Černý et al. 2016) 
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Obr. 6: Míra prosychání jasanu v modelových lesních porostech s výskytem jasanu dle ekologických řad 

(výsledky mapování pracovníků LČR, s. p.; Havrdová et al. 2016a) 

 
Obr. 7: Výškové rozložení porostů jasanu v ČR (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich poškození: 1(mírné) až 5 

(extrémní). Graf vlevo byl vytvořen na základě predikčního modelu poškození lesních porostů ČR (Havrdová et 

al. 2016a; Černý et al. 2016) 

 
Obr. 8: Rozložení porostů jasanu v ČR podle sklonitosti terénu stanovišť (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich 

poškození: 1(mírné) až 5 (extrémní). Graf vlevo byl vytvořen na základě predikčního modelu poškození lesních 

porostů ČR (Havrdová et al. 2016a; Černý et al. 2016) 
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Obr. 9: Rozsah nekrózy jasanu různých krajinných tvarů 1: vrcholy, 2: konvexní tvary na svazích, 3: homogenní 

svahy, 4: konkávní svahy, 5: ploché tvary v údolích (dna), 6: konkávní tvary v údolích (Havrdová 2015) 

 
Obr. 10: Věková struktura porostů jasanu v ČR (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich poškození: 1 (mírné) až 5 

(extrémní). Graf vpravo byl vytvořen na základě predikovaných dat poškození pro ČR (Havrdová et al. 2016a; 

Černý et al. 2016) 

 
Obr. 11: Struktura zakmenění porostů jasanu v ČR (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich poškození: 1 (mírné) až 

5 (extrémní). Graf vpravo byl vytvořen na základě predikovaných dat poškození pro ČR (Havrdová et al. 2016a; 

Černý et al. 2016) 
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Obr. 12: Rozložení porostů jasanu v ČR podle podílu jasanu (zdroj dat LČR, s. p., ÚHÚL) a jejich poškození: 1 

(mírné) až 5 (extrémní). Na grafu vpravo je jako vysvětlující proměnná popisující rozšíření jasanu v porostu 

použit součin podílu jasanu a plochy porostu, tj. plocha jasanu. Graf vpravo byl vytvořen na základě predikčního 

modelu poškození lesních porostů ČR (Havrdová et al. 2016a; Černý et al. 2016) 

2.14. Lesnická opatření ke zmírnění dopadu infekce patogenu H. fraxineus 

Lesnické hospodaření samo o sobě není schopné okamžitého uspokojivého řešení 

situace - zmírnění dopadu infekce H. fraxineus, jeho cílem je zmírnit ztráty v důsledku choroby, 

jak nejlépe to půjde (Heinze et al. 2017). Skovsgaard et al. (2009) uvádí, že vytváření 

jakýchkoliv doporučení je složité, jelikož nebyla dosud důkladně prostudována epidemiologie 

choroby. Zásadní myšlenkou opatření je zmírnění infekčního tlaku v zasažených porostech, 

protože H. fraxineus se šíří prostřednictvím askospor uvolňovaných z plodnic vyrůstajících na 

listovém opadu (Timmermann et al. 2011; Hietala et al. 2013). Douglas et al. (2013) navrhují 

zaměřit se na podporu a ochranu přirozené obnovy. 

Klíčovým problémem pěstování jasanu v dnešní době je skutečnost, že doposud není 

znám účinný prostředek ke zmírnění dopadu infekce, neexistuje postup ke zpomalení či 

dokonce zastavení choroby (Lenz et al. 2016), což je typické pro mnoho infekčních chorob 

způsobených invazivními zavlečenými patogeny (Skovsgaard et al. 2017). Existuje několik 

fungicidů (Dal Maso et al. 2014) a jiných chemických přípravků (Defra 2016; Hrabětová et al. 

2016), které jsou použitelné zejména v lesních školkách (inhibují růst H. fraxineus). Tato 

metoda však není vhodná pro použití v lesních porostech, vzhledem k množství nutných 

opakování aplikace pro dostatečnou účinnost, dále z hlediska ekonomické náročnosti a 

ekologické zátěže prostředí cizorodými chemikáliemi. Jediným dosud známým řešením situace 

je produkce odolného sadebního materiálu prostřednictvím zakládání klonových výsadeb – 

semenných sadů jedinců s ověřenou dědičnou tolerancí vůči H. fraxineus (Skovsgaard et al. 

2017). Do doby než bude k dispozici tento materiál, je nutné se v lesnictví zaměřit na opatření 

zmírňující dopad choroby uváženými zásahy diferenciovanými dle místní situace, závažnosti 

poškození, genetické struktury hostitelů, stanovištních podmínek, klimatu, typu porostu a 

dosavadních zkušeností v boji proti H. fraxineus. Lesnické hospodaření se musí zaměřit na 

stabilizaci momentální situace, zmírnění aktuálních důsledků a zachování tolerantních jedinců 

jako naděje budoucích populací (Skovsgaard et al. 2009; Thomsen and Skovsgaard 2012; 

Metzler et al. 2013). 
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2.14.1. Kontrola porostů a posuzování napadení jedinců 

Pro plánování strategie pěstování jasanu v prostředí ovlivněném nekrózou jasanů se 

doporučuje pravidelná detailní kontrola porostů se zaměřením na poškození koruny a stav 

oddenkové části kmenů. V lesnické praxi se setkáváme s ledabylým posouzením „je napaden“, 

ale toto hodnocení je nedostatečné, je třeba se soustředit na detailní posouzení všech 

makroskopických symptomů. 

Bylo vydáno množství fotografických materiálů napomáhajících určení 

makroskopických symptomů napadených jedinců. Rozsah a závažnost dopadu choroby lze 

hodnotit jak na úrovni jedince, tak na úrovni celého porostu. Každý jedinec by měl být 

hodnocen z pohledu šance na přežití infekce a z pohledu potenciálu produkce dříví. Hodnocení 

na úrovni porostu by mělo posoudit schopnost porostu uzavřít mezery v zápoji způsobené 

mortalitou jedinců. Za určitých okolností je důvodem k ponechání stromu v porostu jeho 

schopnost přežít infekci a napomáhat k udržení zápoje. V jiných případech je rozhodujícím 

kritériem ekonomický potenciál jedince (Skovsgaard et al. 2017). Existuje mnoho různých 

metodik k posuzování dopadu nemoci prostřednictvím hodnocení stavu koruny a bází kmene 

(např. Skovsgaard et al. 2010; McKinney et al. 2011; Pliũra et al. 2011; Husson et al. 2012; 

Keßler et al. 2012; Kirisits and Freinschlag 2012; Bakys et al. 2013; Enderle et al. 2013, 2015; 

Stener, 2013; Chandelier et al. 2016; Havrdová et al. 2016, 2017; Lenz et al. 2016; Marçais et 

al. 2016). Každou je možné modifikovat pro použití v lesnické nebo vědecké praxi. 

2.14.2. Pěstování jasanu v minulosti 

Před příchodem choroby bylo jediným cílem pěstování jasanu získání kvalitní dřevní 

hmoty kumulované na několika vybraných jedincích v každém porostu (Dobrowolska et al. 

2011; Wilhelm and Rieger 2013). Vzhledem k přirozené schopnosti prořeďování a nízké 

schopnosti tvořit vlky byly prováděny v jasanových porostech silné probírky pro dosažení 

maximálního přírůstu na průměru. Způsob pěstování byl založen na individuálním výběru 

nadějných jedinců, kteří byli soustavně uvolňováni od konkurentů, čímž byla udržována mimo 

jiné jejich vysoká vitalita (Wilhelm and Rieger 2013). Vzhledem kekruhovitě pórovitému dřevu 

jasanu vedl tento způsob pěstování ke zlepšování kvality dřeva, jelikož širší letokruhy vedou 

k vyššímu podílu letního dřeva, tím k vyšší hustotě, zvýšené elasticitě a pevnosti (Kollmann 

1941; Oliver-Villanueva and Becker 1993). Navíc rychlý růst eliminuje vznik nepravého jádra, 

které sice nemá vliv na fyzikální vlastnosti dřeva, ale je estetickou vadou (riziko vzniku 

nepravého jádra se zvyšuje se zvyšujícím se věkem stromu; Thill 1970; Kerr 1998). 

Počet vybraných cílových stromů byl odvislý od požadované (cílové) tloušťky ve výčetní 

výšce, přičemž bylo pravidlem, aby průměr koruny byl dvacetinásobkem požadované tloušťky 

kmene (Hein 2003; Hemery et al. 2005). Pro představu, u jedince s cílovou výčetní tloušťkou 

okolo 60 cm by byla adekvátní koruna o průměru 13-14 m, což by znamenalo 60 a méně 

cílových stromů na 1 ha ve stejnověkých monokulturních porostech (Dobrowolska et al. 2011; 

Wilhelm and Rieger 2013). Tyto počty lze modifikovat i na porosty smíšené nebo nestejnověké. 

Vzhledem k riziku vzniku nepravého jádra byla častěji upravena cílová tloušťka na 40 cm, což 

koresponduje s počtem 155-180 cílových stromů na 1 ha. Ačkoliv výše popsaná probírková 

metoda pěstování byla ideální pro vypěstování požadovaných sortimentů, existovaly i jiné 

metody pěstování (Dobrowolska et al. 2011), například pěstování formou plného uvolňování 

pouze 40 cílových stromů na 1 ha (Wilhelm and Rieger 2013). Z dnešního hlediska je nemožné 



Pěstební možnosti zmírnění chřadnutí jasanů  Závěrečná zpráva 

28 

 

pěstování jasanu takto přesně plánovat probírkovými schématy, protože z důvodu odumírání 

jasanů je nerovnoměrně porušován korunový zápoj a není možné dopředu předpovídat 

zdravotní stav a jakost každého jedince. Existují čtyři vzájemně provázané problémy, které 

souvisí s nekrózou jasanů a mají přímý dopad na lesnické hospodaření s jasanem: zvýšená 

úmrtnost, redukce tempa růstu, snížení kvality dřevní hmoty a snížení mechanické stability 

jednotlivých stromů. Tam kde se tyto čtyři problémy objeví společně, není možné dosáhnout 

původních lesnicko-hospodářských cílů (Skovsgaard et al. 2017). 

2.14.3. Možnosti přímé ochrany a obrany vůči infekci H. fraxineus 

Možnosti ochrany a obrany jasanů a jasanových porostů jsou vzhledem k rychlému 

šíření a velkému infekčnímu tlaku H. fraxineus velmi malé. Ve školkařských provozech je 

možné použít chemické ošetření sadebního materiálu. Tato opatření jsou však neefektivní, 

neboť rostliny jsou chráněny pouze po dobu setrvání ve školkařském provozu. Po výsadbě do 

lesa bývají infekcí silně poškozovány a způsobují zvyšování infekčního tlaku na okolní porosty 

(Gross et al. 2014a). Použití chemické ochrany (látek fungicidní povahy) v porostech se jeví 

jako nevhodné i vzhledem k pravděpodobným negativním účinkům na přirozenou mykoflóru 

lesních stanovišť. Velkoplošné používání fungicidních přípravků by v lesnictví mohlo vést 

k nerovnováze makro- a mikronutrientů v půdním prostředí, potažmo k eutrofizaci podzemních 

a povrchových vodních zdrojů (Forestry Commission 2013). Dalším rizikem masivního použití 

fungicidů je možnost vývinu kmenů H. fraxineus rezistentních vůči těmto látkám. Z těchto 

důvodů je užití fungicidních látek možné pouze pro individuální ochranu cenných dřevin 

v krajině a v městském prostředí. Navíc většina účinných přípravků nemá v ČR platnou 

registraci v seznamu povolených přípravků v lesnictví (Černý et al. 2016). Krátkodobý efekt by 

mělo i využití tepelné terapie semen, zmiňované řadou autorů (Hauptman et al. 2013; Metzler 

et al. 2013; Dal Maso et al. 2014; Černý et al. 2016). V úvahu v mladých kulturách připadá 

použití močoviny na opadlé listí, zabraňující tvorbě apothécií a tím šíření choroby (Hauptmann 

et al. 2015).  

Perspektivní možností je využití mykovirů, podobně jako u rakoviny kůry kaštanovníku 

Cryphonectria parasitica An. Tento výzkum je však teprve v počátcích a prozatím pouze víme, 

že se mykoviry na kulturách H. fraxineus vyskytují. Stále nevíme, o jaké mykoviry se přesně 

jedná, ani zda mají nějaký vliv na agresivitu patogenní houby. Zajímavé výsledky přinesli 

Kowalski and Bartnik (2010): kultury H. fraxineus preferují pro svůj růst teploty kolem 20 °C. 

Při zvýšení teploty na 30 °C se růst kultur značně zpomalil. Autoři prokázali nízkou úspěšnost 

izolací patogenní houby z infikovaných letorostů, které byly před izolacemi pět hodin 

louhovány ve vodě o teplotě 36 °C. Ve výrazně teplých ročních obdobích mohou být teplotní 

podmínky uvnitř jasanových tkání dostatečně extrémní, aby dokázaly výrazně snížit 

životaschopnost H. fraxineus v infikovaných rostlinných tkáních (Hauptman et al. 2013). 

2.14.4. Obnova a zakládání porostů 

Princip obnovy jasanu dle Černého et al. (2016) závisí na závažnosti poškození a jeho rozložení 

v porostu, věku porostu a stanovištních podmínkách. Při plánování a intenzitě zásahů je třeba 

respektovat vliv vlhkosti na intenzitu infekce. Vhodným postupem obnovy (velikostí, tvarem a 

orientací obnovního prvku), který ovlivní vlhkost stanoviště, lze ovlivnit průběh a dopad 

choroby. Autoři navrhují upřednostnit pasečný nebo násečný způsob obnovy z důvodu 
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provozní jednoduchosti, lepšího odrůstání jasanu a snížení vhodnosti podmínek pro patogen. 

V případě vyšší variability porostu je možné zvolit kotlíkovou nebo clonnou seč.  

Výsadba jasanu, i přes aktuální nepříznivé podmínky, připadá v úvahu v menších 

skupinách (De Haeck et al. 2013). Efektivním způsobem získání tolerantnějších jedinců je 

podpora přirozené obnovy jasanu (Douglas et al. 2013; Metzler et al. 2013; Clark and Webber 

(2017); Enderle et al. (2017). Právě v přirozených zmlazeních, která jsou v přízemní vrstvě 

s vlhčím mikroklimatem pod silným infekčním tlakem, lze očekávat nejrychlejší selekci většího 

počtu tolerantních jedinců.  

Přenos reprodukčního materiálu Fraxinus spp. – semen, semenáčků, sazenic, částí 

rostlin na větší vzdálenosti je zcela nežádoucí. Importu je potřeba zabránit důslednou kontrolou, 

aby nedošlo k zavlečení nových genotypů a vzniku nových virulentních linií H. fraxineus 

(Drenkhan et al. 2017). 

2.14.5. Přirozená obnova jasanu 

Úspěšnost zmlazování 

Jasan plodí dobře a velmi dobře zmlazuje na mnoha různých stanovištích (Roloff and 

Pietzarka 1997; Dobrowolska et al. 2011; Thomas 2016). Schopnost přirozeného zmlazování 

může pomoci v udržení dostatečné genetické variability v přirozeném prostředí. Zkrácené 

obmýtí a rekonstrukce porostů jasanů formou holin povedou postupně k ubývání přirozeně 

zmlazovaných porostů (Lygis et al. 2014), protože jasan nejlépe zmlazuje pod mateřským 

porostem s dostatečným stíněním a jeho odrůstání je ovlivněno druhovým smíšením stromů 

mateřského porostu tvořícího zápoj – ovlivňuje podmínky v podrostu (Götmark et al. 2005; 

Pušpure et al. 2017). 

Naproti tomu lotyšská studie zmlazení (Pušpure et al. 2017) ukázala, že současná 

hustota zmlazení (18410 ± 1040 jasanů na 1 hektar) je podobná jako před nástupem choroby 

(15-30 tis. ks/ha; Sakss 1958) i přes změnu klimatu. Co se týče podrostu jasanových porostů, 

nebyly opět zaznamenány velké druhové změny jeho složení před (Sakss 1958) a po (Lygis et 

al. 2014) vypuknutí nekrózy jasanů. Změnilo se však zastoupení jednotlivých druhů. Ve 

zkoumaných porostech byl zaznamenán nárůst početnosti některých druhů, potvrzující měnící 

se podmínky v porostu. Vlivem choroby bylo usnadněno zmlazování a nárůst početnosti 

některých druhů, které spotřebovávají živiny a mění světelné poměry v podrostu a tím 

znesnadňují zmlazování jasanů (Keer 1998; Givnish 2002; Royo and Carson 2006; Skovsgaard 

et al. 2010). Lepší odrůstání jasanového zmlazení vykazovaly ale porosty s hustým zmlazením. 

V porostech s nejhustším zmlazením (více jak 15 tis. jedinců/ha) bylo jasanové zmlazení 

v nejlepším zdravotním stavu, pravděpodobně také kvůli vysoké druhové rozmanitosti podrostu 

(Pušpure et al. 2017). Hustota jasanového zmlazení v Lotyšsku byla výrazně vyšší než 

v nedávných studiích v Litvě (4185 ± 401 ks/ha oproti 599 ks/ha; Lygis et al. 2014; Pušpure et 

al. 2017), což naznačuje vliv regionálních rozdílů v intenzitě odumírání jasanů. Vzhledem 

k tomu, že se choroba šíří od jihu, lepší zdravotní stav v Litvě může být důsledkem delší 

adaptace (Pliũra et al. 2011). Přesto bylo zmlazení početně nižší než před vypuknutím choroby 

v Evropě, kdy bylo zaznamenáno zvýšení přirozeného zmlazování jasanu (150 tis. jasanů/ha; 

Sakss 1958; Tabari and Lust 1999; Lygis et al. 2014). Ahlberg (2014) však uvádí, že optimální 

hustota zmlazení je 1500 jedinců/ha, kdy je vnitrodruhová konkurence nejnižší. Hustota 

zmlazení jasanu byla nepřímo úměrná intenzitě nekrózy jasanů, což může být vysvětleno 
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zvýšením mortality a rozdílnou odolností mladých jasanů vůči nemoci (Pušpure et al. 2017). 

Enderle et al. (2013) publikovali podobné vztahy v důsledku rychlého rozvoje choroby. 

Hustota jasanového zmlazení klesá s jeho rostoucím věkem a výškou, hustota porostů 

mladších 10 let byla cca 5000 stromů/ha, ale ve věku 31-40 let to bylo pouze 56 % této hustoty 

(Pušpure et al. 2017). Normálně je každoroční mortalita zmlazení přibližně 50%, ale v případě 

disturbancí jako je nekróza jasanů se zvyšuje až k 85 % (Harmer et al. 2005). Jasan je jako 

dřevina specialistou na obsazování kotlíků a jiných mezer v přirozeném zápoji, tudíž v mládí 

snáší velice dobře zástin, ale s přibývajícím věkem a dosažením výšky stromového zápoje je na 

světlo náročný (Kerr and Cahalan 2004; Petriţan et al. 2009) a proto nedostatek světla v porostu 

snižuje jeho konkurenceschopnost (Niemelä et al. 1992; Guzman and Dirzo 2001), stejně s ní 

klesá jeho odolnost vůči patogenům (Bakys et al. 2013), a tudíž narůstá mortalita. Značné 

množství semenáčků je zdecimováno chorobou právě kvůli tomu, že došlo k jejich oslabení 

vlivem buřeně (Wardle 1961; de la Cretaz and Kelty 2002), obzvláště na živných stanovištích 

(Dobrowolska et al. 2011). Celková mortalita zmlazení se snížila (o 10 % celkového počtu) 

v porovnání s Litvou (Lygis et al. 2014), což opět podporuje hypotézu o regionálních rozdílech 

v intenzitě nekrózy jasanů (Pušpure et al. 2017). 

Zdravotní stav přirozené obnovy 

Nižší stupeň poškození a lepší přírůsty vykazuje zmlazení ve smíšených porostech, na 

rozdíl od zmlazení v monokulturách jasanu (Dobrowolska et al. 2011; Schumacher 2011; 

Stener 2013). Nejnižší mortalita jasanů je v porostech, kde je vtroušeným druhem (Givnish 

2002). Pušpure et al. (2017) pozorovali nejpočetnější a zároveň nejzdravější zmlazení 

v porostech s příměsí olše lepkavé a břízy bělokoré (v hustotě 7300 ± 6300 respektive 6933 ± 

2711 stromků/ha), podobně jako v předchozích výzkumech (FRAXIGEN 2005; Dobrowolska 

et al. 2011; Ahlberg 2014). Přestože mnozí autoři dříve uváděli, že jasan špatně zmlazuje na 

kyselých půdách (Tabari et al. 1999; Dufour and Piegay 2008), bylo pozorováno poměrně dobré 

zmlazení i v porostech smíšených se smrkem (5650 ± 2650 stromků/ha; Pušpure et al. 2017). 

Může to být způsobeno sníženou konkurencí s ostatními listnatými dřevinami, kvůli špatným 

světelným podmínkám. Ve smrkových porostech vykazoval jasan horší zdravotní stav oproti 

zmlazení v listnatých porostech, a to pravděpodobně kvůli kořenové konkurenci jasanu se 

smrkem (Lei et al. 2012). Ačkoliv se zmlazení ve smíšených porostech velmi rychle rozvíjí (Le 

Goff and Ottorino 1996; Keer 2004), čímž vyloučí ostatní druhy ze zmlazení (Rysavy and 

Roloff 1994; Dobrowolska et al. 2011), choroba výrazně snižuje jeho konkurenceschopnost. 

Proto lze pozorovat zhoršování zdravotního stavu jasanového zmlazení v porostech s příměsí 

javoru (Pušpure et al. 2017), což ukazuje na zvýšenou konkurenci těchto dvou druhů kvůli jejich 

podobné životní strategii (Petritan et al. 2009). V porostech, kde je jasan hlavní dřevinou, byla 

hustota zmlazení nižší (4319 ± 592 stromů/ha), pravděpodobně kvůli vnitrodruhové konkurenci 

(Pušpure et al. 2017). 

Skovsgaard et al. (2010) uvádějí, že ve výsadbách jsou více náchylné na onemocnění 

stromy menšího vzrůstu. V lotyšské studii přirozeného zmlazení (Pušpure et al. 2017) naopak 

menší jasany (o výšce 160 ± 50 cm a průměru 23 ± 7 mm, což zahrnuje 39 % všech měřených 

stromů) vykazovaly nejlepší zdravotní stav, zatímco největší jasany (o výšce nad 240 cm, 

průměru nad 45 mm, zahrnující 20 % měřených jedinců) byly postiženy chorobou nejvíce, což 

naznačuje nárůst náchylnosti s rostoucím věkem (Pušpure et al. 2017). Zdravotní stav zmlazení 
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je v Německu horší (Enderle et al. 2018) oproti Lotyšsku, kde je 75 % zmlazení zdravého 

navzdory delšímu působení choroby v místě (Pušpure et al. 2017). Tento paradox může být 

vysvětlen nastartováním evolučních adaptačních procesů v Lotyšsku (Pušpure et al. 2017; 

Enderle et al. 2018). Zdravotní stav jasanového zmlazení na ploše zkoumané Enderlem et al. 

(2018) byl mnohem lepší než na třech jiných experimentálních plochách v Německu, kde došlo 

ke zmlazení jasanu ještě před nástupem choroby (Enderle et al. 2017). Stejně jako v Lotyšsku 

(Pušpure et al. 2017), byly mladší a menší stromky v Německu (Enderle et al. 2018) zdravější 

nežli stromky vyšší. 

Ačkoliv v Evropě panují různé názory na ovlivnění choroby stanovištními podmínkami 

(Bakys et al. 2013), v Lotyšsku (Pušpure et al. 2017) byla potvrzena hypotéza o vyšší intenzitě 

nekrózy jasanů na vlhčích stanovištích. Jasan je choulostivý na dlouhodobé zamokření 

(zaplavení; Wardle 1961), proto bylo také evidováno nejlepší zmlazení na stanovištích dobře 

odvodňovaných a sušších minerálních půdách (Pušpure et al. 2017). Pozitivní účinky 

odvodňování (meliorací) na zdravotní stav jasanů byly potvrzeny v Dánsku (Ahlberg 2014), 

Německu (Schumacher 2011) a dalších zemích (Dobrowolska et al. 2011), na podmáčených 

lokalitách byly jasany stresovány a oslabeny a tudíž náchylnější k chorobám (Pušpure et al. 

2017). 

I středně poškozené zmlazení jasanu je schopné konkurovat ostatním druhům (Enderle 

et al. 2017). I tak se doporučuje jako mateřské (semenné) stromy vybírat výlučně zdravé jedince 

bez projevu nekrózy. Z výsledků genetických studií vyplývá, že částečná rezistence vůči H. 

fraxineus se přenáší procesem přirozeného zmlazování do následných generací, stejně tak se 

ale přenáší i náchylnost na tuto chorobu do dalších generací. Je tedy nutné odstraňovat náchylné 

jedince z populací, aby nedocházelo ke křížení s tolerantními jedinci a následnému dědičnému 

přenosu náchylnosti na další generace (Muñoz et al. 2016). To by znamenalo, že dostatečná 

selekce mateřských stromů a podpora přirozeného zmlazování by měla být dostačující k řešení 

situace. Nicméně tento optimistický scénář se nemusí naplnit z důvodu, že není jasné, zda jsou 

schopny semenáčky odolávat patogenu v jejich raném stadiu (Muñoz et al. 2016). Touto 

problematikou se doposud nikdo konkrétně nezabýval, pouze existují závěry, že obecně mladší 

jedinci jsou na H. fraxineus náchylnější nežli starší stromy (Skovsgaard et al. 2010), což je 

pravděpodobně způsobeno jejich menší velikostí, nebo také kvůli jejich jedinečným 

anatomickým, fyziologickým nebo genetickým vlastnostem. 

Lesnický management přirozeného zmlazení 

Při přirozené obnově se doporučuje pravidelné rozmístění mateřských stromů po ploše 

vzhledem k rovnoměrnému rozšíření semen a následné obnovy (Matthews 1989). Pro jasan 

není rozmístění tolik důležité, jeho semena jsou schopna se šířit větrem na větší vzdálenost 

(Skovsgaard et al. 2017). Stromy porostního okraje, ponechané jako výstavky, mají menší 

problémy se změnou mikroklimatických podmínek po těžbě (byly vystaveny expozici po celý 

život), oproti výstavkům z nitra porostu, které trpí náhlou změnou oslunění (Rosenvald et al. 

2015). V lesnické praxi lze ale na tuto skutečnost brátohled jen omezeně, obzvláště u jasanu 

v dnešní době. Samozřejmě se doporučuje vytvářet přirozenou obnovou smíšené porosty, 

pokud to lze, případně je možné do přirozené obnovy jasanu vnášet jiné druhy uměle 

(Skovsgaard et al. 2017). 
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Pušpure et al. (2017) zjistili ve své studii velké rozdíly v přírůstech přirozeného 

zmlazení mezi jednotlivými lokalitami, což potvrzuje vysokou plasticitu této dřeviny. Vliv 

managementu (lesnických zásahů) v mladých jasanových porostech je patrný nejen na výšce a 

průměru jednotlivých stromků ve zmlazení, ale i nacelkovém zdravotním stavu. V porostech, 

které byly podrobeny několika lesnickým zásahům, mají jasany větší výčetní tloušťku a 

vykazují lepší zdravotní stav. Naproti tomu byla prokázána nejvyšší náchylnost na chorobu v 

porostech bez lesnických zásahů (Cech and Hoyer-Tomiczek 2007; Skovsgaard et al. 2010; 

Bakys et al. 2013). Probírkami se snižuje konkurence mezi jednotlivými jasany snížením 

biotického (konkurence) a abiotického (zvýšení dostupné vlhkosti) stresu (Niemelä et al. 1992; 

Guzman and Dirzo 2001). Z toho důvodu lze pravidelné a hlavně odpovídající probírky 

doporučit jako jeden z prostředků boje proti nekróze jasanů (Guzman and Dirzo 2001; Niemelä 

et al. 1992; FRAXIGEN 2005). Naproti tomu neuvážené a příliš silné probírky působí 

kontraproduktivně (Bakys et al. 2013). 

Odrůstání jasanového zmlazení 

Vývojem jasanového zmlazení na výzkumných plochách v jihozápadním Německu se 

zabývali ve své studii Enderle et al. (2017). Největší zaznamenaný roční přírůst byl 134 cm u 

jedince stupně napadení 4 (dle jejich vlastní metodiky), což svědčí o tom, že i těžce napadené 

stromy mohou vykazovat enormní přírůsty. Lze předpokládat, že se to děje u jedinců, kteří 

vlivem choroby přišli během jedné sezóny o většinu fotosynteticky aktivní koruny, a tudíž jsou 

přeživší větve vyživovány z poměrně velkého kořenového systému, který byl vyvinutý pro 

zásobování mnohem větší koruny. Veškerá energie růstu je vložena do zbylých výhonů. Ztráta 

postranních výhonů může podnítit vyšší až enormní růst terminálního výhonu. Nicméně se lze 

domnívat, že tito jedinci nejsou schopni dlouhodobé konkurence v porostu, protože následná 

opakovaná infekce je pro ně fatální (Enderle et al. 2017). 

Výška a výškový přírůst jsou nejdůležitějšími faktory z hlediska vnitrodruhové a 

mezidruhové konkurence v hustém přirozeném zmlazení. Výsledky (Enderle et al. 2017) 

naznačují, že si mladé jasany udržují svoji výšku a běžný výškový přírůst, dokud nedojde 

k napadení více jak poloviny koruny nekrózou. V tomto ohledu je třeba provést další výzkum, 

protože jejich závěry vycházejí z pozorování pouze ve třech porostech po dobu jedné vegetační 

sezóny. I tak výsledky dávají naději pro management jasanových porostů (Enderle et al. 2017). 

Zprávy z oblastí s delší expozicí chorobě hovoří o úspěšném zmlazování jasanů i pod infekčním 

tlakem H. fraxineus. Podle Lygise et al. (2014) průměrná hustota přirozeného jasanového 

zmlazení v čistě jasanových porostech pasečného hospodaření v Litvě byla pouze 599 

stromků/ha, což bylo vztaženo k nedostatečnému počtu a špatnému zdravotnímu stavu 

mateřských jedinců. Další studie hovoří o prudkém nárůstu přirozeného zmlazení porostů mezi 

lety 2005 až 2015 v podrostu jasanových porostů v Lotyšsku (Pušpure et al. 2016). To značí 

dobré vyhlídky na dostatečnou přirozenou obnovu jasanů, pokud nebudou všechny mateřské 

porosty vykáceny. Ve spojitosti se šlechtitelskými programy na záchranu jasanu a zakládáním 

klonových semenných sadů by se porosty na vhodných stanovištích pro jasan s hustým 

zmlazením mohly stát snadným, vhodným a bohatým zdrojem sadebního materiálu odolného 

proti H. fraxineus dostatečné genetické variability. Předpokládá se, že v takovýchto porostech 

je několik set stromů na jeden hektar odolných natolik, aby dlouhodobě přežívala alespoň 

polovina jejich koruny. Jak ukazují výsledky studie (Enderle et al. 2017), jsou takové stromy 
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schopné přežít infekci a zároveň obstát v konkurenci s ostatními. Vážným problémem je ale 

v tomto ohledu výskyt hniloby báze jasanů (Bakys et al. 2011; Husson et al. 2012; Enderle et 

al. 2013; Muñoz et al. 2016). Většina přeživších stromů nebude vhodná pro dřevní produkci, 

protože infekce hniloby výrazně snižuje kvalitu dříví (Enderle et al. 2013). 

Celkový stav přirozené obnovy 

Pušpure et al. (2017) uvádějí, že i po 15 letech přítomnosti choroby v jasanových porostech, je 

přirozené zmlazování jasanu dostatečné. Složení bylinného podrostu a stromových druhů ve 

zmlazení je podobné jako před nástupem infekce, ale změnily se početnosti mezi jednotlivými 

druhy, což může ovlivňovat úspěšnost zmlazování. Očekává se, že bude přirozené zmlazování 

pokračovat na sušších a dobře odvodňovaných lokalitách, kde je jasan početnější a vykazuje 

lepší zdravotní stav. V současné době je v Lotyšsku 75 % studovaných mladých porostů (ve 

věku od 2 do 6 let)zdravých, ale je třeba dalšího sledování. Vzhledem k současné situaci, 

zdravotnímu stavu a hustotě zmlazení by jasan mohl plnit funkci přimíšené dřeviny v porostech 

na bohatých stanovištích (Pušpure et al. 2017). Naproti tomu Enderle et al. (2017) zastávají 

názor, že kvůli snížené konkurenceschopnosti a mortalitě zmlazení se budou přirozeně se 

zmlazující porosty měnit ve prospěch ostatních druhů a jasan bude ze zmlazení časem vyloučen. 

V další studii Enderle et al. (2018) uvádějí, že počty zmlazení klesly téměř o třetinu během tří 

let. Nicméně zbývající zmlazení vykazuje poměrně dobrý zdravotní stav. Pozoruhodný pokles 

(32%) v početnosti mladých stromků během tří let je alarmující. Pravděpodobnou příčinou 

tohoto jevu není pouze mortalita zmlazení, ale také snížení počtu potenciálních rodičovských 

stromů vlivem mortality a těžby (Enderle et al. 2018), což zdůrazňuje důležitost zachovávání 

odolných jedinců v porostech pro budoucí generace zmlazení. 

2.14.6. Umělá obnova 

Výsev sklizených semen se nedoporučuje, protože i jedinci náchylní na chorobu dobře 

plodí, a až proces vzklíčení a vystavení tlaku patogenu ukáže, která semena pocházejí 

z tolerantních jedinců. Výsev lze doporučit až za nějaký čas, až bude k dispozici semenný 

materiál z klonových sadů, kde bude ověřena tolerance vůči chorobě. Sady je nejdříve třeba 

založit a otestovat, je však nutné je zakládat podle všech platných norem a s patřičnou 

dokumentací, aby bylo možné s tímto materiálem v budoucnu pracovat a ověřovat jeho 

vlastnosti, popřípadě ho uvést na trh (Skovsgaard et al. 2017). 

V případě výsadeb jasanu se doporučovala podzimní výsadba, kdy kořeny rostou 

v případě mírného počasí i během zimy (Ladefoged 1939), což vede k lepšímu a rychlejšímu 

přijmutí sazenic. To bohužel již v dnešní době není možné, protože sazenice mohou být již na 

podzim latentně infikované, tudíž bez externího projevu a sázeli bychom tak budoucí „mrtvoly“ 

(Kirisits et al. 2012; Černý et al. 2016; Thomsen et al. 2017). Proto se případná výsadba v dnešní 

době doporučuje na jaře, kdy už jsme schopni ve školkách odhalit infikované jedince 

s přítomností symptomů. 

Dalším problémem je produkce sadebního materiálu uměle udržovaného mimo vliv 

choroby pomocí fungicidů, který ve školkách sice dobře odrůstá, ale po přesazení do lesního 

prostředí se teprve ukáže, kteří jedinci jsou skutečně odolní (Metzler et al. 2013). Je 

pravděpodobné, že se postupem času podaří zajistit tolerantní sadební materiál prostřednictvím 
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množení odolných tkáňových kultur nebo pomocí vegetativních řízků z odolných jedinců 

z klonových sadů. 

Nakonec je třeba zmínit, že výmladkové pěstování jasanu je neudržitelné, je nejvíce 

postiženo ze všech forem pěstování (Lygis et al. 2014), tudíž se nelze spoléhat na produkci 

sadebního materiálu jasanu pěstovaného tímto způsobem. 

2.14.7. Zásady identifikace odolných genotypů 

Zdárně přežívající dospělí nebo dospívající jedinci jasanu jsou perspektivními rodiči 

odolnějších potomstev. Tolerance vůči infekci H. fraxineus je totiž pod silnou (h2 = 0,78-0,83, 

Lobo et al. 2015) a vůči kořenovým hnilobám pod středně silnou genetickou kontrolou (h2 = 

0,49, Muñoz et al. 2016). 

Výskyt odolnějších jedinců je doložen ve většině dílčích populací jasanu. Černý et al. 

(2016) i další autoři oprávněně upozorňují, že tyto jedince je žádoucí zachovat, a to třeba i 

formou výstavků v porostních skupinách, ve kterých je kvůli chřadnutí nutno přistoupit k 

předčasné obnově. Zachování co největšího počtu jedinců z místních populací má pozitivní vliv 

na genofond ve smyslu zmírnění genetického posunu (driftu) způsobeného radikální redukcí 

velikostí populace jasanů. 

Tolerantní jedinci by se měli co nejdřív využít k získávání reprodukčního materiálu na 

místě, kde rostou (samičí a hermafroditické stromy), nebo mnohem efektivněji v semenných 

sadech, kde se po přeroubování mohou vzájemně křížit.  

Nejspolehlivější bude vybírat tolerantní jedince v porostech s rychlým průběhem 

infekce a v porostech s vysokým infekčním tlakem (mladé porosty v oblastech s vysokým 

zastoupením jasanů). Tolerantních jedinců v takových lesních porostech v Německu jsou pouze 

4 % a v polních pokusných výsadbách jsou to 1-2 % jedinců (Lenz et al. 2016). Nízké 

zastoupení tolerantních jedinců je srovnatelné s výsledky z ostatních zemí, kde jsou jasany 

vystaveny infekčnímu tlaku déle (McKinney et al. 2011; Kjær et al. 2012). Zdá se tedy, že 

v populacích jasanů v Evropě je velmi málo tolerantních genotypů (Pliũra et al. 2011; 

McKinney et al. 2011;Kjær et al. 2012; Stener 2013). 

Pro výběr potenciálních vhodných jedinců, jako kandidátů metody cílových stromů, 

stromů k dřevní produkci, nebo pro záchranu druhu in situ/ex situ může být jako konečné 

kritérium výběru užita fenologie (hlavně kritérium jarního rašení a podzimního opadu listů; 

Skovsgaard et al. 2017). Jasany, které raší brzy (Pliũra and Baliuckas 2007; Bakys et al. 2013) 

a opadávají brzy (McKinney et al. 2011, 2014) mají tendenci trpět chorobou méně. Tyto stromy 

by měly být tedy při selekci upřednostňovány a ponechány v porostu. Z dánských studií 

vyplynulo, že stromy opadávající dříve jsou tolerantnější vůči nekróze jasanů (McKinney et al. 

2011, 2014). Naproti tomu v Rakousku a Švédsku jsou považovány za tolerantní stromy 

s malým poškozením koruny, bez bazálních nekróz, které zůstávají hustě olistěné do konce 

vegetační sezóny a jsou ponechávány jako nadějní jedinci v porostech (Kirisits 2013; Stener 

2013; Kirisits and Freinschlag 2014, 2015). 

Lenz et al. (2016) nalézali jedince bez symptomů napadení i v bezprostřední blízkosti 

silně napadených jedinců. Jednotlivé tolerantní jedince nelze mezi sebou porovnávat, protože 

porosty, z nichž jsou vybíráni, jsou napadeny v různou dobu a hostitelé jsou pod 

nerovnoměrným infekčním tlakem. Je třeba počítat také s množstvím chybně identifikovaných 

tolerantních jedinců (v porostech s nízkým infekčním tlakem nebo v porostech, které jsou 
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infikovány krátce). Stener (2017) upozorňuje, že klony vykazující malé poškození koruny 

nemusejí nutně přežít, což je třeba vzít v úvahu při výběru nadějných jedinců pro další pěstování 

v budoucnosti a vybírat výhradně zcela nepoškozené jedince. 

I když Černý et al. (2016) zmiňují potřebu vyloučení vlivu dalších patogenů a škůdců, 

výběr perspektivních jedinců lze provést se zaměřením na toleranci vůči H. fraxineus, absenci 

bazálních nekróz a (spíš nepřímých) symptomů kořenových hnilob. 

Je vhodné vytvořit databázi perspektivních jedinců (genotypů) jasanu a tyto jedince 

začít co nejdřív využívat k získávání reprodukčního materiálu. Kjær et al. (2017) uvádějí, že 

v Dánsku je již tímto způsobem podchyceno víc než 3 500 perspektivních jasanů. 

2.14.8. Zásady identifikace odolných genotypů dle Černého et al. (2016) 

Polygenní zdroj tolerance vůči patogenu byl zjištěn na úrovni jedince (genotypu). Snad 

v každé populaci je doložen výskyt odolnějších jedinců a jako základ boje proti chřadnutí jasanu 

je třeba je soustavně vyhledávat, zachovat a dále množit. 

Výše uvedené jedince je nutné hledat v přírodních výsadbách silně stresovaných 

a poškozovaných H. fraxineus. Lze posuzovat skupiny o nejméně 10-30 jedincích 

v homogenních podmínkách prostředí, skupiny zahrnující jedince přibližně stejného věku od 

15-20 let. Je zapotřebí vyloučit vliv dalších patogenů a škůdců. Průměrné poškození porostu by 

mělo být alespoň 40-50%, poškození korun vyhledávaných jedinců pak maximálně 5-10%, 

přičemž se vylučuje přítomnost sekundární koruny, epikormických výhonů a je třeba 

přihlédnout i k hospodářské vhodnosti jedince. Identifikované stromy musejí být trvale 

označeny, chráněny a uvolňovány od konkurence. Bylo by vhodné dále vytvořit databázi 

vybraných genotypů a zahájit produkci reprodukčního materiálu. V rámci běžného lesnického 

hospodaření je nutné tyto jedince zachovat jako mateřský porost pro přirozenou obnovu, 

v případě jejich nedostatku alespoň jako výstavky. Podpora místních populací má pozitivní vliv 

na genofond jasanové populace a zabrání se genetickému driftu. 

2.14.9. Pěstování jasanů postižených chřadnutím 

Kvůli mortalitě, snižování přírůstku, ztrátám na kvalitě dřevní hmoty, riziku šíření 

nemoci, padání uschlých větví i celých stromů je vhodné zaměření na jednotlivý výběr. 

V prořezávkách i probírkách obecně připadá v úvahu kombinace negativního zdravotního 

výběru postižených jedinců a podpory perspektivních jedinců. Negativní zdravotní výběr by 

měl být zaměřen na závažnost poškození koruny a přítomnost bazálních nekróz, přičemž by se 

mělo upustit od kritéria eliminace předčasně opadávajících jedinců (Kirisits 2013; Kirisits and 

Freinschlag 2014). Hodnocení perspektivnosti jedinců se doporučuje v létě (Clark and Webber 

2017), v červenci (Metzler et al. 2013), nejpozději do poloviny srpna (De Haeck et al. 2013; 

Kirisits and Freinschlag 2014). U jedinců s malým poškozením koruny, s olistěním 

vytrvávajícím až do konce vegetačního období, lze provádět pozitivní výběr i později (Metzler 

et al. 2013). 

Nejintenzivněji je jasan postižen chřadnutím v mladých nesmíšených porostech, kde 

dochází k nejvyšším finančním ztrátám v důsledku nutných rekonstrukcí (De Haeck et al. 2013; 

Kirisits and Freinschlag 2014; Chira et al. 2017), takové porosty nemají šanci dorůst mýtního 

věku. Jako hranici k posouzení smysluplnosti provádění zdravotních zásahů v mladých 

porostech stanovili Juodvalkis (2003) a Riepšas (2009) stav, kdy je v porostu více než 70% 
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podíl jedinců těžce poškozených. V takovém případě postupné zdravotní probírky postrádají 

smysl a je vhodnější přistoupit k celkové rekonstrukci (to nevylučuje ponechání relativně 

odolných jedinců jako výstavků). V případě částečné rekonstrukce porostů nelze jasan 

vyznačující se širokou stanovištní amplitudou nahradit paušálně jednou dřevinou. Jeho 

alternativami jsou javor, buk, habr, dub, topol, třešeň a ořešák černý. 

Dle Černého et al. (2016) je základním předpokladem k úspěšnému boji s chorobou 

prostřednictvím hospodářských zásahů dobrá znalost epidemiologie patogenu, schopnost určení 

projevů a rozsahu napadení. Při posuzování dopadu infekce doporučují pravidelnou kontrolu 

porostů, vzhledem k rozsahu poškození dostačuje pro provozní praxi hodnocení po 25 % 

intervalu prosychání korun (hodnocení před předčasným opadem listoví), je třeba zohlednit 

výskyt epikormických výhonů (vlků) a rozsah nekrotizace bází kmenů (škála 10, 25, 50, 75 %). 

Ve smíšených porostech může lesnické hospodaření směřovat postupnou přeměnou 

porostu k vyššímu zastoupení jiných druhů, udržení pouze odolnějších jedinců jasanu jako 

vtroušené dřeviny (De Haeck et al. 2013; Kirisits and Freinschlag 2014). Z opačného pohledu 

je nesmyslné odstraňovat jasany z porostů, kde jsou přimíšenou nebo vtroušenou dřevinou, 

pokud vykazují dobrý zdravotní stav, naopak je vhodné jasany uvolňovat. Vhodnými 

lesnickými zásahy lze dospět k strukturně bohatým porostům (věkově i druhově rozmanitým), 

které by měly umožnit zachování odolnějších jasanů (Juodvalkis 2003; Riepšas 2009). 

U slabě zasažených porostů, kde existuje naděje na jejich dopěstování do mýtního věku, 

je nutné bedlivě každoročně posuzovat vývoj a zdravotní stav jasanu, měřit přírůst a sledovat 

kvalitu dřeva, v případě negativního vývoje neinvestovat dále do pěstebních opatření a vytěžit 

porost dokud existuje předpoklad kladného hospodářského výsledku (Juodvalkis 2003; Riepšas 

2009; De Haeck et al. 2013; Kirisits and Freinschlag 2014; Clark and Webber 2017; Chira et 

al. 2017). 

U mýtních porostů postupuje chřadnutí pomaleji, zde se doporučuje vytěžit jedince 

s korunou odumřelou ze 70-80 % nebo jedince s bazálními nekrózami (Metzler et al. 2013; 

Kirisits and Freinschlag 2014). Za účelem relativně dobrého zpeněžení dříví, je dobré se 

vyhnout úplnému odumření stromu, kde je kvalita dřeva snížena zabarvením od infekce 

sekundárními houbami a vytvořením sekundárních výmladků přímo na kmeni (Metzler et al. 

2013; Kirisits and Freinschlag 2014). 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat porostům, ve kterých chřadnoucí jasany ohrožují 

personál a návštěvníky lesa, s důrazem na porosty podél komunikací a v lesích v okrajových 

částech měst a obcí. Jejich stav by měl být pravidelně sledován a rizikoví jedinci odstraňováni 

(De Haeck et al. 2013, Kirisits and Cech 2016). 

Delahaye et al. (2015) vytvořili metodiku hodnocení zdravotního stavu jasanu 

v závislosti na poškození koruny a přítomnosti bazálních nekróz, podle které navrhují provádět 

probírky zasažených porostů (viz Tab. 1). Jejich metodika má tři cíle: zachovat nadějné 

genotypy jasanů vhodných pro přirozené zmlazování, podporu genetické a druhové 

rozmanitosti a zajištění alespoň částečné ekonomické rentability jasanových porostů. 
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Tab. 1: Metodika výběru nadějných odolných jasanů dle Delahaye et al. (2015) 

 
* bazální nekróza přes 50 % obvodu kmene a/nebo defoliace přes 50 % 

 

U zralých porostů, kde se tvoří v důsledku choroby porostní mezery, nastává problém 

s nevyužitou porostní plochou. Přeživší stromy vykazují relativně dobrý zdravotní stav, tzn., 

není nutné obnovovat celý porost, naopak je vhodné odolnější jedince zachovat (Juodvalkis 

2003; Riepšas 2009; De Haeck et al. 2013; Metzler et al. 2013; Gross et al. 2014a; Rosenvald 

et al. 2015; Heinze et al. 2017). Nemá smysl provádět ořez suchých nebo napadených částí 

koruny (De Haeck et al. 2013). Probírky by měly upřednostňovat ostatní vtroušené dřeviny a 

uvolňovat nadějné jedince (snížení konkurence; Juodvalkis and Vasiliauskas 2002; Juodvalkis 

2003; Riepšas 2009; De Haeck et al. 2013; Metzler et al. 2013; Rosenvald et al. 2015; Clark 

and Webber 2017), po jejich realizaci by se mělo přistoupit k podsadbám vhodnými dřevinami. 

Silně chřadnoucí a odumírající jedinci již nehrají významnou roli v procesu dalšího 

šíření infekce H. fraxineus(De Haeck et al. 2013). Z porostů by měli být přesto důsledně 

odstraňováni z důvodu rizika kalamitního šíření lýkohuba (Leperisinus fraxini), pro kterého 

přestávají být atraktivní, až když se z nich po odumření začne odlupovat usychající kůra. 

2.14.10. Metoda cílových stromů 

V mladých porostech se doporučuje označit zdravé tolerantní jasany a probírky provádět 

v jejich prospěch (Skovsgaard et al. 2009; Thomsen and Skovsgaard 2012). I když neexistuje 

dosud žádná prokazatelná studie ohledně dlouhodobé udržitelnosti tohoto způsobu boje proti 

chřadnutí, shoduje se s obecnými doporučeními odborné veřejnosti a ostatní způsoby obrany se 

jeví nanejvýš jako stejně účinné. Výběr 200 perspektivních jedinců na hektar v probírkových 

porostech odpovídá běžným počtům cílových stromů při pěstování kvalitních sortimentů. Při 

tomto počtu lze v porostech ve stádiu tyčovin a tenkých kmenovin (pozn. aut.) běžně dosáhnout 

podíl 25-75 % jedinců, kteří budou odstraněni (Skovsgaard et al. 2017). Ve smíšených 

porostech je třeba upřednostňovat ponechání jiných druhů dřevin.  

K tomuto výše zmíněnému přístupu se přibližuje metoda cílových stromů, v Evropě 

původně vyvinutá pro pěstování buku (Schädelin 1932, 1942; Bryndum 1980) a dubů 

(Løvengreen 1949; Jobling and Pearce 1977; Ståål 1986; Kerr 1996; Attocchi and Skovsgaard 

2015), následně upravená pro jasan (Hein 2003) a ostatní druhy dřevin (Wilhelm and Rieger 

2013). Při tomto způsobu pěstování jsou vybírání obzvláště vitální jedinci s dobrou korunou a 

Růstová fáze Smíšení porostu Zdravotní stav
Jedinci s bazálními 

nekrózami

Jedinci s defoliací 

> 50 %

Jedinci bez 

symptomů 

poškození a 

ostatní dřeviny

> 33% 

symptomatických 

jedinců*

Naléhavá probírka Naléhavá probírka

< 33 % 

symptomatických 

jedinců*

Rekonstrukce Rekonstrukce

Smíšený Neuvažováno Rekonstrukce Žádné opatření

Jedinci bez 

bazálních nekróz
x Běžné probírky

Jedinci s bazálními  

nekrózami

Rekonstrukce v 

rámci 3 let

Běžné probírky v 

rámci 3 let

Mlaziny až kmenoviny do výčetní tloušťky 

50 cm

Kmenoviny s výčetní tloušťkou nad 50 cm

Monokulturní

Neuvažováno

Zachovat k 

udržení zápoje 

porostu

Uvolňovat 

postupnými 

probírkami

Porostní charakteristika Zdravotní stav jedinců jasanu
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vysokou kvalitou kmene, kteří jsou označováni jako cílové stromy a jsou maximálně 

uvolňováni v pravidelných intervalech. Z dřívějších zkušeností vyplývá, že počet potenciálních 

cílových stromů musí být o něco vyšší než konečný počet jedinců v mýtním věku. Existuje 

samozřejmě riziko, že bude nekróza jasanů anulovat přírůst, který je umožněn silným 

uvolněním cílových jedinců (Lenz et al. 2016; Metzler et al. 2013; Queloz 2016; Heinze et al. 

2017). Je možné, že vliv hospodářských opatření bude převážen faktorem prostředí a genetiky. 

Pokud to však nebude jasně prokázáno, lze argumentovat ve prospěch metody cílových 

stromůněkolika skutečnostmi (Skovsgaard et al. 2017): 

1. stromy s dostatečně velkou korunou a dobrou vitalitou jsou schopné obecně více 

odolávat patogenům a jiným nepříznivým vlivům, tudíž jsou schopné lépe regenerovat po 

zasažení chorobou; je prokázáno, že stromy větší (s větší výčetní tloušťkou) jsou schopné 

chorobě déle odolávat a přežívat (Skovsgaard et al. 2010; Husson et al. 2012; Lenz et al. 2016; 

Marçais et al. 2016; Queloz 2016; Havrdová et al. 2017). 

2. Stromy s větší korunou vykazují dlouhodobě vyšší přírůst (např. Hein 2003), takže 

dosáhnou dříve cílových tlouštěk a jejich ekonomická hodnota je vyšší. 

3. Jedinci s větší korunou také více plodí, což může být obzvláště žádoucí u stromů 

tolerantních k chorobě. 

4. Strom s velkou korunou po svém odumření (pokácení) vytvoří větší kotlík, 

s vhodnějšími podmínkami pro přirozenou obnovu. 

Tato metoda může být modifikována na základě aktuálního stavu porostu a místních přírodních 

podmínek. Je třeba si uvědomit, že infikované stromy nemají růstový potenciál na rozvoj 

koruny, i když dojde k jejímu uvolnění. Hlavní výhodou využití tohoto přístupu plošně by bylo 

zachování tolerantních jasanů, které by byly zachovány v rámci cílových stromů (Skovsgaard 

et al. 2017). 

 

2.14.11. Hlavní principy opatření a pěstování jasanu v ČR dle Černého et al. (2016) 

Dle Černého et al. (2016) je základním předpokladem k úspěšnému boji s chorobou 

dobrá znalost epidemiologie patogenu, schopnost určení projevů a rozsahu napadení. Při 

posuzování dopadu infekce doporučují pravidelnou kontrolu porostů, vzhledem k rozsahu 

poškození dostačuje pro provozní praxi hodnocení po 25 % intervalu prosychání korun 

(hodnocení před předčasným opadem listoví), je třeba zohlednit výskyt epikormických výhonů 

(vlků) a rozsah nekrotizace bází kmenů (škála 10, 25, 50, 75 %). Pro zhodnocení stavu porostu 

je zapotřebí zhodnotit alespoň 20 jedinců. V případě okrasných nebo zvláště cenných výsadeb 

doporučují stupnici hodnocení po 10 % prosychání, zaměřit se na každého jedince. 

 Stav lesních porostů v ČR z pohledu infekce H. fraxineus je různorodý. Obecně platí, 

že větší perspektivu k úspěšnému pěstování mají porosty starší, s nižším zakmeněním a 

podílem jasanu, stanovištně sušší, chudší, exponovanější a provětrávanější. 

Obecné zásady pěstování jasanu dle Černého et al. (2016) 

1) Provádět pravidelnou kontrolu zdravotního stavu (síť trvalých kontrolních ploch), 

hodnocení v červenci až srpnu, zohlednění prosychání koruny v 25% intervalech, počet 

epikormických výhonů, nekrózy báze. Hodnotit po 2 až 4 letech dle vývoje stavu porostu 

a fruktifikace patogenu. 
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2) Provádět častější výchovné zásahy s ohledem na aktuální vývoj stavu porostu (interval 2-

5 let). Zásahy načasovat speciálně po vegetačních sezónách vhodných pro rozvoj patogenu 

(vlhká teplá léta). 

3) Preferovat negativní zásahy, hlavně v mladých porostech důsledně odstraňovat jedince 

s poškozením terminálu, vršků korun, bází kmenů. Všechny zásahy jsou negativní, 

primárně zaměřené na zdravotní stav, hledisko hospodářské kvality je až druhotné. 

4) Vhodné je opakované vyžínání buřeně v mladých porostech (počátkem léta a případně 

opakovat na vrcholu vegetační sezóny). 

5) U starších porostů (tyčoviny) lze kombinovat negativní zásahy s podporou perspektivních 

stromů. V kmenovinách odstraňovat jedince s korunou proschlou nad 75 %, jedince 

s napadenou sekundární korunou nebo obrostem kmene, jedince s bazálními nekrózami 

nad 10-25 % obvodu kmene. Výběry je vhodné provádět před počátkem ekonomického 

znehodnocení kmene (odumírání stromu, odumírání sekundárního obrostu, výskyt 

václavek, nalétnutí lýkohubů). Vedlejším efektem je podpora plodnosti odolnějšího 

genofondu a světlostní přírůst. Porosty s průměrným prosycháním porostu do 25 % a jen 

s občasným výskytem jedinců k odstranění (viz výše) monitorovat; zasahovat ve 

standardních periodách. Provádět pouze probírku jednotlivců. Při zvýšeném výskytu 

jedinců k odstranění (25-40 %) ještě provést zdravotní probírku nebo započít s clonnou 

obnovou. Porosty s podílem jedinců k odstranění nad 40 % s horšícím se vývojem obnovit. 

6) Podporovat zachování odolnějších genotypů. 

7) Včasný termín výchovných zásahů. Vztahuje se k hodnocení, je třeba provést 

vyznačení/zásah před opadem listů. 

8) Snížení vlhkosti v porostu probírkami s úpravou zakmenění na 0,8-0,7, tvar, umístění a 

orientace seče ovlivňuje vlhkostní parametry porostu. 

9) Dospět k vhodnému druhovému složení porostů postupným snižováním zastoupení jasanu 

na přijatelnou úroveň. Dlouhodobě snížit podíl jasanu maximálně na 10-20 (30) %, 

případně i méně. V případě porostů s provozně-bezpečnostními riziky platí dolní hranice. 

10) V obnově až na výjimky nepoužívat jasan jako dřevinu hlavní. U vícedruhových porostů 

platí pravidlo - čím nepříznivější podmínky (vyšší vlhkost), tím nižší podíl zastoupení 

jasanu. Preferovat jasany na sušších, provívaných a exponovanějších lokalitách. Celkový 

podíl zastoupení jasanu musí být vždy pouze takový, aby bylo možné upravit druhovu 

strukturu porostu eliminací jasanu bez výrazných ekonomických ztrát a nedošlo ke snížení 

zakmenění pod 0,7. Doporučuje se včleňování dřevin s minerálně bohatým opadem (Alnus 

sp., Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, apod.), dále dřevin s opadem obsahujícím 

fungistatické látky (Abies alba, Pinus sylvestris, apod.) a světlostních dřevin. 

11) Důležité je zhodnocení možnosti dopěstování porostů do ekonomicky rentabilního věku. 

Hlavní zásadou je udržet plný zápoj a dostatečné zakmenění (eliminace rizika snížení 

zakmenění a následný rozvoj buřeně). Neperspektivní porosty rekonstruovat. 

12) Sledovat ostatní mortalitní faktory (Armillaria sp. a další kořenové hniloby, apod.) 

Princip obnovy jasanu dle Černého et al. (2016) 

1) Postup obnovy porostu závisí na závažnosti poškození a jeho rozložení v porostu, věku 

porostu a stanovištních podmínkách. 
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2) Je třeba respektovat faktor vlhkosti, postup je od poškozenějších částí na vlhčích místech 

k sušším (tzn. méně poškozeným) částem porostu. 

3) Upřednostnit pasečný nebo násečný způsob obnovy z důvodu provozní jednoduchosti, 

lepšího odrůstání jasanu a snížení vhodnosti podmínek pro patogen. V případě vyšší 

variability porostu je možné volit seč kotlíkovou nebo clonnou. 

4) Vhodným postupem obnovy (velikostí, tvarem a orientací obnovního prvku), který ovlivní 

vlhkost stanoviště lze ovlivnit průběh a dopad choroby. 

5) Větší holé seče se doporučují u rovnorodých dospělých porostů se silným poškozením. 

6) V případě náhlé změny faktorů ovlivňujících průběh odumírání a zdravotní stav porostu 

lze zkrátit obnovní dobu, začít s obnovou dříve. 

7) Značit odolnější genotypy jako potenciální mateřské stromy. 

8) Podporovat přirozenou obnovu jasanu, případně kombinovanou obnovu vícedruhového 

porostu. 

9) Výmladkové hospodaření se nedoporučuje. 

10) Obnova čistých jasenin není vhodná. Zastoupení jasanu v obnově nanejvýš jako dřevina 

vtroušená. Na extrémně vhodných stanovištích (temena kopců, exponované svahy, nízká 

vlhkost prostředí) může být jasan obnovován jako hlavní dřevina. Podíl jasanu v obnově 

by měl být tedy maximálně 5-25(40) %. Opět platí podmínka, že jasan tvoří pouze takový 

podíl porostu, který jsou schopny nahradit ostatní zastoupené dřeviny při náhlém zvýšení 

tlaku H. fraxineus. Jako melioračně zpevňující dřevinu nelze jasan v aktuální situaci 

doporučit. 

2.15. Vzrůstající mortalita a její důsledky 

V lesnickém managementu je udržování požadované hustoty porostu probírkovými 

zásahy klíčem k dosažení hlavních cílů hospodaření, zahrnujících i produkci dříví. Zvýšená 

mortalita způsobila ztrátu kontroly nad udržováním požadované porostní struktury (zápoje, 

zakmenění). V různých studiích byla zaznamenána velmi široká (od 2 do 70 %) rozpětí 

úmrtnosti jasanů (McKinney et al. 2011;Pliūra et al. 2011; Metzler et al. 2012; Enderle et al. 

2013; Stener 2013;Lobo et al. 2014; McKinney et al. 2014; Pliūra et al. 2014). Extrémem je 

velmi vysoká mortalita dosahující v Německu až 95 % (Lenz et al. 2016). Jen ve velmi málo 

pozorováních je vztažena úmrtnost k celkové době expozice porostu patogenu, což může 

významně zkreslit výsledky výzkumů (Muñoz et al. 2016). 

Okamžitým efektem mortality je porušení zápoje a tvorba volných kotlíků, což může 

představovat podstatný problém pro budoucí hospodářský management v daném porostu, 

protože dojde k omezení přírůstu a navíc je velmi problematické a hlavně ekonomicky nákladné 

tyto gapy zalesňovat (Skovsgaard et al. 2017). Navíc nadměrný přísun světla umožňuje růst 

nežádoucí buřeně, což může být vážný problém, zejména na stanovištích kde dominují traviny. 

Travinami zarostlé kotlíky brání přirozenému zmlazování a také umělá obnova je přinejmenším 

problematická (Willoughby and Jinks 2009). Dále dominance travin v bylinné vegetaci 

způsobuje zpomalení přírůstu jasanových kultur (Bedford and Pickering 1919), a to především 

kořenovou konkurencí (Bloor et al. 2008). Stručně řečeno, zvýšená mortalita může vést ke 

zvyšování nákladů na obnovu anebo ji úplně znemožňovat. Obzvláště v případě, kdy je nutné 

rekonstruovat mladší porosty, nastává větší problém s buření, protože v mladších porostech je 

jí více. Na druhou stranu lze spatřovat v tomto problému prostředek k rozrůznění porostních 
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celků, zalesňování vzniklých kotlíků stanovištně vhodnými dřevinami může přispět k vyšší 

biologické variabilitě a mechanické stabilitě porostů (Wilhelm and Rieger 2013; Mettendorf 

and Vetter 2016). Každý kotlík může obsahovat 10-25 stromů, vzdálenost kotlíků může být 15-

25 m. Pokud budou rozmístěny nepravidelně dle mortalitních skupin jasanů, mohou přispívat 

k přirozené struktuře lesa. Nesmí být však opomenut pečlivý výběr alternativních dřevin ve 

smyslu jejich ekologických nároků (nároky na světlo, půdu a další faktory; Skovsgaard et 

al. 2017). 

2.16. Snížení přírůstu a snížení kvality dřeva 

Snížení přírůstu je okamžitým a kritickým důsledkem poškození koruny (Thomsen and 

Jørgensen 2011; Metzler et al. 2012), což vede dlouhodobě ke zvýšení obmýtí porostu, 

respektive jednotlivce. Samozřejmě to vede ke snížení ekonomického benefitu. Důsledkem 

snížení růstu je ztráta vitality až smrt jedince. Vzhledem ke kruhovitě pórovité stavbě dřeva 

dochází snížením přírůstu i ke snížení kvality dřeva, tento problém je však spíše okrajový 

vzhledem kdiskoloraci dřeva potenciální hnilobou kmene (Skovsgaard et al. 2017). Další vadou 

na dřevě napadeného jasanu jsou vyrůstající epikormické výhony na kmeni a pronikání hnilob 

skrz poranění po odumřelých větvích a skrz hniloby báze (Schmidt 2006; Enderle et al. 2018). 

Epikormické výhony nejsou obvyklé na zdravých jedincích, jsou právě jedním ze symptomů 

napadení. Mají sloužit jako náhrada za ztracené větve, pomáhat vyrovnat ztrátu listové plochy 

a zajistit dostatečnou fotosyntézu. Postupem času a infekce jsou však kontraproduktivní, dojde 

k jejich napadení a slouží jako vstupní brána infekce přímo do kmenové části stromu, což 

způsobuje diskoloraci dřeva (Skovsgaard et al. 2017; Enderle et al. 2018). Proto jsou vlky 

prvním ukazatelem snížení hodnoty obchodovatelné části kmene (Skovsgaard et al. 2017). 

Hodnotu oddenkové části kmene snižují bazální hniloby, které obvykle zasahují nejvýše do 

jednoho metru nad zem (Marçais et al. 2016), i tak jsou ale oddenky vyřazeny z běžné kulatiny. 

Sekundárním činitelem, který dále snižuje hodnotu dříví, jsou kůrovcovití, kteří napadají 

oslabené jedince. Navíc se množením saproxylických hub na dřevě zasažených stromů zvyšuje 

riziko napadení okolních stromů (Skovsgaard et al. 2017). 

2.17. Těžba ve zralých porostech 

Těžba ve zralých porostech by měla být co nejvíce odložena, aniž by ale byla ohrožena 

kvalita dřevní hmoty. Musí být dosaženo maximalizace ekonomického profitu v kombinaci 

s pečlivým výběrem tolerantních jedinců. Vybraní jedinci budou sloužit jako mateřská generace 

pro přirozenou obnovu, která by měla toleranci podědit (Skovsgaard et al. 2017). Vzhledem 

k dosavadním výsledkům ohledně genetických aspektů náchylnosti k infekci je třeba zohlednit 

oba dva aspekty poškození, a to jak poškození koruny (McKinney et al. 2014), tak bazální 

nekrózy (Muñoz et al. 2016) a jejich statistickou souvislost (Skovsgaard et al. 2010; Husson et 

al. 2012; Enderle et al. 2013; Chandelier et al. 2016; Havrdová et al. 2017). 

Posuzování dospělých vzrostlých stromů je obtížné, ještě obtížnější je odhadnout jejich 

vývoj do budoucna, zda a jak rychle bude choroba postupovat nebo jestli je jedinec skutečně 

odolný/tolerantní, tzn. hodnocení je velmi přibližné a vychází z hrubých klasifikací 

(Skovsgaard et al. 2017): 

A – strom s 25 % zasažené koruny (tzn. 75 % koruny je zdravé) – jedinci s vyšší než průměrnou 

tolerancí 
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B – stromy s 25-75 % zasažené koruny by měly být dále sledovány, popřípadě přiřazeny ke 

skupině ponechaných jedinců nebo naopak pokáceny 

C – stromy s více než 75 % zasažené koruny se musí vytěžit (nutno rozlišovat mezi primární a 

sekundární korunou, sekundární koruna, i když je dobře olistěná znamená náchylnost, a tudíž 

jedince nevhodného k pěstování). 

Dále musí být stromy kontrolovány z pohledu bazálních lézí a kořenové hniloby. Prozatím 

neexistuje žádné kvantifikované měřítko pro posouzení závažnosti bazálních nekróz. Prakticky 

se přistupuje k tomuto problému tak, že jakékoliv stadium bazální nekrózy vylučuje strom 

z okruhu tolerantních jedinců, protože je předpoklad, že se jejich stav bude pouze zhoršovat. 

Maximálně mohou být ponechány stromy s minimálním poškozením koruny a s nekrózou báze 

do 5-10 % obvodu kmene, ale musí být pravidelně sledovány (Skovsgaard et al. 2017). 

2.18. Hlavní ideje pro udržení populací jasanu 

Zformulováno bylo několik hypotéz o tom, zda a jak se jasanové populace vyrovnají 

s invazí H. fraxineus. Již na začátku bylo klíčovým doporučením ponechávání relativně 

odolných jasanů ve všech zasažených porostech formou postupných negativních zdravotních 

probírek (Juodvalkis 2003; Riepšas 2009; Bakys et al. 2013; De Haeck et al. 2013; Kirisits 

2013a; Metzler et al. 2013; Skovsgaard 2013; Kirisits and Freinschlag 2014, 2015; Longauer 

2015; Rosenvald et al. 2015; Kirisits and Cech 2016; Kirisits et al. 2016). Přesto, že zkušenosti 

s touto praxí nejsou zcela uspokojivé hlavně z ekonomického hlediska, mají opatření smysl 

v zachování odolnějších genotypů a je žádoucí je provádět a sledovat i nadále (McKinney et al. 

2011; Bakys et al. 2013; McKinney et al. 2014; Lobo et al. 2014; Kirisits and Freinschlag 2015; 

Rosenvald et al. 2015; Vacek et al. 2015; Kirisits and Cech 2016). 

Juodvalkis (2003) and Riepšas (2009) dříve, než byly publikovány informace o silné 

genetické kontrole na velice nízkém podílu tolerantních jedinců (Lobo et al. 2015), 

předpokládali, že velká část z ponechávaných zdánlivě odolných jedinců podlehne infekci 

v následujících letech. Skovsgaard et al. (2010, 2013) navrhují fytosanitární opatření a kladou 

důraz na výchovu mladých smíšených porostů k získání odolných jedinců. Problém mortality 

v intenzivně probíraných porostech popisují Bakys et al. (2013), jedná se o rozvoj Armillaria 

sp. v důsledku poškození stromů těžbou.  

Otázkou zůstává, zda není odolnost jasanů závislá na jejich věku, ve smyslu, zda jsou 

rezistentní genotypy dostatečně odolné i ve stadiu zmlazení a nepodlehnou tak infekci (Muñoz 

et al. 2016). Náchylnost mladších jedinců na odumírání popisují i Skovsgaard et al. (2010). 

Muñoz et al. (2016) uvažují nad možnostmi výběru perspektivních jedinců, který by začal již 

ve školkách, pokračoval jejich výsadbou ve vyšším počtu na hektar, než je obvyklé a završen 

by byl selekcí prostřednictvím výchovných zásahů. Problémem ovšem může být zužování 

genetické variability, nežádoucí při ohrožení jasanů jinou chorobou. 

Případná selekce musí udržet genetickou diverzitu jasanu kvůli tomu, aby byl schopen 

odolat dalším hrozbám typu klimatické změny, invazního krasce Agrillus planipennis (Landolt 

et al. 2016) - nebo mortalitě způsobené nebývalou gradací lýkohuba jasanového (Hylesinus 

fraxini).  

Jelikož H. fraxineus se reprodukuje výlučně pohlavně, je schopen prolomit případnou 

kvalitativní genetickou odolnost svého hostitele (Landolt et al. 2016). Schopnost jasanu 

ztepilého odolávat chřadnutí je naštěstí kvantitativní povahy (Kjaer et al. 2012) – tj. přispívá 
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k ní více znaků a fyziologických vlastností jasanu (např. fenologie nebo vlastností kůry 

(lenticel)).  

Výběr odolných jedinců (genotypů) proti H. fraxineus je vhodné kombinovat s možnou 

odolností vůči dalším škůdcům a patogenům. Paušální odstraňování celých porostů, porostních 

skupin bez ponechání (třeba i dočasného) perspektivních jedinců, které lze využít k získání 

odolnějších potomstev in situ nebo i ex situ v semenných sadech, je neuvážené. Aby nedošlo 

k přílišné ztrátě genetické variability s ohledem na obecně nízkou četnost odolných jedinců je 

dle Kjæra et al. (2017) při selekci perspektivních jedinců vhodné slevit z nároků na 

hospodářskou vhodnost (průběžný kmen, zavětvenost…). V Dánsku díky spolupráci 

s odbornou i laickou veřejností měli k roku 2016 podchyceno 3 500 nadějných stromů (Kjær et 

al. (2017).  

McCracken et al. (2017) zmiňují probíhající projekt pokusných výsadeb v Británii 

(Forestry Commission 2013), realizovaný s cca 155 000 jedinci na ploše 48 ha, kde jsou 

s nadějnými výsledky prováděny testy odolnosti a pokusné výsadby několika proveniencí 

jasanů z celé Evropy do infikovaného prostředí. Jiným řešením může být i vegetativní množení 

(klonování) odolných genotypů (Douglas et al. 2017). 

Pliũra (2011) vytvořil metodiku vícestupňových výběrů pro identifikaci nadějných 

jedinců pro budoucí generaci jasanů. Pliũra (2012) také uvádí postup k vytváření vhodných 

semenných sadů jasanů, které mohou být nadějí pro zachování druhu, zároveň prostředkem ke 

studování různých proveniencí a genotypů jasanů, případně k jejich křížení a dalším studiím. 

Jiným řešením by mohlo být křížení F. excelsior, F. angustifolia s odolnými cizokrajnými 

(asijskými) druhy jasanu F. mandshurica (Muñoz et al. 2016; Heinze et al. 2017). 

Muñoz et al. (2016) se přidávají ke společnému současnému názoru, že neexistuje úplná 

rezistence jasanu proti H. fraxineus, ale existuje významná variabilita v částečné rezistenci, 

která je dědičná. Enderle et al. (2017) provádějí výzkum možnosti využití přirozené obnovy 

jasanu, její úspěšnosti a odolnosti. Existuje potenciál vselekci přirozených jasanových porostů 

jako naděje na záchranu druhu, je nutné se problematice nadále věnovat. Dosavadní zkušenosti 

naznačují, že zejména dílčí populace jasanů pocházející z přirozené obnovy poskytují 

dostatečnou základnu pro přirozený nebo asistovaný výběr odolných jedinců. Záleží ovšem i 

na koevoluci hostitele a patogenu, přičemž je těžké odvodit budoucí výsledek vývoje na obou 

stranách (Salvaudon et al. 2008; Muñoz et al. 2016). McKinney et al. (2011) (na základě 

zkušeností ze severního okraje areálu jasanu) vyjádřili pochybnost o účinnosti opatření proti 

odumírání jasanů in situ a naznačili možnost zhroucení jejich populací (v důsledku příliš nízké 

populační hustoty a příbuznosti jedinců v další generaci). Z tohoto pohledu je výhodou 

větrosnubnost jasanů, přičemž populačně-genetické studie potvrdily vzájemné křížení jedinců 

vzdálených desítky až stovky metrů a v částečně odlesněné krajině i na větší vzdálenosti. 

Po výrazném snížení početnosti populace hostitele ovšem může dojít i ke snížení tlaku 

infekce H. fraxineus a dalších faktorů ohrožující jasany (Jönsson and Thor 2012). Uvolnění 

vlhkých nik po jasanech (vznik přírodních pasek) na bohatších půdách může přispět k zvýšení 

biodiverzity v lesích (Heilmann-Clausen and Bruun 2013). Oproti tomu Pautasso et al. (2013b) 

upozorňují na možnost rychlejšího šíření nežádoucích nepůvodních druhů (Ailanthus altissima, 

Robinia pseudacacia). Heilmann-Clausen and Bruun (2013) zmiňují přirozenost projevu 

vymírání na základě přemnožení patogenu, problém je v tomto případě nepůvodnost 
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H. fraxineus, takže může mít katastrofální důsledky jako u podobných zavlečených patogenů 

v Severní Americe. 

2.19. Problematika semenných sadů 

Pro praktické užití potomstev tolerantnějších jedinců v semenných sadech znamená 

vysoká inter-familiární variabilita nutnost další selekce vypěstovaných jedinců, než bude vůbec 

možné klonové výsadby založit. To bude možné provádět buďto ve školkách nebo přímo v lese, 

pokud bude vysazováno více jedinců než obvykle. Ačkoliv to není pro jasan běžné (na rozdíl 

od okrasných stromů), klonálním výběrem se docílí vyššího genetického zisku. Nastává ovšem 

pak řada otázek. První otázkou je, jaký je dostatečný počet selektovaných klonů pro budoucí 

pěstování jasanu s dostatečnou genetickou variabilitou pro odolávání nejen nekróze jasanů, ale 

zejména dalším budoucím hrozbám (např. Agrilus planipenis) a kombinace s dalšími vhodnými 

vlastnostmi jedinců (Muñoz et al. 2016). 

Druhou otázkou je, jakým způsobem se budou množit a regenerovat budoucí porosty a 

jaké budou náklady těchto opatření. Jasan je jednodušší množit prostřednictvím roubování nežli 

řízkováním. Protože se zjistilo, že náchylnost k bazálním nekrózám je také dědičná, bylo by 

třeba založit dva šlechtitelské programy. Jeden program na vyšlechtění podnoží odolných vůči 

bazálním nekrózám a druhý na šlechtění roubů odolných vůči poškození koruny. Z toho důvodu 

by bylo logičtější založit pěstitelské programy na principu řízkování (Muñoz et al. 2016). 

Dále je třeba zdůraznit, že veškeré pokusy a sledování týkající se dědičnosti tolerance 

byly prováděny v určitém daném prostředí a čase. Vzhledem k tomu je třeba zdůraznit, že se 

H. fraxineus množí sexuálně, tudíž dochází k neustálému vývoji nových populací patogenu, 

který se tak může přizpůsobit, měnit a tím pádem napadat i v dnešní době tolerantní jedince 

fatálním způsobem (Muñoz et al. 2016). To vysvětluje, proč lze pozorovat významný projev 

tolerance u mateřských jedinců a následně náchylnost roubovanců pouze po dvou vegetačních 

sezónách (Pliūra et al. 2014). Doposud nebyly publikovány žádné výsledky polních 

pokusůzabývající se fenotypovou variabilitou (potažmo agresivitou) patogenu, ale rozhodně by 

bylo vhodné vytvořit nástroj pro sledování variability patogenů obecně, aby bylo možné 

analyzovat potenciál trvalé rezistence hostitelů v jakémkoliv patosystému (Muñoz et al. 2016). 

Vyvstává riziko, že patogen překoná obranyschopnost vyšlechtěných jedinců 

prostřednictvím nových agresivnějších kmenů (Carlsson-Graner and Thrall 2015). To 

zdůrazňuje důležitost udržení dostatečné genetické variability i v nových vyšlechtěných 

populacích. Genetická rozmanitost může být považována za evoluční pojistku proti nečekaným 

budoucím hrozbám (Stener 2017). 

Aby bylo možné šlechtitelské cíle vědecky a ekonomicky efektivně splnit, je třeba 

šlechtitelské programy sjednotit pro země s podobnými přírodními podmínkami. Ohrožení 

jasanových populací není záležitostí jednotlivých zemí, ale celé Evropy (Stener 2017). 

2.20. Agrilus planipennis 

Krasec Agrilus planipennis (řád Coleoptera (brouci): čeleď Buprestidae (krascovití)) je 

velmi agresivní invazivní škůdce původem z Asie (Selikhovkin et al. 2017). V posledních 

několika letech byl zavlečen do Severní Ameriky a evropské části Ruska (Haak et al. 2002; 

Baranchikov et al. 2008; Izhevskiy and Mozolevskaya 2010; Orlova-Bienkowskaja 2013a, 

2013b, 2014, 2015; Liebhold 2012; Straw et al. 2013; Herms and McCullough 2014; Volkovitsh 

and Mozolevskaya 2014; Valenta et al. 2015; Musolin et al. 2017). Krasec působí jako primární 
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kmenový škůdce jasanu, napadá dolní a střední část kmene s tlustou a středně tlustou kůrou. 

Riziko snížení počtu rezistentních jasanů je tedy bezprostřední (Musolin et al. 2017). Rojení 

nastává nejčastěji v červnu a kompletní vývoj generace trvá dva roky v závislosti na přírodních 

podmínkách (Haack et al. 2015; Orlova-Bienkowskaja and Bieńkowski 2016). Náchylnější na 

napadení krascem jsou stromy ve volné krajině (aleje podél cest, parky, atd.) v porovnání 

s lesním prostředím (Liu et al. 2003). 

V moskevské provincii a přímo v Moskvě bylo pozorováno napadání a rychlé odumírání 

zejména 30 - 60 letých stromů, včetně městských výsadeb, alejí, parkových výsadeb i stromů v 

zahradách. Všechny odumírající stromy mají stejné příznaky napadení - vadnutí začínající na 

vrcholu stromu a postupně postupující na spodní partie stromu, dokud není postižena celá 

koruna (Selikhovkin et al. 2017). 

Atraktivní jsou pro něho stromy o výčetní tloušťce nad 5 cm (EPPO 2013; Orlova-

Bienkowskaja 2014). Jako reakci na infekci vytvářejí napadené a odumírající jasany masivně 

epikormické výhony, které jsou, stejně jako mladé stromky, neatraktivní pro larvy brouka 

(Musolin et al. 2017). Na druhou stranu je třeba uvést, že epikormické výhony jsou více 

infikovány H. fraxineus, nežli větve v koruně (Pliūra et al. 2011; Schumacher 2011; Yaruk and 

Zviagintsev 2015; Zviagintsev et al. 2015). Pokud tyto poznatky spojíme, lze předpokládat, že 

kumulativní účinek krasce bude zničující jak pro domácí tak introdukované severoamerické 

druhy jasanů. Je třeba zmínit, že ve všech populacích neasijských jasanů existují jedinci 

vykazující odolnost vůči těmto chorobám (Musolin et al. 2017). Výskyt tolerance vůči 

H. fraxineus je výrazně vyšší (1,0-5,0%; Klooster et al. 2014) v porovnání s rezistencí vůči 

krasci (okolo 0,1%; McKinney et al. 2014). Tyto stromy jsou drahocenným materiálem pro 

budoucí šlechtění. Dosud nebylo zkoumáno, zda spolu rezistence souvisí nebo jestli někteří 

jedinci vykazují obojí odolnost (Musolin et al. 2017). 

2.21. Teplota jako limitní faktor infekce a šíření H. fraxineus 

Slabší dopad infekce H. fraxineus připisují Grosdidier et al. (2017) extrémně suchému a 

horkému létu 2015. Vysoké teploty silně ovlivňují přežití H. fraxineus (Hauptman et al. 2013; 

Dal Maso and Montecchio 2014). 

V roce 2015 bylo ve Francii extrémní léto, v této sezóně byly na některých místech 

dosaženy teploty vyšší než 35 °C, které jsou smrtelné pro patogen. Teploty ovlivňují infekci 

patogenu skrz listy nebo prorůstání mycelia skrz řapík do letorostů. Výsledky francouzského 

výzkumu podporují obě teorie, protože byly sledovány přímé dopady teplot na snížení infekce 

listů i celkový dopad choroby na hostitele, přičemž je třeba konstatovat, že vyšší vliv mají 

extrémní teploty přímo na infekci listoví, méně je ovlivněno prorůstání mycelia řapíky do dřeva 

letorostů (Grosdidier et al. 2017). Podíl infikovaných řapíků v listovém opadu je ve skutečnosti 

nepřesným ukazatelem úspěšnosti infekce minulou sezónu, a to hned z několika důvodů. Je 

dokázáno, že infikované řapíky vytrvávají v listovém opadu až pět let (Kirisits 2015). Navíc, 

infikované pseudosklerotizované řapíky jsou chráněny proti rozkladu narozdíl od zdravých 

řapíků, tzn., jejich podíl v opadu se neustále zvyšuje (Grosdidier et al. 2017). 

Druhým vysvětlením snížení dopadu v sezoně 2015 je, že došlo k vysoké infekci listů, 

ale vlivem teplot bylo inhibováno prorůstání mycelia skrz listová pletiva a řapíky do dřevní 

části letorostů, což ovlivnilo celkový zdravotní stav hostitele. To by vysvětlovalo vysoký podíl 

infikovaných řapíků nalezených na mnoha místech, ale celkově nízké škody v koruně hostitelů 
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v dané sezóně. Navíc se zdá, že i průběh počasí v létě 2014 negativně ovlivnil rozvoj choroby, 

a tím i sezónu 2015, navzdory tomu, že teploty nepřesáhly 35°C na žádném místě (na rozdíl od 

roku 2015; Grosdidier et al. 2017), což lze vztáhnout k faktu, že teplota listů vystavených 

slunečnímu záření může být i o 20 °C vyšší než teplota okolního vzduchu (Bernard 2013; Smith 

1978). Lze říci, že teplota listových pletiv může být limitní pro přežití patogenu, bez ohledu na 

meteorologická data (Grosdidier et al. 2017). 

Výsledky francouzské studie (Grosdidier et al. 2017) naznačují, že by vysoké teploty 

mohly zmírnit dopad choroby na porosty na jihu Francie. V souladu s těmito výsledky byl i 

průběh choroby v letech 2016-2017, kdy byl zaznamenán v jižní Francii pouze marginální 

rozvoj nekrózy jasanů, na rozdíl od jiných oblastí na západě Francie, kde se šířila obvyklou 

rychlostí okolo 50 km ročně. Choroba by měla být nadále sledována, ale je třeba konstatovat, 

že na dvou nejjižnějších pozorovaných lokalitách nebyly nalezeny symptomy choroby ani 

infikované řapíky. Není jasné, zda se v těchto lokalitách choroba projeví v budoucnosti 

(Grosdidier et al. 2017). Goberville et al. (2016) dokonce předpokládá, že by mohl patogen 

z Francie úplně vymizet v důsledku předpokládaného zvyšování teploty v procesu klimatické 

změny. 

2.22. Vliv stavu listového opadu na dopad choroby 

Rozklad listového opadu je komplexní proces ovlivněný řadou faktorů, jako je druhová 

diverzita opadu, jeho chemismus, mikroklimatické podmínky a mikrobiální aktivita při jeho 

dekompozici. Uvážené plánování v procesu lesního hospodaření (hospodaření se smíšenými 

porosty) může do značné míry ovlivnit rozklad listového opadu a tím ovlivňovat šíření 

patogenu. Samozřejmě to nemůže chorobu zastavit, ale zpomalení rozvoje choroby může 

poskytnout dostatečný čas pro vytvoření přirozené rezistence vůči patogenu a vytvoření 

vhodného managementu v obraně proti nekróze jasanů (Bartha et al. 2017). 

2.22.1. Mikroklima dekompozice opadu 

Rozhodujícími faktory při dekompozici opadu jsou teplota, vlhkost, mikrobiální aktivita 

a chemismus opadu (Couteaux et al. 1995). Obecně nejvíce ovlivňuje rozklad makroklima, ale 

podstatným faktorem je charakter opadu. Lipový opad měl signifikantní vliv na dekompozici 

jasanových řapíků, mírně pozitivní vliv měly dále habrový a ořešákový opad. Pozitivní efekt 

lze vysvětlit různými mechanismy (Bartha et al. 2017). 

Mikroklima může ovlivnit mikrobiální aktivitu v opadu a ovlivnit tak způsob a rychlost 

dekompozice (Couteaux et al. 1995; Zhou et al. 2008). Bartha et al. (2017) předpokládali, že 

při zakrytí listového opadu jasanů jiným materiálem dojde ke zvýšení teploty a vlhkosti a mohlo 

by dojít k navýšení aktivity mikrobů a tím k urychlení rozpadu řapíků jasanu. Ve skutečnosti 

ale nebyly zjištěny významné rozdíly v teplotě a vlhkosti na jednotlivých zkusných plochách. 

Nicméně, zakrytí jasanového opadu může ovlivnit dekompozici i jiným způsobem - dostatečný 

půdní kryt působí jako ochrana pro bezobratlé, kterým se jinak nedaří na holé zemi bez krytu 

(Bartha et al. 2017). Fragmentace řapíků vlivem vyšší aktivity mikrofauny napomáhá 

efektivnějšímu mikrobiálnímu rozkladu (Couteaux et al. 1995) a navíc může mít dokonalejší 

pokrytí povrchu půdy vliv na početnost mikrobiálních populací. Přidaný opad obsahuje i další 

endofytické a epifytické houby, které mohou dále ovlivnit proces rozkladu jasanového listí 

(Bartha et al. 2017; Unterseher et al. 2013). 
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2.22.2. Vztah charakteru opadu k jeho rozkladu 

Charakter opadu je dalším podstatným faktorem ovlivňujícím proces rozkladu, často 

důležitější než klima. Chemické vlastnosti jako je např. počáteční obsah ligninu a dusíku, poměr 

dusíku k uhlíku (C/N) a poměr ligninu k dusíku v zásadě určují proces rozkladu (Cotrufo et al. 

1998; Zhou et al. 2008; Jacob et al. 2010; Rahman et al. 2013). 

Podle literatury je jasanový opad jedním z nejrychleji degradovatelných z 

druhů temperátní zóny opadavých lesů. Je bohatý na vápník, dusík, ale má nízký obsah ligninu, 

nízký poměr C/N a nízký poměr lignin/N (Mitchell et al. 2014). To se ovšem týká samotných 

listů, řapíky listů mají podle rozborů (Bartha et al. 2017) značně odlišné chemické složení: vyšší 

obsah ligninu, vyšší C/N index i lignin/N index a nižší obsah N. Tyto chemické vlastnosti 

způsobují, že jsou řapíky listů více odolné vůči rozkladu a zůstávají tak déle v lesním prostředí. 

Navíc pseudosklerocia tvořená H. fraxineus na infikovaných řapících dále chrání řapík před 

rozkladem. Existují studie, dokladující, že vřeckovýtrusé (Ascomycetes) houby jsou schopné 

zpomalit rozklad obsazeného substrátu prostřednictvím vyloučení sekundárních 

saprotrofických stopkovýtrusých (Bazidiomycetes) hub (Purahong and Hyde 2011). Bartha et 

al. (2017) zjistili, že pokrývání jasanových řapíků listovým opadem jiných druhů podporuje 

jejich rozklad. Domnívají se, že to bylo spíše způsobeno změnou charakteru opadu (chemického 

složení) nežli změnou mikroklimatických podmínek, což byla původní hypotéza (Bartha et al. 

2017). 

Pozitivní efekt druhové diverzity stromů a následně diverzity opadu byl publikován již 

v mnoha studiích (Kominoski et al. 2007; Purahong et al. 2014). Je třeba poznamenat, že vztah 

mezi složením opadu a následným rozkladem je poměrně složitý (Bartha et al. 2017). Mnoho 

autorů publikuje rozdílné výsledky, mnohdy až protichůdné, není tudíž možné definovat žádný 

obecný závěr (Gessner et al. 2010). 

2.22.3. (Bio)Chemická sanace listového opadu 

Hauptmann et al. (2014) publikovali studii týkající se chemické kontroly choroby. Jde o 

osm fungicidů, ovlivňujících růst mycelia a vývoj apotecií in vitro. Zjistili, že fungicid 

„carbendazim“ efektivně inhibuje růst patogenu v podmínkách in vitro, bohužel dosud chybí 

ověření jeho účinků v lesním prostředí. Ve stejné studii testovali účinky močoviny v procesu 

růstu mycelia a vývoje apothecií s velice slibnými výsledky. Užití močoviny je přijatelnější 

nežli fungicidy. Vedle svého přímého účinku na rozvoj patogenu také urychluje rozpad 

listového opadu včetně řapíků, navíc je oproti fungicidům přijatelnější z hlediska 

ekonomického a hlavně ekologického (Hauptmann et al. 2014; Bartha et al. 2017). Z hlediska 

dlouhodobého managementu a minimálních chemických zásahů do přírodního prostředí je 

nejpřijatelnější zakládání smíšených porostů nebo přeměna stávající druhové skladby (Scherer-

Lorenzen et al. 2007; Jactel et al. 2009; Wagner et al. 2014). 

2.23. Alternativní dřeviny 

Mitchell et al. (2014) upozorňují na systémové pojetí hledání alternativních dřevin a 

nalezení druhu, který bude plnit v ekosystému relativně stejné funkce ve srovnatelné kvalitě a 

zároveň bude možné ho úspěšně začlenit do původních společenstev na místo jasanu. Většina 

autorů (Delahaye et al. 2015; Enderle et al. 2017; Heinze et al. 2017; Sioen et al. 2017) se 

samozřejmě shoduje na základním předpokladu, je třeba použít dřeviny podobné ekologické 
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náročnosti v závislosti na stanovištních podmínkách. Je možné porovnat vliv jednotlivých 

dřevin na aspekty ekosystému, ale je velmi těžké posoudit spolupůsobení jednotlivých funkcí 

dohromady (Langenbruch et al. 2012; Vesterdal et al. 2012; Cools et al. 2014). Ellis et al. 

(2012), Pautasso et al. (2013a), Lohmus and Runnel (2014), Mitchell et al. (2014) zmiňují 

problém hledání náhradních dřevin ve smyslu produkce, bez uvažování širších ekologických 

souvislostí. Náhradní druhy budou odlišné v ekosystémovém působení a mohou být spouštěcím 

faktorem nepředstavitelných změn v koloběhu živin a dekompozici listového opadu v 

ekosystému, což může mít postupně vliv na úživnost půdy a tím na složení doprovodných 

rostlinných společenstev. Změna ve společenstvech stromů může mít vliv následně i na ostatní 

druhy ve smyslu nedostatku potravy, hnízdišť, přirozeného prostředí. Obzvláště u druhů 

vázaných na úzký okruh rostlin může mít chřadnutí jasanů vliv až na hranici vyhynutí. 

Vzniklé světliny v zasažených porostech budou vhodným východiskem přirozené 

obnovy (De Haeck et al. 2013). Otázkou zůstává, jaké jsou vhodné náhradní dřeviny na 

uvolněná místa. V inundačních oblastech lužních lesů by se jako vhodná alternativa nabízely 

typické na světlo náročné druhy tvrdého luhu (Quercus sp., Ulmus sp. odolné vůči Ophiostoma 

novo-ulmi), ale právě kvůli jejich náročnosti na světlo nemohou být vhodnou náhradní dřevinou 

v malých kotlících vzniklých po odumřelých jasanech (Heinze et al. 2017). Dosazování 

dlouhověkých světlomilných dřevin do stávajících pozůstatků jasanových porostů by způsobilo 

problémy jak z hlediska biologického (nevhodnost podmínek), tak hlavně z hlediska lesnicko-

hospodářského (obtížné pěstování věkově různorodých porostů v podmínkách lužních lesů). 

Situace by byla i ekonomicky nevýhodná, protože nerovnoměrné rozložení věkových tříd 

porostů by následně vedlo k nízkým výnosům v dalších decenniích.(Delahaye et al. 2015, 

Heinze et al. 2017). Juodvalkis (2003) a Riepšas (2009) uvádějí, že porostní mezery (kotlíky) 

do 50 m2 v mladých porostech a do 100 m2 ve staršíchporostech lze ponechat přirozené obnově, 

pokud jsou větší, tak přistoupit k podsadbám. 

Pro pokrytí porostní půdy na přechodnou dobu, do vytěžení hlavního porostu, se jako 

ochrana před zabuřeněním stanoviště navrhuje použití hybridních klonů rychle rostoucích 

topolů v inundačních oblastech a na sušších stanovištích břízy (Heinze et al. 2017). Výsadba 

větší příměsi Populus sp. (až 50%) s obmýtím 25 let do postižených porostů v luzích by mohla 

alespoň částečně vyřešit hrozící finanční ztrátu (Enderle et al. 2017; Heinze et al. 2017). 

V úvahu přichází několik dalších alternativ pro luhy i ostatní stanoviště: Acer platanoides, 

Juglans nigra, Quercus robur, Platanus x acerifolia (syn. P. x hispanica), Gleditschia 

triacanthos a další. Jiné druhy, např. Tilia sp., Betula pendula, Pyrus pyraster a Prunus avium 

nesnáší časté záplavy, nejsou tudíž do lužních porostů vhodné. Robinia pseudoacacia, 

Ailanthus altissima, Acer negundo, jejichž ekonomická hodnota je diskutována, nejsou 

z hlediska ochrany přírody vhodné, kvůli jejich invazivnímu charakteru (Enderle et al. 2017; 

Heinze et al. 2017). 

Problém s nepůvodními dřevinami nastává v oblastech celoevropské sítě chráněného 

území Natura 2000, do kterého spadá velká část lužních lokalit. V územích Natura 2000 je 

použití nepůvodních dřevin vyloučeno. Další argument proti použití nepůvodních dřevin je 

absence jakýchkoliv lesnicko-hospodářských zkušeností s jejich pěstováním. V neposlední řadě 

je zde nebezpečí, že budou v našich podmínkách napadány nějakým škůdcem, znemožňujícím 

jejich efektivní pěstování. Použití nepůvodních druhů jasanu bude spojeno s určitými 

omezeními. Fraxinus mandshurica vykazuje vyšší odolnost než naše původní druhy, ale i na 
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něm byly nalezeny symptomy H. fraxineus (Drenkhan and Hanso 2010; Drenkhan et al. 2016), 

navíc výrazně trpí pozdními a časnými mrazy, vykazuje nevalnou dřevní produkci a chybí 

jakékoliv zkušenosti s jeho pěstováním v Evropě (Drenkhan et al. 2014). Fraxinus 

pennsylvannica a Fraxinus americana jsou také citlivé na H. fraxineus, i když méně než naše 

druhy (Drenkhan and Hanso 2010; Gross et al 2014a; McKinney et al. 2014). Na F. 

mandshurica a F. americana je prováděn výzkum jejich vlastností v podmínkách střední 

Evropy (Kirisits and Cech 2016). 

Ve vyšších polohách jsou alternativou A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus 

incana, Quercus petraea, Fagus sylvatica. Bohužel jsme svědky nahrazování jasanu jehličnany 

(Picea abies, Larix decidua a Pinus sylvestris) mimo jejich přirozená stanoviště (Heinze et al. 

2017). Podobně Claessens et al. (1999), Hein et al. (2009), Claessens et al. (2010), Sioen et al. 

(2017) doporučují použití A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. glutinosa jako adekvátní 

náhradu za Fraxinus sp. s podobnými ekologickými vlastnostmi. Hemery et al. (2010) 

doporučují B. pendula,protože má podobný charakter obsazování volných ploch jako Fraxinus 

sp. B. pendula má dobrý rozvojový potenciál v kontextu globální změny (Hemery et al. 2010; 

Hynynen et al. 2010). 

Enderle et al. (2017) vypracovali přehled vhodných alternativních druhů s přihlédnutím 

ke stanovištním podmínkám, se zakomponováním výsledků výzkumu dalších autorů 

(Walentowski et al. 2004; Taeger and Kölling 2016; Taeger et al. 2016), viz Tab. 2. 

Mitchell et al. (2016) vypracovali rozsáhlou studii se zaměřením na alternativní dřeviny místo 

jasanu. Přistoupili k problému třemi metodami. Dle posouzení ekosystémových funkcí 

náhradních dřevin (rozklad opadu, tvorba hrabanky a vliv na chemismus půdy) nejlépe 

zastupují jasany A. pseudoplatanus, A. campestre, A. glutinosa, zatímco Fagus sylvatica, 

Q. robur/petraea, Sorbus aucuparia a Prunus avium se jeví jako nejméně vhodné. T. cordata, 

B. pubescens/pendula, Populus tremula jsou hodnoceny jako středně vhodné. Druhou metodou 

bylo posouzení vlivu náhradní dřeviny na biodiverzitu, kde byly nejlépe hodnoceny 

Q. robur/petraea, F. sylvatica, A. pseudoplatanus jako méně vhodné A. glutinosa, 

B. pubescens/pendula, P. tremula, S. aucupariaa jakonejméně vhodné P. avium, T. cordata, 

A. campestre. Z hlediska ekologického – zachování nejvyšší podobnosti náhradních 

společenstev vzhledem k původním, vázaným na jasan, se jako nevhodnější alternativa ukázaly 

Q. robur/petraea, P. tremula, A. pseudoplatanus jako méně vhodné: S. aucuparia, T. cordata, 

F. sylvatica, A. glutinosaa jako nejméně vhodné B. pubescens/pendula. 

Třetím přístupem bylo metoda založená na kombinaci předchozích dvou, kde byly brány 

v potaz ekosystémové funkce i otázka zachování biodiverzity původních společenstev. Třetí 

metodou dospěli autoři k pravděpodobně nejvhodnější alternativě za odumírající jasany: 

A. pseudoplatanus, A. glutinosa, A. campestre. Nejméně vhodné jsou naopak T. cordata, 

F. sylvatica, P. avium. Pro studii byly sohledem na vázané druhy (biodiverzitu) použity údaje 

týkající se Velké Británie, ekosystémové funkce jsou u jasanu stejné pro celou Evropu. Pyatt et 

al. (2001), Perks et al. (2007), Ray et al. (2014) jsou toho názoru, že stejné studie lze provést 

s použitím dané metodiky pro jakoukoliv oblast při použití místních údajů o druzích vázaných 

na jasan. 
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Tab. 2: Alternativní druhy za F. excelsior posuzované na základě tolerance k periodickému zaplavování a jejich 

stanovištních nároků (Enderle et al. 2017) 

1 BaSIS (Taeger et al. 2016a, Taeger et al. 2016b); 2 Walentovski et al. (2004) 

 

  

Lužní lesy Ostatní lesy

Pseudotsuga menziesii 1 x nízká nízké

Picea abies 1 x x střední nízké

Larix decidua 1 x nízká nízké

Pinus sylvestris 1 x x střední nízké

Abies alba 1 x nízká střední

Populus tremula 2 x x vysoká střední

Populus nigra 2 x vysoká vysoké

Salix spp. 2 x vysoká vysoké

Acer pseudoplatanus 1 x x vysoká vysoké

Ulmus glabra 1 x x střední vysoké

Sorbus aucuparia 1 x střední nízké

Sorbus torminalis 1 x nízká vysoké

Acer campestre 1 x x vysoká vysoké

Ulmus minor 2 x x vysoká vysoké

Ulmus laevis 2 x x vysoká střední

Alnus incana 2 x vysoká vysoké

Populus x canescens 2 x vysoká vysoké

Carpinus betulus 1 x střední střední

Sorbus aria 2 x nízká vysoké

Betula pubescens 2 x vysoká nízké

Fagus sylvatica 1 x nízká nízké

Betula pendula 1 x střední nízké

Alnus glutinosa 1 x vysoká střední

Populus alba 2 x vysoká vysoké

Tilia platphyllos 1 x nízká vysoké

Sorbus domestica 1 x nízká vysoké

Acer platanoides 1 x x vysoká vysoké

Quercus robur 1 x x vysoká nízké

Quercus petraea 1 x nízká nízké

Prunus padus 2 x vysoká vysoké

Prunus avium 2 x nízká vysoké

Malus sylvestris 2 x x vysoká vysoké

Pyrus pyraster 2 x x vysoká vysoké

Tilia cordata 1 x vysoká střední

Stanoviště
Druh

Tolerance vůči 

záplavám

Nároky na 

bazické živiny
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3. Materiál a metodika  

3.1. Lokalizace experimentů a metodika  

K výzkumu bylo vybráno celkem 16 lokalit (porostů). Většina z nich (14 porostů) se 

nachází na Moravě, dva porosty se nacházejí ve středních Čechách.  

Na Moravě se jedná o porosty spadající pod následující organizační jednotky LČR: LZ 

Židlochovice (6 lokalit); LS Strážnice (4 lokality); LS Černá Hora (2 lokality). Zbylé dvě 

lokality (Křenovice a Mikulčice) se nachází mimo pozemky spadající pod LČR. Jedná se o 

obecní les obce Křenovice a Lesy Forest-Agro spol. s r.o. Hrušky, přičemž oba porosty jsou 

mimořádně vhodné pro řešení úkolu.  

Ve středních Čechách jsou oba porosty (Karlštejn 1 a 2) v CHKO Český Kras, spadající 

pod LS Nižbor (LČR).  

Metody zjišťování, příp. kategorizace parametrů stromových jedinců na plochách 

(variantách) jsou součástí průběžných zpráv tohoto projektu z minulých let řešení. Metodika 

hodnocení zdravotního stavu jasanů pod vlivem H. fraxineus je podrobně rozvedena také 

v certifikované metodice, kterou publikovali Kučera et al. (2017).  Pro přehlednost a snadnější 

orientaci uvádíme  

- stupnici, podle níž byl hodnocen zdravotní stav stromů,  

- klasifikaci pěstební hodnoty a sociálního postavení stromů,  

- specifikace časování a intenzity provedených pěstebních zásahů. 

 

Stupnice zdravotního stavu stromů jasanu: 
 

1. stupeň: Strom bez zjevného narušení vitality s přirozenou architekturou koruny. Na stromě 

nejsou viditelná žádná poranění či suché větve, vyjma přirozeného vyvětvování 

zastíněných větví v koruně. Nejsou patrné letošní ani loňské podkorní nekrózy. 
 

2. stupeň: Strom bez zjevného narušení vitality s mírně narušenou architekturou koruny. 

Místy se vyskytují suché větve posledního (V.) řádu (do 10 %) především na periferii 

koruny. U starších porostů prosychají větve spíše ve spodní části korun stromů. Nejsou 

viditelné letošní ani loňské podkorní nekrózy. 
 

3. stupeň: Strom s mírně narušenou vitalitou a s narušenou architekturou koruny. Vyskytují 

se suché větve III. řádu (do 10 %) a IV. řádu (do 25 %), především na periferii koruny. U 

starších porostů prosychají větve spíše ve spodní části koruny. Začínají se vyskytovat 

adventivní výhony především na větvích IV. řádu (do 5 %). Na kmeni ani na větvích nejsou 

viditelné letošní podkorní nekrózy, lze pozorovat nekrózy starší. 
 

4. stupeň: Strom se zřetelně narušenou vitalitou a narušenou architekturou koruny. Vyskytují 

se suché větve II. řádu (do 10 %), III. řádu (do 25 %) a IV. řádu (do 50 %). Začíná ústup a 

deformace především periferie koruny, chybí terminální výhon. U starších porostů 

prosychají větve spíše ve spodní části koruny, terminál tedy může zůstat zachován. V 

koruně se vyskytují adventivní výhony především na větvích IV. a III. řádu (do 25 %). Na 

větvích se mohou v malém rozsahu vyskytovat letošní podkorní nekrózy (především u větví 

IV. a III. řádu), na suchých větvích jsou patrné nekrózy z předešlých let. 
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5. stupeň: Strom se zřetelně narušenou vitalitou a silně narušenou architekturou koruny. 

Vyskytují se suché větve II. řádu (do 25 %), III. řádu (do 50 %) a IV. řádu (převážně nad 

50 %). Je zřetelný ústup a deformace především periferie koruny, chybí terminální výhon. 

U starších porostů prosychání prostupuje od spodních částí koruny až k vrcholu, terminál 

je nezřetelný. V koruně se v hojné míře (do 50 %) často vyskytují adventivní výhony 

především na větvích III. a II. řádu. Primární koruna začíná být postupně nahrazována 

korunou sekundární. Na větvích se mohou ve velkém rozsahu vyskytovat letošní podkorní 

nekrózy (objevují se i na bázích větví IV. řádu), na suchých větvích jsou patrné nekrózy z 

předešlých let. 
 

6. stupeň: Strom s výrazně sníženou vitalitou a se zničenou architekturou koruny. Vyskytují 

se suché větve I. řádu (do 10 %), II. řádu (do 25 %), III. řádu (převážně nad 50 %). Větve 

IV. řádu se již v koruně nevyskytují. Koruna je silně zdeformována a zahuštěna v celém 

rozsahu. Je tvořena převážně (nad 50 %) výmladky sekundárního charakteru, které se 

vyskytují už i na větvích I. řádu. Na větvích mohou být ve velkém rozsahu viditelné letošní 

podkorní nekrózy (objevují se i na bázích větví II. řádu), na suchých větvích jsou patrné 

nekrózy z předešlých let. 
 

7. stupeň: Strom s výrazně sníženou vitalitou a s převážně sekundární korunou, tvořenou 

výmladky rostoucími z větví I. a II. řádu a částečně výmladky rostoucími z horní části 

kmene pod úrovní kosterního větvení primární koruny. Korunu tvoří nepravidelné shluky 

výmladků, živé větve IV. a V. řádu se již téměř nevyskytují. Na větvích mohou být ve 

velkém rozsahu viditelné letošní podkorní nekrózy (objevují se i na bázích větví I. řádu a 

na kmeni), na suchých větvích jsou patrné nekrózy z předešlých let. 
 

8. stupeň: Strom se zbytkovou vitalitou, přežívající pouze díky výmladkům na kmeni. Celá 

primární koruna i výmladky na větvích I. řádu odumřely vlivem rozšíření podkorních 

nekróz pod úroveň koruny až na kmen. Na kmenových výmladcích mohou být viditelné 

letošní nekrózy, na suchých větvích a kmeni nekrózy z předešlých let. 
 

9. stupeň: Strom odumřelý vlivem celkového vyčerpání a postupného zhoršování zdravotního 

stavu. Infekce dosáhla báze kmene, kvůli čemuž strom přišel o veškerý asimilační aparát a 

celkově odumřel. Někteří jedinci mohou ještě po omezenou dobu přežívat pomocí 

bazálních výmladků. Někdy může strom odumřít i v některé z dřívějších fází na celkové 

vyčerpání, kdy většinou na jaře nevyraší. 
 

10. stupeň: Odumřelý strom bez vnějších příznaků odumírání v koruně či na kmeni, které by 

mohly být natolik vážné, aby zapříčinily celkové odumření stromu. Pravděpodobná příčina 

odumření stromu vlivem problémů v kořenové části stromu a/nebo napadení lýkohubem 

Hylesinus fraxini. 
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Pěstební hodnota a sociální postavení stromů  
 

Použita byla Jurčova klasifikace, která rozděluje stromy v mlazinách a probírkových porostech 

do tří kategorií a 6 tříd:  
 

Nadúrovňové:  

A1 - předrůstavé kvalitní,  

A2 - předrůstavé ostatní,  

Úrovňové:  

B1 - úrovňové nadějné,  

B2 -úrovňové ostatní (obrostlík, vidličnatý, křivý),  

Podúrovňové:  

C1 - živé,  

C2 - uschlé. 

 

Časování zásahu 
 

Zimní: zásah byl proveden v období mimo vegetační sezónu, obvykle od listopadu do dubna. 
 

Letní: zásah byl proveden v době vegetace, obvykle od května do října. 

 

Intenzita zásahu: 
 

Slabý zásah: zdravotní výběr, při němž byly odstraněny všechny stromy, které byly dle stupnice 

zdravotního stavu hodnoceny stupni  
 

Silný zásah: zdravotní výběr, při němž byly odstraněny všechny stromy, které byly dle stupnice 

zdravotního stavu hodnoceny stupni 5-10. 
 

Extrémně silný zásah: zdravotní výběr, při němž byly odstraněny všechny stromy, které byly  

dle stupnice zdravotního stavu hodnoceny stupni 3-10. 

 

Přehled lokalit a pokusních variant poskytují Tabulky 3 a 4. Konkrétní charakteristiky 

jednotlivých lokalit (porostů), počty a rozvržení pokusních variant s veškerými parametry jsou 

uvedeny v technologických kartách v další části metodiky této zprávy. 
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Tab. 3: Informace o lokalitách (porostech). 

Org. jednotka Lokalita Porost SLT Věk Fáze Dřevinná skladba Vznik Počet variant 

LS Černá Hora Černá hora 1 812D2 3W 24 tyčkovina smíšený JS 7 s KL, LP Přirozená obnova 3 

Černá hora 2 812B2B 3W 24 tyčkovina smíšený JS 7 s KL, LP Přirozená obnova 3 

OL Křenovice Křenovice 103A2 2H 14 tyčkovina čistý JS Umělá obnova 5 + rekonstrukce 

LS Strážnice Strážnice 1 342B04a  1L 10 mlazina čistý JS Umělá obnova 3 

Strážnice 2 318 C 2 1L 16 tyčkovina čistý JS Umělá obnova 6 + rekonstrukce 

Strážnice 3 318 B 1a 1L 8 mlazina čistý JS Přirozená obnova 4 

Strážnice 4 350G01b 1L 19 tyčovina čistý JS Přirozená obnova 3 

LZ Židlochovice Židlochovice 1 237 C1c 1L 13 tyčkovina čistý JS Umělá obnova 5 

Židlochovice 2 2362b 1L 23 tyčovina čistý JS Umělá obnova 5 

Židlochovice 3 238E2a 1L 21 tyčovina smíšený, řada JS a JLM Umělá obnova 5 

Židlochovice 4 226D0 1L 6 mlazina směs JS s DB, TR, LP, KL Umělá obnova 6 

Židlochovice 5 2281B 1L 11 tyčkovina čistý JS Umělá obnova 5 

Židlochovice 6 224C1 1L 11 tyčkovina čistý JS Umělá obnova 3 + rekonstrukce 

LS Nižbor Karlštejn 1 110A02 2D 21 tyčovina smíšený JS 6 s DB, LP, KL Přirozená obnova 3 

Karlštejn 2 108B2 2W 21 tyčovina smíšený JS 7 s DB, LP, HB Přirozená obnova 3 

LHC Mikulčice  Mikulčice Dd4a 1L 40 tyčovina čistý JS Umělá obnova 3 + rekonstrukce 
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Tab. 4: Přehled variant v porostech. 

Lokalita (porost) Varianty zdravotního výběru (plochy) 

Bez zásahu Kontrola Letní/Silný Letní/Slabý Zimní/Silný Zimní/Slabý Extrémně silný 

Černá hora 1 x     x x   

Černá hora 2 x x x       

Křenovice x x x x x   

Strážnice 1 x x x       

Strážnice 2 x x x x x x (letní)  

Strážnice 3 x     x x x (zimní)  

Strážnice 4 x     x x   

Židlochovice 1 x x x x x   

Židlochovice 2 x x x x x   

Židlochovice 3 x x x x x  

Židlochovice 4 x x x x x  

Židlochovice 5 x x x x x   

Židlochovice 6 x x x       

Karlštejn 1 x x x       

Karlštejn 2 x x x       

Mikulčice x     2x   x (zimní)  
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3.2. Časový přehled řešení projektu 

3.2.1. Zima 2015/2016: 

 výběr zájmových oblastí a porostů (lokalit)  

 vyznačení a založení variant zimních zásahů: označení, měření d1,3 stromů, 

pěstitelská klasifikace, hodnocení intenzity chřadnutí jednotlivých stromů ve 

variantách  

 provedení zimních zásahů v únoru až dubnu 2016  

3.2.2. Léto 2016: 

 založení variant letních zásahů, označení, měření d1,3 stromů, pěstitelská klasifikace, 

hodnocení intenzity chřadnutí jednotlivých stromů ve variantách,  

 provedení letních zásahů v srpnu až září 2016.  

3.2.3. Podzim 2016: 

 identifikace dodatečných porostů LS Nižbor (Karštejn 1 a 2) a LZ 

Židlochovice (Židlochovice 6), 

 vyznačení a založení variant zimních zásahů 2016/2017: označení, měření d1,3 

stromů, pěstitelská klasifikace, hodnocení intenzity chřadnutí jednotlivých stromů 

ve variantách. 

3.2.4. Zima 2016-2017: 

 příprava ploch (variant) se silnými zásahy k zahájení rekonstrukcí: Židlochovice 6, 

Strážnice 3, Křenovice, 

 výsadby dřevin na plochách: dub, habr, lípa, třešeň, javor klen. 

3.2.5. Letní sezóna 2017: 

 obnova značení hranic ploch (Stražnice, Židlochovice). Obnova číslování všech 

stromů na plochách z přirozené obnovy Černá hora a Strážnice, 

 hodnocení poškození. 

3.2.6. Podzim 2017: 

 výběr nového porostu k doplňkovému šetření – Břeclavsko (soukromý vlastník), 

 příprava a založení ploch a variant. 

3.2.7. Zimní období 2017-2018: 

 zimní hodnocení zdravotního stavu všech variant  

 obnova značení hranic ploch, řad a podle potřeby i jednotlivých stromů 

3.2.8. Jaro a léto 2018: 

 jarní hodnocení zdravotního stavu  

o pozn.: Uskutečnilo se v květnu-červnu, což koliduje s termínem ukončení 

projektu. 

 vylepšení podsadeb ploch se silnými zásahy se zahájenou rekonstrukcí, výsadba na 

nových plochách 

 zakončení projektu a plánovaní závěrečného semináře spojeného s terénní exkurzí.  
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3.3. Charakteristiky jednotlivých ploch (karty porostů na výzkumných lokalitách) 

3.3.1. Technologická karta lokality Černá Hora 1 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Černá Hora, polesí Sloup 

GPS: N 49°23.79800', E 16°44.11533' 

Název porostu: 812D2 Nadmořská výška: 507 m n. m. SLT: 3W Věk: 24 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 40, Kl 30, LP 30 

Podrobná data o experimentální ploše 

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, zimní/silná, zimní/ slabá) 

Celkem zhodnoceno 339 jasanů a 600 jedinců ostatních dřevin 

Varianta 
Plocha 

(m2) 

Počet 
JS 
(ks) 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 696 124 5,4 5,4 6,5 6,8 Kontrola bez zás. 

Zimní/silná 570 113 5,2 3,3 5,5 6,0 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 809 102 5,4 4,3 5,8 6,3 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
2016 před zásahem 2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 4. 1.   3. 1.  3. 1. 14. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení dřevin 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS OST JS OST JS OST JS OST (JS) (JS) 

Kontrola 124 263 32 68 0 0 124 263 0 5,5 5,5 

Zimní/silná 113 170 40 60 61 0 52 170 54 6,6 7,4 

Zimní/slabá 102 167 38 62 29 0 73 167 28 6,5 6,9 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově    9,2 7,1 6,5 6,2 5,7 5,0 4,9 2,2 6,0 

Zimní/silná   9,6 7,0 5,5 5,3 5,3 4,2 2,9 2,3 6,1 

Zimní/slabá   8,9 7,6 7,0 6,6 5,4 5,7 5,2 1,8 5,8 

Zimní/silná     6,5 7,2 7,4 6,4 5,3 5,1   6,2 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    8 59 72 67 53 34 9 4 33 339 

Zimní/silná   3 14 26 30 26 11 1 3 10 124 

Zimní/slabá   5 24 23 23 11 8 6 1 12 113 

Zimní/silná     21 23 14 16 15 2   11 102 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    8 59 71 44 42 11 1 3 10 249 

Zimní/silná   3 14 26 30 26 11 1 3 10 124 

Zimní/slabá   5 24 23             52 

Zimní/silná     21 22 14 16         73 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    3 27 53 39 33 19 19 18 38 249 

Zimní/silná   2 9 16 21 20 10 14 12 20 124 

Zimní/slabá   1 10 18 5 3 3 1   11 52 

Zimní/silná     8 19 13 10 6 4 6 7 73 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    3 28 47 26 32 17 11 39 46 249 

Zimní/silná   1 8 19 14 19 11 11 20 21 124 

Zimní/slabá   2 12 14   4 1   3 16 52 

Zimní/silná     8 14 12 9 5   16 9 73 
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3.3.2. Technologická karta lokality Černá Hora 2 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy 
Organizační jednotka: LS Černá Hora, polesí: Sloup, 

GPS: N 49°23.94300', E 16°44.14817' 

Název porostu: 812B2b Nadmořská výška: 492 m n. m. SLT: 3W Věk: 24 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 40, Kl 30, LP 30 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, letní/silná, letní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 316 jasanů a 120 jedinců ostatních dřevin 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 272 100 6,2 6,2 6,8 7,3 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 726 111 5,7 3,7 4,4 4,6 Letní/silný VIII.16 

Letní/slabá 368 105 5,7 4,4 4,7 5,3 Letní/slabý VIII.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

17. 2.  15. 2.  16. 2.  15. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení dřevin 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS OST JS OST JS OST JS OST (JS) (JS) 

Kontrola 100 65 61 39 0 0 100 65 0 3,7 3,7 

Letní/silná 111 25 82 18 73 0 38 25 66 4,3 5,2 

Letní/slabá 105 30 78 22 35 0 70 30 33 4,6 5,0 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově    9,0 6,0 4,6 4,2 4,0 3,7 1,6 2,3 4,5 

Kontrola     5,5 4,8 3,8 3,8 3,6 1,3 1,9 3,3 

Letní/silná   9,8 6,1 4,7 4,2 3,5 3,3 1,9 2,5 5,0 

Letní/slabá   8,2 6,0 4,5 4,8 4,9 3,9 1,7 2,7 5,0 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    2 22 76 69 49 33 6 23 36 316 

Kontrola     3 19 23 22 8 2 11 12 100 

Letní/silná   1 9 28 28 14 10 2 6 13 111 

Letní/slabá   1 10 29 18 13 15 2 6 11 105 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    2 22 76 40 35 8 2 11 12 208 

Kontrola     3 19 23 22 8 2 11 12 100 

Letní/silná   1 9 28             38 

Letní/slabá   1 10 29 17 13         70 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    1 20 62 39 26 15 12 15 18 208 

Kontrola     4 15 12 16 12 12 15 14 100 

Letní/silná     9 21 5         3 38 

Letní/slabá   1 7 26 22 10 3     1 70 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    1 25 49 35 16 16 9 27 30 208 

Kontrola     6 12 8 9 14 9 25 17 100 

Letní/silná     11 15 8         4 38 

Letní/slabá   1 8 22 19 7 2   2 9 70 
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3.3.3. Technologická karta lokality Křenovice 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy 
Organizační jednotka: Obecní les, Křenovice, 

GPS: N 49°9.40853', E 16°49.27097' 

Název porostu: 103A2 Nadmořská výška: 208 m n. m. SLT: 2H Věk: 14 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 628 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 303 76 6,4 6,4 6,5 6,7 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 426 108 5,9 3,7 3,6 3,6 Léto silný IX.16 

Letní/slabá 428 88 5,9 4,4 4,9 5,2 Léto slabý IX.16 

Zimní/silná 524 198 5,9 3,8 3,8 3,8 Zima silný III.16 

Zimní/slabá 320 158 5,6 4,6 4,8 5,1 Zima slabý III.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
2016 před zásahem 2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 15. 2.  16. 2. 15. 2.  27. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení dřevin 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 z

ás
ah

u
 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 76 100 0 76 0 10,1 10,1 

Letní/silná 108 100 79 29 73 9,7 12,1 

Letní/slabá 88 100 34 54 39 10,7 12,5 

Zimní/silná 198 100 150 48 76 10,3 13,7 

Zimní/slabá 158 100 52 106 33 10,1 11,3 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově      13,9 12,7 10,8 9,9 8,3 6,8 7,0 8,4 

Kontrola     15,4 13,5 11,5 9,2 8,4 7,4 8,6 6,8 

Letní/silná     12,9 11,8 11,1 9,4 7,3 6,8 7,0 7,9 

Letní/slabá     15,0 13,0 11,6 10,1 8,7 5,1 5,8 9,2 

Zimní/silná     16,1 12,9 10,6 9,6 8,5 6,8 6,3 8,9 

Zimní/slabá     11,5 12,5 10,1 10,9 8,1 7,3 6,7 9,0 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově      50 127 136 87 99 52 43 34 628 

Kontrola     4 14 16 8 7 12 7 8 76 

Letní/silná     8 21 25 15 12 11 13 3 108 

Letní/slabá     11 18 15 10 16 6 3 9 88 

Zimní/silná     12 36 49 32 37 13 8 11 198 

Zimní/slabá     15 38 31 22 27 10 12 3 158 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově      50 127 62 40 7 12 7 8 313 

Kontrola     4 14 16 8 7 12 7 8 76 

Letní/silná     8 21             29 

Letní/slabá     11 18 15 10         54 

Zimní/silná     12 36             48 

Zimní/slabá     15 38 31 22         106 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    2 66 81 71 35 28 10 9 11 313 

Kontrola     6 11 13 5 15 9 9 8 76 

Letní/silná     13 14 2           29 

Letní/slabá   1 7 15 13 11 7       54 

Zimní/silná   1 22 17 7         1 48 

Zimní/slabá     18 24 36 19 6 1   2 106 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    6 59 73 64 39 31 13 14 14 313 

Kontrola   1 7 9 8 9 8 12 13 9 76 

Letní/silná     14 13 2           29 

Letní/slabá   1 7 10 13 11 11     1 54 

Zimní/silná   3 18 17 9         1 48 

Zimní/slabá   1 13 24 32 19 12 1 1 3 106 
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3.3.4. Technologická karta lokality Strážnice 1 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Strážnice, polesí: Bzenec, 

GPS: N 48°55.96967', E 17°18.22500' 

Název porostu: 342B04a Nadmořská výška: 198 m n. m. SLT: 1L Věk: 10 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: mlazina Zastoupení dřevin: JS 100 

 Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, letní/silná, letní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 292 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 556 94 4,6 4,6 5,1 5,6 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 509 100 4,7 3,3 3,8 4,0 Letní/silný VIII.16 

Letní/slabá 463 98 5,2 3,8 4,5 5,1 Letní/slabý VIII.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

1. 2.   6. 2.  2. 2. 28. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 94 100 0 94 0 5,3 5,3 

Letní/silná 100 100 44 56 44 5,0 6,4 

Letní/slabá 98 100 34 64 35 4,6 5,6 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově 8,3 7,0 6,8 5,7 3,6 3,4 3,0 2,2 2,0 4,2 

Kontrola   8,7 6,9 5,3 3,5 4,5 3,4 2,0 1,8 5,6 

Letní/silná   6,1 6,7 6,0 3,4 3,2 3,3 2,7 2,7 4,0 

Letní/slabá 8,3 5,0 6,8 5,8 4,0 2,8 2,9 1,8 1,7 4,0 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 15 89 59 41 19 25 16 18 9 292 

Kontrola   7 30 24 9 5 5 5 8 1 94 

Letní/silná   4 33 19 20 8 4 5 4 3 100 

Letní/slabá 1 4 26 16 12 6 16 6 6 5 98 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 15 88 59 21 11 5 5 8 1 214 

Kontrola   7 30 24 9 5 5 5 8 1 94 

Letní/silná   4 33 19             56 

Letní/slabá 1 4 25 16 12 6         64 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  3 16 70 47 23 16 11 3 17 8 214 

Kontrola 1 8 21 19 13 4 8 1 17 2 94 

Letní/silná   5 26 18 4         3 56 

Letní/slabá 2 3 23 10 6 12 3 2   3 64 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  10 17 41 45 33 13 12 2 25 16 214 

Kontrola 4 8 11 14 19 4 6 2 21 5 94 

Letní/silná 3 5 19 16 8         5 56 

Letní/slabá 3 4 11 15 6 9 6   4 6 64 
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3.3.5. Technologická karta lokality Strážnice 2 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Strážnice, polesí: Kostelany, 

GPS: N 49°1.85650', E 17°24.69250' 

Název porostu: 318C2 Nadmořská výška: 187 m n. m. SLT: 1L Věk: 16 let 

Obnova porostu: 
Umělá 

Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
6 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá, letní/extra silná) 

Celkem zhodnoceno 826 jasanů 

Varianta 
Plocha 
(m2) 

Počet 
JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a intenzita 

zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 269 101 4,8 4,8 5,5 5,7 Kontrola bez zás. 

Letní/extra silná 623 279 5,6 2,0 1,8 1,9 Letní/.ex.sil. VIII.16 

Letní/silná 318 115 4,9 3,3 3,7 4,1 Letní/silný VIII.16 

Letní/slabá 318 102 4,9 4,2 4,6 4,7 Letní/slabý VIII.16 

Zimní/silná 269 119 5,2 3,3 3,8 3,7 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 293 110 5,1 4,1 5,1 5,2 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

2. 2.  7. 2.   5. 2. 29. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 
d

1
,3

p
ře

d
  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 100 100 0 100 0 8,8 8,8 

Letní/extra silná 277 100 254 12 92 8,8 13,2 

Letní/silná 113 100 61 52 54 8,5 10,3 

Letní/slabá 97 100 20 77 21 9,0 9,8 

Zimní/silná 119 100 68 50 57 8,3 11,3 

Zimní/slabá 107 100 24 83 22 9,0 10,1 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově  9,3 13,0 11,8 10,0 8,5 7,0 5,5 3,7 5,5 6,9 

Kontrola   11,7 10,7 9,5 7,9 6,8 6,9 5,4 6,6   

Letní/extra silná   14,1 12,4 10,3 9,4 7,4 5,3 3,8 5,1 6,7 

Letní/silná   11,7 11,9 8,6 8,4 7,3 6,0 3,0 5,9   

Letní/slabá   13,5 12,4 10,6 8,4 5,7 5,1 4,9 7,5 7,0 

Zimní/silná 9,3 13,5 11,7 10,1 7,7 6,5 4,7 2,9 3,2 7,9 

Zimní/slabá   13,8 11,4 10,7 8,4 7,1 5,1 3,3 5,5 6,7 
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Četnosti jasanů v jednotlivýchstupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 54 144 164 151 95 68 41 44 51 813 

Kontrola   10 20 21 21 9 8 3 8   100 

Letní/extra silná   13 49 52 43 28 24 18 16 34 277 

Letní/silná   10 18 24 25 15 8 5 8   113 

Letní/slabá   7 16 18 27 9 11 3 5 1 97 

Zimní/silná 1 7 20 23 22 18 7 7 6 8 119 

Zimní/slabá   7 21 26 13 16 10 5 1 8 107 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 53 94 112 61 34 8 3 8   374 

Kontrola   10 20 21 21 9 8 3 8   100 

Letní/extra silná   12                 12 

Letní/silná   10 18 24             52 

Letní/slabá   7 16 18 27 9         77 

Zimní/silná 1 7 19 23             50 

Zimní/slabá   7 21 26 13 16         83 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  10 48 66 87 59 41 28 3 13 20 375 

Kontrola 2 9 8 20 15 14 11 2 13 6 100 

Letní/extra silná 4 7 2               13 

Letní/silná 1 9 17 16 6 1       2 52 

Letní/slabá   7 16 15 13 18 6 1   1 77 

Zimní/silná 2 10 12 11 12 1       2 50 

Zimní/slabá 1 6 11 25 13 7 11     9 83 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  17 34 69 80 62 42 24 5 16 26 375 

Kontrola 4 7 9 17 13 16 7 4 14 9 100 

Letní/extra silná 5 5 2 1             13 

Letní/silná 1 7 18 11 7 3 1 1   3 52 

Letní/slabá 2 3 14 16 19 15 5   1 2 77 

Zimní/silná 3 7 14 14 9 1       2 50 

Zimní/slabá 2 5 12 21 14 7 11   1 10 83 
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3.3.6. Technologická karta lokality Strážnice 3 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Strážnice, polesí: Kostelany, 

GPS: N 49°1.98967', E 17°24.97417' 

Název porostu: 318B1a Nadmořská výška: 181 m n. m. SLT: 1L Věk: 8 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: mlazina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
4 varianty (kontrola, zimní/extra silná, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 560 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a intenzita 

zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 363 110 5,1 5,1 5,2 5,5 Kontrola bez zás. 

Zimní/extra silná 449 188 4,7 2,0 2,1 2,4 Zimní/ex.sil. II.16 

Zimní/silná 402 134 5,0 3,2 3,2 3,8 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 401 124 5,8 4,3 4,5 5,4 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 3. 2.   8. 2. 6. 2.  30. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení 
jasanu (%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 110 100 0 110 0 3,3 3,3 

Zimní/extra silná 188 100 162 26 86 3,3 4,3 

Zimní/silná 134 100 69 65 51 3,0 3,7 

Zimní/slabá 124 100 52 72 42 2,6 3,2 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 
 d1,3 
(cm) 

 d1,3 
(cm) 

 d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově  4,5 4,3 3,8 3,4 2,9 2,7 2,5 1,7 2,2 2,9 

Kontrola   1,8 4,1 3,8 2,7 2,8 3,0 1,6 5,2 3,0 

Zimní/extra silná 4,8 4,3 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,3 2,0   

Zimní/silná 4,2 4,3 4,0 3,2 2,6 2,4 1,8 1,6 2,0 2,8 

Zimní/slabá   4,4 3,4 3,3 3,2 2,5 2,1 1,5 1,5 2,8 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  2 42 107 112 75 66 65 47 33 7 556 

Kontrola   1 23 32 16 11 12 10 3 2 110 

Zimní/extra silná 1 25 39 36 26 22 21 8 10   188 

Zimní/silná 1 12 28 24 20 15 11 10 11 2 134 

Zimní/slabá   4 17 20 13 18 21 19 9 3 124 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  2 42 68 76 29 29 12 10 3 2 273 

Kontrola   1 23 32 16 11 12 10 3 2 110 

Zimní/extra silná 1 25                 26 

Zimní/silná 1 12 28 24             65 

Zimní/slabá   4 17 20 13 18         72 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  4 32 76 72 28 29 14 5 9 4 273 

Kontrola 2   28 24 13 14 11 5 9 4 110 

Zimní/extra silná 1 21 4               26 

Zimní/silná 1 9 29 26             65 

Zimní/slabá   2 15 22 15 15 3       72 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  2 30 61 58 40 29 14 10 13 16 273 

Kontrola   1 20 22 21 14 7 9 12 4 110 

Zimní/extra silná   17 8 1             26 

Zimní/silná 2 8 21 23 5 2     1 3 65 

Zimní/slabá   4 12 12 14 13 7 1   9 72 
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3.3.7. Technologická karta lokality Strážnice 4 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Strážnice, polesí: Petrov, 

GPS: N 48°53.68917', E 17°15.34650' 

Název porostu: 350G01b Nadmořská výška: 168 m n. m. SLT: 1L Věk: 19 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčovina Zastoupení dřevin: JS 100 

 Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 379 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 771 173 5,5 5,5 5,8 6,1 Kontrola bez zás. 

Zimní/silná 455 101 5,8 3,6 3,7 4,0 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 386 105 5,8 3,9 4,4 4,9 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 4. 2.   9. 2.   7. 2. 31. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 173 100 0 173 0 9,2 9,2 

Zimní/silná 101 100 69 32 68 9,2 13,1 

Zimní/slabá 105 100 40 65 38 8,0 9,1 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově  14,4 14,6 12,2 10,7 8,6 7,2 5,5 5,7 7,0 7,2 

Kontrola   15,0 12,4 10,7 9,6 7,7 5,6 5,6 7,2 8,0 

Zimní/silná   15,0 13,1 12,8 8,5 7,5 6,5 5,9 7,5 7,0 

Zimní/slabá 14,4 13,6 11,3 9,0 6,4 5,5 3,6 5,7 2,7 6,9 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 18 53 70 64 43 48 19 27 36 379 

Kontrola   10 27 25 31 22 27 7 16 8 173 

Zimní/silná   2 10 20 21 13 13 8 9 5 101 

Zimní/slabá 1 6 16 25 12 8 8 4 2 23 105 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 18 53 70 42 28 27 7 16 8 270 

Kontrola   10 27 25 31 22 27 7 16 8 173 

Zimní/silná   2 10 20             32 

Zimní/slabá 1 6 16 25 11 6         65 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 12 52 58 53 24 20 10 27 13 270 

Kontrola   8 21 31 31 18 17 10 26 11 173 

Zimní/silná     16 9 7           32 

Zimní/slabá 1 4 15 18 15 6 3   1 2 65 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  2 11 34 60 55 32 14 8 36 18 270 

Kontrola 1 8 14 28 32 25 11 8 32 14 173 

Zimní/silná   1 8 14 7 2         32 

Zimní/slabá 1 2 12 18 16 5 3   4 4 65 
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3.3.8. Technologická karta lokality Židlochovice 1 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Vranovice, 

GPS: N 48°57.23043', E 16°36.91915' 

Název porostu: 237 
C1c 

Nadmořská výška: 180 m n. m. SLT: 1L Věk: 13 let 

Obnova porostu: 
Umělá 

Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 100 

 Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 489 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 457 78 5,1 5,1 6,3 6,3 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 425 98 5,2 3,3 4,6 4,6 Letní/silný IX.16 

Letní/slabá 408 82 5,6 3,4 4,1 4,2 Letní/slabý IX.16 

Zimní/silná 404 119 5,3 3,3 4,2 4,1 Zimní/silný III.16 

Zimní/slabá 425 112 5,3 3,6 4,5 4,5 Zimní/slabý III.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 25. 1. 23. 1.   23. 1. 17. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 78 100 0 79 0 7,5 7,5 

Letní/silná 98 100 45 54 45 6,9 8,5 

Letní/slabá 82 100 28 55 34 7,3 8,5 

Zimní/silná 119 100 51 68 43 6,9 8,1 

Zimní/slabá 112 100 33 79 29 6,8 7,5 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově  14,2 10,1 8,5 7,3 5,9 5,8 5,4 3,8 4,2 5,5 

Kontrola 14,2 10,9 8,7 7,6 5,4 5,1 6,4   5,0 5,7 

Letní/silná   10,4 9,0 7,3 5,4 6,5 4,7 2,0 3,9 5,2 

Letní/slabá   10,2 8,5 7,9 7,0 5,4 3,8   7,0 5,3 

Zimní/silná   10,5 8,1 7,4 5,9 5,5 4,6   3,9 5,5 

Zimní/slabá   9,1 8,2 6,5 6,0 6,1 5,2 4,3 3,4 6,0 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 50 126 94 50 26 13 5 33 91 489 

Kontrola 1 12 17 13 9 3 5   6 12 78 

Letní/silná   6 27 21 12 6 2 1 11 12 98 

Letní/slabá   11 19 14 8 2 1   2 25 82 

Zimní/silná   7 34 27 11 8 3   5 24 119 

Zimní/slabá   14 29 19 10 7 2 4 9 18 112 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově  1 50 124 94 26 12 5   6 12 330 

Kontrola 1 12 17 13 9 3 5   6 12 78 

Letní/silná   6 27 21             54 

Letní/slabá   11 18 14 7 2         52 

Zimní/silná   7 33 27             67 

Zimní/slabá   14 29 19 10 7         79 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    3 114 87 52 14 13 4 8 35 330 

Kontrola   1 17 10 12 5 5 1 8 19 78 

Letní/silná   1 20 17 8   1     7 54 

Letní/slabá     29 10 7 1 2     3 52 

Zimní/silná     28 22 9 2 2 1   3 67 

Zimní/slabá   1 20 28 16 6 3 2   3 79 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově    5 114 84 51 16 11 4 11 34 330 

Kontrola   1 16 10 12 6 5 1 9 18 78 

Letní/silná   1 19 16 10     1   7 54 

Letní/slabá     26 13 6 2 2     3 52 

Zimní/silná     30 23 7 2 1   1 3 67 

Zimní/slabá   3 23 22 16 6 3 2 1 3 79 
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3.3.9. Technologická karta lokality Židlochovice 2 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Vranovice, 

GPS: N 48°57.15287', E 16°36.48978' 

Název porostu: 2362 b Nadmořská výška: 178 m n. m. SLT: 1L Věk: 23 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: tyčovina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 554 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 338 49 5,8 5,8 6,7 7,2 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 614 166 5,8 3,6 4,0 4,4 Letní/silný IX.16 

Letní/slabá 586 96 6,3 4,3 5,2 5,9 Leltní/slabý IX.16 

Zimní/silná 523 148 5,7 3,4 4,5 4,6 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 576 85 6,1 4,6 6,0 6,6 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

26. 1.   24. 1.  24. 1. 18. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 49 100 0 49 0 10,8 10,8 

Letní/silná 166 100 107 59 64 10,0 13,2 

Letní/slabá 96 100 49 53 48 9,2 10,6 

Zimní/silná 148 100 99 52 66 12,0 15,6 

Zimní/slabá 85 100 39 49 44 12,3 14,0 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdrav. stavu 
(ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   16,6 14,8 12,9 11,6 9,8 9,1 8,1 7,9 10,3 

Kontrola   13,7 15,4 12,7 11,1 7,8 10,0 7,9 9,5   

Letní/silná   17,4 14,6 12,2 9,7 8,9 7,5 7,5 7,6 8,5 

Letní/slabá   13,0 12,5 10,8 10,2 7,9 7,7 7,9 6,4 9,5 

Zimní/silná   18,1 16,4 14,4 11,9 10,9 10,3 8,7 7,5 12,9 

Zimní/slabá   20,0 15,3 13,4 15,0 12,0 11,2 9,0 10,8 10,1 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   15 65 90 69 74 90 67 55 19 544 

Kontrola   3 6 8 5 7 7 6 7   49 

Letní/silná   4 17 38 16 22 26 23 19 1 166 

Letní/slabá   2 14 8 13 11 16 12 10 10 96 

Zimní/silná   4 20 25 23 21 26 11 14 4 148 

Zimní/slabá   2 8 11 12 13 15 15 5 4 85 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   15 65 88 30 30 7 6 7   248 

Kontrola   3 6 8 5 7 7 6 7   49 

Letní/silná   4 17 37             58 

Letní/slabá   2 14 8 13 10         47 

Zimní/silná   4 20 24             48 

Zimní/slabá   2 8 11 12 13         46 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   9 34 64 47 39 22 10 13 10 248 

Kontrola   1   9 8 5 5 5 13 3 49 

Letní/silná   3 18 22 10 3 1 1     58 

Letní/slabá   3 4 11 6 15 5 2   1 47 

Zimní/silná   2 9 14 15 4 3     1 48 

Zimní/slabá     3 8 8 12 8 2   5 46 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 3 8 32 47 43 34 24 12 24 21 248 

Kontrola   1   3 10 5 5 3 19 3 49 

Letní/silná 2 3 15 16 8 9   2   3 58 

Letní/slabá   3 4 8 5 10 8 2 1 6 47 

Zimní/silná 1 1 10 14 14 2 2 1 2 1 48 

Zimní/slabá     3 6 6 8 9 4 2 8 46 
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3.3.10. Technologická karta lokality Židlochovice 3 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Vranovice, 

GPS: N 48°56.41998', E 16°36.28412' 

Název porostu: 238E2a Nadmořská výška: 179 m n. m. SLT: 1L Věk: 21 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: tyčovina Zastoupení dřevin: JS 60, JLM 40 

Podrobná data o experimentální ploše 

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 5516 jasanů a 372 jilmů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 687 72 5,7 5,7 6,1 6,3 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 1111 139 5,5 3,8 4,0 4,3 Letní/silný IX.16 

Letní/slabá 866 96 5,5 4,4 4,9 5,4 Letní/slabý IX.16 

Zimní/silná 1121 107 6,0 3,9 3,9 4,4 Zimní/silný III.16 

Zimní/slabá 867 102 5,6 4,3 4,4 4,4 Zimní/slabý III.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 2018 závěrečné  

 27. 1. 25. 1.   25. 1. 21. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Židlochovice 3 

Původní počet 
dřevin 

Zastoupení dřevin 
(%) 

Odstraněné dřeviny 
počet dřevin po 

zásahu 
Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JLM JS JLM JS JLM JS JLM (JS) (JS) 

Kontrola 72 44 63 37 0 0 72 37 0 16,7 16,7 

Letní/silná 139 85 62 38 87 0 52 85 63 15,8 20,5 

Letní/slabá 96 89 52 48 27 0 69 89 28 15,9 18,2 

Zimní/silná 107 74 59 41 79 0 28 41 74 15,5 21,2 

Zimní/slabá 102 80 57 43 44 0 58 43 43 15,7 18,4 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdrav stavu 
(ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   21,2 19,9 20,1 17,2 15,9 12,7 8,6 10,9 10,9 

Kontrola   20,5 18,2 20,0 18,9 15,0 15,4 10,3 13,9   

Letní/silná     20,6 20,5 16,7 15,5 10,1 4,4 10,4 11,0 

Letní/slabá   22,4 20,2 20,0 17,2 15,5 11,7 8,1 7,4 9,9 

Zimní/silná     24,8 20,9 16,2 15,9 12,3 11,8 10,0 17,8 

Zimní/slabá   20,8 19,2 17,9 18,0 17,5 13,4 9,4 12,6   
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Četnosti jasanů v jednotlivýchstupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   9 48 113 100 71 88 44 27 16 516 

Kontrola   1 6 13 16 13 12 6 5   72 

Letní/silná     13 39 34 18 11 12 5 7 139 

Letní/slabá   3 12 23 17 14 11 4 4 8 96 

Zimní/silná     2 26 21 11 28 10 8 1 107 

Zimní/slabá   5 15 12 12 15 26 12 5   102 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   9 48 113 44 42 12 6 5   279 

Kontrola   1 6 13 16 13 12 6 5   72 

Letní/silná     13 39             52 

Letní/slabá   3 12 23 17 14         69 

Zimní/silná     2 26             28 

Zimní/slabá   5 15 12 11 15         58 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   5 43 86 71 40 15 8 6 5 279 

Kontrola   1 3 10 15 16 12 6 6 3 72 

Letní/silná   1 16 21 12 2         52 

Letní/slabá     6 21 24 12 3 2   1 69 

Zimní/silná   2 7 12 7           28 

Zimní/slabá   1 11 22 13 10       1 58 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   4 41 69 79 35 20 7 13 11 279 

Kontrola     3 8 19 12 11 6 9 4 72 

Letní/silná   2 13 16 16 3       2 52 

Letní/slabá     7 14 18 16 7 1 4 2 69 

Zimní/silná   1 7 11 6   1     2 28 

Zimní/slabá   1 11 20 20 4 1     1 58 
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3.3.11. Technologická karta lokality Židlochovice 4 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Iváň, 

GPS: N 48°55.40185', E 16°34.39960' 

Název porostu: 226D0 Nadmořská výška: 173 m n. m. SLT: 1L Věk: 6 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: mlazina Zastoupení dřevin: JS 40, LP 20, KL 20, DB 10, TR 10, 

 Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 560 jasanů a 1062 jedinců ostatních dřevin 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 448 128 4,4 4,4 5,1 5,7 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 446 122 4,5 3,2 3,3 3,4 Letnísilný VIII.16 

Letní/slabá 376 117 4,1 3,5 4,4 5,0 Letní/slabý VIII.16 

Zimní/silná 352 98 4,3 3,1 3,1 3,3 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 287 95 4,2 3,6 4,0 4,4 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

28. 1.  26. 1.   26. 1. 22. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Židlochovice 4 

Původní počet 
dřevin 

Zastoupení dřevin 
(%) 

Odstraněné dřeviny 
počet dřevin po 

zásahu 
Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS OST JS OST JS OST JS OST (JS) (JS) 

Kontrola 128 238 35 65 0 0 128 238 0 2,0 2,0 

Letní/silná 122 246 33 67 46 0 76 246 38 1,8 2,1 

Letní/slabá 117 211 36 64 14 0 103 211 12 1,8 1,9 

Zimní/silná 98 220 31 69 37 0 61 220 38 1,9 2,2 

Zimní/slabá 95 147 39 61 15 0 80 147 16 1,8 1,9 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   1,7 2,3 2,1 1,6 1,9 1,4 0,9 0,9 1,1 

Kontrola   2,0 2,3 2,1 1,7 1,9 1,3 0,5 0,6 2,3 

Letní/silná   2,3 2,0 2,0 2,1 1,8 1,3 0,8 1,2   

Letní/slabá   1,3 2,3 2,0 1,5 1,5 1,2 1,1 0,4 0,6 

Zimní/silná   1,3 2,9 2,3 1,6 1,8 1,7 1,0 1,1 0,5 

Zimní/slabá   1,8 2,1 1,8 1,6 2,3 1,4 0,9 0,9   
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   73 158 128 68 52 43 23 12 3 560 

Kontrola   11 31 36 18 17 10 2 2 1 128 

Letní/silná   14 35 27 8 14 10 9 5   122 

Letní/slabá   17 41 21 20 4 7 4 2 1 117 

Zimní/silná   19 19 23 13 11 7 3 2 1 98 

Zimní/slabá   12 32 21 9 6 9 5 1   95 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   73 158 128 47 27 10 2 2 1 448 

Kontrola   11 31 36 18 17 10 2 2 1 128 

Letní/silná   14 35 27             76 

Letní/slabá   17 41 21 20 4         103 

Zimní/silná   19 19 23             61 

Zimní/slabá   12 32 21 9 6         80 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 18 70 117 85 57 39 24 17 12 9 448 

Kontrola 2 14 19 24 20 11 15 7 11 5 128 

Letní/silná 3 16 26 22 5 4         76 

Letní/slabá 4 13 31 16 10 11 6 7 1 4 103 

Zimní/silná 6 17 16 10 9 3         61 

Zimní/slabá 3 10 25 13 13 10 3 3     80 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 45 44 65 90 87 31 20 14 37 15 448 

Kontrola 5 9 10 17 30 12 12 6 21 6 128 

Letní/silná 11 11 18 21 11 1 1 1 1   76 

Letní/slabá 9 7 16 21 16 10 2 4 10 8 103 

Zimní/silná 14 11 10 9 14     1 1 1 61 

Zimní/slabá 6 6 11 22 16 8 5 2 4   80 
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3.3.12. Technologická karta lokality Židlochovice 5 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Iváň, 

GPS: N 48°55.01215', E 16°34.56198' 

Název porostu: 2281B Nadmořská výška: 175 m n. m. SLT: 1L Věk: 11 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 100 

 Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
5 variant (kontrola, letní/silná, letní/slabá, zimní/silná, zimní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 563 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 305 100 4,7 4,7 5,3 5,9 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 332 97 4,6 2,9 3,7 4,3 Letní/silný VIII.16 

Letní/slabá 317 93 4,9 3,4 3,8 4,1 Letní/slabý VIII.16 

Zimní/silná 323 136 5,1 3,5 3,9 4,1 Zimní/silný II.16 

Zimní/slabá 306 137 5,5 4,0 4,3 4,8 Zimní/slabý II.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

  

2016 před 
zásahem 

2017 po zásahu 2018 po zásahu 2018 závěrečné  

 29. 1. 27. 1.  29. 1.  23. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  
zá

s.
 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 100 100 0 100 0 4,3 4,3 

Letní/silná 97 100 40 68 41 5,9 6,8 

Letní/slabá 93 100 26 69 28 5,6 6,0 

Zimní/silná 136 100 58 65 43 5,6 6,8 

Zimní/slabá 137 100 46 90 34 5,3 5,9 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově 11,8 7,1 6,4 5,7 4,0 4,2 3,6 3,1 3,5 4,8 

Kontrola   1,6 6,0 4,3 3,3 3,7 4,4 1,3 3,2 4,1 

Letní/silná 12,8 7,6 6,4 6,1 2,2 3,5 4,8   3,3 4,4 

Letní/slabá   7,4 5,5 5,6 4,8 6,2 4,6 5,4 3,3 4,6 

Zimní/silná 9,8 7,8 6,9 6,4 4,3 3,7 2,5   3,6 4,5 

Zimní/slabá   6,2 6,7 5,9 5,1 4,4 3,5 0,5 3,5 5,7 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2016 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 3 50 129 144 66 33 28 4 46 60 563 

Kontrola   2 23 29 25 9 3 1 4 4 100 

Letní/silná 2 19 28 19 3 2 1   14 9 97 

Letní/slabá   17 19 26 5 2 4 2 1 17 93 

Zimní/silná 1 3 28 47 20 5 6   11 15 136 

Zimní/slabá   9 31 23 13 15 14 1 16 15 137 

2016/2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 3 49 124 135 43 26 3 1 4 4 392 

Kontrola   2 23 29 25 9 3 1 4 4 100 

Letní/silná 2 19 28 19             68 

Letní/slabá   17 19 26 5 2         69 

Zimní/silná 1 3 23 38             65 

Zimní/slabá   8 31 23 13 15         90 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 13 65 82 91 56 35 18 3 6 23 392 

Kontrola   9 11 21 19 18 7 2 6 7 100 

Letní/silná 6 13 21 14 7 1       6 68 

Letní/slabá 5 17 12 17 9 3 2     4 69 

Zimní/silná 1 10 19 23 7         5 65 

Zimní/slabá 1 16 19 16 14 13 9 1   1 90 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 18 55 67 76 55 40 21 6 18 36 392 

Kontrola 1 12 7 10 14 20 9 2 13 12 100 

Letní/silná 9 6 18 13 9 2 1     10 68 

Letní/slabá 2 15 15 14 11 5 1   2 4 69 

Zimní/silná 2 6 20 23 8         6 65 

Zimní/slabá 4 16 7 16 13 13 10 4 3 4 90 
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3.3.13. Technologická karta lokality Židlochovice 6 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LZ Židlochovice, polesí: Iváň, 

GPS: N 48°56.38450', E 16°34.03667' 

Název porostu: 224C1 Nadmořská výška: 172 m n. m. SLT: 1L Věk: 11 let 

Obnova porostu: Umělá Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, letní/silná, letní/slabá) 

Celkem zhodnoceno 283 jasanů 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 324 111 4,8 4,8 5,4 5,6 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 355 87 4,9 3,4 3,3 3,4 Letní/silný VIII.16 

Letní/slabá 356 85 4,9 4,0 4,3 4,3 Letní/slabý VIII.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
  před zásahem 2017 po zásahu 2018 závěrečné  

   30. 8.  28. 8. 24. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 111 100 0 111 0 4,1 4,1 

Letní/silná 87 100 42 45 48 5,0 5,6 

Letní/slabá 85 100 19 66 22 5,4 6,0 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   6,1 5,7 5,4 4,8 3,6 2,7 2,4 2,9 4,5 

Kontrola   4,9 5,7 4,7 3,9 2,9 2,2 2,0 2,5 3,0 

Letní/silná   8,7 5,4 5,4 5,4 4,1 3,0 2,1 3,6 5,6 

Letní/slabá     6,3 6,1 5,4 5,2 2,9 3,5 3,0 4,4 
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Četnosti jasanů v jednotlivýchstupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

před zásahem četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   10 61 86 44 26 22 12 10 12 283 

Kontrola   7 21 33 18 12 7 5 5 3 111 

Letní/silná   3 22 20 13 12 6 4 3 4 87 

Letní/slabá     18 33 13 2 9 3 2 5 85 

po zásahu četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   10 61 86 31 14 7 5 5 3 222 

Kontrola   7 21 33 18 12 7 5 5 3 111 

Letní/silná   3 22 20             45 

Letní/slabá     18 33 13 2         66 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   11 61 68 27 17 11 10 6 11 222 

Kontrola   3 19 28 17 11 9 10 6 8 111 

Letní/silná   4 25 13 3           45 

Letní/slabá   4 17 27 7 6 2     3 66 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 2 18 52 59 31 19 8 8 13 12 222 

Kontrola 2 4 16 25 16 13 7 8 11 9 111 

Letní/silná   10 16 13 5 1         45 

Letní/slabá   4 20 21 10 5 1   2 3 66 
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3.3.14. Technologická karta lokality Karlštejn 1 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Nižbor  

GPS: N 49°57'27.24, E 14°10'03.77" 

Název porostu: 110A02 Nadmořská výška: 400 m n. m. SLT: 2W Věk: 21 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 70 s DB 10, LP 10, HB 10 

Podrobná data o výzkumné ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, letní/silná, letníslabá) 

Celkem zhodnoceno 273 jasanů a 182 jedinců ostatních dřevin 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 300 81 5,6 5,6 6,7 7,2 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 200 113 6,5 3,4 4,9 5,5 Letní/silný IX.16 

Letní/slabá 200 79 6,7 4,3 5,6 6,5 Letní/slabý IX.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
  před zásahem 2017 po zásahu 2018 závěrečné  

   20. 9.  28. 8. 25. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS OST JS OST JS OST JS OST (JS) (JS) 

Kontrola 81 54 60 40 0 0 81 55 0 7,0 7,0 

Letní/silná 113 75 60 40 77 0 36 75 68 5,3 7,1 

Letní/slabá 79 53 60 40 41 0 38 53 52 5,9 7,1 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   8,5 8,4 7,2 6,6 5,5 5,9 3,5 4,2 4,1 

Kontrola   8,2 9,8 8,0 7,8 5,7 6,5 2,0 3,4 4,1 

Letní/silná   8,2 7,9 6,2 5,4 5,6 4,9 3,3 4,0 3,9 

Letní/slabá   10,2 7,1 7,7 6,5 5,3 5,4 4,7 4,7 4,5 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

před zásahem četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   12 28 47 43 23 25 7 40 48 273 

Kontrola   5 10 14 17 6 14 1 6 8 81 

Letní/silná   5 12 19 16 10 4 4 17 26 113 

Letní/slabá   2 6 14 10 7 7 2 17 14 79 

po zásahu četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   12 28 47 27 12 14 1 6 8 155 

Kontrola   5 10 14 17 6 14 1 6 8 81 

Letní/silná   5 12 19             36 

Letní/slabá   2 6 14 10 6         38 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   3 21 33 26 11 15 6 21 19 155 

Kontrola     11 11 9 7 10 3 17 13 81 

Letní/silná   1 10 11 6 2   1   5 36 

Letní/slabá   2   11 11 2 5 2 4 1 38 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   2 16 28 18 14 12 3 38 24 155 

Kontrola     8 10 7 6 6 2 28 14 81 

Letní/silná     7 12 5 2 2 1 1 6 36 

Letní/slabá   2 1 6 6 6 4   9 4 38 
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3.3.15. Technologická karta lokality Karlštejn 2 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Organizační jednotka: LS Nižbor 

GPS: N 49°57'09.24E 14°10'29.21" 

Název porostu: 108B2 Nadmořská výška: 390 m n. m. SLT: 2D Věk: 21 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčkovina Zastoupení dřevin: JS 60 s DB, LP, KL 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
3 varianty (kontrola, léto silná, léto slabá) 

Celkem zhodnoceno 241 jasanů a 103 jedinců ostatních dřevin 

Varianta 
Plocha 

(m2) 
Počet 

JS 

Zdravotní 
stav 
2016 

Zdravotní 
stav po 
zásahu 

Zdravotní 
stav 
2017 

Zdravotní 
stav 
2018 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 200 68 8,1 8,1 8,5 8,5 Kontrola bez zás. 

Letní/silná 250 94 7,1 3,5 4,2 4,8 Letní/silný IX.16 

Letní/slabá 250 79 7,6 4,3 5,0 5,9 Letní/slabý IX.16 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
  před zásahem 2017 po zásahu 2018 závěrečné  

   20. 9.  28. 8. 26. 5. 

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
 

zá
sa

h
u

 

JS OST JS OST JS OST JS OST (JS) (JS) 

Kontrola 68 29 70 30 0 0 68 29 0 5,9 5,9 

Letní/silná 94 40 70 30 73 0 21 40 78 6,9 9,4 

Letní/slabá 79 34 70 30 55 0 24 34 70 6,4 9,6 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   11,6 10,2 8,3 9,0 7,1 7,2 5,1 5,3 4,9 

Kontrola     9,4 8,5 8,8 8,2 5,9 2,5 5,2 5,3 

Letní/silná   12,7 10,3 8,3 8,3 5,2 7,9 5,7 5,5 5,7 

Letní/slabá   9,6 10,3 8,3 10,4 8,2 7,0 5,2 5,4 4,3 
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

před zásahem četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   3 18 17 18 19 18 20 85 43 241 

Kontrola     2 2 5 5 5 2 42 5 68 

Letní/silná   2 7 12 8 7 10 7 25 16 94 

Letní/slabá   1 9 3 5 7 3 11 18 22 79 

po zásahu četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   3 18 17 10 11 5 2 42 5 113 

Kontrola     2 2 5 5 5 2 42 5 68 

Letní/silná   2 7 12             21 

Letní/slabá   1 9 3 5 6         24 

2017 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově   1 12 16 10 8 6 4 48 8 113 

Kontrola     1 2 2 3 3 3 47 7 68 

Letní/silná   1 7 6 3 3   1     21 

Letní/slabá     4 8 5 2 3   1 1 24 

2018 četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Lokalita celkově 1   9 18 9 5 2 3 55 12 114 

Kontrola     2 2 2 2 1 2 50 7 68 

Letní/silná 1   4 8 3 2     1 2 21 

Letní/slabá     3 8 4 1 1 1 4 3 25 
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3.3.16. Technologická karta lokality Mikulčice 

Základní údaje o ploše 

Umístění plochy: 
Soukromý majitel: Forest-Agro spol. s r.o. Hrušky 

GPS: N 48°48'41.10, E 17°5'9.54 

Název porostu: 108B2 Nadmořská výška: 165 m n. m. SLT: 1L Věk: 40 let 

Obnova porostu: Přirozená Fáze: tyčovina Zastoupení dřevin: JS 100 

Podrobná data o experimentální ploše  

Počet variant a jejich plocha 
4 varianty (kontrola, 2x zimní/silná, zimní/extra silná) 

Celkem zhodnoceno 361 jasanů 

Varianta 
Plocha 
(m2) 

Počet JS 
Zdravotní stav před 

zásahem 
Zdravotní stav po 

zásahu 

Časování 
a 

intenzita 
zásahu 

Termín 
realizace 
zásahu 

Kontrola 3023 90 5,0 5,0 Kontrola bez zás. 

Zimní/silná, individ. podsadba 3358 90 5,5 3,3 Zimní/silný II.18 

Zimní/silná, plošná podsadba 2326 96 5,5 3,3 Zimní/silný II.18 

Zimní/extra silná, pl. podsadba 2752 85 5,0 2,0 Zim./ex.sil. II.18 

Termíny hodnocení na experimentální ploše 

Termín hodnocení 
2018 před zásahem       

 5. 2.       

Podrobná data o počtech jedinců a zastoupení JS a ost. dřevin před a po zásahu 

Varianta 

Původní počet 
stromů (ks) 

Zastoupení jasanu 
(%) 

Odstraněné stromy 
(ks) 

Počet stromů po 
zásahu (ks) 

Intenzita 
zásahu 

(%) 

d
1

,3
p

ře
d

  

zá
s.

 

d
1

,3
p

o
  

zá
sa

h
u

 

JS JS JS JS (JS) (JS) 

Kontrola 90 1 0 90 0 14,8 14,8 

Zimní/silná, individ. podsadba 90 1 64 26 71 16,6 22,9 

Zimní/silná, plošná podsadba 96 1 66 30 69 13,9 19,6 

Zimní/extra silná, pl. podsadba 85 1 79 6 93 13,3 22,4 

Podrobná data dle stupňů zdravotního stavu jasanů – před provedením zásahu 

Stupeň zdravotního 
stavu (ZSCH): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm)  d1,3 (cm) 

Lokalita celkově   24,6 18,8 16,4 13,2 12,9 12,6 10,6 9,8 8,0 

Kontrola   23,4 21,8 13,6 14,5 13,8 12,0 9,0 3,1   

Zimní/silná, individ. podsadba   26,7 22,5 21,6 13,4 14,0 15,6 12,9 8,1 10,7 

Zimní/silná, plošná podsadba   26,2 19,1 17,3 13,2 12,2 10,6 7,1 11,3 7,1 

Zimní/extra silná, pl. podsadba   22,4 14,3 13,9 12,0 11,0 11,6 14,7 12,2   
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Četnosti jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu a jednotlivých termínech hodnocení 

2018 (před zásahem) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Kontrola   8 9 22 18 13 12 7 1   90 

Zimní/silná, individ. podsadba   6 5 15 18 20 17 7 1 1 90 

Zimní/silná, plošná podsadba   6 8 16 21 15 16 7 4 3 96 

Zimní/extra silná, pl. podsadba   6 11 13 24 12 13 5 1   85 

Lokalita celkově   26 33 66 81 60 58 26 7 4 361 

2018 (po zásahu) četnosti dle stupňů ZSCH 

Stupně ZSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkový součet 

Kontrola   8 9 22 18 13 12 7 1   90 

Zimní/silná, individ. podsadba   6 5 15             26 

Zimní/silná, plošná podsadba   6 8 16             30 

Zimní/extra silná, pl. podsadba   6                 6 

Lokalita celkově   26 22 53 18 13 12 7 1   152 
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4. Výsledky a diskuse: 

4.1. Vstupní hodnocení zdravotního stavu jasanů 

Celkem bylo v průběhu experimentu při počátečním hodnocení ve všech 16ti 

experimentálních porostech posouzeno 7 168 jedinců jasanu. Z toho nejvíce (přes 800) jich 

bylo zhodnoceno v porostu označeném Strážnice 2 a nejméně (přibližně 250) v porostu 

Karlštejn 2 (Obr. 13). Odlišný počet jasanů je dán různým počtem a velikostí jednotlivých 

variant.  
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Obr. 13: Histogram četnosti posouzených jasanů na počátku experimentu podle jednotlivých porostů (lokalit). 

Průměrný zdravotní stav všech jasanů v jednotlivých porostech na počátku experimentu 

zachycuje Obr. 14. Průměrná hodnota stupně zdravotního stavu jasanu se pohybovala v rozmezí 

od 4,29 (Židlochovice 4) do 7,51 (Karlštejn 2). Lze tedy ve shodě s řadou již publikovaných 

zjištění (viz rozbor problematiky, Havrdová et al. 2016; Prouza 2016) konstatovat vážné 

zhoršení zdravotního stavu jasanu napříč stanovištními i porostními poměry ČR. 

Vliv stanovištních podmínek na zdravotní stav porostů nebyl cílem řešení a vzhledem 

k omezenému výběru experimentálních porostů nedovoluje formulovat obecné závěry. Přesto 

stojí za povšimnutí výrazně horší zdravotní stav porostů na vápencovém podloží (Karlštejn 1 a 

2, Černá hora 2) oproti většině porostů na lužním stanovišti (Obr. 14). Výše uvedené se tak jeví 

v rozporu s všeobecně tradovaným závěrem, že nejrizikovější jsou stanoviště lužní a naopak 

vysychavá stanoviště představují nižší riziko. Tento zdánlivý rozpor může souviset 

s omezeným množstvím ploch hodnocených mimo lužní stanoviště, věkem analyzovaných 

porostů (viz dále), ale také s výběrem porostů (k šetření byly vybírány porosty dostatečně velké, 

kde bylo možné najít dostatečné množství životaschopných jasanů tj. ne porosty zcela 

poškozené nebo ty, kde již proběhla rekonstrukce). 
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Obr. 14: Průměrný stupeň zdravotního stavu všech jasanů pro danou lokalitu na začátku experimentu. 

Vliv věku na intenzitu poškození byl hodnocen pouze v rámci konkrétní vymezené 

oblasti z důvodu eliminace vlivu stanovištních podmínek. K tomuto účelu se nejlépe hodí oblast 

Židlochovice, kde se všechny porosty vyskytovaly v okruhu o průměru rámcově 2-3 km a kde 

byl dostatečný počet (celkem 6) porostů. V omezené míře byla využita také oblast Strážnice, 

kde byly vybrány celkem 4 porosty. Sloučíme-li porost Židlochovice 4 a Židlochovice 5, které 

měly stejný věk – 11 let, dostaneme zřetelný trend zhoršování průměrného zdravotního stavu 

v závislosti na věku porostů (Obr. 15). V případě Strážnice již není tento trend tak zřetelný.  
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Obr. 15: Průměrné poškození porostů v oblasti Židlochovice (vlevo) a Strážnice (vpravo) podle věku porostů. 

Havrdová et al. (2016) uvádí, že nejrizikovějšími bývají porosty ve věku do 20-40 let. 

Naopak Prouza (2016) nenašel žádný těsný vztah mezi věkem a stupněm poškození jasanových 

porostů. Námi vybrané porosty byly vzhledem k cílům řešení projektu porosty mladé. Pouze 

jeden dosahoval věku 40 let. Naše výsledky naznačují, že porosty v nejmladších fázích vývoje 
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(mlaziny) jsou na tom zdravotně lépe než porosty ve věku kolem 20ti let. Výše uvedené tak 

může částečně vysvětlit značné poškození jasanů na vápencovém podloží, kde nebyly 

analyzovány mladší porosty ve stádiu mlazin (Černá Hora, Karlštejn 2). 

Z celkového počtu více než 7 000 jasanů byly stromy nejčastěji (celkem ve 20 % 

případů) hodnoceny stupněm zdravotního stavu 4. Následovaly stupně 3 a 5 s 17 %, resp. 16 

%. Nejméně jasanů bylo hodnocených stupněm 1 – pouze 9 jedinců a stupněm 2 - 388 jedinců 

(Obr. 16). Odumřelých jasanů hodnocených stupněm 9 a 10 bylo dohromady asi 14 % (v obou 

případech po 7 %). 
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Obr. 16: Rozložení četnosti všech analyzovaných stromů podle stupně zdravotního stavu bez rozlišení na porosty 

a varianty. 

Strukturu poškození, resp. četnosti jasanů podle jednotlivých stupňů poškození zvlášť 

pro jednotlivé porosty zachycuje obrázek 17. Výše popsanému rozložení četnosti pro všechny 

porosty (Obr. 17) se zřetelně vymykají porosty Karlštejn 1 a 2, u nichž je typický vysoký počet 

jedinců ve stupních 9 a 10; Strážnice 1 a Židlochovice 4 s víceméně levostranným rozdělením 

četnosti, souvisejícím s relativně dobrým zdravotním stavem těchto porostů a Mikulčice s 

normálním rozložením četnosti. Jedinci hodnocení stupněm 1 byli zjištěni v těchto porostech, 

resp. oblastech: Černá Hora 1 (ČH 1), Strážnice, Židlochovice 1 a 5. Specifický je porost 

Křenovice, kde nebyl hodnocen ani jeden jasan stupněm 2. Příčinou vysokých četností 

odumřelých jasanů na vápencových stanovištích, může být, kromě celkově horšího zdravotního 

stavu, chybějící porostní výchova (asanační těžba), ale také větší schopnost odumřelých jasanů 

zůstat stát. Proces padání odumřelých jasanů může být na lužních stanovištích urychlen.  
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Obr. 17: Četnosti jasanů dle stupně zdravotního stavu pro jednotlivé porosty (uvedeno v záhlaví) na začátku 

experimentu. 

 

Měření výčetních tlouštěk (DBH) na začátku experimentu umožnilo zhodnotit vliv této 

veličiny na zdravotní stav jasanů v porostech. Z Obr. 18 je patrný trend nižších tlouštěk u 

jedinců se zhoršeným zdravotním stavem. Naopak jedinci relativně zdraví a především ti, kteří 

byli hodnoceni stupněm 1 a 2, se ve většině případů vyskytují v druhé polovině tloušťkového 

rozpětí daného porostu. Tento trend je více zřetelný u porostů starších (Černá Hora 1, 2, 

Strážnice 2, 4, Mikulčice, Židlochovice 1, 2, 3), ale je patrný také u 8letého porostu Strážnice 

3. Větší tloušťka u zdravějších jedinců může souviset s omezenou přirůstavostí jedinců 

s rychleji se zhoršujícím zdravotním stavem. Na stranu druhou pravděpodobně platí, že stromy 

ve spodních porostních vrstvách, stromy se sníženou rychlostí růstu a vitalitou jsou náchylnější 

k poškození než stromy vitální rostoucí v porostní úrovni a nadúrovni (McKinney et al. (2011). 
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Obr. 18: Stupeň poškození jasanů podle výčetní tloušťky (DBH) a jednotlivých porostů. 

Výsledky hodnocení jasanů podle jejich zdravotního stavu a pěstebního hlediska 

(Jurčova klasifikace) bez rozlišení na jednotlivé porosty jsou znázorněny v Obr. 19-21. 

Z celkového počtu více než 7000 jasanů jich bylo zcela nejvíce zařazeno do kategorie B2 (35 

%, Obr. 19) tedy stromy úrovňové nekvalitní. Následovaly s 24 % stromy úrovňové kvalitní – 

B1. Stromy nadúrovňové tvořily dohromady 14 %, z čehož pěstebně kvalitní tvořily 5 %. 

Stromy podúrovňové se na celkové početnosti podílely z 37 %, z čehož asi 2/3 tvořily stromy 

životaschopné (C1). Zbytek připadal na jedince odumřelé nebo odumírající – C2.  
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Obr. 19: Četnost jasanů dle skupin dle sociálního postavení a kvality jedince podle Jurčovy klasifikace. 

Rozložení pěstebně zajímavých jedinců, tedy stromů nadúrovňových a úrovňových 

zachycuje Obr. 20. V případě stromů hodnocených jako nadúrovňové byla největší četnost 

zjištěna pro stromy se zdravotním stavem 3, a to jak pro kvalitní (A1 – 37 %), tak nekvalitní 

jedince (A2 – 38 %). V následném členění je patrný mírný posun jedinců kvalitních vlevo oproti 

těm nekvalitním. Jinak řečeno, větší podíl kvalitních jedinců je hodnocen lepším stupněm 

zdravotního stavu, než je tomu u jedinců nekvalitních. Z celkového počtu stromů A1 na stupeň 

zdravotního stavu 2 připadá kolem 27 % jedinců, zatímco u stromů A2 je to jen 11 % všech 

takto hodnocených jasanů. Výše uvedené potvrzuje i průměrný zdravotní stav jedinců A1, který 

dosáhl hodnoty 3,1, zatímco pro stromy A2 to bylo 3,4.  

Podobný trend je patrný i u stromů úrovňových (Obr. 20 - vpravo). Celkově však tyto 

stromy mají horší zdravotní stav než jedinci nadúrovňoví. Pro jasany B1 byl průměrný stupeň 

zdravotního stavu 4,2, pro jedince hodnocené B2 to bylo 5,2. Největší četnost byla v obou pří-

padech zaznamenána pro stupeň zdravotního stavu 4, a to 28 % pro jedince B1 a 26 % pro B2. 

I přes celkově větší početnost jedinců B2 a A2 (Obr. 19) v porostech oproti pěstebně 

kvalitnější jasanům (A1, B1), je vzhledem k většímu procentu zdravějších stromů těchto 

kvalitních jedinců jejich počet pro stromy hodnocené stupněm zdravotního stavu 1+2 větší než 

pro stromy nekvalitní (Obr. 21). 

Celkově lze konstatovat, že stromy pěstebně nadějné, stejně jako ty nekvalitní, 

nalezneme v celé škále spektra zdravotního stavu. Na stranu druhou zdravotní stav pěstebně 

zajímavých jedinců je lepší než stromů pěstebně neperspektivních. Současně platí, že se 

zhoršujícím se sociálním postavením (výskyt v nižších porostních vrstvách)dochází ke zhoršení 

průměrného zdravotního stavu jasanu. Pro stromy hodnocené C1 dosáhla průměrná hodnota 

stupně zdravotního stavu 6,1. To koresponduje se zjištěním Skovsgaard et al. (2010), kteří uvádí 

největší mortalitu jasanu u stromů úrovňových až podúrovňových potlačených. 
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Obr. 20: Rozložení četností nadúrovňových (A1 a A2 - vpravo) a úrovňových (B1 a B2 - vlevo) jasanů podle 

jejich zdravotního stavu. 
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Obr. 21: Celková četnost jedinců hodnocených stupněm zdravotního stavu 1+2 členěno podle Jurčovy 

klasifikace. 

4.2. Zdravotní stav jasanů na kontrolních plochách 

Pro hodnocení experimentu i jednotlivých variant má zásadní význam vývoj zdravotního 

stavu na plochách kontrolních. Ten je graficky znázorněn na Obr. 22-24. Z Obr. 22 je patrná 

míra zhoršení průměrného zdravotního stavu na kontrolních variantách experimentálních 

porostů. Nejnižší zhoršení bylo evidováno na ploše Strážnice 3, když se průměrný zdravotní 

stav posunul o 0,4 stupně. Naopak největší rozdíl byl zaznamenán na ploše Karlštejn 2 se 

zhoršením o 1,6 stupně.  

Podrobně je změna rozložení četnosti všech evidovaných jasanů na plochách kontrolních ve 

stupních zdravotního stavu patrná z Obr. 23. Zde je zřetelný především nárůst odumřelých a 
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odumírajících jasanů – stupně 8, 9 a 10. Zajímavá je rovněž setrvalá početnost jasanů pro 

souhrnný stupeň 1+2. V ostatních stupních je patrný pokles početnosti.  

Vlastní trend změny zdravotního stavu jasanů na plochách kontrolních za sledované období 

zobrazuje Obr. 24. 
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Obr. 22: Průměrný zdravotní stav jasanu na kontrolních plochách (začátek a konec experimentu). 

 

 
Obr. 23: Četnost jasanů na kontrolních plochách podle stupně zdravotního stavu (začátek a konec experimentu). 
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Obr. 24: Trend zhoršení zdravotního stavu jasanu na kontrolních plochách za sledované období – bez rozlišení 

na jednotlivé lokality (Stupeň zdravotního stavu na konci sledování = -0,267+1,6023*Stupeň zdravotního stavu 

po zásahu-0,061*Stupeň zdravotního stavu po zásahu^2; 0,95 Int.spol.) 

4.3. Zdravotní stav jasanu na experimentálních plochách s rozdělením dle variant 

intenzity zásahu. 

Dle Obr. 25-28 je jasně patrné, že čím razantnější bude zásah na lokalitách s intenzivním 

infekčním tlakem houbového patogenu H. fraxineus, tím budou na lokalitě zůstávat stromy, 

které se budou zhoršovat pouze v omezené míře, resp. zásadně pomalejším tempem. Pokud si 

vezmeme modelový případ, kdy při zásahu odstraníme stromy stupně 3 a výše, budou na 

lokalitách zbývat stromy, které se zhorší za tři roky sledování o více jak jeden stupeň 

zdravotního stavu, pouze z 5 %‒19 %. Tento rozptyl hodnot vychází ze srovnání všech čtyř 

variant intenzity zásahu. Varianta, kde byly ponechány opravdu jen stromy stupně 1 a 2 

vykazuje největší procentuální podíl stromů (95 %), které se přes období řešení projektu 

zdravotním stavem buď zlepšily, stagnovaly, nebo se jejich zdravotní stav zhoršil maximálně o 

jeden stupeň. Procentuální podíl takových stromů klesal se snižující se intenzitou zásahu (89 

%, resp. 87 %). V kontrolní variantě, tedy bez zásahu, se tyto stromy vyskytovaly v 81 %. 

Podobných zjištění bylo také dosaženo sledováním nejvyšších procentuálních podílů jasanů,  

které se oproti začátku sledování na výzkumných plochách (hodnota zdravotního stavu jasanu 

na začátku experimentu) na konci experimentu zlepšily v hodnotě zdravotní stavu. Do stupně 4 

se tyto stromy vyskytly v rozsahu 11 %‒35 %. U stromů, které nabývaly hodnoty zdravotního 

stavu z dolní části škály, tedy 5‒8, tyto procentuální podíly nepřekročily úroveň 10 %. 
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Obr. 25: Změna procentuálního podílu jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu ve variantě Kontrola na 

základě srovnání hodnocení zdravotního stavu jasanu na začátku a na konci období sledování – bez rozlišení na 

jednotlivé lokality. 

 
Obr. 26: Změna procentuálního podílu jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu ve variantě Extrémně 

silný zásah na základě srovnání hodnocení zdravotního stavu jasanu na začátku a na konci období sledování – bez 

rozlišení na jednotlivé lokality. 
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Obr. 27: Změna procentuálního podílu jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu ve variantě Silný zásah 

na základě srovnání hodnocení zdravotního stavu jasanu na začátku a na konci období sledování – bez rozlišení 

na jednotlivé lokality. 

 
Obr. 28: Změna procentuálního podílu jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu ve variantě Slabý zásah 

na základě srovnání hodnocení zdravotního stavu jasanu na začátku a na konci období sledování – bez rozlišení 

na jednotlivé lokality. 
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4.4. Příčiny mortality jasanu na experimentálních plochách 

Metodika pro hodnocení zdravotního stavu jasanu na experimentálních plochách (Kučera et 

al. 2017) dokáže rozlišit příčinu mortality dřevin, resp. mortalitní faktor dřeviny. Mrtvé stromy 

se na ploše vyskytují jako pozůstatek fyziologického vyčerpání dřeviny, která se po delší 

časovou periodu snaží novými výhony kompenzovat ztrátu asimilační plochy v průběhu infekce 

H. fraxineus. Druhý typ mortality je následkem aktivity tzv. sekundárních patogenních agens. 

Dle sledování odumírání stromů na lokalitách a jejich průběžného hodnocení v rámci terénní 

části experimentu, můžeme s jistotou zjistit, který stupeň zdravotního stavu byl stromu přidělen 

před identifikací dřeviny, jako odumřelé při následné kontrole.  

Z obr. 29 a 30 je jasně patrné, že stromy, které odumřely po chronickém působení infekce 

H. fraxineus, měly poslední hodnocení stupně zdravotního stavu 7 a 8 (celkem cca 75 %). Na 

druhé straně letální aktivita sekundárního mortalitního agens byla nejintenzivnější na stromech 

stupně 3, 4 a 5 (celkem cca 78 %). Důkladným studiem datové základny byl odhalen překryv 

stupně jak pro mortalitu fyziologickou, tak pro mortalitu způsobovanou sekundárními 

mortalitními organismy, ale jedná pouze o velmi malý podíl letálních případů. 

 
Obr. 29: Procentuální podíl jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu před zjištěním odumření stromů 

vlivem infekce H. fraxineus. 

 
Obr. 30: Procentuální podíl jasanů v jednotlivých stupních zdravotního stavu před zjištěním odumření stromů 

vlivem aktivity sekundárních mortalitních agens. 
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4.5. Statistické hodnocení analýzou rozptylu  

Pro zhodnocení významnosti rozdílú mezi pokusnými variantami ve dvou a více úrovních 

(časování pěstebního zásahu, jeho intenzita, vliv stanoviště, vývojové fáze atd.) byla použita 

analýza variance. O použití parametrických metod ANOVA bylo rozhodnuto dle splnění 

předpokladů pro jejich použití: 

- základní soubor má normální rozdělení - k ověření byl použit Shapirův-Wilkův test a Q-Q 

grafy (kvantil-kvantil), 

- shoda rozptylů v daných výběrech – použit byl Levenův test shody rozptylů a bodové grafy. 

V případě nesplnění předpokladů byla použita neparametrická obdoba Kruskal-Wallisův 

test. Jako post-hoc testy pro porovnání více úrovní jednoho faktoru byly použity testy 

vícenásobného porovnání: Fisherova LSD metoda mnohonásobného porovnávání – ANOVA, 

Dunnův test vícenásobného porovnávání hodnot – K-W test. 

Na výpočty a tvorbu grafů byl použit program STATISTICA 12 (StatSoft CR s.r.o., 

Prague, Czech Republic). 

 

Analýzou rozptylu u proměnných „Změna 1“ tj. po 1. vegetačním období od zásahu a 

„Změna 2“ tj. po 2. vegetačních obdobích od zásahu se zaměřila na vliv jednotlivých níže 

uvedených faktorů. Pro hodnocení jejich vlivu byly ze souboru všech pokusů vybrány 

srovnatelné lokality tak, aby bylo možné co nejobjektivněji posoudit významnost vlivu 

jednotlivých faktorů. Nejčastěji byly předmětem hodnocení lokality se všemi 5-ti pokusnými 

variantami (Židlochovice 1‒5, Strážnice 2 a Křenovice).  

Použito bylo také zjednodušené jednofaktorové hodnocení se zaměřením jen na jeden 

faktor bez ohledu na všechny další, a to na všech relevantních pokusných lokalitách bez ohledu 

na zastoupení variant zásahů.  

Faktory, hodnocené lokality a výsledky hodnocení uvádíme v tabelární formě v Tab. 5.  

4.5.1. Faktor časování zásahu 

Vliv časování výchovného zásahu jsme hodnotili na srovnatelných lužních stanovištích 

na lokalitách s kompletní sérií variant (Židlochovice 1-5, Strážnice 2 a Křenovice). Nebyl na 

nich zjištěn významný vliv časování na změnu zdravotního stavu po 1. ani 2. vegetačním 

období. Velikost změny byla ovlivněna spíše intenzitou zásahu, růstovou fází (mlazina, 

tyčkovina, tyčovina), výchozím zdravotním stavem, sociálním postavením a tloušťkou jedinců 

jasanu. 

Jednofaktorově pro zimní zásah – letní zásah – kontrola byl vliv časování hodnocen na všech 

15 lokalitách. V tomto případě byl významný vliv časování zásahu na změnu zdravotního stavu 

zjištěn po 1. vegetačním období, kdy se zdravotní stav ponechaných jedinců zhoršil průkazně 

méně po letním zásahu.  

4.5.2. Faktor intenzity zásahu 

Na všech 15 lokalitách byla změna zdravotního stavu vyvolaná zdravotním výběrem 

s různou intenzitou hodnocena jednofaktorově s faktory Extrémně silný zásah – Silný zásah – 

Slabý zásah - Kontrola bez zásahu. Významný vliv intenzity zdravotního výběru na změnu 

zdravotního stavu byl detekován po 1. i 2. vegetačním vegetačním období. Po 1. období byla 
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změna zdravotního stavu průkazně příznivější po extra-silném zásahu. Po 2. vegetačním období 

byla změna zdravotního stavu průkazně příznivější po extrémně silných a silných zásazích. 

Vliv intenzity zásahu jsme jednofaktorovou analýzou variance vyhodnotili samostatně 

ve 2 porostech - Strážnice 2 a Strážnice 3. Změna po extra-silném zásahu byla průkazně 

příznivější ve srovnání s ostatními variantami pokusu, které se navzájem nelišily. 

4.5.3. Intenzita letního zásahu 

Vliv intenzity letního zásahu jsme hodnotili na lužních stanovištích lokalit s kompletní 

sérií variant ve fázi tyčkoviny a tyčoviny (Židlochovice 1, 2, 3, 5, 6, Strážnice 2 a Křenovice). 

Významný vliv intenzity zásahu na změnu zdravotního stavu byl detekován po 1. i 2. 

vegetačním období, ovšem jen ve prospěch extra-silného zásahu ve srovnání s ostatními 

variantami včetně kontroly, které se navzájem nelišily. 

Jednofaktorová analýza variance na všech 10 porostech s provedeným letním zásahem 

různé intenzity prokázala významné rozdíly mezi variantami po 1. i 2. vegetačním období. Ve 

změně oproti výchozímu stavu bylav obou případech (Změna 1, Změna 2) nejpříznivější situace 

po extrémně silném zásahu, za kterým následoval silný zásah a nejhůře dopadl zásah slabý. 

4.5.4. Intenzita zimního zásahu 

Dílčí hodnocení vlivu intenzity zimních zásahů jsme jednofaktorovou analýzou variance 

provedli na lužních stanovištíchna lokalitách s kompletní sérií variant ve fázi tyčkovin a tyčovin 

(Židlochovice 1, 2, 3, 5, Strážnice 2 a Křenovice). Statisticky významné rozdíly mezi 

variantami byly přítomny jen po 2. vegetačním období s příznivějším efektem silného ve 

srovnání se zásahemslabým. 

4.5.5. Faktor růstové fáze 

Vliv růstové fáze jsme hodnotili na lužních stanovištích na lokalitách s kompletní sérií 

5 (6) variant v růstové fázi tyčkovina a tyčovina (Židlochovice 1, 2, 5, Strážnice 2 a Křenovice). 

Ve změně oproti výchozímu stavu byla po uskutečnění výchovných zásahů v obou případech 

(Změna 1, Změna 2) příznivější situace v tyčkovinách než v tyčovinách. Velikost změny byla 

ovšem ovlivněna také výchozím zdravotním stavem, sociálním postavením a tloušťkou jedinců 

jasanu. 

Jednofaktorová analýza variance na všech 9 lokalitách na lužních stanovištích s porosty 

ve fázi mlazin, tyčkovin a tyčovin prokázala významné rozdíly mezi vývojovými fázemi po 1. 

i 2. vegetačním období. Ve změne oproti výchozímu stavu byla v obou případech (Změna 1, 

Změna 2) statisticky významně příznivější situace v mlazinách, zatímco tyčkoviny a tyčoviny 

se navzájem nelišily.  

4.5.6. Faktor původu porostu - umělá a přirozená obnova  

Vliv přirozené a umělé obnovy porostu jsme hodnotili na lokalitách s kompletní sérií 5 

(6) variant v růstové fázi tyčkovina a tyčovina (Židlochovice 1, 2, 4, 5, Strážnice 2 a Křenovice). 

Ve změně proti výchozímu stavu byla po uskutečnění výchovných zásahů v obou případech 

(Změna 1, Změna 2) příznivější situace v porostech vzniklých přirozenou obnovou. Velikost 

změny byla ovlivněna také výchozím sociálním postavením jedinců jasanu. 
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 Jednofaktorová analýza variance na všech 15 porostech bez ohledu na ostatní faktory 

(časování, intenzita zásahu a typ stanoviště) prokázala, obdobně jako v předešlém hodnocení, 

významné rozdíly ve prospěch přirozeně obnovených porostů po 1. i 2. vegetačním období. 

U dílčího hodnocení lokalit Židlochovice 1,5 a 6, Strážnice 2 a Křenovice sporosty ve 

fázi tyčovin byla situace po výchovném zásahu průkazně příznivější ve prospěch přirozeně 

obnovené varianty pouze po 1. vegetačním období. Po 2. vegetačním obdobírozdíl zjištěn nebyl. 

Velikost změny byla ovšem v tomto případě ovlivněna také výchozím zdravotním stavem, 

sociálním postavením a tloušťkou jedinců jasanu. 

4.5.7. Faktor stanoviště - lužní a náhorní stanoviště 

Vliv typu stanoviště jsme hodnotili na lokalitách s kompletní sérií 5 (6) variant u 

zimních zásahů (Židlochovice 1, 2, 4, 5, Strážnice 2 a Křenovice). Ve změně oproti výchozímu 

stavu byla po uskutečnění výchovných zásahů v obou případech (Změna 1, Změna 2) 

příznivější situace  na lužních stanovištích. Rozsah změny zdravotního stavu byl ovšem 

ovlivněn výchozím sociálním postavením jedinců jasanu. 

B) Jednofaktorová analýza variance na všech 15 porostech bez ohledu na ostatní faktory 

(časování, intenzita zásahu, vývojová fáze porostu) prokázala, stejně jako v předešlém 

hodnocení, průkazně příznivější situaci na lužních stanovištích, a to po 1. i 2. vegetačním 

období.  
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Tab. 5: Výsledky analýzy variance u „Změny 1“ po prvním vegetačním období a „Změny 2“ po 2. vegetačních obdobích na lokalitách vybraných za účelem hodnocení vlivu 

časování, intenzity zásahu, růstové fáze, vzniku porostu, typu stanoviště a smíšení porostu. Současně se hodnotila významnost vlivu (kovariance) výchozího zdravotního stavu 

variant, sociálního postavení a výčetního průměru. V řádcích s výsledky za „Změnu 1“ a „Změny 2“ jsou varianty časování (3-letní, 2-zimní a 1 kontrola) a intenzity zásahu (4 

extrémní, 3 silná, 2 slabá, 1 kontrola) seřazeny zleva doprava od nejpříznivější po nejméně žádoucí změnu zdravotního stavu. Statisticky významný rozdíl indikují znaménka ≥ 

a >.(* - P>95% ** - P>99%, ns – nevýznamný vliv) 

 

 
Vliv časování letní-

zimní 
Vliv intenzity zásahu silný-slabý-kontrola Vliv růstové fáze  

Vliv vzniku porostu 
přirozené – umělou obn. 

Vliv stanoviště 
lužní-náhorní 

Sloučené lokality 
2a  
luž  

uměl. obn 

2c 
jednof 

vše 

3a 
jednof 

vše 

3b 
jednof 
extr-si 

4a letni 
luž-

umělá 

4b letni 
jednof  

5  
zimní 
jednof 

6a 
lužní 

um.obn.  

6b 
jednof 
luž-u.o. 

7a 
zimní 
lužní 

7b 
jednof 

vše 

7c 
jednof 

luž tyčk 

8a 
zimní 
vše 

8b 
jednof 

vše 

Změna 1 Z=L>K L≥Z≥K 4>3=2=1 4>3=1=2 4>3=2=1 4>3≥2≥1 1=3=2 tčk>tyč 
mlaz > 
tčk=tyč 

přir>um přir>um přir>um luž>náh luž>náh 

Výchozí zdr. stav ** ns ** * ** ns ns ** ** ** * ** ** ** 

Sociální postavení ** ** ** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Výčetní průměr ** ** ns ns ns ns ** ** ** ns ns ** ns ns 

               

Změna 2 Z=L>K Z=L>K 4>3>2=1 4>3=1=2 4>3=2=1 4>3≥2≥1 3=1>2 tčk>tyč 
mlaz= 
tčk=tyč 

přir>um přir>um přir=um  luž>náh luž>náh 

Výchozí zdr. stav ns ns ns ** ** ns ns ** ** ns ns ** ** ** 

Sociální postavení ** ** ** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Výčetní průměr ** ** ** ns ns ns ns ** ** ns ns ** ns ns 
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Tab. 6: Výsledky analýzy variance pro jednotlivé porosty, resp. varianty a skupiny stromů 

 

Lokalita Fáze 
Dřevinná 
skladba  

Vznik 
Počet 

variant  

Skupiny 
hodnocených 

stromů 

Zdravotní stav 
výchozí  

Zdravotní stav  
po 1. roce 

Zdravotní stav  
po 2. roce 

Zdravotní stav 
změna 1 

(po prvním 
vegetačním období) 

Zdravotní stav 
změna 2  

(po druhém 
vegetačním období) 

Černá hora 1 

    všechno ns/* 
*/* 

23>22>11 
ns/* 

*/ns 
11≥22≥23 

*/ns 
11≥22≥23 

tyčkovina 
smíšený JS 7KL, 

LP 
Přir 3 Zimní beze všech 10 ns/* 

*/* 
23>22=11 

*/* 
23>22=11 

ns/ns ns/* 

    bez 9-10  ns/* ns/* ns/* 
*/ns 

11≥22≥23 
*/ns 

11≥22≥23 

Černá hora 2 

    všechno ns/* 
*/* 

33=32>K 
*/* 

33>32>K 
ns/ns  ns/ns 

tyčkovina 
smíšený JS 7KL, 

LP 
Přir 3 Letní beze všech 10 

*/* 
33=32>11 

*/* 
33>32>11 

*/* 
33>32>11 

*/ns 
33=32>11 

*/ns 
33=32>11 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

32=33>11 
ns/* 

32=33>11 
*/ns 

32≥33≥11 
ns/ns 

Křenovice 

    všechno 
*/*  

všechny varianty>11 
*/*  

33=23>32=22>11 
*/*  

33=23>32=22>11 
*/* 

33=23=11=22 ≥32 
*/*  

33=23≥11=22=32 

tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZEx beze všech 10 
(*)/* 

33≥22≥23≥33≥11 
*/*  

33=23>32=22>11 
*/* 

33=23>32=22>11 
*/*  

23=33≥22=11≥32 
*/* 

33=23>11=22=32 

    bez 9-10  ns/* 
*/*  

33=23>22=32>11 
*/* 

33=23>22=32≥11 
ns/*  

*/* 
33=23>11=22=32 

Strážnice 1 

    všechno 
*/* 

11=33>32 
*/*  

33>32>11 
*/*  

33>32>11 
ns/*  ns/ns  

mlazina čistý JS Uměl 3 Letní beze všech 10 ns/* 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33>32>11 
ns/* 

33≥32≥11 
*/* 

33>32=11 

    bez 9-10  
*/* 

11=33>32 
*/*  

33>32=11 
*/* 

33>32=11 
ns/*  ns/* 

Strážnice 2 

    všechno 
*/*  

všechny varianty>34 
*/* 

34>33=23≥32≥22≥11 
*/*  

34>23≥33≥32≥22≥11 
*/* 

34>ALL 
*/* 

34>ALL 

tyčkovina čistý JS Uměl 6 LZEx beze všech 10 ns/* 
*/* 

34>33=23≥32=22>1
1 

*/* 
34>33=23≥32=22>1

1 

*/* 
34>33≥23=32=11≥22 

ns/* 
34>ALL 

    bez 9-10  ns/* 
*/*  

34>33=23>32=22=1
1 

*/*  
34>23≥33≥32≥22=11 

(ns)/*  
34>všechny 

(ns)/*  
34>všechny 

Strážnice 3 

    všechno 
*/* 

24>23=11>22 
*/* 

24>23>22>11 
*/* 

24>23>22=11 
ns/ns 

*/* 
24>11=23≥22 

mlazina čistý JS Přir 4 ZEx beze všech 10 ns/* 
*/* 

24>23>22>11 
*/* 

24>23>22>11 
ns/ns ns/ns 
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Lokalita Fáze 
Dřevinná 
skladba  

Vznik 
Počet 

variant  

Skupiny 
hodnocených 

stromů 

Zdravotní stav 
výchozí  

Zdravotní stav  
po 1. roce 

Zdravotní stav  
po 2. roce 

Zdravotní stav 
změna 1 

(po prvním 
vegetačním období) 

Zdravotní stav 
změna 2  

(po druhém 
vegetačním období) 

    bez 9-10  
*/* 

24≥23≥11>22 
*/*  

24>23>22=11 
*/*  

24>23>22=11 
ns/ns 

24>všechny 
(ns)/*  

24>všechny 

Strážnice 4 

    všechno ns/* 
*/* 

23>22>11 
*/* 

23>22>11 
ns/ns ns/ns 

tyčovina čistý JS Přir 3 Zimn beze všech 10 ns/* 
*/* 

23>22>11 
*/* 

23>22>11 
ns/ns ns/ns 

    bez 9-10  
*/* 

22>11=23 
*/*  

23>22>11 
*/*  

23>22=11 
ns/* 

23>22=11 
ns/ns  

23>22=11 

Židlochovice 1 

    všechno ns/* 
*/* 

ALL>11 
*/* 

ALL>11 
ns/ns 

32≥ALL 
ns/ns 

32≥ALL≥33 

tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 ns/* 
*/*  

32=33≥23≥22>11 
*/*  

všechny>11 
(*)/ns 

32≥všechny 
(*)/ns 

32≥všechny 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

ALL>11 
*/* 

23=32=22≥33≥11 
*/ns 

32≥23≥22≥33=11 
*/* 

32≥23≥22≥33=11 

Židlochovice 2 

    všechno 
(*)/*  

33≥22=33=11≥23 
*/* 

33≥23=32>22>11 
*/*  

33=23>32>22=11 
*/ns 

33≥32≥11≥23>11 
*/* 

33=23≥32=23=11 

tyčovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 ns/ns 
*/*  

33≥23≥32≥22 >11 
*/*  

33=23>32>22>11 
*/ns  

33≥32=11≥22=23  
*/ns  

33≥32≥23≥11≥22 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

33≥23≥32>22=11 
*/* 

33=22>32>22=11 
*/ns 

33≥32≥23=11≥22 
*/* 

33≥23≥32≥11≥22 

Židlochovice 3 

    všechno 
(*)/*  

33=32≥11=22=23 
*/* 

23≥33=22>32>11 
*/*  

33=22=23>32>11 
*/ns 

23≥22≥33=11≥32 
*/ns 

22=23≥33=11=32 

tyčovina 
smíšený, řada JS 

a JLM 
Uměl 5 LZ beze všech 10 

*/* 
33=32≥11=22=23 

*/* 
23≥33≥22>32 >11 

*/* 
23=33=32>32 >11 

*/ns 
23≥22≥33≥11≥32 

*/* 
22≥23≥33≥11>32 

    bez 9-10  
*/* 

32≥33≥11≥22=23 
*/* 

23=33>22≥32≥11 
*/* 

33=22=23≥32=11 
*/ns 

23≥22=33≥11=32 
*/(ns) 

22=23≥33=11≥32 

Židlochovice 4 

    všechno ns/*  
*/* 

23=33>22=32>11 
*/* 

23=33>22=32>11 
*/ns 

23≥33≥22≥11≥32 
*/* 

23=33≥22≥11≥32 

mlazina 
směs JS s DB, 

TR, LP, KL 
Uměl 6 LZEx beze všech 10 ns/ns 

*/* 
23=33>22=32>11 

*/* 
23=33>22=32>11 

*/* 
23=33>22=11=32 

*/* 
23=33>22=11=32 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

23=33>22=32>11 
*/* 

23=33>22≥32≥11 
*/* 

23≥33≥22≥32≥11 
*/* 

23=33>22≥11≥32 

Židlochovice 5 

    všechno 
*/* 

33≥11=32≥23≥22  
*/* 

ALL≥11 
*/* 

ALL≥11 
ns/* 

ns/* 
23≥ALL≥33 

tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 
*/* 

32≥ALL≥22 
*/* 

33=32=23>22>11 
*/* 

33=23=32>22>11 
*/* 

23≥32≥33≥22≥11 
*/* 

23>32=33≥22≥11 
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Lokalita Fáze 
Dřevinná 
skladba  

Vznik 
Počet 

variant  

Skupiny 
hodnocených 

stromů 

Zdravotní stav 
výchozí  

Zdravotní stav  
po 1. roce 

Zdravotní stav  
po 2. roce 

Zdravotní stav 
změna 1 

(po prvním 
vegetačním období) 

Zdravotní stav 
změna 2  

(po druhém 
vegetačním období) 

    bez 9-10  
*/* 

33>32>23=11=22 
*/* 

všechny>11 
*/* 

všechny>11 
ns/* 

(ns)/* 
23≥32≥22≥11=33 

Židlochovice 6 

    všechno ns/* 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33≥32≥11 
*/* 

33≥32≥11 

tyčkovina čistý JS Uměl 3 Letn beze všech 10 ns/* 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33=32>11 
*/* 

33≥32≥11 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33>32>11 
*/* 

33≥32≥11 
*/* 

33≥32≥11 

Karlštejn 1 

    všechno 
*/*  

11>33=32 
*/*  

33>32>11 
*/*  

33>32=11 
ns/ns ns/ns 

tyčovina 
mladší 

smíšený JS 6 s 
DB, LP, KL 

Přir 3 Letn beze všech 10 
*/* 

11≥33=32 
*/* 

33>32=11 
*/* 

33≥32≥11 
ns/ns ns/ns 

    bez 9-10  ns/* 
*/* 

32≥33≥11 
*/* 

33>32=11 
ns/* ns/ns 

Karlštejn 2 

    všechno 
*/*  

33≥32≥11 
*/*  

33>32>11 
*/*  

33>32>11 
ns/ns ns/ns 

tyčovina 
starší 

smíšený JS 7 s 
DB, LP, HB 

Přir 3 Letn beze všech 10 
*/ns 

33=32>11 
*/*  

33>32>11 
*/*  

33>32>11 
ns/ns ns/ns 

    bez 9-10  ns/* 
*/(*) 

32=33>11 
*/(*) 

32=33>11 
ns/ns ns/ns 

Označení pěstebních zásahů: 33 - letní silný 32 - letní slabý 23 - zimní silný 22 - zimní slabý 11 - kontrola 

Výsledek ANOVA pro jednotlivé porosty: */* = významný efekt zásahu / význ efekt sociálního postavení, */ns = významný efekt zásahu /nevýzn efekt sociálního postavení 
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Tab. 7: Výsledky ANOVA pro efekt časování Letní Zimní Kontrola v porostech na lužních a přechodních stanovištích z umělé obnovy - beze všech jedinců ve stupni deset 

 

Lokalita Fáze 
Dřevinná 
skladba  

Vznik 
Počet 

variant 

Zdravotní 
stav 

výchozí 

Zdravotní stav  
po 1. roce 

Zdravotní stav  
po 2. roce 

Zdravotní stav 
změna 1 

(po prvním 
vegetačním období)  

Zdravotní stav 
změna 2  

(po druhém 
vegetačním období) 

Křenovice tyčkovina čistý JS Um 5 ns/* 
*/* 

L=Z>K 
*/* 

L=Z>K 
ns/* ns/* 

Strážnice 2 tyčkovina čistý JS Um 6  ns/* 
*/* 

L=Z>K 
*/* 

L=Z>K 
*/* 

K=Z>L 
ns/* 

Židlochovice 1 tyčkovina čistý JS Um 5  ns/* 
*/ns 

L=Z>K 
*/ns 

L=Z>K 
*/ns 

K≥Z≥L 
ns/ns 
K≥Z≥L 

Židlochovice 2 tyčovina čistý JS Um 5  ns/ns 
*/*  

Z=L>K 
*/*  

Z=L>K 
*/ns 

L≥K≥Z 
*/ns  

K=Z>L 

Židlochovice 3 tyčovina 
smíšený, řada JS 

a JLM 
Um 5  

*/* 
L>Z=K 

*/* 
Z=L>K 

*/* 
Z>L>K 

*/* 
L≥K≥Z 

*/*  
L>K>Z 

Židlochovice 4 mlazina 
směs JS s DB, 

TR, LP, KL 
Um 6  

ns/* 
 

*/* 
Z=L>K 

*/* 
Z=L>K 

*/* 
K>L=Z 

*/* 
K>L=Z 

Židlochovice 5 tyčkovina čistý JS Um 5  
*/* 

L>K=Z 
*/ns 

 L>Z>K 
*/* 

 L>Z>K 
*/ns  

K>Z=L 
*/ns  

K>L=Z 

Označení pěstebních zásahů: 33 - letní silný 32 - letní slabý 23 - zimní silný 22 - zimní slabý 11 - kontrola 

Výsledek ANOVA pro jednotlivé porosty: */* = významný efekt zásahu / význ efekt sociálního postavení, */ns = významný efekt zásahu /nevýzn efekt sociálního postavení 
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Tab. 8: Výsledky ANOVA v porostech jen pro stupně zdravotního stavu 1-2-3-4 – t.j. infekci tolerující plus dočasně perspektivní jedinci  

 

Lokalita Fáze 
Dřevinná 
skladba  

Vznik 
Počet 

variant  

Skupiny 
hodnocených 

stromů 

Zdravotní stav 
výchozí 

Zdravotní stav  
po 1. roce 

Zdravotní stav  
po 2. roce 

Zdravotní stav 
změna 1 

(po prvním 
vegetačním období)  

Zdravotní stav 
změna 2  

(po druhém 
vegetačním období) 

Černá hora 1 tyčkovina 
smíšený JS 7KL, 

LP 
Přir 3 Zimn beze všech 10 ns/* ns/ns ns/(*) ns/ns ns/ns 

Černá hora 2 tyčkovina 
smíšený JS 7KL, 

LP 
Přir 3 Letn beze všech 10 ns/* ns/ns ns/ns ns/ns ns/ns 

Křenovice tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZEx beze všech 10 ns/* ns/* 
*/* 

33≥23≥32≥22=11 
ns/ns ns/ns 

Strážnice 1 mlazina čistý JS Uměl 3 Letn beze všech 10 ns/ns ns/* ns/ns ns/* ns/ns 

Strážnice 2 tyčkovina čistý JS Uměl 6 LZEx beze všech 10 ns/* ns/* ns/* 
(*)/* 

32≥33≥23≥22=11 
ns/* 

Strážnice 3 mlazina čistý JS Přir 4 ZEx beze všech 10 
*/* 

23≥22≥11 
*/* 

23>22=11 
ns/* ns/ns ns/* 

Strážnice 4 tyčovina čistý JS Přir 3 Zimn beze všech 10 ns/* ns/* ns/* 
ns/* 

23≥11≥22 
ns/* 

23≥11≥22 

Židlochovice 1 tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 ns/* ns/* 
ns/* 

32≥23=22≥11=33 
ns/* 

32≥23=22≥33≥11 
*/* 

23=32≥22=33≥11 

Židlochovice 2 tyčovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 ns/* ns/ns ns/* 
*/ns  

33>všechny 
ns/* 

Židlochovice 3 tyčovina 
smíšený, řada JS 

a JLM 
Uměl 5 LZ beze všech 10 

*/ns 
22>32=11≥33≥23 

*/* 
22≥33≥33≥32≥11 

ns/ns 
22≥11≥33=23≥32 

*/ns 
23≥33≥11=22≥32 

ns/ns 
All>11 

Židlochovice 4 mlazina 
směs JS s DB, 

TR, LP, KL 
Uměl 6 LZEx beze všech 10 ns/ns 

*/* 
23≥33=22=32≥11 

*/* 
23=33≥22≥32=11 

*/* 
23≥33≥22≥11=32 

ns/ns 

Židlochovice 5 tyčkovina čistý JS Uměl 5 LZ beze všech 10 
*/* 

33≥32≥22>11=32 
ns/* 

*/* 
All>23 

ns/* ns/ns 

Židlochovice 6 tyčkovina čistý JS Uměl 3 Letn beze všech 10 
(*)/ns 

33≥11≥32 
*/* 

33≥32≥11 
*/* 

33≥32≥11 
*/* 

33=32>11 
*/* 

33≥32≥11 

Karlštejn 1 tyčovina mladší 
smíšený JS 6 s 

DB, LP, KL 
Přir 3 Letn beze všech 10 ns/* ns/* ns/ns ns/ns ns/ns 

Karlštejn 2 tyčovina starší 
smíšený JS 7 s 

DB, LP, HB 
Přir 3 Letn beze všech 10 ns/ns 

*/ns 
33=32>11 

(*)/ns 
33=32>11 

*/ns 
33=32>11 

(*)/ns 
33=32>11 

Označení pěstebních zásahů: 33 - letní silný 32 - letní slabý 23 - zimní silný 22 - zimní slabý 11 - kontrola 

Výsledek ANOVA pro jednotlivé porosty: */* = významný efekt zásahu / význ efekt sociálního postavení, */ns = významný efekt zásahu /nevýzn efekt sociálního postavení 
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5. Pěstební doporučení 

5.1. Výsledky účinnosti testovaných výchovných zásahů 

Tato kapitola obsahuje stručný komentář ke zjištěným výsledkům na jednotlivých řešených lokalitách (porostech) a analýzy vlivu intenzity 

a časování zásahu na zdravotní stav jasanů. Z přiložených tabulek (Tab. 6. a 9) je zřejmé, že se jedná o velké množstvíposuzovaných proměnných 

(sloupce) pro všechny varianty na sledovaných lokalitách (řádky): hodnoceny byly všechny jasany, jasany bez těch hodnocených stupněm 

zdravotního stavu 10 ave sloupcích 8 a 9 bez jasanů hodnocených stupněm zdravotního stavu 9 a 10. Z hodnocených proměnných lze přikládat 

největší význam zhoršení zdravotního stavu na konci experimentu (bez stromů hodnocených stupněm 10), nicméně pro praktickou uplatnitelnost 

výsledků je vhodné přihlédnout také k ostatním hodnoceným faktorům. Vzhledem k delšímu časovému období řešení projektu je zásadní především 

stav po druhém roce šetření. 

V textu uváděný výchovný zásah je synonymem pro zdravotní zásah – viz metodická část. 

Tab. 9: Přehled výsledků projektu v přepočtu na hektar na řešených lokalitách (porostech) (vysvětlení zkratek variant zásahu: K - kontrola, Z-Si – zimní/silná, Z-Sl – zimní/slabá, 

L-Si letní/silná, L-Sl – letní/slabá, Z-ExSi – zimní/extra silná, L-ExSi – letní/extra silná) 

Lokalita 
(věk) 

Varianta 
zásahu 

Zdrav. stav, 
(průměr) 
začátek 

experimentu. 
(bez 10) 

Zdrav. stav, 
(průměr) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Zhoršení 
(%) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Počet 
jasanů po 

zásahu 
(ks.ha-1) 

Počet 
ostatních 

dřevin 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
začátek 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Mortalita 
konec 

experimentu 
(%) 

Počet jedinců 
(1+2) 

začátek 
experimentu 

(ks.ha-1) 

Počet jedinců 
(1+2) 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Černá Hora 1 
(24) 

K 5,0 6,1 23 1782 3779 1595 1193 25 43 14 

Z-Si 3,3 4,3 28 912 2982 912 632 31 88 35 

Z-Sl 4,3 5,8 34 902 2064 902 593 34 0 0 

Černá Hora 2 
(24) 

K 5,7 6,7 17 3676 2390 2831 2096 26 0 0 

L-Si 3,7 3,9 5 523 344 523 468 11 0 14 

L-Sl 4,4 4,6 4 1902 815 1902 1603 16 0 0 
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Lokalita 
(věk) 

Varianta 
zásahu 

Zdrav. stav, 
(průměr) 
začátek 

experimentu. 
(bez 10) 

Zdrav. stav, 
(průměr) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Zhoršení 
(%) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Počet 
jasanů po 

zásahu 
(ks.ha-1) 

Počet 
ostatních 

dřevin 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
začátek 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Mortalita 
konec 

experimentu 
(%) 

Počet jedinců 
(1+2) 

začátek 
experimentu 

(ks.ha-1) 

Počet jedinců 
(1+2) 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Křenovice 
(14) 

K 5,9 6,3 6   2508 0 2013 1782 11 0 33 

L-Si 3,7 3,6 -4 681 0 681 681 0 0 0 

L-Sl 4,4 5,1 15 1262 0 1262 1238 2 0 23 

Z-Si 3,8 3,7 -2 916 0 916 897 2 0 57 

Z-Sl 4,6 5,0 9 3313 0 3313 3188 4 0 31 

Strážnice 1 
(10) 

K 4,5 5,3 18 1691 0 1529 1223 20 126 216 

L-Si 3,3 3,4 4 1120 0 1100 1002 9 79 157 

L-Sl 3,8 4,6 20 1490 0 1382 1166 16 108 151 

Strážnice 2 
 (16) 

K 4,8 5,3 11 3717 0 3420 2862 16 372 409 

L-ExSi 2,0 1,9 -4 209 0 209 209 0 209 161 

L-Si 3,3 3,7 13 1635 0 1635 1541 6 314 252 

L-Sl 4,2 4,6 9 2862 0 2862 2751 4 260 186 

Z-Si 3,3 3,5 5 1706 0 1706 1638 4 273 341 

Z-Sl 4,1 4,5 10 2610 0 2610 2264 13 220 220 

Strážnice 3 
(8) 

K 5,0 5,4 8 3030 0 2893 2590 10 28 28 

Z-ExSi 2,0 2,4 22 579 0 579 579 0 579 379 

Z-Si 3,2 3,5 12 1617 0 1617 1517 6 299 249 

Z-Sl 4,3 4,7 9 1796 0 1796 1571 13 100 100 

Strážnice 4 
(19) 

K 5,3 5,7 8 2244 0 1933 1647 15 130 117 

Z-Si 3,6 4,0 13 703 0 703 703 0 44 22 

Z-Sl 3,9 4,6 18 1684 0 1684 1477 12 181 78 
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Lokalita 
(věk) 

Varianta 
zásahu 

Zdrav. stav, 
(průměr) 
začátek 

experimentu. 
(bez 10) 

Zdrav. stav, 
(průměr) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Zhoršení 
(%) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Počet 
jasanů po 

zásahu 
(ks.ha-1) 

Počet 
ostatních 

dřevin 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
začátek 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Mortalita 
konec 

experimentu 
(%) 

Počet jedinců 
(1+2) 

začátek 
experimentu 

(ks.ha-1) 

Počet jedinců 
(1+2) 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Židlochovice 1 
(13) 

K 4,2 5,2 22 1707 0 1313 1116 15 284 22 

L-Si 3,3 3,9 17 1271 0 1271 1106 13 141 24 

L-Sl 3,4 3,8 10 1275 0 1275 1201 6 270 0 

Z-Si 3,3 3,8 16 1658 0 1658 1559 6 173 0 

Z-Sl 3,6 4,3 19 1859 0 1859 1765 5 329 71 

Židlochovice 2 
(23) 

K 5,8 7,0 22 1450 0 1243 799 36 89 30 

L-Si 3,6 4,1 16 945 0 945 896 5 65 81 

L-Sl 4,3 5,3 22 802 0 802 683 15 34 51 

Z-Si 3,4 4,5 31 918 0 918 860 6 76 38 

Z-Sl 4,6 5,9 29 799 0 799 625 22 35 0 

Židlochovice 3 
(21) 

K 5,7 6,1 8 1048 640 975 859 12 15 0 

L-Si 3,8 4,1 9 468 765 468 450 4 0 18 

L-Sl 4,4 5,3 21 797 1028 797 727 9 35 0 

Z-Si 3,9 4,0 2 250 660 250 232 7 0 9 

Z-Sl 4,3 4,3 1 669 923 669 657 2 58 12 

Židlochovice 4 
(6) 

K 4,4 5,4 25 2857 5313 2790 2254 19 246 313 

L-Si 3,2 3,4 6 1704 5516 1704 1682 1 314 493 

L-Sl 3,5 4,5 28 2739 5612 2739 2261 17 452 426 

Z-Si 3,1 3,2 3 1733 6250 1733 1676 3 540 710 

Z-Sl 3,6 4,4 24 2787 5122 2787 2648 5 418 418 
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Lokalita 
(věk) 

Varianta 
zásahu 

Zdrav. stav, 
(průměr) 
začátek 

experimentu. 
(bez 10) 

Zdrav. stav, 
(průměr) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Zhoršení 
(%) 

konec 
experimentu 

(bez 10) 

Počet 
jasanů po 

zásahu 
(ks.ha-1) 

Počet 
ostatních 

dřevin 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
začátek 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Živé jasany 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Mortalita 
konec 

experimentu 
(%) 

Počet jedinců 
(1+2) 

začátek 
experimentu 

(ks.ha-1) 

Počet jedinců 
(1+2) 
konec 

experimentu 
(ks.ha-1) 

Židlochovice 5 
(11) 

K 4,5 5,4 19 3279 0 3016 2459 18 66 426 

L-Si 2,9 3,3 12 2048 0 2048 1747 15 633 452 

L-Sl 3,4 3,7 11 2177 0 2177 1987 9 536 536 

Z-Si 3,5 3,5 0 2012 0 2012 1827 9 124 248 

Z-Sl 4,0 4,6 16 2941 0 2941 2712 8 261 654 

Židlochovice 6 
(11) 

K 4,7 5,2 11 3426 0 3179 2809 12 216 185 

L-Si 3,4 3,4 -1 1268 0 1268 1268 0 85 282 

L-Sl 4,0 4,1 2 1854 0 1854 1713 8 0 112 

Karlštejn 1 
(21) 

K 5,2 6,6 29 2700 1833 2233 1300 42 167 0 

Z-Si 3,4 4,6 35 1800 3750 1800 1450 19 250 0 

Z-Sl 4,3 6,1 40 1900 2650 1900 1250 34 100 100 

Karlštejn 2 
(21) 

K 7,9 8,3 6 3400 1450 1050 550 48 0 0 

Z-Si 3,5 4,3 23 840 1600 840 720 14 80 40 

Z-Sl 4,3 5,4 26 960 1360 960 720 25 40 0 
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5.1.1. Porost Černá Hora 1 

Z hlediska vývoje zdravotního stavu jasanů v jednotlivých variantách dopadl nejlépe zásah 

zimní/silný. Naproti tomu v případě parametruzměna zdravotního stavu byly nejpříznivější 

hodnoty zjištěny pro plochu kontrolní. Tento výsledek byl s vysokou pravděpodobností 

ovlivněn přítomností jasanů ve stupních zdravotního stavu 9 a 10 (mrtvé stromy), které se již 

více nemohou zhoršovat ve srovnání s variantami silný a slabý zásah, kdy byly tyto stromy 

v rámci zásahu odstraněny (Obr. 31). 

sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 31: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Černá Hora 1. 

5.1.2. Porost Černá Hora 2 

Výsledky po třech letech sledování naznačují pozitivní vliv zásahů (v konkrétním případě se 

jednalo o zásahy provedené v letním období) na zdravotní stav porostu. Jako mírně příznivější 

se přitom jeví zásah silný (Obr. 32). 

sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 32: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Černá Hora 2. 

5.1.3. Porost Křenovice 

Výsledky šetření na této lokalitě prokázaly pozitivní vliv silných zásahů, u nichž došlo k 

mírnému zlepšení zdravotního stavu porostu. Naproti tomu v případě slabých zásahů 

bylozhoršení zdravotního stavu výraznější než u plochy kontrolní. Tento výsledek byl 

s vysokou pravděpodobností ovlivněn přítomností jasanů ve stupních zdravotního stavu 9 a 10 

(mrtvé stromy), které se již více nemohou zhoršovat ve srovnání s variantami silný a slabý 

zásah, kdy byly tyto stromy v rámci zásahu odstraněny (Obr. 33). 
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sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 33: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Křenovice. 

5.1.4. Porost Strážnice 1 

Při vyhodnocení změny zdravotního stavu na této lokalitě nebyly výsledky vlivu 

výchovného (zdravotního) zásahu na zlepšení zdravotního stavu jasanů zcela průkazné. Mírně 

příznivější výsledky (pomalejší zhoršování zdravotního stavu jasanů) jsou patrné ve variantě 

silný letní zásah (Obr. 34). 

sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 34: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Strážnice 1. 

5.1.5. Porost Strážnice 2 

Při statistickém vyhodnocení změny zdravotního stavu se projevila jako statisticky 

významná extrémně silná varianta. U variant zimní a letní silný zásah byl prokázán významný 

pozitivní vliv na hodnotu zdravotního stavu (Obr. 35). 
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sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 35: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Strážnice2. 

5.1.6. Porost Strážnice 3 

Na úrovni změny zdravotního stavu nebyly výsledku šetření statisticky průkazné. Na úrovni 

hodnoty zdravotního stavu byl prokázán signifikantně pozitivní vliv výchovného (zdravotního) 

zásahu ve variantách s extrémně silným a silným zásahem (Obr. 36). 
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Obr. 36: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Strážnice 3. 

5.1.7. Porost Strážnice 4 

Podobně jako v případě předešlého porostu statisticky významné rozdíly při vyhodnocení 

změny zdravotního stavu nebyly jednoznačně prokázány. Konstatovat je možné signifikantně 

lepší zdravotní stav na plochách s provedenými zásahy přičemž výrazně lepší zdravotní stav je 

u varianty se silným zásahem (Obr. 37). 
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sloupec: průměr; svorka: ±0,95 interval spolehlivosti
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Obr. 37: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Strážnice4. 

5.1.8. Porost Židlochovice 1 

Vliv výchovných zásahů na této lokalitě se neprojevil jako signifikantní. Ač lze v případě 

hodnocení změny stavu pozorovat mírně lepší výsledky u letní slabé a zimní silné varianty, 

nejsou tyto výsledky dostatečně průkazné. Zajímavou abnormalitou této plochy je skokové 

zhoršení všech variant z roku 2016 na rok 2017, které se na jiných plochách takto výrazně 

neprojevilo a zatím si je neumíme zcela vysvětlit (Obr. 38). 
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Obr. 38: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice 1. 

5.1.9. Porost Židlochovice 2 

Na této lokalitě byl statisticky průkazný vliv silného zásahu, u kterého došlo jen k mírnému 

zhoršení průměrného zdravotního stavu jasanu. Přitom lépe lze hodnotit zásah letní silný. Vliv 

slabého zásahu nebyl jednoznačný a víceméně se shodoval se zhoršením zdravotního stavu na 

kontrolní variantě (Obr. 39). 
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Obr. 39: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice 2. 

5.1.10. Porost Židlochovice 3 

Na této lokalitě byl signifikantně prokázán příznivý vliv většiny zásahů na zdravotní stav 

jasanů. Těmto výsledkům se vymyká pouze letní slabý zásah, u něhož došlo při hodnocení 

změny zdravotního stavu ke zhoršení srovnatelnému s variantou kontrolní (Obr. 40). 
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Obr. 40: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice3. 

5.1.11. Porost Židlochovice 4 

Statistickým vyhodnocením byl prokázán významný pozitivní vliv silných výchovných 

zásahů (bez rozlišení dle časování) na zdravotní stav jasanu. Vliv slabých zásahů nebyl 

prokázán jednoznačně. Zajímavostí je vyšší podíl vitálních jasanů (1+2) na této lokalitě ve 

srovnání s ostatními. Tento fakt byl pravděpodobně způsoben vhodným výběrem sadebního 

materiálu s vyšším zastoupením jedinců tolerantních k infekci (Obr. 41). 
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Obr. 41: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice4. 

5.1.12. Porost Židlochovice 5 

Při vyhodnocení změny zdravotního stavu na této lokalitě nebyly výsledky vlivu 

výchovného zásahu na zlepšení zdravotního stavu jasanů zcela průkazné. Mírně příznivější 

výsledky (pomalejší zhoršování zdravotního stavu jasanů) jsou patrné ve variantě silný zimní 

zásah (Obr. 42). 
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Obr. 42: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice5. 

5.1.13. Porost Židlochovice 6 

Na této lokalitě byl opět prokázán významný vliv pěstebních zásahů na zdravotní stav 

jasanů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve variantě letní silný, kde se zdravotní stav jasanu 

mírně zlepšil. U varianty letní slabý došlo k mírnému zhoršení, které však bylo signifikantně 

nižší v porovnání s kontrolní variantou bez zásahu. Testován zde byl pouze zásah provedený 

v zimním období (Obr. 43). 
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Obr. 43: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Židlochovice 6. 

5.1.14. Porost Karlštejn 1 

Statisticky významný rozdíl byl na této lokalitě zjištěn jen pro parametr stupeň zdravotního 

stavu ve variantě letní silný, která měla lepší zdravotní stav ve srovnání s kontrolní variantou 

bez zásahu. Vliv zásahů na změnu zdravotního stavu nebyl prokázán (Obr. 44). 
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Obr. 44: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Karlštejn 1. 

5.1.15. Porost Karlštejn 2 

Na úrovni změny zdravotního stavu jasanu byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi 

posuzovanými variantami. K nejmenšímu zhoršení došlo u kontrolní varianty bez zásahu. Tento 

výsledek byl s vysokou pravděpodobností ovlivněn přítomností jasanů ve stupních zdravotního 

stavu 9 a 10 (mrtvé stromy), které se již více nemohou zhoršovat ve srovnání s variantami silný 

a slabý zásah, kdy byly tyto stromy v rámci zásahu odstraněny. V případě hodnocení stupně 

zdravotního stavu po dvou letech hodnocení byl signifikantně lepší zdravotní stav na obou 

variantách zásahu (silný i slabý) v porovnání s kontrolou (Obr. 45). 
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Obr. 45: Změna zdravotního stavu v průběhu hodnocení dle variant zásahu v porostu Karlštejn 2. 

5.2. Pěstební doporučení 

5.2.1. Obecná východiska: 

Jak jsme naznačili v teoretické části této studie, jsou pěstební možnosti vedoucí 

k eliminaci a zmírnění dopadu chřadnutí jasanových porostů vlivem H. fraxineus značně 

omezené. Cílem níže uvedených postupů bude revidovat, resp. upřesnit pěstební doporučení 

v lesích hospodářských, a to na základě zjištěných výsledků, již publikovaných doporučení a 

teoretických znalostí bionomie patogenu. 

Praktická doporučení jsou uvedena vždy pro konkrétní experimentální porosty, jako dle 

našeho názoru nejoptimálnější postupy zohledňující jak konkrétní stanovištní podmínky, tak 

porostní poměry včetně zdravotního stavu a dosavadního vývoje porostu v jednotlivých 

variantách. Na závěr kapitoly uvádíme zobecnění dílčích doporučení. 

Vzhledem k zadání projektu a výběru experimentálních porostů jsou doporučení 

směrována od fáze mlazin, resp. zajištěných porostů až do fáze tyčovin. Praktická doporučení 

tak opomíjí nejranější fáze růstu lesa (nálety, nárosty a kultury) a dospělé porosty (kmenoviny). 

Praktická doporučení pro tyto porostní fáze jsou podrobně rozpracovány v dostupné literatuře 

(Černý et al. 2016; Prouza 2016) a souhrnně také v teoretické části této studie. Jejich případné 

rozpracování v rámci této kapitoly by nebylo podloženo vlastními výsledky. Autoři se však 

domnívají, že i pro tyto fáze se nabízí prostor pro výzkumná šetření, která by pomohla 

optimalizovat pěstební péči v kulturách, nárostech a kmenovinách s významným podílem 

jasanů. 

Co se týče případných limitů námi provedených šetření, kromě rámce růstové fáze 

mlazin, tyčkovin a tyčovin, z celkového počtu pokusných porostů se 11 nalézá na lužních a 

přechodních stanovištích a 4 na stanoviších náhorních. Doba sledování pokusů (max. 3 roky) 

byla poměrně krátká a výsledky šetření tak můžou být ovlivněny kromě výchozího stavu 

porostů i průběhem počasí v klíčových vegetačních obdobích 2017 a 2018. Zvolenou metodiku 

hodnocení zdravotního stavu (Kučera et al. 2017) lze považovat za nejvhodnější z dostupných 

nástrojů.  

Praktická doporučení vycházejí ze zvolené metodiky výzkumu a opírají se o jeho 

výsledky. V závěru zobecněné poznatky již na tuto metodiku nejsou striktně vázány, využívají 

také výsledky souvisejících (vlastních) výzkumných aktivit i dostupné publikované informace. 
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5.2.2. Pěstební charakteristiky porostů a návrh opatření 

Černá Hora 1 

Jedná se o mladý smíšený, přirozenou obnovou vzniklý porost ve fázi mlaziny až 

tyčkoviny na vápencovém stanovišti. Jasan je zde zastoupen asi z jedné třetiny (dřevina hlavní 

až přimíšená) dle konkrétní porostní situace. Z ostatních hlavních dřevin se zde vyskytují javor 

klen a lípa. Forma smíšení je převážně jednotlivá, místy hloučkovitá (do 1 aru) až skupinovitá 

(nad 1 ar). Hustota dřevin je plošně nepravidelná, vzhledem k věku porostu 21 let na většině 

plochy dostatečná (více než 3 000 ks/ha), někde se však vzhledem ke konfiguraci terénu 

(vysychavé vápencové výstupy) tvoří porostní mezery s minimální hustotou dřevin. 

V porostních mezerách mlaziny dochází ke spontánní přirozené obnově (jasan, javor, lípa aj.). 

V minulosti provedená porostní výchova byla směřována pouze do nejvyspělejší části porostu.  

Vzhledem k ostatním posuzovaným plochám, lze výchozí zdravotní stav jasanu v 

porostu považovat za průměrný (Obr. 14). Případné odumření jasanu by neznamenalo 

významné ohrožení plnění všech požadovaných funkcí, ale pouze nižší potenciál pro funkci 

dřevo-produkční, danou případným nižším zpeněžením lípy než jasanu, případně i nižší 

kvalitou dosažitelných sortimentů při ponechání přeživších jasanů. Cílem pěstební péče by 

měla být podpora ostatních dřevin na úkor chřadnoucího jasanu. Výsledky pokusu (intenzity 

zásahu) nebyly jednoznačné, přesto lze vzhledem k obecně známým skutečnostem (snížení 

infekčního tlaku) doporučit spíše silnější až extrémně silný negativní zásah ve smyslu 

odstranění jasanů se stupněm zdravotního stavu 5 a více, popřípadě 3 a více. Ve většině případů 

půjde o silný podúrovňový zásah v jasanu, doplněný o pozitivní úrovňový zásah s podporou 

ostatních dřevin a vitálních jasanů. 

Černá Hora 2 

Porost nacházející se na stejném stanovišti jako porost předešlý – vzdálenost mezi 

porosty je do 500 m. Shodný je i věk (růstová fáze) a také původ (přirozená obnova). Na rozdíl 

od lokality Černá Hora 1 je zde procentuálně vyšší podíl jasanu, časté je skupinovitézastoupení 

dřevin ostatních (lípa, klen). Zdravotní stav jasanu je celkově horší než u porostu předešlého, 

očekávatlze tak potenciálně větší riziko zhoršení plnění funkcí lesa při jeho odumření.  

Na základě výsledku dvouletého šetření se jeví jako nejoptimálnější silnější zásahy – 

v konkrétním případě se jednalo o letní zásah (odstranění stromů se stupněm zdravotního stavu 

vyšším než 5). Výše uvedený zásah se může projevit zlepšením zdravotního stavu některých 

jasanů (Tab. 9). Zásah by měl být diferencován dle zastoupení a stupně zdravotního stav jasanu 

v porostu. Podobně jako v předešlém porostu se bude jednat o kombinovaný zásah – odstranění 

silně poškozených jasanů především v podúrovni, ale i v úrovni a podpora ostatních dřevin, 

případně vitálních jasanů.  

V případě vzniku porostních mezer lze zahájit částečnou rekonstrukci. Vzhledem 

k charakteru stanoviště by měla být maximálně využita přirozená obnova ostatních dřevin. 

Pokud je její potenciál nízký, lze doporučit individuální výsadbu (dub, klen). Dle vlastního 

pozorování je umělá obnova probíhající v bezprostřední blízkosti porostu značně 

problematická. 
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Křenovice 

Nesmíšená, stejnověká, umělou obnovou založená jasanová tyčkovina na živném 

stanovišti nižších poloh. Porost vykazoval na začátku experimentu výrazně zhoršený zdravotní 

stav (mezi 5,5 – 6,0, Obr. 14). Existuje zde vysoké nebezpečí odumření porostu a značné riziko 

zabuřenění při jeho prosvětlení. 

Dle dosavadních výsledků šetření lze jednoznačně doporučit provedení silných zásahů 

ve smyslu odstranění jasanů hodnocených stupněm zdravotního stavu 5 a vyšším. Takto 

provedeným zásahem došlo k mírnému zlepšení zdravotního stavu za období sledovaní, a to 

bez ohledu na časování zásahu. Počet jedinců po zásahu (mezi 700 – 900) je z pěstebního 

hlediska sice nižší, ale přijatelný pro jasanový porost tohoto věku (Skovsgaard et al. 2017). 

Současně se silnými zásahy lze doporučit dílčí rekonstrukce při vzniku porostních mezer, a to 

buď individuálně, nebo skupinkovitě. V menších porostních mezerách lze využít lípu nebo 

habr, v případě větších mezer třešeň ptačí, dub nebo javor mléč. Alternativou k silným zásahům 

jsou velmi silné zásahy s ponecháním nejperspektivnějších jedinců jasanů, doplněné o plošné 

výsadby.  

Židlochovice 1 

Jedná se o jasanový porost na lužním stanovišti založený umělou obnovou. V době 

hodnocení se porost nachází ve fázi mlaziny. Pouze ve spodní porostní etáži se zde vyskytuje 

dub, který byl do porostu vkládán v minulosti pravděpodobně umělou obnovou (původně 

vysazená dřevina, která byla nahrazena jasanem). Zdravotní stav porostu je spíše průměrný 

(zdravotní stav mezi 5,0 – 5,5, Obr. 14); k výraznému zlepšení průměrného zdravotního stavu 

zde došlo po výchovném zásahu, a to vzhledem k vysokému podílu odumřelých jedinců, kteří 

byli při něm odstraněni (Tab. 9). 

Za dvouleté výzkumné období zde došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu 

(pokles o 10 – 22 %). Výsledky šetření vlivu zásahu nebyly jednoznačné a s největší 

pravděpodobností nelze v konkrétním porostu očekávat jeho dopěstování do mýtní zralosti bez 

významných hospodářských ztrát. Jako optimální pěstební doporučení se jeví jednorázový silný 

zdravotní zásah, při němž budou odstraněni všichni jedinci hodnocení stupněm zdravotního 

stavu 5 a vyšším. V návaznosti na takto provedený zásah by měly probíhat částečné 

rekonstrukce formou individuální nebo skupinkovité podsadby (třešeň, habr, lípa). Další 

možností je provést extrémně silný zásah s ponecháním několika nejvitálnějších výstavků 

jasanu (stupeň zdravotního stavu 1+2) a následně provést plošnou výsadbu (dub, lípa, ořešák). 

Židlochovice 2 

Nesmíšený jasanový porost na lužním stanovišti ve fázi přechodu mezi tyčkovinou a 

tyčovinou. V porostu se nachází vysoký podíl pěstebně hodnotných jasanů. Celkově byl zjištěn 

horší zdravotní stav jasanů na počátku experimentu (Obr. 14). V průběhu šetření zde došlo 

k výraznému zhoršení zdravotního stavu jasanu (pokles o 16 – 31 %, viz Tab. 9). Na stranu 

druhou byl zaznamenán příznivý vliv silných zásahů na zmírnění odumírání jasanů (Tab. 6). 

Příznivý vliv byl zaznamenán také u slabého letního zásahu. V případě letních zásahů došlo, 

pravděpodobně vlivem snížení infekčního a konkurenčního tlaku v porostu, ke zvýšení počtu 

vitálních jasanů (Tab. 9). 
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Jako optimální pěstební doporučení pro tento porost se jeví silný negativní výchovný 

zásah, při němž dojde k odstranění jedinců hodnocených stupněm zdravotního stavu 5 a vyšším. 

V případě vzniku porostních mezer je vhodné započít s individuální nebo skupinkovitou 

podsadbou. Budoucí vývoj porostu a jeho zdárné dopěstování je obtížně předpověditelné 

vzhledem k protisměrným tendencím – zhoršování zdravotního stavu, ale i možnost zlepšení 

některých jedinců při silném zásahu. Povzbuzující je stále relativně vysoký hektarový počet 

dřevin, resp. jasanů (viz Tab. 9). 

Židlochovice 3 

Smíšený, uměle obnovený jasano-jilmový porost ve fázi tyčoviny na lužním stanovišti. 

Hlavní porostní etáž je tvořena jasanem, pod nímž tvoří druhou etáž jilm. Zdravotní stav porostu 

byl na počátku experimentu průměrný až horší (průměr více než 5,5, Obr. 14). Za dobu konání 

experimentu se mírně zhoršil zdravotní stav u naprosté většiny variant. Výjimkou byl slabý 

letní zásah, kde došlo ke zhoršení o 21 % (bez hodnocení stromů klasifikovaných stupněm 10, 

viz Tab. 9). V případě letního i zimního silného zásahu došlo dokonce k nárůstu resp. 

k „vytvoření“ vitálních jasanů (stupeň 1+2; viz Tab. 9) z 0 na 18, resp. na 9 ks/ha). 

Na základě zjištěných výsledků lze doporučit silný zásah, při němž dojde k odstranění 

jasanů hodnocených stupněm zdravotního stavu 5 a vyšším. Při zásazích by měl být brán 

maximální ohled na existující jilmovou etáž. 

Židlochovice 4 

Jedná se o porost s pestrou druhovou skladbou na lužním stanovišti ve fázi zajištěné 

kultury až mlaziny (dle konkrétního místa v porostu). Kromě jasanu se zde vyskytují třešeň 

ptačí, javor mléč, dub letní a lípa srdčitá. Smíšení dřevin je jednotlivé nebo řadové a je značně 

variabilní v rámci celého porostu. V některých částech je dřevinou hlavní třešeň, jinde jasan 

nebo javor. Na začátku experimentu měl jasan v tomto porostu nejlepší průměrný zdravotní 

stav ze všech sledovaných porostů (průměrná hodnota nižší než 4,5, viz Obr. 14). Relativně 

dobrý zdravotní stav jasanu spolu s vysokým podílem ostatních dřevin skýtají vysoké 

předpoklady pro dopěstování daného porostu bez narušení všech požadovaných funkcí.  

Silné výchovné (zdravotní) zásahy v jasanu, které prokazatelně vedly ke zlepšení 

zdravotního stavu (odstranění jasanů hodnocených stupněm 5 a vyšším), je vhodné dle potřeby 

doplnit standardní výchovou (péčí) v ostatních dřevinách (seč plecí - negativní zásah).  

Židlochovice 5 

Jedná se o nesmíšený, umělou obnovou založený jasanový porost na lužním stanovišti 

ve fázi tyčkoviny. Výchozí zdravotní stav byl průměrný, spíše lepší (pod 5,0, Obr. 14). Za 

období sledování došlo ke zhoršení zdravotního stavu o 11 – 19 % (Tab. 9). Zhoršení stavu 

nebylo zaznamenáno pouze v případě silného zimního zásahu. Současně v porostu došlo ke 

zvýšení počtu vitálních jasanů v případě zimních zásahů, ale i v kontrolní variantě (Tab. 9).  

Z pěstebního hlediska se jeví jako nejvhodnější silné výchovné zásahy. V tomto 

případě, vzhledem k získaným výsledkům, jsou to zásahy prováděné mimo vegetační sezónu. 

Celkově vysoká hustota jedinců spolu se zlepšujícím se stavem některých jasanů dávají (při 

neměnném trendu vývoje zdravotního stavu) povzbudivé předpoklady pro zdárné dopěstování 

tohoto porostu. 
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Židlochovice 6 

Jedná se o nesmíšenou, umělou obnovou založenou jasanovou tyčkovinu na lužním 

stanovišti. Ostatní dřeviny se zde objevují pouze ve spodní etáži jako přirozená obnova 

v porostních mezerách. Porost je charakteristický značnou variabilitou nejen v hustotě, ale i v 

intenzitě napadení (chřadnutí) jasanu. Výchozí zdravotní stav byl průměrný, spíše lepší (pod 

5,0, Obr. 14). Za období sledování došlo u silného zásahu k mírnému zlepšení zdravotního stavu 

a k více než trojnásobnému zvýšení počtu vitálních jasanů (Tab. 6, 9). 

Pro daný porost lze doporučit silné výchovné zásahy s odstraněním jasanů hodnocených 

stupněm zdravotního stavu 5 a vyšším. Vzhledem ke značné porostní variabilitě zde dojde ke 

vzniku porostních mezer, a proto je, po takto provedeném zásahu, nezbytné zahájit dílčí 

rekonstrukci porostu. Výsadby mohou probíhat buď individuálně nebo skupinkovitě. Z dřevin 

lze doporučit ve větších porostních mezerách dub a ořešák, ve stínu pak habr a lípu.  

Strážnice 1 

Jedná se o nesmíšenou jasanovou mlazinu na lužním stanovišti, založenou umělou 

obnovou. Výchozí zdravotní stav jasanu byl průměrný – spíše lepší (pod 5,0, Obr. 14). Za 

období sledování došlo k průměrnému zhoršení zdravotního stavu o 18 a 20 % ve variantě 

kontrola, resp. slabý zásah. Zhoršení zdravotního stavu u silného zásahu nebylo tak výrazné – 

pouze 4 %. Pozitivní vliv silného zásahu se ukázal také v nárůstu počtu vitálních jasanů v této 

variantě (ze 79 na 157 ks/ha, viz Tab. 9). 

Výše uvedené naznačuje optimální péči o tento porost. Ta by měla být postavena na 

silných negativních zásazích, kterými budou odstraněny všechny jasany hodnocené stupněm 

zdravotního stavu 5 a vyšším. Relativně vysoký počet jasanů a značný podíl vitálních jedinců 

dávají (při zachování stávajícího trendu vývoje zdravotního stavu) slušné předpoklady 

k úspěšnému dopěstování porostu bez následných opatření (rekonstrukce). 

Strážnice 2 

Rozsáhlá, umělou obnovou vzniklá, nesmíšená jasanová tyčkovina na lužním stanovišti. 

Výchozí zdravotní stav byl průměrný – kolem hodnoty 5,0 (Obr. 14). S výjimkou varianty 

extrémně silného zásahuse zde za dobu sledování zhoršil zdravotní stav o 5 – 13 %. V případě 

extrémně silného zásahu bylo naproti tomu zaznamenáno zlepšení zdravotního stavu o 4 %.  

Z pěstebního hlediska se zde nabízí dva základní postupy. Prvním z nich jsou silné, 

postupně prováděné výchovné zásahy (odstranění jasanů se stupněm zdravotního stavu 5 a 

vyšším) bez potřeby okamžité následné obnovy. V konkrétním případě se jeví vhodnější zimní 

zásah, po němž došlo k nárůstu počtu vitálních jedinců a bylo zaznamenáno jen nepatrné 

zhoršení zdravotního stavu jasanů. Druhou variantou je extrémně silný výchovný zásah 

(ponechání jasanů hodnocených stupni 1, 2 a částečně, dle rozmístění po ploše i 3), resp. 

rekonstrukce s následně provedenou výsadbou. Vzhledem k rozsahu porostu a nejistotě 

budoucího vývoje lze v konečném důsledku pro daný porost doporučit využití obou výše 

uvedených variant. 

Strážnice 3 

Nesmíšená, přirozenou obnovou vzniklá jasanová mlazina na lužním stanovišti. 

Výchozí zdravotní stav byl průměrný kolem stupně 5 (Obr. 14). Zaznamenáno bylo výrazné a 
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variabilní zhoršení zdravotního stavu jasanu za dobu šetření o 8 – 22 %. Výsledky vlivu zásahu 

nebyly jednoznačné. Na straně jedné statistické analýzy hovoří ve prospěch extrémně silného 

zásahu, na straně druhé bylo u této varianty zjištěno vysoké procento zhoršení zdravotního stavu 

(Tab. 6 a 9). Zhoršení zdravotního stavu bylo naopak nejnižší na kontrolní ploše, kde současně 

se zimním slabým zásahem, na rozdíl zásahu silného a extrémně silného, nedošlo k poklesu 

počtu vitálních jasanů (viz Tab. 9). 

Na základě prezentovaných výsledků nelze jednoznačně doporučit pěstební péči o tento, 

přirozenou obnovou vzniklý, porost. Jako východisko pěstební péče lze doporučit diverzitu 

výchovných zásahů, spojenou s opakovanou inventarizací zdravotního stavu. Diverzita přístupů 

a opakovaná inventarizace umožní rozdělit rizika spojená s jednostranně celoplošně 

aplikovaným zásahem a po delším časovém intervalu i zhodnotit aplikované varianty zásahu.  

Strážnice 4 

Nesmíšená jasanová tyčovina vzniklá přirozenou obnovou na lužním stanovišti. 

Výchozí stav porostu byl špatný s průměrným hodnocením mezi 5,5 a 6,0 (Obr. 14). Také 

početnost pěstebně hodnotných jasanů byla spíše nízká. Zhoršení zdravotního stavu za dobu 

sledování dosáhlo 8 – 13 %, přitom nejméně to bylo na ploše kontrolní, kde byl současně 

znamenán procentuálně nejmenší pokles počtu nadějných jasanů (Tab. 9). Výsledky vlivu 

zásahu zde nebyly jednoznačné. 

Podobně jako u předešlého porostu, nelze ani zde dát jednoznačné doporučení. Pěstební 

péče bude mj. odvislá od socioekonomické situace (zájem o samovýrobu a palivo). Také pro 

tento porost je, z hlediska předběžné opatrnosti, možné doporučit více pěstebních postupů jakož 

i opakovanou inventarizaci. 

Karlštejn 1 

Jedná se o jednotlivě až skupinkovitě smíšenou, tloušťkově značně variabilní tyčkovinu 

na vápencovém podloží, kde dřevinu hlavní tvoří jasan a dřevinami přimíšenými jsou dub, lípa 

a habr. Porost vzniklý přirozenou obnovou nevykazuje známky předešlé porostní výchovy. 

Za období sledování zde byla zjištěna jedna z největších mortalit jasanu, výrazné 

zhoršení zdravotního stavu, ale i odumření vitálních (1+2) jasanů (Tab. 9). I přes relativně 

vysoký počet přežívajících jasanů na konci experimentu (1250 – 1450 ks/ha) jsou zde vzhledem 

k rychlosti jeho chřadnutí vážné obavy o jeho úspěšné dopěstování – průměrné zhoršení 

zdravotního stavu se zde pohybovalo od 29 – 40 % (Tab. 9). Porostní péče by měla být zaměřena 

na podporu ostatních dřevin (rekonstrukce nepřímá – výchovou), které se často vyskytují ve 

spodních porostních vrstvách, příp. etážích (následná obnova). Doporučit lze silný negativní 

zásah – odstranění jasanů se stupněm zdravotního stavu vyšším než 5. Přímá dílčí nebo částečná 

rekonstrukce umělou obnovou by vzhledem k charakteru byla až nejzazším řešením. 

Karlštejn 2 

Jedná se o jasanovou tyčkovinu s jednotlivou příměsí dubu, lípy a klenu na diluviálním 

stanovišti a vápencovém podloží. Jasan je zde dřevinou hlavní, tvoří často porostní úroveň a 

nadúroveň, ostatní dřeviny jsou přítomné především v nižších porostních vrstvách. Zdravotní 

stav porostu, resp. jasanu je špatný (Obr. 14, 16). Je zde značné nebezpečí zabuřenění po 

odumření jasanu, potenciál následné přirozené obnovy je nízký – hlavně výskyt keřů.  
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V částech porostu s větším výskytem ostatních dřevin lze doporučit postupnou přeměnu 

(rekonstrukci) druhové skladby uvolňováním dubu, lípy nebo klenu (přeměna výchovou). 

Včástech s vyšším podílem jasanu je namístě uvažovat o přímé rekonstrukci porostu 

ponecháním nejvitálnějších výstavků jasanu (extrémně silný zásah a následná umělá obnova). 

Umělou obnovu lze provádět buď formou individuálních výsadeb, nebo skupinovitě. Jako 

perspektivní dřevina pro individuální výsadbu se zde jeví třešeň ptačí, případně javory, pro 

skupinovou výsadbu dub nebo lípa. 

5.2.3. Zobecnění praktických poznatků a doporučení 

Východiskem pěstebních postupů a strategie obhospodařování jasanových porostů pod vlivem 

patogena H. fraxineus je zjištění aktuálního stavu lesa, a to především s ohledem na strukturu 

porostu (hustota, zastoupení dřevin, aj.), intenzitu a plošnou variabilitu v napadení patogenem, 

přítomnost a prostorové rozmístění vitálních jasanů, výskyt ostatních škodlivých činitelů a 

potenciál přirozené obnovy. Vlastní způsob a postup inventarizace je podrobně popsán v práci 

Prouza (2017). Stručně lze uvést, že počet a rozmístění inventarizačních ploch po porostu bude 

záviset na porostní variabilitě a velikosti porostu. Jejich velikost by měla být zvolena podle 

věku porostu, resp. hustoty dřevin. 

Vhodné je středy (kruhová plocha), případně okraje (čtvercová nebo obdélníková plocha) ploch 

stabilizovat pro případnou opakovanou inventarizaci. Na jedné inventarizační ploše by mělo 

být přítomno a následně zhodnoceno cca 100 jasanů. Hodnocení, resp. stupnice zdravotního 

stavu jasanu, která by měla být využita, je součástí metodické části této studie, případně je 

podrobně popsána v již zmíněné práci Prouza (2017).  

Na základě celkové diagnostiky zdravotního stavu porostu (průměrný stupeň zdravotního stavu, 

výskyt a prostorové rozmístění vitálních, ale i odumřelých jedinců) budou navrženy pěstební 

postupy. Ty se liší od standardního pěstebního výběru, který je upozaděn a na významu nabývá 

zdravotní výběr.  

Ve své podstatě lze pěstební opatření rozdělit do tří základních přístupů: 

a) Dočasné ponechání porostu zcela bez porostní péče (bezzásahový režim) spojené 

s důsledným opakovaným monitoringem (inventarizací). 

b) Různá škála výchovných (zdravotních) zásahů vedoucích ke snížení počtu jedinců, 

případně doplněná o standardní pěstební výběr (zásahy). 

c) Částečná nebo úplná rekonstrukce spojená se silnými a velmi silnými zásahy 

(rekonstrukce). 

Podrobně jsou tyto postupy ve vztahu k věku porostu specifikovány v přiložené Tab. 10. 

Bezzásahový režim 

Dočasným bezzásahovým režimem sledujme dosažení přirozené diferenciace jasanu 

v porostech, a to především po stránce odolnosti vůči patogenu H. fraxineus. O bezzásahovosti 

lze uvažovat především v dostatečně hustých a mladých porostech vzniklých přirozenou 

obnovou (nárosty, mlaziny až tyčkoviny) a v porostech s průměrně lepším zdravotním stavem, 

resp. v porostech s dostatečným množstvím vitálních jedinců jasanu (stromy hodnocené 

stupněm zdravotního stavu 1 a 2, případně i 3). Tento přístup se dále hodí především do menších 

porostních skupin, nebo do části rozsáhlejších porostů, kde může sloužit jako reference – 

kontrola pro prováděné zásahy. Podmínkou tohoto přístupu je důsledný opakovaný monitoring 

(inventarizace), který by měl probíhat optimálně již po jednom roce. Bezzásahový režim se týká 
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těch porostů, kde není plánovaná v daném deceniu žádná výchova nebo zde plánovaná výchova 

proběhla.  

Zásahy 

Účelově provedené pěstební zásahy vedou k jednorázovému zlepšení zdravotního stavu 

porostu odstraněním chřadnoucích a odumřelých jasanů. V obecné rovině je současně 

očekáváno snížení infekčního tlaku při prosvětlení porostu, resp. po snížení počtu jedinců. 

Výsledky našeho experimentu nicméně jednoznačně nepotvrdily pozitivní vliv výchovných 

(zdravotních) zásahů na zmírnění chřadnutí v porovnání s plochami bezzásahovými.  

Efekt zásahu nebyl významný především v porostech s výrazně zhoršeným zdravotním 

stavem, na vápencovém podloží a v porostech z přirozené obnovy. Přes výše uvedené lze 

výchovný (zdravotní) zásah doporučit s následujícím režimem: 

Způsob výběru: jak bylo naznačeno v úvodu kapitoly, podle druhu zásahu bude převažovat 

zdravotní výběr, pouze v omezené míře lze uplatnit výběr zušlechťovací. Současně lze ve 

smíšených porostech aplikovat druhový výběr s upřednostněním ostatních dřevin. Dle způsobu 

výběru se tak bude jednat o převažující zásah negativní v menší míře kombinovaný. Zcela 

vyloučeny, s výjimkou mladých nárostů a jejich rozčlenění, by měly být schématické zásahy. 

Síla zásahu: vhodnější jsou silnější zásahy, při nichž dojde k odstranění jedinců hodnocených 

stupněm zdravotního stavu 5 a vyšším. Pravděpodobnost přežívání takto hodnocených jasanů 

je obecně nízká. Vlastní síla zásahu vyjádřená v procentech se může pohybovat rámcově mezi 

40 – 80 % (viz technologické karty).  

Umístění zásahu: ve většině případů se bude jednat o podúrovňový zásah, kde se vyskytuje 

nejvíce odumírajících jasanů, doplněný o redukci jasanů se zhoršeným zdravotním stavem 

v porostní úrovni, ale i nadúrovni (viz výsledková část). 

Časování a interval: v případě, že v porostu nebudeme aplikovat bezzásahovost, je vhodné 

provést zásah neodkladně. Vlastní doba provedení (vegetace – mimo vegetaci) není z hlediska 

dopadu provedení zásadní, spíše budou rozhodovat další faktory (vitální buřeň a obtížná 

prostupnost na lužním stanovišti v letních měsících). Stanovení pěstebního intervalu bude 

vycházet z vývoje zdravotního stavu porostu (viz výsledková část a zhoršování zdravotního 

stavu). Obecně uváděný interval pro mladší 5 let a pro starší porosty 10 let je vhodné zkrátit, a 

to s ohledem na výsledky opakovaného monitoringu. Z Obr. 46 je patrný vývoj zdravotního 

stavu, resp. početnosti dřevin v konkrétním stupni zdravotního stavu po provedeném silném 

zimním zásahu na ploše Židlochovice 5 a Strážnice 2. Při pokračujícím trendu vývoje 

zdravotního stavu se jeví zopakovat zásah již v nejbližší době, tj. rámcově po 2-4 letech. Síla 

zásahu se zde následně bude pohybovat kolem 20 – 30 % (odstranění jedinců hodnocených 

stupněm zdravotního stavu 5 – 10). 
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Obr. 46: Četnost jasanů v porostu Židlochovice 5 a Strážnice 2 (zásah zimní/silný) na začátku a na konci šetření. 

Rekonstrukce 

Rekonstrukce směřují k přeměně druhové skladby, resp. vytváření nového porostu zcela 

bez (rekonstrukce úplné) nebo jen s malou přítomností (rekonstrukce částečné) jasanu. O 

rekonstrukcích uvažujeme v porostech s výrazně zhoršeným zdravotním stavem a v porostech 

s výrazně zrychlující se dynamikou chřadnutí, v nichž je minimální potenciál dopěstování 

porostu do mýtní zralosti. Předpokladem k zahájení rekonstrukcí se tak jeví, kromě aktuálního 

zdravotního stavu, také opakovaný monitoring. 

Za specifický případ rekonstrukcí lze považovat postupnou přeměnu dřevinné skladby 

ve smíšených porostech s významným zastoupením jiných dřevin (rekonstrukce výchovou). Při 

výchovných zásazích jsou tyto dřeviny uvolňovány na úkor chřadnoucího jasanu (viz např. 

plochy Černá Hora 1 a 2). Rekonstrukce mohou bezprostředně navazovat na výchovné 

(zdravotní) zásahy (silné a extrémně silné), kdy dochází k postupnému prosvětlování porostu a 

vzniku porostních mezer. Přímé (úplné) rekonstrukce by vzhledem ke ztrátě geneticky odolných 

jasanů měly být omezeny pouze jako dílčí opatření v částech rozsáhlých porostů, nebo v 

porostech bez vitálních jasanů, příp. v porostech fenotypově nevhodných. V ostatních 

případech lze doporučit částečné rekonstrukce, kdy jsou ponechávány vitální jasany. Výše 

uvedený způsob může při nízké početnosti těchto vitálních jedinců vést až k výstavkovému 

hospodářství. 

Vlastní obnova a volba dřevin při rekonstrukcích bude závislá na stanovištních a 

porostních poměrech. Na lužních stanovištích lze v případě větších porostních mezer doporučit 

dub letní (Quercus robur), topoly (Populus spp.), nebo ořešák černý (Juglans nigra), případně 

v nezaplavovaných územích třešeň ptačí (Cerasus avium). Do menších obnovních prvků, nebo 

jako podsadby se v luzích stejně jako v chlumních oblastech hodí lípa (Tilia cordata) nebo habr 

(Carpinus betulus). Perspektivní v luhu i mimo něj se jeví rovněž javor mleč (Acer platanoides). 

Umělá obnova může probíhat buď formou individuálních výsadeb (poloodrostky a odrostky), 

nebo případně plošně formou menších kotlíků. V maximální míře lze, především na 

vápencovém stanovišti, využít přirozenou obnovu buku (Fagus sylvatica), lípy (Tilia cordata), 

javorů (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), ale i ostatních dřevin.  

Při plošných podsadbách je potřeba mít dopředu vyřešené těžebně-dopravní 

zpřístupnění a s tím spojené rozčlenění porostu (v porostu lze očekávat postupnou opakovanou 

výchovnou těžbu). Celkově jako výhodné se jeví individuální výsadby vzhledem k nutnosti 
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ochrany proti zvěři, která je v případě plošných výsadeb obtížně udržována při opakovaných 

výchovných zásazích. 

 

Tab. 10: Pěstební doporučení v porostech zasažených chřadnutím jasanu  

 
 

5.2.4. Faktor významně ovlivňující hospodaření v jasanových porostech pod vlivem infekce 

H. fraxineus - kůrovci 

Druhové spektrum kůrovců, kteří mají tendenci k monofágnímu či oligofágnímu potravnímu 

využívání podkorních pletiv jasanů, je velmi úzké, pokud nebudeme brát na zřetel řídce se 

vyskytující polyfágní druhy kambioxylofágů na listnatých dřevinách. V praxi se v podmínkách 

ČR a střední Evropy vyskytují dva zástupci rodu Hylesinus, a to lýkohub jasanový H. fraxini a 

„lýkohub zrnitý“ H.crenatus (Fabricius, 1787) (Curculionidae – nosatcovití). H. fraxini je 

prozatím vnímán jako sekundární zástupce, který napadá nejčastěji chřadnoucí a odumírající 

jasanové jedince ve stádiu mlazin, tyčkovin, tyčovin a nastávajících kmenovin. Atraktivní pro 

něj může být také pokácené, částečně proschlé jasanové dříví tenčích dimenzí. Přítomnost 

Stadium porostu
Výchovný 

zásah

Stupeň 

zdravotního 

stavu jedinců 

vhodných k 

ponechání v 

porostu

Stupeň 

zdravotního 

stavu jedinců 

nevhodných 

k ponechání 

v porostu

Navrhovaná opatření
Návrh výchovných zásahů diferencovaných dle 

stupně zdravotního stavu jasanů a jejich důsledky

Nově zakládané

použití 

stanovištně 

vhodných 

dřevin

1 2 až 10

zastoupení JS do 25 %, 

smíšení skupinkovité, 

později jednotlivé, 

více zdrojů 

reprodukčního 

materiálu nebo 

přirozená obnova

x

1,0 -2,0: bez zásahu

2,01-3,0: odstranění až 30 % jedinců, běžný výchovný 

zásah nahradit negativním zdravotním výběrem

3,01-4,0: odstranění až 50 % jedinců - vylepšování, 

částečná rekonstrukce

4,01-10,0: odstranění až 80 % jedinců - rekonstrukce, 

ponechat jedince stupně zdr. stavu  1 a 2

1,0-2,0: bez zásahu

2,01-3,0: odstranění 10 % jedinců, jednotlivý výběr

3,01-4,0: odstranění až 25 % jedinců, při kumulaci 

odstraňovaných jedinců vhodné pomístné podsadby

4,01-6,0: odstranění až 50 % jedinců, vhodné 

celoplošné podsadby nebo postupná přeměna 

formou kotlíků

6,01-10,0: odstranění až 90 % jedinců porostu, 

přeměna, ponechat jedince stupně zdr. stavu  1 a 2

1,0-4,0: bez zásahu

4,01-6,0: odstranění až 30 % jedinců porostu, bez 

dalších opatření nebo podpora přirozené obnovy 

odolných jedinců jasanu a ostatních dřevin

6,01-10,0: odstranění až 100 % jedinců, případné 

jedince stupně zdr. stavu 1 a 2 ponechat jako 

výstavky

Aplikační část metodiky hodnocení poškození zdravotního stavu porostů s ohledem na chřadnutí jasanů způsobeného houbou 

Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea )

Poznámka: Dle § 31 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) je třeba žádat o výjimku ze zákona při 

plánování snížení zakmenění pod sedm desetin plného zakmenění u porostů, které nedosáhly věku 80 let.

Mladé (do růstové 

fáze mlaziny)

negativní 

výběr
1 až 3 4 až 10

vylepšování, 

doplňování, 

popřípadě 

rekonstrukce dle 

intenzity napadení

Dospívající (do 

růstové fáze 

dospívající 

kmenoviny)

kombinovaný 

výběr
1 až 4 5 až 10

podsadby, přeměny 

dle intenzity 

napadení

Dospělé (růstová 

fáze kmenovin) - 

porosty 

obnovované

pozitivní 

výběr
1 a 2 3 až 10

postup k přirozené 

obnově, clonné seče, 

výstavky, důraz na 

zastoupení jiných 

dřevin
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tohoto druhu je možné prokázat také na stromech vyšších hmotnatostí, kde se tento druh 

vyskytuje především na slabších větvích korunové části stromů. Literaturou je uváděna 

přítomnost hladké kůry, důležité pro vykonávání specifického zralostního žíru. H. crenatus je 

naproti tomu soustředěn spíše do stromů větších rozměrů, kde preferuje bazální části kmenů. I 

tento druh vykazuje sekundární charakter své přítomnosti, tedy preferuje stromy oslabené či 

právě odumřelé. 

Průběh infekce patogenní houbou H. fraxineus je intenzivní především v mladších 

věkových stupních jasanových porostů, kde se na relativně malé ploše vyskytuje velké množství 

disponibilní dřevní hmoty pro výše jmenované zástupce podkorní fauny. Z důvodu prudce se 

zhoršujícího zdravotního stavu především mladších jasanových porostů je v našem výzkumu 

preferovaným kůrovcem lýkohub jasanový. Tento zástupce hraje na lokalitách s intenzívní 

přítomností H. fraxineus významnou roli - až roli mortalitního faktoru.  

Prozatímní pozorování na experimentálních lokalitách jednoznačně naznačuje zásadní 

odlišnost mezi stavem stromů, které intenzivně trpí infekcí H. fraxineus a stromů, které 

nejčastěji napadají kůrovci rodu Hylesinus. Pokud se zaměříme na celkové množství 

mortalitních jedinců v experimentu, vychází nám, že mortalita vlivem fyziologického vyčerpání 

aktivitou patogenu H. fraxineus je podobně intenzivní, jako mortalita způsobená kůrovci (viz 

výše), resp. sekundárními mortalitními agens (Obr. 29 a 30). Lze tedy konstatovat, že vliv 

kůrovců na stromy není zanedbatelný a musí se s ním při plánovaném managementu jasanů 

počítat. Vliv a aktivita kůrovců nebyly tématem projektu a z toho důvodu zde přikládáme pouze 

obecná doporučení na úrovni „porostní hygieny“.  

Základní poznatky o bionomii tohoto zástupce jsou následující: rojení probíhá od konce 

března do počátku května. V červnu až červenci se objevují jedinci nové generace. Vědecké 

poznatky hovoří také o pouze univoltinní formě životního cyklu, avšak je připouštěna možnost 

tzn. přerojování (sesterské pokolení). Jiné vědecké prameny hovoří o období rojení od konce 

dubna do konce července. Tato diskrepance je velmi zajímavá a je patrně způsobena tím, že 

výše jmenované druhy (především H. fraxini) jsou velmi závislé na okolních podmínkách 

(teplota vzduchu, vlhkost, průběh srážek atp.). Námi doposud zjištěné souvislosti jednoznačně 

prokazují jako hlavní zimující stádium larvy. To znamená, že na experimentálních lokalitách 

se ještě v březnu vyskytují pod kůrou napadených stromů larvy, které zde vytváří larvální 

chodby od konce léta, resp. začátku podzimu minulé vegetační periody. Z toho resultuje, že je 

relativně dlouhá doba (listopad‒březen) na vyhledání napadených stromů a jejich včasnou 

asanaci tak, aby se snížil počet vyrojených jedinců, kteří budou vyhledávat a napadat stromy na 

dotčených lokalitách. Literatura uvádí také možnost kladení lapáků do porostů s přítomností 

hostitelských stromů tohoto kůru a dřevo vrtajícího zástupce. Zde je nutné klást lapáky včas, 

aby stav, ve kterém se lapáky vyskytnou v období rojení dospělců, byl pro brouky ideální. Dle 

paralelně probíhajícího výzkumu není v atraktivitě dřevní hmoty, která tvoří lapák cca měsíc 

až tři měsíce před vyrojením, rozdíl. Každopádně důsledné odstraňování kůrovcem napadených 

stromů a jejich asanace je nenahraditelnou součástí managementu jasanů v podmínkách ČR i 

střední Evropy. 
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5.2.5. Letokruhová analýza jasanů zasažených infekcí H. fraxineus 

(Převzato z práce Rozsypálek J., Hroš M.,Vavrčík H., 2016) 

Vzorky pro analýzu letokruhů a makrocév byly odebírány ze dvou lokalit. První 

lokalitou bylo stanoviště výrazně ovlivněné vodou (Vranovický les: N 48°56.62103', E 

16°36.11320') s monokulturním porostem F. excelsior ve věku 30 let. Druhou lokalitou bylo 

stanoviště výrazně suché (Obora Bulhary: N 48°47.97478', E 16°41.96158') s monokulturním 

porostem F. excelsior ve věku 110 let. Důvodem pro výběr těchto dvou stanovišť byla možnost 

zjistit, jak se liší reakce na poškozování houbou H. fraxineus u mladých a starých porostů a u 

porostů na různých stanovištích. Pro optimální zachycení těchto vztahů by bylo vhodné odebírat 

vzorky ze čtyř lokalit s kombinací zkoumaných faktorů.  

Z lokality Bulhary bylo odebráno 15 vzorků ve třech variantách po pěti vzorcích. 

Varianty se lišily dle intenzity napadení stromů. Varianta č. 1. byly stromy poškozované 

nekrózou jasanu minimálně nebo vůbec. Varianta č. 2 byly stromy středně poškozované, ale 

stále odrůstající infekci. Varianta č. 3 byly stromy odumírající na následky infekce.  

Z lokality Vranovice bylo odebráno 20 vzorků ve čtyřech variantách po pěti vzorcích. 

Varianty se lišily dle intenzity napadení jednotlivých dřevin v porostu. Varianta č. 1. byly 

stromy poškozované nekrózou jasanu minimálně nebo vůbec. Varianta č. 2 byly stromy středně 

poškozované, ale stále odrůstající infekci. Varianta č. 3 byly stromy odumírající na následky 

infekce. Varianta č. 4. byly stromy odumřelé vlivem infekce H. fraxineus. 

Pro rozřazení stromů do těchto stupňů byla použita metodika pro zhodnocení 

zdravotního stavu jasanů v infekčním a postinfekčním období H. fraxineus. Tato metodika 

používá desetibodovou stupnici, přičemž jasany zařazené do kategorie 1 a 2. nevykazují žádné 

symptomy infekce a kategorie 9 a 10. jsou jasany odumřelé.  

Vzorky byly odebírány přírůstovým nebozezem, silně poškozené mladé stromy byly 

pokáceny. Vzorky byly z kmene odebrány vždy ve stejné výšce nad zemí. Na vzorcích byl 

příčný řez zarovnán na mikrotomu a poté byly makrocévy zvýrazněny vůči okolí. Takto 

připravené vzorky byly nasnímány digitální kamerou přes stereolupu a jednotlivé snímky 

sesazeny do panoramatického snímku celého vývrtu. Na snímcích byly v každém letokruhu 

měřeny příčné plochy a 

lineární rozměry každého 

lumenu s plochou od 

10 000 µm² v letokruhové 

řadě dlouhé 30 let 

(Bulhary), respektive 17 

let (Vranovice). Šířka 

letokruhů byla měřena 

z naskenovaného vývrtu v programu WinDendro (Obr. 47). Vzorky byly seskupeny dle variant 

intenzity napadení (v rámci lokality odběru) a jednotlivé proměnné porovnány mezi variantami 

Kruskal-Wallisovým testem. Bylo provedeno křížové datování naměřených letokruhových 

křivek pro vzájemné sesynchronizování vzorků a pro ověření, zda nedošlo ke ztrátě letokruhů. 

Šířky letokruhů byly pro každý rok zprůměrovány v rámci varianty intenzity napadení a 

porovnány. 

 

Obr. 47: Snímek příčného řezu silně napadeného jedince Fraxinus excelsior L. 

patogenem H. fraxineus (Rozsypálek 2016) 
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Z Obr. 48 a 49 je patrné, že skupina jasanů ve variantě 1 (prum chalara 1), což jsou 

stromy hodnocené stupněm zdravotního stavu 1 a 2 přirůstala lépe již v roce 1965 a její růst se 

vůči ostatním dvěma variantám neustále zrychloval, a to jak na ploše ve Vranovicích, tak v 

Bulharech. Z tohoto faktu je patrné, že odolnost vůči infekci pochází pravděpodobně z rozdílů 

ve stavbě dřeva, nebo genetické vybavenosti daných jedinců. Jasany ve variantách 2 (prum 

chalera 2) a 3 (prum chalera 3)přirůstaly od začátku pozorování pomaleji než varianta jedna a 

průběh jejich tloušťkového přírůstu se začal diferencovat až od roku 1995. Tato tendence poté 

výrazně zesílila v roce 2003. Tento trend je patrný jak na ploše ve Vranovicích, tak na ploše 

v Bulharech. Varianta nazvaná výjimka 41 na Obr. 49. je pět stromů ve stupni 9, které odumřely 

vlivem intenzivního napadení patogenem H. fraxineus. Z grafu je patrné, že se tyto stromy až 

do let 2002 a 2003 významně nelišily od variant 2 a 3, přičemž po těchto létech se jejich přírůst 

významně snížil, pravděpodobně vlivem intenzivního napadení patogenní houbou H. fraxineus. 

Porovnání průměrů rozměrů letokruhů v dřevním válci jasanů (Fraxinus excelsior L.) s vazbou k intenzitě

napadení patogenem Hymenoscyphus fraxineus na výzkumné ploše Bulhary
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Obr. 48: Graf znázorňující šířku ročních přírůstů jasanů rozdělených do tří variant dle intenzity napadení 

patogenní houbou H. fraxineus na výzkumné ploše Bulhary. 
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Porovnání průměrů rozměrů letokruhů v dřevním válci jasanů (Fraxinus excelsior L.) s vazbou k intenzitě

napadení patogenem Hymenoscyphus fraxineus na výzkumné ploše Vranovice
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Obr. 49: Graf znázorňující šířku ročních přírůstů jasanů rozdělených do tří variant dle intenzity napadení 

patogenní houbou H. fraxineus na výzkumné ploše Vranovice. 
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6. Závěr 

Řešení projektu „Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného 

houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)“ bylo postaveno na založení a 

vyhodnocení série trvalých výzkumných ploch v jasanových porostech s odlišným režimem 

výchovy. Pro řešení projektu bylo vybráno celkem 16 porostů, z čehož 11 jich bylo 

lokalizováno v luzích, 3 na vápenci a 2 na živných stanovištích nižších poloh. Věk 

experimentálních porostů se pohyboval v době založení pokusu od 6 do 40 let. Z uvedených 16 

porostů jich 7 vzniklo přirozenou obnovou a zbylých 9 bylo založeno uměle. 

V experimentálních porostech byly založeny varianty lišící se intenzitou (3-5 variant) a 

časováním (letní a zimní zásah) pěstebního (výchovného, resp. zdravotního) zásahu, přičemž 

v každém porostu byly založeny min. 3 a max. 7 variant. Při úvodním hodnocení se průměrný 

stupeň zdravotního stavu jasanů pohyboval od 4,3 do 7,5. Za maximálně dvouleté šetření bylo 

zjištěno průměrné zhoršení zdravotního stavu na všech kontrolních variantách porostů v rozpětí 

od 0,3 do 1,4 zdravotního stupně. 

Nejvyšší průměrné poškození bylo zaznamenáno u porostů ve věku mezi 15–25 lety. 

Větší míra poškození byla zaznamenána na vápencových stanovištích, co v našem případě přes 

omezený počet lokalit v oblasti Moravského a Českého krasu naznačuje větší labilitu jasanu na 

pro něj extrémnějších, přesychavých náhorních stanovištích. 

Výsledky šetření dále ukázaly, že v největší míře se chřadnoucí jasany vyskytují ve 

spodních vrstvách porostů, v důsledku ztráty přírůstu vlivem odumření periferních větví a 

vyčerpání infekcí H. fraxineus. Naopak, nadúrovňoví dominantní jedinci vykazují menší 

poškození infekcí. Přesto, že větší podíl vitálních jasanů byl hodnocen jako pěstebně nadějných, 

nacházely se v této skupině také jasany pěstebně zcela nevyhovující.  

Co se týče hypotéz o vlivu pěstebních opatření na dynamiku vývoje, tj. změnu  

zdravotního stavu jasanu ve sledovaném období, byl v první řadě sledován vliv časování a 

intenzity provedených pěstebních zásahů. Způsob založení pokusů umožnil hodnotit také vliv  

výchozího sociálního postavení a výčetní tloušťky, a také typu stanoviště (lužního, náhorního) 

a růstové fáze (mlazina, tyčovina, tyčkovina) na pozdější zdravotní stav jedinců jasanu.   

Časování pěstebního zásahu se obecně neprojevilo jako statisticky významný faktor 

ovlivňující změnu zdravotního stavu jasanu. Při srovnání v nejužším smyslu slova se v 7 

porostech se všemi pokusnými variantami (porosty z umělé obnovy na lužních a přechodních 

stanovištích) se vliv časování projevil jako významný jen ve dvou případech 

Vliv výchovných zásahů na zmírnění chřadnutí jasanů za dvouleté sledování se projevil 

na většině sledovaných lokalit. Z celkového počtu 15 hodnocených porostů byl statisticky 

významný vliv zásahů - vyjádřen jako změna zdravotního stavu - zaznamenán v 10-ti 

případech. Z toho v osmi případech byl vliv zásahu průkazný alespoň pro jednu variantu zásahu 

silného, v jednom případě se jednalo o zásah slabý a v jednom o extrémně silný. 

Ve sledovaném období došlo k zhoršení zdravotního stavu především u jedinců se 

zhoršeným zdravotním stavem již v době zahájení pokusů. Naopak, setrvalý stav nebo zlepšení 

byly zjištěny zejména u vitálních jasanů s lepším výchozím sociálním postavením a větším 

výčetním průměrem. Výjimkou bylo odumření vitálních jasanů z důvodu aktivity sekundárních 

patogenních agens (lýkohub, václavka atp.). 

Vliv zásahu byl prokázán častěji na lužních stanovištích a v porostech z umělé obnovy. 
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Z obsáhlého teoretického rozboru problematiky chřadnutí jasanu způsobené patogenem 

H. fraxineus a z výsledků řešeného projektu je zřejmé, že pěstební opatření mají s největší 

pravděpodobností pouze zmírňující a tedy dílčí efekt. U stávající generace jasanů lze výraznější 

pozitivní efekty očekávat pouze za předpokladu očekávaného utlumení rozvoje patogena 

v oblasti jeho nepůvodního výskytu v Evropě.   

Naše doporučení pěstebních zásahů na zmírnění chřadnutí jasanů vycházejí z metodiky 

hodnocení zdravotního jedinců jasanu Kučera et al. (2017) v 10-ti stupňové škále od zdravých 

jedinců se stupněm 1 resp. 2 až po jedince odumřelé ve stupních 9 a 10. Doporučení počítají 

s tím, že při rozhodování, které jasany v porostu ponechat, je kromě zdravotního stavu 

důležitým ukazatelem vývojová  fáze a dřevinná skladba porostu. Navržená opatření mají formu 

zdravotního výběru, který do značné míry nahrazuje výběr pěstební.  

V porostech do fáze mlaziny, a to včetně, lze doporučit odstranění všech jedinců jasanu 

hodnocených stupněm zdravotního stavu 4 a více.  

V porostech středně starých lze doporučit odstranění jasanů hodnocených stupněm 

zdravotního stavu 5-10. Ponecháni by měli být jedinci hodnoceni stupněm 1 a 2. U jasanů 

hodnocených stupni 3 a 4 je velmi pravděpodobné postupné zhoršování zdravotního stavu 

v následujících letech. S ohledem na sílu zásahu, resp. počet zbylých jedinců, lze tyto jasany 

v první fázi v porostu ponechat a jejich odstranění provést přibližně po pěti letech od prvního 

zásahu.  

V případě porostů s větší hustotou s dostatkem jedinců ve stupních 1 až 4 lze především 

ve středně starých porostech kromě zdravotního výběru aplikovat také zušlechťovací výběr.  

V dospívajících a dospělých porostech by měli být zachováni poměrně zřídkavě se 

vyskytující  jedinci odolní vůči patogenní houbě s nepozměněnou architekturou koruny stupně 

1 a 2, případně i jedinci ve stupni 3. 

Ve smíšených porostech lze uplatnit druhový výběr, tedy upřednostnění všech 

vyskytujících se dřevin na úkor jasanu. Nicméně i zde by na základě zdravotního a 

kvalitativních výběru měli být z důvodu zachování populace jasanu ponecháni jedinci 

hodnoceni stupněm zdravotního stavu 1 a 2 (3). 

S ohledem na koncepci pěstebních zásahů (zdravotní výběr) by jejich provedení měla 

předcházet terénní pochůzka. Jejím cílem bude zjištění zdravotního stavu porostu, a tím i 

odvození síly zásahu. Terénní pochůzku a vyznačení perspektivních resp. neperspektivních 

jedinců je nejlépe provádět na jaře v období rašení jasanů, kdy je možné nejsnáze stanovit 

zdravotní stav jednotlivých stromů.  

Praktická pěstební doporučení pro zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného 

houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea) jsou samostatnou přílohou této zprávy.  

Co se týče limitů námi provedených šetření, dosavadní dobu sledování pokusů (2,5 

roku) považujeme za příliš krátkou pro vyhodnocení účinnosti provedených pěstebních zásahů. 

Výsledky šetření mohl kromě výchozího stavu porostů ovlivnit průběh počasí ve vegetačních 

obdobích 2017 a 2018. Vzhledem k velice dobré individuálnímu značení a evidenci 

jednotlivých stromů doporučujeme prodloužit časový rámec hodnocení výzkumných ploch o 1 

až 2 vegetační období do podzimu 2019 resp. 2020. 
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8. Přílohy 

Fotografie pořízené v průběhu řešení projektu členy řešitelského týmu. 

 
Foto: Extrémně silný zásah spojený s plošnou podsadbou na ploše Strážnice 2. 

 
Foto: Provedení letního silného zásahu na ploše Černá Hora 2.  
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Foto: Silná zásah na lokalitě Mikulčice (individuální) s následnou podsadbou. 

 

 
Foto: Dvouetážový porost na ploše Židlochovice 3 s jasanem v horní etáži a jilmem ve spodní.  
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Foto: Výskyt ostatních dřevin v jasanové tyčkovině na ploše Černá Hora 1. 

 
Foto: Vysoké zabuřenění v porostních mezerách po odumření jasanu na ploše Židlochovice 6.  

 

 


