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1 Kontaktní osoby 

Garant Demonstračního objektu polesí Valtice za ÚHÚL: 

Ing. Lukáš Šrámek 

sramek.lukas@uhul.cz  

Ústředí LZ Židlochovice – Inspektor genetiky, pěstování a ochrany lesa: 

Ing. Josef Stejskal 

josef.stejskal@lesycr.cz 

Vedoucí polesí Valtice:  

Ing. David Janota 

david.janota@lesycr.cz 

Technik polesí Valtice: 

Milan Černý 

milan.cerny@lesycr.cz 
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Obrázek 1: Lesní závod Židlochovice 
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2 Úvod  

2.1 Přehledové mapy

Obrázek 2: Demonstrační objekt 
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Obrázek 3: Zastoupení dubu ceru 
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2.2 Charakteristika Demonstračního objektu polesí Valtice 

Demonstrační objekt Valtice pojednává o problematice pěstování DUBU CERU (QUERCUS 

CERRIS) na lesním hospodářském celku Židlochovice (616 000) polesí Valtice. 

Na polesí Valtice mají historicky největší zastoupení dvě dřeviny: borovice lesní a dub cer. Dle 

platného hospodářského plánu je dub cer zastoupen 21% na porostní ploše o rozloze 736 ha 

z celkových 3 539 ha porostní plochy polesí Valtic. 

V posledních letech a letos (rok 2017) o to výrazněji dochází vlivem sucha a snad i celkovou 

změnou klimatu k defoliaci, oslabení, napadání širokou škálou podkorního hmyzu 

a následnému hynutí porostů borovice a to i mladých porostů od třetího věkového stupně. 

Umělá obnova se nedaří, je drahá, vyžaduje několikaleté opakované vylepšování, ochranu 

proti zvěři. Nedaří se dodržovat zákonné lhůty zajištění. 

U dubu ceru je naopak možné pozorovat velkou odolnost proti abiotickým výkyvům a nabízí 

seriózní alternativu k udržení a pěstování lesa v půdních a vlhkostních podmínkách polesí 

Valtice. 

Dub cer byl v předminulém a do poloviny minulého století pěstován jako převážně pařezina 

ev. jako střední les a takto vyprodukované dřevo sloužilo jako palivo. S nástupem 

socialistického hospodaření byl cer jako dřevina v podstatě vyloučen z uvažování o jeho 

cíleném pěstování. Nebyl považován za hlavní hospodářskou dřevinu, klesala potřeba 

palivového dříví, struktura dřeva ceru neumožňuje jeho pilařské zpracování, tedy nejvýše 

získatelná kvalita je vláknina (surovina pro výrobu dřevotřískových desek a výrobu buničiny). 

Z těchto důvodů byly cerové porosty a porosty s převahou ceru ponechávány svému osudu, 

nebyly vychovávány a jediným záměrem hospodaření byly velkoplošné převody a přeměny na 

vysoký les se stoprocentním zastoupením borovice lesní, jako jediné možné, ve zdejších 

podmínkách použitelné, hospodářské dřeviny. Tímto docházelo k prodlužování doby obmýtí 

nad rámec doby obvyklé u nízkého lesa a porosty přecházely do stadia nepravých kmenovin. 

Obnova se následně odehrávala na zákonem tehdy povolených holých sečích až do výměry 

5 ha. Po smýcení následovala celoplošná příprava půdy buldozery a do takto připravených 

ploch (v podstatě pole před výsevem obilí) se mechanizovaně zalesňovacím strojem sadila 
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borovice. Ochranu proti buřeni zajišťoval neuvěřitelně efektivně postřik chemickým 

přípravkem Velpar a ochranu proti zimnímu okusu zvěří přípravek Morsuvin. Neoplocovalo se, 

vyžínaly se jen místa nedůsledně ošetřená Velparem.  

Zajímavostí je, že v důsledku ponechání cerových porostů svému osudu umocněné polohou 

blízko západní státní hranice, což znemožňovalo bezproblémové nasazení pracovníků, měly 

některé porosty po desetiletích bezzásahového režimu podobu blízkou charakteru pralesa. 

Se změnou politického uspořádání na počátku 90. let minulého století a změnou lesního 

zákona v roce 1995 přišla i změna v uvažování o pěstování lesa obecně, což se dotklo i ceru. 

Byl vzat opatrně na milost a v obnovách se sem tam začaly objevovat plochy s umělou obnovou 

síjí ceru (např. 706 E 2, 720 E 1). V desetiletí zanedbaných porostech se začaly dělat nahodilé 

těžby, probírky a razantní snížení stavů černé zvěře v 90. letech (vlivem odstranění hraničních 

plotů a klasického moru prasat následně) se dostavila exploze zmlazení pod porosty, které 

lesníky zaujalo a započaly úvahy o jeho využití. 

Dnes (rok 2017) lze říci, že se na polesí Valtice nacházejí porosty v různém stadiu obnovní 

rozpracovanosti, od porostů v první prosvětlovací fázi clonné seče až po poslední domýtnou 

fázi, kdy pod matečným porostem zdárně odrůstá vitální nárost (706 D 12, 714 B 8b). Dále jsou 

k vidění porosty po první prořezávce, obnovené holou sečí, tedy tam, kde došlo k uvolnění 

náletu jednorázovým těžebním zásahem, jednorázovým odstraněním celé zásoby (728 C 1, 

729 A 1). Ve všech případech se jedná o kombinaci generativního a vegetativního přirozeného 

zmlazení ceru s doprovodným zastoupením dalších dřevin jako je lípa srdčitá, javor klen, 

střemcha pozdní, trnovník akát, dub letní a zimní, javor babyka a dalších. Nárosty tvoří bohaté 

smíšení, které lesníka nabádají k přemýšlení, kreativitě a umožňují mu realizovat v praxi své 

poznatky ze studií, dlouholeté praxe a detailní znalosti místních podmínek. 

Neméně zajímavé je srovnání pěstebních nákladů do doby zajištění (či první prořezávky) 

u porostů vzešlých z přirozené versus umělé obnovy, vztažené k jednotce plochy. U přirozené 

obnovy se v podstatě žádné nutné náklady nevyskytují, v úvahu přichází pouze výřez škodících 

dřevin, který ovšem ve většině případů splývá v jeden zásah s první prořezávkou. V případě 

umělé obnovy lze náklady na 1 ha zajištěné kultury stanovit na 300 000,- Kč, což při uvažované 

době zajištění 7 let generuje roční náklady ve výši cca 40 000,- Kč na 1 ha ošetřované plochy. 
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Další údaj, který dokumentuje nákladnost umělé obnovy je náklad pěstební činnosti vztažený 

k vytěženému m3 dřeva a ten činí cca 350,- Kč. U přirozené obnovy se číslo velmi blíží nule. 

Směrodatným ekonomickým vodítkem je určitě zpeněžení 1 m3 vyrobeného dříví. U borovice, 

která pochází v drtivé většině z umělé obnovy, se tržby pohybují od 750,- Kč (vláknina) 

do 1 300,- Kč (kulatina III. tř. kvality). Vzhledem k pochybné provenienci mnoha porostů 

(netvárná nekvalitní hmota) vzniká nutnost předčasně mýtit usychající předmýtní porosty, 

u kterých se průměrné zpeněžení 1 m3 borovice pohybuje kolem 1 000,- Kč. U dubu ceru 

se naproti tomu díky váze jeho dřeva, která činí 1 100 až 1 300 kg na 1 m3 a převažujícím ATRO 

přejímkám u odběratelů dá dosáhnout průměrného zpeněžení kolem 1 200,- Kč za 1 m3 

(realita roku 2017). 

Nutno dodat, že průměrná zásoba na počátku obnovy je u obou dřevin podobná a činí 250 až 

350  m3/ha. Z této jednoduché číselné úvahy lze učinit závěr, že neexistuje žádný ekonomický 

důvod pro umělou obnovu borovicí, naopak všude, kde je to možné a realizovatelné, využívat 

přirozenou obnovu dubu ceru. Přidáme-li zvýšenou biologickou diverzitu přirozeně vzniklých 

porostů, máme jasný návod pro to, jak ve zdejších podmínkách pěstovat les při zachování 

biologické rozmanitosti a ekonomické smysluplnosti. 
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3 Charakteristika ukázkových porostů 

3.1 Přehledová mapa ukázkových porostů 

Obrázek 4: Ukázkové porosty 
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3.2 Popis ukázkových porostů 

3.2.1 Ukázkový porost číslo 1 

Kultura CER vzešlá z řádkové síje žaludu, věk 11 let, stav před první prořezávkou. Obnova 

proběhla v období, kdy obora sloužila svému účelu (chov daňčí zvěře). Byla oplocena, 

probíhalo vyžínání kosou a chemický meziřádkový postřik buřeně Roundupem.
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3.2.2 Ukázkový porost číslo 2 

Uvolňovací fáze clonné seče, první zásah proveden v roce 2010, další po sedmi letech v roce 

2017. Je patrná reakce náletu pod porostem na zvýšený světelný požitek. Množství vytěžených 

m3 záměrně neuvádím, není podstatné, vždy záleží na citu lesníka vzhledem k vývoji náletu 

(nárostu). V roce 2018 je plánováno domýcení zbytku mateřského porostu.
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3.2.3 Ukázkový porost číslo 3 a 4 

V dnešních dnech jsou tyto porosty stejného charakteru. Jednorázové smýcení mateřského 

porostu nad bohatým zmlazením, oploceno, vyloučen vliv zvěře, sledování reakce zmlazení na 

náhlou změnu porostního mikroklimatu. 

 

3.2.4 Ukázkový porost číslo 5 

Porosty vzešlé z přirozené obnovy po jednorázovém smýcení mateřského porostu, v roce 2017 

provedena prořezávka zaměřena na výřez obrostlíků, předrostlíků a škodících dřevin, hlavně 

STR. Severní část (v plotě) věk 10 let, jižní část 14 let. I při rozdílné ochraně proti zvěři (plot, 

bez plotu) není s odstupem let vidět rozdíl ve vitalitě a přírůstu obou částí. 
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3.2.5 Ukázkový porost číslo 6 

Nálet na již smýcené ploše k porovnání se zapojeným porostem ještě bez provedených 

výchovných zásahů. 
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