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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Diplomová práce pojednává o současném havarijním stavu lesních porostů 

na území Krušných hor. Posuzuje a vyhodnocuje již zpracované projekty, jejich 

klady, zápory i náročnou finanční stránku. 

Hlavním cílem práce je navrhnout efektivnější metodu obnovy porostů 

Krušných hor v kontinuitě se stávajícími projekty, včetně ekonomického 

zhodnocení. 

Příčinou nutné obnovy porostů Krušných hor je masivní odumírání dřevin, 

které byly v 70. letech 20. století prozatímně vysázeny jako náhradní dřeviny; a to 

důsledkem rozvoje průmyslu. Tyto dřeviny v současnosti dosahují hranice své 

životnosti a je zapotřebí obměnit porosty Krušných hor již cílovými dřevinami. 

 
Klíčová slova: Krušné hory, náhradní dřevina, cílová dřevina, lesní porost, 

 obnova lesa, zdravotní stav lesních porostů. 

 
 
ANOTATION OF THESIS 
 
 This thesis is concerned with the current emergency state of forrests in the 

Krusne Hory area. It will examine and evaluate already compiled projects, their 

pluses and minuses and also their financial viability. 

 The main objective of this thesis is to discuss the most effective method of 

achieving renewed growth of trees in Krusne Hory, in keeping with continuity of 

current projects, and including an economical evaluation.  

 The need for renewed stands Krusne Hory plantings stems from a huge 

number of dying trees, as a direct result of industrial growth in the area.  These 

trees were planted in the 70s as replacement wood and are reaching their limit of 

growth. Therefore, it is necessary to replant these with permanent trees that will 

remain in the forests for years to come.  

  

Keywords:   Ore Mountains, substitute tree species, target tree species, forest 

 stand, forest regeneration, health condition of forest stand. 
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Seznam zkratek 
 
atd. a tak dále 

apod. a podobně 

bm běžný metr 

°C stupně Celsia 

€ euro 

CaO oxid vápenatý 

CD cílové dřeviny 

CO2 oxid uhličitý 

cm centimetr 

ČR Česká republika 

ČSN česká národní technická norma 

ES Evropské společenství 

EU evropská unie 

ha hektar 

K2O oxid draselný 

Kč koruna česká 

kg kilogram 

km kilometr 

ks kus 

KÚ Krajský úřad 

LČR Lesy České republiky, s.p. 

LHP lesní hospodářský plán 

LS lesní správa 

m metr 

MgO oxid hořečnatý 

mil. milion 

mld. miliarda 

mm milimetr 

MZD meliorační a zpevňující dřeviny 

n. m. nad mořem 

např. například 



 

 

NOx oxidy dusíku  

ND náhradní dřeviny 

odst. odstavec 

OPZP Operační program životního prostředí 

P2O5 oxid fosforečný 

písm. písmene 

př. n. l. před naším letopočtem 

s.p. státní podnik 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

saz. sazenice 

SO2 oxid siřičitý 

SRN Spolková republika Německo 

tis. tisíc 

tj. to je 

tzv. tak zvaně 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

vč. včetně 

vyhl. vyhláška  

ŽPZ životní prostředí a zemědělství 
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1. Úvod, cíl práce 
 

Diplomová práce navazuje na alarmující stav Krušných hor, vzniklý důsledkem 

špatného a bezohledného antropogenního zacházení. Strategickým úkolem 

současné společnosti a především Lesů ČR, s.p., jako většinového vlastníka lesů 

Krušných hor, je obnovit lesní skladbu porostů cílovými dřevinami reálně a v co 

nejkratším termínu. Lesy zaujímají zhruba 75 % celkové plochy Krušných hor. 

Co předcházelo tomuto stavu? Původní pralesovité porosty, kde převládaly 

smíšené lesy, byly v době intenzivní těžby a zpracování rud vykáceny a nahrazeny 

smrkovými monokulturami. 

V 70. letech 20. století došlo vlivem rozvoje průmyslu k masivnímu odumírání 

porostů Krušných hor. V důsledku špatného stavu ovzduší, které přispělo 

k odumření dřevin, se vytěžilo zhruba 36 000 ha lesů. Následkem toho byly v 70. a 

80. letech minulého století na zhruba 35 - 40 tisících hektarech v imisemi silně 

poškozených oblastech Krušných hor vysázeny prozatímní porosty náhradních 

dřevin, a to především břízy (Betula), smrku pichlavého (Picea pungens), 

borovice pokroucené (Pinus contorta), modřínu opadavého (Larix decidua), jeřábu 

ptačího (Sorbus aucuparia), borovice blatky (Pinus rotundata), kleče horské (Pinus 

mugo) a olše (Aldus). 

Porosty náhradních dřevin byly vysazovány s cílem udržení lesa a snahou      

o naléhavé zajištění nejdůležitějších mimoprodukčních funkcí lesa – zejména 

půdoochranných a vodohospodářských. Jelikož porosty náhradních dřevin mají 

oproti cílovým dřevinám horší stabilitu produkční a mimoprodukční funkce, bylo 

vysazování považováno pouze za přípravnou fázi. 

Tyto náhradní dřeviny však v současné době dosahují hranice své životnosti a 

odumírají. Je tedy nezbytné nahradit tyto porosty novými, již cílovými dřevinami. 

V současné době jsou porosty Krušných hor napadeny další zkázou – houbovými 

patogeny – zejména kloubnatkou smrkovou, napadající nevyrašené pupeny 

smrku. Nedochází tak k opětovnému rašení smrku pichlavého a strom během 

několika let odumírá. Mezi další škůdce patří lýkožrout smrkový, ploskohřbetka 

smrková, bekyně mniška, obaleč smrkový. Vznikající holiny jsou v poslední době 
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systematicky zalesňovány dřevinami, které lépe snášejí zdejší klimatické 

podmínky – břízy, modříny, stříbrné smrky [1, 10]. 

Obnova lesa je složitou a problematickou záležitostí. V současné době existují 

tři zpracované projekty na obnovu lesa v imisní oblasti Krušných hor. Tyto projekty 

byly zpracovány pro Lesy ČR, s.p., jako většinového vlastníka pozemků Krušných 

hor.  

Diplomová práce má za úkol porovnat tyto projekty, odhalit výhody, podtrhnout 

a současně navrhnout nový projekt, který bude optimálně reagovat na potřeby 

prostředí a zajištění nejdůležitějších mimoprodukčních i produkčních funkcí lesa. 

Cílem diplomové práce, tj. navrhovaného projektu, je doporučit takové řešení, 

které povede k ozdravění Krušných hor a přispěje tak ke zlepšení životního 

prostředí. 

Obrázek 1: Pohled na Krušné hory 

 

Zdroj: [15] 
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2. Charakteristika současného stavu porostů v Krušných 
horách 
 

Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a 

tvořící přirozenou hranici mezi Českou republikou a Německem, na jehož straně 

hory pozvolna klesají do nížiny. Na české straně je tento pokles mnohem strmější. 

Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je až 700 m. Původní 

pohoří vzniklo v prvohorách. Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla 

Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů (vznik lázeňských 

středisek). 

2.1. Základní pojmy 
 

Les je porost dřevin, je chápán jako velmi složitý lesní ekosystém, tvořený 

složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím 

(biotopem) [10]. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3, odst. 1, 

písm. b) chápe les jako významný krajinný prvek. 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), hlava první, Oddíl první, § 1, 

definuje les jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního 

prostředí. Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči 

o les a obnovu lesa, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného 

hospodaření v něm. 

Lesy plní následující funkce: 

§ zdroj dříví, lesy poskytují cennou obnovitelnou surovinu využívanou                 

ve stavebnictví, papírenství, při výrobě nábytku a dalších předmětů ze dřeva; 

§ cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou - v přírodním lese jsou většinou 

zastoupena všechna vegetační patra a věkové kategorie stromů; 

§ místo pro rekreaci, les působí blahodárně na lidskou psychiku; 

§ významný zdroj kyslíku. Les zachycuje prachové částice a podílí se                  

na odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu. Lesy ve své biomase 

poutají významné množství oxidu uhličitého; 

§ protierozní funkce; 
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§ stabilizace klimatu - les představuje ekosystém s největší konstantou drsnosti, tj. 

klade největší odpor proti větrům. Vytváří se specifické mikroklima, které snižuje 

teplotní extrémy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší; 

§ protipovodňová ochrana - rovnoměrnější rozdělení srážek spolu s vysokou 

schopností sorpce mechového patra snižuje extrémní odtoky z lesních povodí a 

tím i riziko vzniku povodní [10]. 

Obnova lesa 

Obnova lesa představuje proces složený z jednotlivých pěstebních opatření, 

jejichž prostřednictvím dochází k nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého 

(mýtného) lesa novým pokolením lesních dřevin. Obnova lesa patří mezi základní 

úkoly pěstování lesů. Z hlediska míry využití přírodních procesů a schopnosti 

obnovy původního lesního porostu lze obnovu lesa rozdělit na tři základní 

kategorie. Jsou jimi obnova přirozená, umělá nebo kombinovaná [10]. 

Mezi faktory způsobující poškození lesa patří: 

§ koncentrace škodlivin v ovzduší a depozice; 

§ klimatické podmínky: extrémní rozdíl teplot (mráz, námraza, vítr, sucho); 

§ biotické podmínky: škůdci, choroby, zvěř. 

Náhradní dřevina 

Náhradní dřevina je dřevina domácí, či zabydlená, její podíl v porostní 

skladbě je vyšší než požadovaný k zajištění cílové druhové skladby. 

Cílová dřevina 

Cílovou dřevinou je označován porost, který je pro danou oblast zcela typický 

a stabilní. Druhově odpovídá růstovým podmínkám původní dřevinné skladby, 

především pocházející z místních zdrojů – pro Krušné hory zejména smrk ztepilý, 

buk a javor klen. Porost cílových dřevin plní cenné produkční funkce. 

Obrázek 2: Horizont Krušných hor 

 

Zdroj: [15] 
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2.2. Obecná charakteristika Krušných hor 
 

 Krušné hory se dříve nazývaly Rudohoří. Jedná se o protáhlé 130 km dlouhé 

a 40 km široké kerné pohoří rozkládající se podél česko-německé hranice           

na severozápadě Čech a jihu Saska. Na české straně tvoří pouze 6 - 19 km široký 

pruh. Celková rozloha Krušných hor je zhruba 6 000 km2 (z toho v ČR 1 607 km2). 

Tvoří je nakloněná deska, jejíž jižní okraj byl vyzvednut podél zemského zlomu. 

Proto směrem k severu pozvolně klesají, zatímco na jihu tvoří vysoký příkrý svah. 

 Krušné hory jsou tvořeny zvlněnými náhorními plošinami, převážně 

v nadmořské výšce 700 – 1000 m n.m. V rámci České vysočiny jsou rozděleny    

do tří částí (jihozápadní, střední a severovýchodní – viz Obrázek č. 3) [12]. 

Jihozápadní část Krušných hor: Klínovecká oblast - průměrná nadmořská 

výška kolem 1000 m n.m., nejvyšší body (Klínovec - 1243 m, Špičák - 1115 m,   

na německé straně Fichtelberg - 1214 m]. Jindřichovická plošina - je plošší a nižší 

(kolem 700 m n.m.), charakteristická údolími Rolavy a Svatavy. 

Střední část Krušných hor - průměrná nadmořská výška 750 – 900 m n.m., je 

rozlámána tektonickými silami na menší kry – oblast Klášterec nad Ohří, Jirkov. 

Severovýchodní část Krušných hor je nejnižší (okolí Habartic a Větrova      

ve výšce 750 m n.m., východ od Krásného Lesa nejvýše 640 m n.m.), v náhorní 

části je i nejplošší. Západně v blízkosti Lubů jsou situovány Smrčiny. Zvlněná 

plošina v nadmořské výšce 500 - 750 m n.m. je rozčleněna četnými zářezy 

vodotečí různých směrů na nepravidelné bloky. Dominantní plocha je situována  

ve výšce 600 - 700 m n.m. Celková lesnatost je nižší než v Krušných horách a 

kulminuje v nejvyšších polohách nad 700 m n.m. (94 %). 

 Mezi nejvyšší a nejvýznamnější vrcholy Krušných hor patří Klínovec (1244 m), 

Špičák (1115 m), Loučná (1019 m), Jelení hora (994 m), Bouřňák (876 m), 

Cínovec (873 m), Špičák (719 m), Plešivec (1028 m). 

 Z nejníže položených míst Krušných hor můžeme jmenovat Bílý Halštrov       

u Doubravy (497 m), Bystřice u Hroznětína (468 m), Dubí (350 m) [12]. 
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Obrázek 3: Mapa Krušných hor 

 

Zdroj: [15] 

Historie 

 12. století znamenal pro Krušné hory počátek hornické kolonizace, se kterou 

je spojeno využívání lesních porostů. Mnoho stromů padlo pro potřeby dolů a hutí, 

z důvodu potřeby výstavby nových osad, polí, luk. 

 16. století – konjuktura hornické činnosti (těžba cínu, stříbra, olova, měďi, 

železa). Z důvodu nedostatku dřeva byla těžba dřeva v lesích regulována. Vlivem 

30-tileté války došlo k přechodnému ozdravění lesů (omezení provozu dolů a hutí). 

 Rok 1754 – vydán patent – Lesní řád pro Čechy – uložen úkol zlepšit 

hospodaření v lesích, povinnost zalesnění vykácených ploch, zákaz přeměny 

ploch lesů na pole a louky aj. 

Skladba lesů: bříza, smrk pichlavý, modřín, jeřáb, olše. 

Symptomy poškození: působení kyselých depozic na půdu a narušení výživy. 

 V letech 1740 – 1780 – otevřeny první uhelné elektrárny v severozápadních 

Čechách.  

 60. léta 20. století – dostavba druhých bloků elektráren Prunéřov a Tušimice 

s komíny o výšce až 300 m. Důsledkem toho došlo v roce 1947 k prvnímu 

velkoplošnému poškození lesů. 

 Období 1978 – 1987 – na počátku období se projevilo na rozsáhlých lesních 

porostech výrazné poškození stromů, zejména vlivem imisního zatížení. 

Koncentrace oxidu siřičitého byly na daném území natolik vysoké, že došlo 

k akutnímu poškození [10]. 
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Perspektivy vývoje znečištění ovzduší 

 Současná úroveň znečištění ovzduší v oblasti Krušných hor je po poklesu 

zatížení v devadesátých letech 20. století poměrně stabilizovaná. Z plynných 

škodlivin představují výraznější zátěž pouze zvýšené koncentrace přízemního 

ozonu, které jsou ovšem na stejné úrovni jako v jiných pohořích v ČR a které 

pravděpodobně nebudou způsobovat škody vedoucí k silnému poškození či 

odumírání dřevin. Průměrné koncentrace oxidů dusíku a oxidu siřičitého 

nepředstavují pro lesní porosty v současné době akutní riziko. Vznik lokálních 

poškození při nepříznivých meteorologických podmínkách však nelze vyloučit. 

 Nejzávažnější tak zůstává problém kyselých depozic, které na většině území 

doposud překračují hodnoty kritických zátěží a přispívají tak k pokračující 

acidifikaci lesních půd. Z toho důvodu je nutné přispívat k jejich postupné 

revitalizaci cílenými opatřeními, např. biologickými a chemickými melioracemi [10]. 

Hydrologie 

 Krušné hory jsou na české straně obklopeny řekami Ohře (hlavní vodní osa), 

Mulda (SRN), Bílina, které se na východě vlévají do řeky Labe. Na horských 

potocích najdeme několik umělých vodních děl: Přísečnice, Fláje, Křimov, sloužící 

jako zásobárna pitné vody. Dále tu najdeme vodní nádrž Nechranice - sloužící       

i pro rekreaci, Tatrovice – dodává průmyslovou vodu pro uhelný kombinát           

ve Vřesové. 

 Rybníky se vyskytují jen sporadicky a jsou jen výjimečně využívány k rekreaci 

(nízké teploty ve vyšších polohách). V Krušných horách se často setkáme 

s minerálními prameny, které nacházejí často své uplatnění v oblasti lázeňství. 

Najdeme tu převážně studené proplyněné kyselky, byť se vyskytují jen zřídka, jsou 

často radioaktivní (tedy s obsahem radonu). Nejznámějšími lázeňskými středisky 

jsou města Jáchymov, Vernéřov, Dolní Paseky, Doubrava [10]. 

Geologie 

 Historie začíná v předprvohorním období, kdy se nejspíše tvořily nejstarší 

usazeniny a vyvřeliny, které vlivem změny tlaků a teplot daly vzniku šedým a 

červeným rudám. Vývoj byl ovlivněn třetihorní tektonikou, mající za vznik výrazné 

poklesy tektonických desek. Opakované pohyby daly za vznik přístupu vody, 

mocných kamenitých sutí a zvětralin [10]. 
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Nerostné suroviny 

 V horách se odedávna těžily rudy obsahující měď, cín, stříbro, olovo, železo. 

Později i kobalt, wolfram, nikl; ve 20. století uran. Mezi nejvýznamnější ložiska 

patří Cínovec, Měděnec, Písečnice a Kovářská. 

 Z dalších surovin je nejvýznamnější hnědé uhlí v podkrušnohorských pánvích. 

Krušnohorské rašeliny – zásobárna a zdroj vody. 

 Mezi těžbu můžeme zařadit i využívání minerálních pramenů v Teplicích, 

Bílině, Karlových Varech a radioaktivní prameny v Jáchymově [10]. 

Klimatické podmínky 

 Krušné hory se řadí klimatem do mírně teplé až mírně chladné oblasti. 

Podnebí v oblasti hřebene je drsnější (proto název Krušné), z příčin prudkých 

bouří, severních a západních větrů, studené zimy, dlouhých zimních mlh, krátkých 

letních období. Průměrné teploty ve výšce 900 m jsou kolem 4 °C, ve výšce 

1 200 m asi 2,5 °C. V zimě jsou hory vyhledávané lyžaři, sněhová pokrývka 

dosahuje výšky až 4 m. Mrazíky se tu vyskytují i v červnu a v září. Na hřebenech 

ročně spadne 1 000 – 1 200 mm vody. 

 Důlní činnost, zemědělství, průmyslová a energetická činnost v okolních 

oblastech silně ovlivňují klimatické procesy a jevy – imise, inverse i omezení 

insolace, zvýšení mlh, změny srážek, změny směru a rychlosti větrů atd. 

 Srážkové úhrny ve vegetační době a v zimním období jsou na náhorní plošině 

a návětrných svazích téměř vyrovnané a průměrné roční srážky prakticky 

neklesají pod 700 mm (letní pod 400 mm). Délka vegetační doby nepřekračuje 

140 dní a podle hodnot dešťového faktoru je oblast velmi vlhká. 

 Poměr červencových teplot a srážek ukazuje, že dub a teplomilné listnáče 

zde nemají vhodné klimatické podmínky. Předpoklady pro zdárný růst buku jsou 

omezeny na nižší polohy, smrk s příměsí břízy a jeřábu zde má optimální 

podmínky. 

 Teplotní inverze se projevuje na náhorní plošině Krušných hor v terénních 

pokleslinách a v uzavřených údolích. Typicky jasné počasí se v noci rychle ochladí 

a vzduch stéká do údolí a vytlačuje odtud lehčí teplejší vzduch [10]. 
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2.3. Krušné hory – fauna a flora, lesní skladba 

Fauna a flora 

 Podkrušnohoří není nejvhodnějším místem pro volně žijící zvířata. Příznivější 

podmínky jsou v pohraničí a přilehlých zalesněných oblastech. Žijí zde zajíci, ježci, 

jezevci, jeleni a na Chebsku a Ašsku i daňci [10]. 

 Rostlinstvo Krušných hor se v poslední době výrazně změnilo. Původní 

pralesovité porosty, tvořené smíšenými lesy, byly většinou během těžby a 

zpracování rud vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami, které byly 

koncem 20. století těžce poškozeny průmyslovými imisemi (tzv. kyselé deště) a 

přemnožením hmyzích škůdců a vichřicemi se silnou námrazou. To vedlo 

k postupné likvidaci velké části lesů. Tyto holiny jsou v poslední době systematicky 

zalesňovány dřevinami, které lépe snášejí zdejší klimatické podmínky, a to 

břízami, modříny a smrky. Z dalších rostlin zde najdeme např. vzácný náprstník 

červený, diviznu velkokvětou nebo smetanku lékařskou [10]. 

Dřevinná skladba 

V Tabulce č. 1 a v grafu č. 4 je zpracován přehled skladby dřevin Krušných hor   

za posledních 50 let.  

Tabulka 1: Průřezové zastoupení dřevin v letech 1955 - 2008 

Dřevina 1955 1971 1990 2000 2008 

Smrk 84,2 71,8 29,4 28,7 33,6 

Borovice 0,8 1,1 2,0 2,0 12,3 

Modřín 1,2 3,2 7,4 8,4 1,2 

Ostatní jehličnany 0 2,2 17,1 16,9 6,1 

Dub 3,3 4,1 4,7 4,6 9,7 

Buk 8,8 9,2 8,0 8,8 12,9 

Javor 1,1 1,8 2,6 3,2 2,0 

Bříza 0 3,8 18,4 17,6 18,0 

Olše 0 0,8 1,9 2,4 0,1 

Lípa 0 0,2 0,2 0,3 1,1 

Topol 0 0,1 1,2 1,5 1,2 

Ostatní listnáče 0,6 1,7 7,1 5,6 1,8 

Zdroj: [2, 16+ vlastní zpracování]   
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Obrázek 4: Grafický přehled zastoupení v různých letech [v %] 
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Zdroj: [2, 16 + vlastní zpracování] 

 Dnešní skladba dřevin v oblasti Krušných hor je popsána v následující 

Tabulce č. 2. Současně je doplněna stručná charakteristika jednotlivých dřevin, 

jejich nejčastějších zástupců a škůdců: 
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Tabulka 2: Zastoupení dřevin a stručná charakteristika 

Druh / 
latinský 
název 

Stručná charakteristika 
Nejčastější 
zastoupení 

Škůdci 

Smrk 

Picea  

Z 97 % smrkových porostů tvoří severoamerický smrk pichlavý - 
především ve východní části Krušných hor. Dobrá adaptace           
v různých půdních podmínkách. Smrk pichlavý má vyšší produkci 
dřevní hmoty. Výhoda: nízká mortalita výsadby, růstová vitalita, 
dobrý zdravotní stav, umocněný hnojením, či vápněním. Nevýhoda: 
nízká snášenlivost k imisnímu zatížení, negativní vliv na půdu. 
Vhodné jako náhradní dřevina. 

smrk 
pichlavý 

václavka, kořenovník, 
housenice, pilatka, 
zelené mšice, hlodavci: 
hraboš mokřadní 

Bříza 

Betula 

Dominantní a původní dřevina, má příznivý vliv na lesní půdu i na 
buldozerové lokality. Chrání půdu, vytváří nové vrstvy nadložního 
humusu - meliorační vliv na půdu, vysoká reprodukční schopnost. 
Vysazována již od počátku imisní kalamity. Vysoká vitalita a 
adaptace i na extrémní prostory na holinách. Nevýhody: zkrácená 
životnost a nižší odolnost k námraze, ledovce a větru. Druhy 
vhodné pro hřebenové oblasti - bříza karpatská, pro zamokřené, 
kyselé a zrašelinělé lokality - bříza pýřitá. Obecně by měla být 
odolná pro teploty až – 70°C. 

bříza 
bělokorá                 
bříza pýřitá                  
bříza 
karpatská 

housenky, nosatci, 
minovači, listové rzi; 
hlodavci - norník rudý, 
myšice lesní, hraboš 
mokřadní 

Modřín 

Laxis 

Není typická meliorační dřevina, nevhodná pro hřebenové polohy. 
Dobré růstové vlastnosti, pozitivní vliv na kvantitu humusu. Časté 
deformace korun i kmenů vlivem námrazu a sněhu. Odolné            
k infekcím, hnilobě kořenů. Závažným škůdcem je květilka, 
napadající 50 – 100 % semen v šišce. Ne jako cílová dřevina, 
pouze příměs. Nutná ochrana před vytloukáním. 

modřín 
opadavý   
modřín 
evropský 

václavka, klikoroh 
borový, pouzdrovníček,  
krásněnka modřínová, 
květilka  
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Druh / 
latinský 
název 

Stručná charakteristika 
Nejčastější 
zastoupení 

Škůdci 

Javor   

Acer 

Vhodná jako cílová dřevina, příznivý opad, dobrá tvorba humusu. 
Snížená odolnost při mrazech. Vhodná pro vyšší polohy, vlhká a 
strmá stanoviště. Výhoda: produkční schopnost. Nevýhoda: trpí 
okusem zvěře, při výsadbě nutná větší péče. 

javor klen 
červce, roztoče, drobní 
hlodavci, houbové 
patogeny 

Jeřáb  
Sorbus 

Domácí dřevina - vhodná na obnovu Krušných hor, příměs pro 
cílové dřeviny. Vykazuje vysokou vitalitu, zdravé porosty, nevelká 
přizpůsobovací schopnost. Nevýhoda: škody okusem, ohryzem 
zvěří, vedoucí k hnilobě kmenů, krátká životnost. Náchylné             
k hnilobě kořenů. Výhoda: snáší imisní zátěž a klimatické stresy, 
rychlý růst, vysoká regenerační schopnost. 

jeřáb ptačí 
mandelinka, listopas 
šedý, hlodavci - hraboš 
mokřadní 

Borovice  
Pinus 

Vhodná jako náhradní dřevina - domácí dřevina. Výhoda: rychlý 
růst, časně a bohatě rodí, nenáročná na půdní podmínky, odolná   
k imisní zátěži, klimatickým stresům, sněhu, větru. Nevýhoda: 
náchylná na extrémní klimatické vlivy, často poškozována okusem 
zvěře (výsadba), ohryzem, vytloukáním, trpí na sníh, ledovku. 
Nutná dlouhodobá ochrana proti zvěři. 

borovice kleč     
borovice 
blatka  
borovice 
pokroucená 

lýkožrout klečový, 
hřebenule ryšavá, 
bejlomorka borová, 
houby - sypavka 

Olše 

Alnus 

Meliorační dřeviny se schopností vázat vzdušný kyslík. Má příznivý 
vliv na lesní půdu s vysokou obnovovací schopností. Při hnojení 
vykazuje vyšší akumulaci humusu. Výhodná jako cílová dřevina. 
Nevýhoda: nízká odolnost větrům, námraze, trpí na houbová 
onemocnění vyvolávající hnilobu kořenů, výron slizu, mízotok, okus 
zvěří. Výhoda: odolává nízkým teplotám, pozdním mrazům, imisní 
zátěži. Olše lepkavá je vhodná pro vlhká místa, snáší stojatou 
vodu. Olše šedá roste při potocích, avšak nesnáší stojatou vodu.  

olše lepkavá     
olše šedá         
olše zelená 

nosatec, minovači, 
bázlivec olšový,  
nosatec olšový, 
nesytka  

Zdroj: [1 + vlastní zpracování]  
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2.4. Obnova lesa – vznik a přeměny náhradních a cílových dřevin 

 Porosty náhradních dřevin vznikly v 70. a 80. letech 20. století v imisemi silně 

poškozené oblasti Krušných hor z důvodu, že nebylo možné nahradit rozpadající 

se, převážně smrkové, monokultury vhodnými cílovými dřevinami. Důvodem je 

zachování základních podmínek: zachování kontinuity (ekologické funkce), 

půdoochranné a vodohospodářské funkce. 

 Řešenými problémy byly především věková struktura porostů, relativně velká 

výměra plochy Krušných hor, nestejná kvalita stávajících porostů, složité imisní a 

ekologické poměry Krušných hor (dlouhodobý problém). Aby mohly být založeny 

cílové porosty je nutno zachovat a stabilizovat funkčnost Krušných hor. 

Náhradní dřevina je dřevina schopna růstu na silně narušených místech 

projevujících se znečištěným prostředím, odlesněním rozsáhlých ploch. Byly 

vysázeny dřeviny původní i introdukované, tj. neopadavé jehličnany. 

Předpokladem bylo rychlé zalesnění volných ploch.  

 Obnova lesa je jednou z nejdůležitějších činností v celém systému pěstování 

lesa. V závislosti na hospodářském způsobu a jeho formě, struktuře výchozího a 

následného porostu zabírá obnova na rozhraní dvou produkčních cyklů různě 

dlouhý časový úsek a je tak prostředkem výměny dvou stromových generací. Jde 

o proces nahrazování stávajícího, zpravidla, dospělého lesa novým pokolením 

lesních dřevin. Obnova hospodářského lesa je souborem pěstebních opatření, 

směřujících k vytvoření nového porostu na místě porostu starého, přičemž 

obnovní postupy a způsoby jsou i stěžejním hlediskem při vylepšování 

hospodářských způsobů. Obnovní opatření jsou součástí oblastních plánů rozvoje 

lesů [10]. 

Tři formy obnovy lesa: 

§ cílová druhová skladba; 

§ obmýtní doba; 

§ obnovní doba. 

 Cílová druhová skladba představuje optimální plnění funkcí lesa – 

ekonomické, biologické a funkční zastoupení dřevin v porostu. K dosažení cílové 

skladbě dřevin můžeme dojít několika způsoby: 
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- základní cílová druhová skladba – spojení revitalizace cílových dřevin 

pomocí přirozené cesty; 

- přechodná biomeliorační druhová skladba – založena na melioraci prostředí. 

Cílem metody je příprava stanoviště pro cílovou druhovou skladbu. 

Nevýhoda: finančně náročné z důvodu nutnosti ochrany celoplošné oplocení 

a chemická meliorace před výsadbou; 

- přechodná přípravná druhová skladba – alternativa základní cílové a 

přechodné biomeliorační druhové skladby. 

Obmýtní doba – jedná se o produkční dobu s věkovým rozpětím na desítky 

let. Doba se snižuje u jehličnatých porostů ohrožených kyselými depozicemi, 

hnilobou, kalamitami, důsledkem loupání porostů. 

Obnovní doba – plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení           

po ukončení úmyslné obnovy lesního porostu. Je závislá na stavu, skladbě a 

způsobu obnovy současného porostu a na cíli druhové skladby. 

2.5. Výchova lesních porostů 

Výchovné programy lesních porostů jsou navrhovány se zřetelem                 

na funkčnost porostů, množství a kvalitu produkce dřeva a stav lesních půd 

v měnících se imisních a stanovištních poměrech. V Krušných horách se 

především jedná o porosty smrku ztepilého, břízy, smrku pichlavého, modřínu, 

buku; s ohledem na místní podmínky a úrovně kyselých depozic.  

Následně jsou charakterizovány typy lesních porostů:  

Smrkové porosty – u smrku ztepilého je cílem porostů zvýšení kvality a 

produkce dřevní hmoty (pro jeho odolnost proti námraze a sněhovým polomům); 

prodloužení životnosti stromů a tím životnosti celých porostů; dále snížení 

kyselých depozic (pozůstatek imisní zátěže) a v neposlední řadě vytvoření 

mikroklimatu. U porostů poškozených zvěří se stromy ošetřují individuálně proti 

dalšímu ohryzu a loupání způsobeného zvěří. Nejvíce poškozené stromy se 

periodicky odstraňují. 

Smrk pichlavý se používá k obnově imisních ploch jako náhradní dřevina pro 

snášenlivost k různorodým půdním podmínkám, dobře snáší imisní zatížení (SO2, 
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klimatické stresy), ojediněle bývají porosty poškozovány spárkatou zvěří (jeleni, 

daňci, srny, mufloni aj.). Probíhající výchovu porostů je vhodné doplnit přeměnou, 

či rekonstrukcí porostů. K nejjednodušší přeměně lze dojít 

vyplňováním/dosazováním mezer mezi dřevinami. Smrk pichlavý má negativní vliv 

na půdu. 

Březové porosty mají nízkou hospodářskou hodnotu. Porosty příznivě 

ovlivňují lesní půdu, v nižších polohách plní porosty i funkci produkční. Březové 

porosty bývají náchylné na námrazu, ledovku a sníh, proto nedochází                    

k prořeďování těchto porostů.  

Modřínové porosty – výsadbu je vhodné provádět na zdevastovaných 

plochách pro toleranci k imisní zátěži ve formě oxidu siřičitého. Modřínové porosty 

jsou doporučovány pro jejich dřevoprodukční schopnost. Jde o domácí dřevinu 

vyžadující minerální půdy. V mladém porostu je zapotřebí zajistit zastínění a 

ochranu před vytloukáním zvěří. Výhoda: rychlý růst, tvorba biomasy. Nevýhoda: 

negativní vliv na půdní procesy v organické vrstvě, dřeviny si vytváří pouze 

povrchový kořenový systém. 

Bukové porosty – jsou vhodnou domácí cílovou dřevinou. Porosty nesnáší 

pozdní mrazy, avšak jsou odolné proti imisní zátěži. Při zakládání jsou porosty 

náročné na mikroklima, ale mají příznivý vliv na vlastnosti půd. Porosty nejsou 

vhodné pro zalesňování otevřených ploch. Pro vývoj buku je vhodné včasné 

odstranění předrostů. Později odolný proti větru. Růst je vhodný doplnit se 

smrkem. 

Přeměny jsou zásadní změnou druhové skladby porostů předčasnou nebo 

urychlenou obnovou na cílové zastoupení dřevin. Jako pěstební opatření jsou 

používány hlavně v porostech náhradních dřevin založených v oblastech dříve 

silně poškozených znečištěním ovzduší. Tyto porosty měly za cíl zachování 

kontinuity lesního prostředí po úhynu porostů původních a plnění nejdůležitějších 

mimoprodukčních funkcí. V současnosti po výrazné redukci imisní zátěže 

v posledních desetiletích jsou porosty náhradních dřevin přeměňovány na porosty 

dřevin cílových, které by v optimální míře plnily požadavky na lesní ekosystémy 

kladené [10]. 
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2.5.1. Vznik porostů a jeho kategorizace 

 Náhradní dřevina je dřevina vysázena či domácí, je-li její podíl v porostní 

skladbě pro zajištění cílové druhové skladby vyšší než požadovaný.  

Termín „náhradní“ je termín časový 

 V 80. letech 20. století bylo zapotřebí zalesnit 30 tis. ha zničených smrkových 

porostů. Dřeviny byly vybírány dle požadavků: 

§ odolnost vůči imisnímu ovzduší; 

§ adaptace k imisně narušenému půdnímu prostředí; 

§ odolné působení přírodních faktorů horských poloh – sníh, vítr, námraza. 

Kategorizace porostů náhradních dřevin – přeměny a další vývoj 

I. kategorie – porosty plnící pouze ekologickou funkci; 

II. kategorie – porosty plnící ekologické a produkční funkce; 

III. kategorie – stanoviště, kde lze pěstovat původní dřeviny. 

Pořadí naléhavosti přeměn 

 Při přeměnách porostů se doporučuje využívat porostního prostředí, které 

dosavadní porosty vytvořily, pracovat na malých plochách a další plochy 

přeřazovat až po zajištění nově vysázených. V souvislosti s velkou rozlohou 

porostů určených k přeměnám a potřebě tvorby různorodých porostů mohou 

přeměny trvat i několik desítek let. Proto bude nutno při plánování a umísťování 

prvků přeměn brát v úvahu dvě hlediska. Jednak naléhavost (danou stavem 

porostu) a pak také potřebu vytvořit určitou věkovou a prostorovou strukturou 

cílových porostů do budoucna. Z toho vyplývá, že bude nutno začít umisťovat 

přeměny i do nižších stupňů naléhavosti. Cílem stanovení pořadí naléhavosti je 

vyjádření důležitosti přeměn podle různých porostních a stanovištních podmínek 

jako podklad pro prostorové a časové uspořádání prací při přeměnách: 

1) porosty ohrožující nestabilitu ekologické funkce. Protierozní funkce 

(poškození, snížení, zkamenění porostů); 

2) rozpadající se porosty – povinnost obnovy lesního prostředí, vč. legislativy. 

Potřeba přeměny v nejbližším decenniu – narušení porostního prostředí; 

3) dobrý stav, přeměnou náhradních porostů v cílové porosty, budou plnit 

produkční funkce. Náhradní porosty nelze přeměnit výchovou; 
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4) přeměnou náhradních dřevin v cílové porosty bude plněna i produkční 

schopnost. U porostů, které nelze přeměnit na cílové dřeviny výchovou je 

nízká ztráta na produkci dřeva. Bere v úvahu současný zdravotní stav; 

5) porosty plnící základní funkce, u nichž se nepředpokládá, že po přeměně      

na cílové dřeviny budou plnit funkci dřevoprodukční; 

6) směsi cílových a náhradních dřevin, kde lze přeměny dosáhnout výchovou 

v rámci standardních pěstebních postupů [2]. 

Vlivy na další vývoj 

§ imisní zátěž současná, budoucí; 

§ klimatické, mikroklimatické faktory (sucho, mokro, mráz, sníh aj.); 

§ půdní podmínky, narušení, vývoj (regenerace, degradace); 

§ hospodářské aktivity (s lesními pozemky, stavy zvěře); 

§ výskyt škůdců a rostlinných patogenů (houby, rzi, hmyz, hlodavci). 

Jednou z dalších podpůrných možností na kvalitu obnovy porostů má 

meliorace půdního prostředí. Mezi nejznámější patří biologická a chemická 

meliorace. 

Biologická meliorace 

 Cílem biologické meliorace je kromě zvýšení mechanické a ekologické 

stability porostů zejména snížení vstupu depozic do lesní půdy a zkvalitnění 

koloběhu živin v porostech. 

 Dalším a hlavním pozitivním působením listnatých dřevin je zkvalitnění oběhu 

živin v lesních porostech. Listnaté dřeviny urychlují koloběh živin a to především 

vlivem každoročního obměňování asimilačního aparátu vytvářením příznivější 

formy humusu. Pozitivní efekt je urychlen kombinací s chemickou meliorací. 

 Postup: pro regeneraci se používá skupina několika druhů dřevin na určitou 

plochu. Počítá se s přirozenou sukcesí těchto typů ve formě náletů. V současnosti 

se používá při souběžném oplocení prostorů [2]. 

Chemická meliorace 

 Pro Krušné hory je doporučována chemická meliorace vzhledem 

k dlouhodobé degradaci půdního prostředí projevující se zvýšenou kyselostí 
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nedostatkem vápníku a hořčíku. Chemická meliorace se v Krušných horách 

nedoporučuje jednorázově, ale opakovaně pro zajištění výživy lesních porostů. 

 Typy chemické meliorace: přímá (hnojení) a nepřímá (vápnění – výhodou je 

nízká cena, snadná aplikovatelnost) [2]. 

2.5.2. Sadební materiál 

 K úspěšnému a efektivnímu zakládání lesních porostů neodmyslitelně patří 

použití kvalitního sadebního materiálu lesních dřevin. Respektováním této zásady 

při obnově lesa a při zalesňování usilujeme o to, aby semenáčky a sazenice včas 

a s co nejmenší ztrátou po výsadbě odrostly do fáze zajištění lesní kultury a aby 

z hlediska druhového složení a původu vytvářely předpoklad pro budoucí naplnění 

všech aktuálně požadovaných funkcí lesa, včetně zajištění odolnosti a stability 

zakládání lesních porostů [10]. 

 Genetická kvalita sadebního materiálu je v ČR řešena především zákonem   

č. 289/1995 Sb., o lesích a vztahujících se vyhlášek. Kvalita vyplývá z technické 

normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. 

 Lesní školky: Litvínov (provozovny Unčín, Velká Krupka, Mlýnský vrch, 

Žandov, Nová, Hraniční, U lesovny atd.), Drmaly (provozovny Nový dům, U útvaru, 

Pyšná, Kalek, Kienhaida) – cca 800 tis. ks/rok, Klášterec nad Ohří – pěstování 

semenáčků (1,2 miliónů ks/rok), 200 - 300 tis. ks sazenic ročně [2]. 

Přehled melioračních účinků náhradních dřevin je uveden v následující tabulce: 

 Tabulka 3: Skupiny dřevin dle melioračních účinků 

Zdroj: [10 + vlastní zpracování] 

 

Skupina Popis skupiny Dřeviny 

I. dřeviny s velmi dobrými melioračními účinky osika, buk, jíva 

II. dřeviny s dobrými melioračními účinky buk 

III. dřeviny s uspokojivými melioračními účinky bříza 

IV. dřeviny bez melioračních účinků borovice lesní, dub červený 

V. 
dřeviny se zhoršujícím opadem listí kvalitu 

humusu 
smrk ztepilý, smrk pichlavý, 
smrk omorika, vejmutovka 
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2.5.3. Lesnické činnosti 

 Lesnická činnost (viz Tabulka č. 4) se skládá z řady po sobě navazujících 

prací, které jsou každá neméně důležitá a významná jako ta předchozí. 

Tabulka 4: Přehled lesnických činností 

Činnost Specifikace Charakteristika 

úklid 

úklid a pálení 
lesa 

Vznik velkého množství ekonomicky nevyužitelného 
biologického odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti 
zalesnění. Odpad se koncentruje a je spálen. 

úklid klestu ručně 
bez pálení 

Vznik velkého množství ekonomicky nevyužitelného 
biologického odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti 
zalesnění. Odpad se koncentruje do hromad a 
postupem času se rozloží. 

úklid klestu 
mechanizovaně 

bez pálení 

Vznik velkého množství ekonomicky nevyužitelného 
biologického odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti 
zalesnění. Odpad se shrnuje do pruhů s ponecháním 
na pasece. Hromady se postupem času rozloží. 

pálení 
sneseného 

klestu 

Vznik velkého množství nevyužitelného biologického 
odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti zalesnění. Odpad 
se koncentruje do hromad, a bude bezpečně spálen. 

štěpkování 

štěpkování klestu 
Vznik velkého množství ekonomicky nevyužitelného 
biologického odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti 
zalesnění. Odpad se rozštěpkuje a rozmetá po ploše. 

štěpkování klestu 
sneseného do 

hromad 

Vznik velkého množství ekonomicky nevyužitelného 
biologického odpadu. Vrstva zabraňuje možnosti 
zalesnění. Odpad se koncentruje do hromad, 
rozštěpkuje a rozmetá, nebo zanechá na hromadách. 

příprava 
půdy 

příprava půdy na 
holině 

Příprava půdy a vytvoření podmínek pro zalesnění - 
ručně, mechanizovaně, chemicky (herbicidem). 

příprava půdy 
pod porostem 

Opatření úpravy půdy pro vytvoření optimálních 
půdních a mikroklimatických podmínek. Odstranění 
drnu. Ručně, mechanizovaně, chemicky (herbicidem). 

příprava půdy 
mechanizovaně 

Zejména využívané při kalamitách, celoplošně 
(dozerem, bagrem). 

sadba 

první a 
opakovaná 

sadba do půdy 

Výsadba bude časem obnovována výsadbou cílových 
dřevin. Náklady na pořízení sazenic, doprava, vlastní 
výsadba - ruční (např. jamková), mechanizovaná.  

doplňování  

Výsadba bude časem obnovována výsadbou cílových 
dřevin. Nutno počítat s přítomností melioračních a 
zpevňujících dřevin. Náklady na pořízení sazenic, 
doprava, vlastní výsadba. 



Romana Maturkaničová: Ekonomické hodnocení obnovy porostů v Krušných horách 

                                                                                                                         27 

 

Činnost Specifikace Charakteristika 

ožínání a 
ošetření 
sazenic 

ožínání ručně 
Ochrana sazenic před růstem vysokých travin. 
Vyhledání stromků a ožnutí srpem. V ploškách,          
v pruzích, celoplošně. 

ožínání 
mechanizovaně 

Ochrana sazenic před růstem vysokých travin. 
Vyhledání stromků a ožnutí křovinořezem, motorovou 
kosou. V ploškách, v pruzích, celoplošně. 

ošlapávání kultur 
Ochrana sazenic před růstem vysokých travin. 
Vyhledání stromků a ošlapání. 

odstranění 
škodících dřevin 

Ochrana sazenic před růstem vysokých travin. 
Vyhledání škodící dřeviny a vyrytí, či pokácení ručně, 
či mechanizovaně, snesení na hromadu. Možné 
následné ošetření pařízku roundupem. 

ošetření proti 
klikorohu 

Příprava postřiku, příprava návnad, jejich rozmístění, 
kontrola lapáků a případná výměna návnad. 

kladení návnad, 
pastí proti 
hlodavcům 

Kladení návnad (rodenticid), kontrola, případná 
výměna - ochrana před hlodavci. 

prořezávky a 
zpřístupnění 

prořezávky 
jehličnaté + 

listnaté 

Úprava skladby porostu. Zlepšuje se stabilita, kvalita, 
biodiverzita. Redukce nepůvodních dřevin                
ve prospěch původních. Odstranění ručně, 
mechanizovaně. Zlepšení světla, tepla, vláhy, 
porostního mikroklimatu. 

zpřístupnění 
porostů 

Cílem je úklid porostu k následné podsadbě cílovými 
dřevinami. Těžba souší a zlomů, krácení a úklid. 
Zpřístupnění řezem, hrázkováním. 

vyvětvování 
a hnojení 

vyvětvování 
Zpřístupnění pro ochranu kmenů proti letnímu loupání 
a zimnímu ohryzu zvěří nátěrem repelenty.  

ochrana kmenů 
repelenty 

Na nadějných jedincích. Doprava repelentu, příprava 
roztoku, nástřik po obvodu. Typy: bodování,               
v pruzích, celoplošně. 

ovazování 
klestem 

Použití klestu z vyvětvování. 

hnojení lesních 
kultur 

Chemická meliorace - hnojení základními živinami. 
Příprava, aplikace. 

rekonstrukce 
a probírky 

rekonstrukce 
Cílem je vyřezávání nežádoucích náhradních dřevin 
pro získání prostoru pro cílové dřeviny. Typy: sházení 
do pruhů, proředění, dozerem, štěpkovačem. 

probírky 
jehličnaté 

Úprava skladby porostu. Zlepšuje se stabilita, kvalita, 
biodiverzita. Odstranění motorovou pilou. Zlepšení 
světla, tepla, vláhy, porostního mikroklimatu. 

Zdroj: [1 + vlastní zpracování] 
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2.5.4. Sociálně-ekonomická efektivnost funkce lesa 

Funkce lesa jsou velmi rozmanité, vč. uspokojování společenských potřeb: 

§ mezi produkční funkce lesa patří například produkce dřeva, chov zvěře, 

myslivost; 

§ mezi mimoprodukční funkce lesa patří: sběr lesních plodin (nedřevoprodukční 

funkce), eroze půdy (půdoochranné funkce), hydrické funkce – průtoky, 

kvalita vody; kvalita vzduchu, klima (vázání CO2, NOx - vzduchoochranná 

funkce), rekreační a zdravotní význam, kulturně-naučné funkce 

(přírodoochranná funkce), výchovné a vědecké funkce. 
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3. Charakteristika stávajících projektů obnovy 
náhradních porostů 
 

Pro ozdravění kritického stavu Krušných hor bylo zpracováno několik variant. 

Jednotlivé návrhy variant byly zaměřeny na jejich hodnocení ve srovnání 

s variantou ponechání porostů náhradních dřevin (je-li možné zachovat hledisko 

biologické), vyhodnocení ztrát a přínosů jednotlivých variant řešení, včetně ztrát 

na produkci v dlouhodobém horizontu. Projekty jsou rozpracovány s výhledem     

na období 30 let. 

3.1. Rentabilita jednotlivých variant 

 Analýza obnovy Krušných hor zahrnuje postupy, metody, a doporučení, 

umožňující co nejlépe posoudit ekonomické dopady realizace zamýšleného 

hospodářského opatření. Hlavním smyslem je maximalizovat efekt vynaložených 

finančních prostředků. 

Analýza projektu zahrnuje posouzení dalších otázek: 

§ technické detaily pro definování vstupů a výstupů projektu, znalost 

biologických, ekonomických a technických dat; 

§ všech ekonomických souvislostí – očekávaný vývoj hrubého domácího 

produktu, vývoje inflace, kurz domácí měny, vývoje nezaměstnanosti; 

§ přehled uvažovaných variant projektu a jejich zdůvodnění (místo, 

technologie, obsah projektu); 

§ zdroje projektu; 

§ potenciální změny daňového systému; 

§ dopady na životní prostředí; 

§ všechna rizika při realizaci projektu; 

§ variantu případného vývoje politických, legislativních či jiných změn. 

3.2. Popis variant lesnických opatření 

 Stavem lesních porostů v Krušných horách, včetně porostů náhradních 

dřevin, se dlouhodobě zabývá i Ministerstvo zemědělství ČR. Je zřejmé, že 

porosty náhradních dřevin zakládané v 70. a 80. letech minulého století pomalu 
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dosahují hranice své životnosti a jejich rekonstrukce v následujících desetiletích je 

nevyhnutelná. Komplexní řešení není snadné už pro finanční náročnost. 

Prostředky na potřebnou rekonstrukci poškozených lesních porostů lze nyní 

v omezené míře čerpat z Operačního programu životního prostředí v rámci 

prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny. Ministerstvo zemědělství ČR   

ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů rozpracovalo před 

nedávnem tři varianty lesnických opatření v Krušných horách. Ekonomická 

rozvaha kalkuluje s celkovou výměrou porostů náhradních dřevin na ploše 41 060 

ha. Z této plochy je 31 822 ha porostů ve vlastnictví státu pod správou Lesů ČR, 

s.p., a zbylých 9 238 ha patří ostatním vlastníkům. Uvedené varianty obnovy 

porostů jsou možné pouze za předpokladu optimalizace mysliveckého 

hospodaření a současného snižování kyselosti půd vápněním [1]. 

Varianta 1 – na většině plochy plánovaná cílová druhová skladba; 

Varianta 2 – přechodná biomeliorační druhová skladba – nejdražší; 

Varianta 3 – minimální (pouze povinnost zalesnění ze zákona) – ekonomická. 

3.2.1. Popis a stručné hodnocení Varianty 1 

Hlavní zásadou této varianty je přeměna porostů na cílové dřeviny. Pouze 

výjimečně se uvažuje o biomeliorační přeměně, a to na místech s více než 

dvojnásobkem depozice. Dle studie z roku 2004 vyplývá, že zhruba na 2/3 plochy 

území Krušných hor nepřesahují dávky kyselých depozic dvojnásobek kritických 

hodnot (15 558 ha). V ostatních porostech jsou kyselé depozice vyšší (7 336 ha). 

Z tohoto vyplývá, že na ploše 15 558 ha budou porosty přeměňovány           

na cílové dřeviny; na ploše 7 336 ha bude uplatněna pro přeměnu přechodná 

biomeliorační druhová skladba. 

Dále je nutné se zaměřit na porosty kategorie C, D, E, F; celkem se jedná      

o plochu 22 924 ha. Prvořadým úkolem je zaměřit se na porosty kategorie F (řídké 

porosty – na ploše 570 ha) a rekonstruovat porosty kategorie C (cílové dřeviny    

ve velmi špatném zdravotním stavu – 1 541 ha). 
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Rekonstrukce se plánuje na období třiceti let. Celkové náklady na přeměny a 

pěstební péči dosahují výše 4 362 mil. Kč; z toho vyplývají roční náklady 

145 mil. Kč (z toho přeměny 125 mil. Kč a náklady na výchovu 20 mil. Kč) [1]. 

Výměra porostů přeměn a rekonstrukce dle Varianty 1 je uveden v Tabulce č. 5: 

Tabulka 5: Přehled kategorizace porostů a výměr 

Kategorie Popis porostů Výměra v ha 

A Cílové dřeviny v dobrém zdravotním stavu 14 006 

B 
Směs cílových a náhradních dřevin (lze přeměnit 

výchovou) 
3 875 

C Cílové dřeviny ve špatném zdravotním stavu 1 541 

D 
Směs cílových a náhradních dřevin (nelze přeměnit 

výchovou) 
6 313 

E 
Porosty náhradních dřevin v dobrém zdravotním 

stavu 
14 500 

F Řídké porosty náhradních dřevin 570 

G Nešetřeno (první zalesnění) 255 

Celkem C + D + E + F (bez A, B, G) 22 924 

Zdroj: [1] 

3.2.2. Popis a stručné hodnocení Varianty 2 

 Hlavní odlišnost této metody spočívá v doporučení použít na celé ploše 

lesních porostů nákladnější přechodnou biomeliorační druhovou skladbu. 

Důvodem je skutečnost, že celá plocha určená k přeměně a rekonstrukci             

se nachází v oblasti, kde je překračována kritická dávka kyselých depozic. Cílem 

je zvýšení ekologické stability a biomeliorační účinnosti porostů a snížení 

podkorunových depozic v odrůstajících porostech. Stejně jako u Varianty 1, 

zůstává časový výhled 30 let. Oproti Variantě 1 narůstají náklady na ochranu 

kultur – větší potřeba nákladů na oplocení, vyšší náklady na výchovu porostů. 

 Porosty zahrnuté do kategorií A + B + C + D nebudou přeměňovány v prvním 

desetiletí, pouze se předpokládá intenzivnější péče spočívající ve dvou zásazích 
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ve druhém věkovém stupni a jednom zásahu ve třetím věkovém stupni.              

Po odečtení plochy porostů, kde je doporučován bezzásadový režim, zbývá 

plocha k výchově celkem 3 879 ha1.  

 Rekonstrukce je plánována též na období třiceti let. Celkové náklady           

na přeměny a pěstební péči dosahují výše 5 367 mil. Kč; z toho vyplývají roční 

náklady 179 mil. Kč (z toho přeměny 148 mil. Kč a náklady na výchovu 

31 mil. Kč) [1] . 

3.2.3. Popis a stručné hodnocení Varianty 3 

Varianta vychází z povinností, které má vlastník lesa stanoveny zákonem: 

- zalesnění holin na lesních pozemcích, do 7 let zajistit lesní porost; 

- obnovovat lesní porosty vhodnými dřevinami; 

- vychovávat lesní porosty včas a soustavně pro zlepšení stavu, zvýšení 

odolnosti, zlepšení funkcí lesa; 

- dbát, aby lesní porosty nebyly nadměrně poškozovány zvěří. 

 Postup přeměn je dán především zdravotním stavem lesních porostů. Při 

přeměnách je používána na všech lokalitách cílová druhová skladba, případně   

na extrémních lokalitách nejlevnější přechodná přípravná dřevinná skladba. 

Povinný podíl melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech bude 

chráněn proti zvěři oplocením. 

 Z těchto důvodů je minimální varianta zaměřena pouze na přeměny a 

rekonstrukce porostů, kde vzniká povinnost zalesnění. Současně je používána 

nejlevnější metoda obnovy lesa. 

 Z toho plyne, že kalkulovány jsou v prvním decenniu přeměny porostů 

kategorií C a F tedy ředin a porostů v špatném zdravotním stavu. Předpokládá se, 

že 25 % porostů kategorií D a E se začne v dalším období rozpadat a bude nutné 

je nahradit. To znamená, že zhruba plocha 731 ha ročně se bude muset přeměnit 

v prvních 10 letech. V následujících letech se pak přemění dalších asi  520 ha. 

                                                 

1
 Plocha výměry byla určena jako 2/3 výměry porostů o odečtení plochy s předpokladem, že není 

zapotřebí provést zásah. 
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Touto metodou nebude možné docílit přeměny náhradní dřevin v cílové dřeviny. 

Takže zhruba 5 203 ha porostů náhradních dřevin bude ještě po 30 letech 

v kategorii se zhoršujícím se zdravotním stavem. 

Souhrnné náklady přeměny a pěstební péče vychází při této minimální variantě a 

třicetiletém období na 3 430 mil. Kč. Z toho plynou roční náklady 114 mil. Kč    

(z toho přeměny 83 mil. Kč a výchova 20 mil. Kč a chemická meliorace 11 mil. Kč) 

[1]. 

 

Přehled kalkulace nákladů na jednotlivé varianty přeměny náhradních dřevin 

v cílové pro oblast Krušných hor je uveden v Tabulce č. 6: 

Tabulka 6: Kalkulace nákladů jednotlivých variant 

Varianta 
Celkové náklady na 

období 30 let [mil. Kč] 

Roční náklady 
v období 30 
let [mil. Kč] 

1 – přeměna v cílové dřeviny 4 362 145 

2 – přechodná biomeliorační přeměna  5 367 179 

3 - minimální 3 430 114 

Zdroj: [1] 
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4. Návrh nového projektu 

Dlouhodobým problémem lesního hospodářství v ČR je obnova lesa 

v imisních oblastech. I přes skutečnost, že s obnovou lesa se již započalo, stojí 

lesníci před stejným problémem jako v 80. letech minulého století. Většina dřevin 

začíná kalamitně chřadnout. Úspěch proběhlé rekonstrukce na částečné ploše 

Krušných hor; 35 000 ha; je menší, než se předpokládalo. Ztráty přesahují 

procentuelní hodnotu 35 %. Příčiny jsou různé – chemická změna půdy, kvalita 

sadebního materiálu, velké škody způsobené zvěří, napadení houbovými 

patogeny, klimatické stresy, kyselé depozice a jiné. 

V 70. a 80. letech minulého století došlo v Krušných horách k velkoplošnému 

chřadnutí a odumírání smrkových monokultur, které převážně tvořily lesní porosty. 

Odtěžením odumřelých a poškozených porostů vznikla téměř souvislá holina        

o výměře větší než 35 000 ha, která byla v 80. letech sice s problémy, ale 

zalesněna. V Krušných horách tak vznikly porosty náhradních, tedy dočasných 

dřevin.  

Lesnické hospodaření v oblasti Krušných hor v porovnání s běžným 

hospodařením má řadu odlišností a lesnických specifik. K masivnímu odumírání 

lesních porostů došlo v průběhu minulého století, v Podkrušnohorské pánvi, 

vlivem extrémní koncentrace vyplývající z negativní průmyslové činnosti. Krušné 

hory jsou i nadále vystaveny vysoké kyselé depozici, která ve svém důsledku 

znamená dlouhodobé pokračování degradace půdního prostředí. 

Úkolem lesníků je nepřipustit zhoršení stavu lesa nevhodným způsobem 

hospodaření, především zabránit plošnému rozpadu porostu bez plynulé náhrady. 

Je nezbytné sledovat výsledky výzkumů a šetření v oblasti lesnického 

hospodaření. 

 Velké škody na lesních porostech jsou dle šetření způsobené i přemnoženou 

zvěří. Okusem je poškozeno zhruba 30 % veškerých porostů, převážně smrku 

ztepilého a jeřábu ptačího. Vytloukáním je poškozeno cca 30 % listnatých porostů. 

Při vytloukání dochází k poškození dřevin způsobených parožím spárkaté zvěře.  

 Nejdůležitější a vlastně zásadní složkou obnovy Krušných hor jsou lesní 

porosty a jeho složení. 
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4.1. Specifikace zásad a požadavků na projekt 

 S ohledem na rozsáhlou problematiku, jakou je projekt obnovy lesních 

porostů Krušných hor, rozkládající se na celkové ploše 41 060 hektarů, je nutné 

definovat směry, kterými by se měl projekt ubírat.  

Hlavní požadavky projektu obnovy Krušných hor: 

§ příprava kvalitního sadebního materiálu – cílem lesního semenářství je zajistit 

geneticky vysoce hodnotné a kvalitní osivo pro obnovu (zakládání) lesních 

porostů. Hlavními požadavky na sadební materiál jsou: mrazuodolnost dřevin; 

odolnost vzdušnému proudění; odolnost kyselým depozicím, imisím; odolnost 

sněhovým pokrývkám; 

§ dodržení postupů při výsadbě – jednodruhové porosty podléhají různým 

přírodním kalamitám oproti porostům s druhovou skladbou, přibližující se 

skladbě přirozené, původní. Realizovat kroky podporující přeměnu 

náhradních dřevin na cílové dřeviny; 

§ specifikování cílové druhové skladby – cílem je přiblížení se skladbě 

původního lesního ekosystému, především se jedná o redukci zastoupení 

smrkových kultur a zvýšení podílu listnatých porostů;  

§ přihlížet doporučeným opatřením a závěrům projektu „Lesnické hospodaření 

v imisní oblasti Krušných hor“; 

§ zachování ptačích oblastí - dne 15. 12. 2004 byla pro východní Krušné hory 

vyhlášena ptačí oblast pro populaci tetřívka obecného a jeho biotop. Cílem je 

ochrana zachování, obnova ekosystémů pro tento druh [1]. 

 Stanovit hlavní trend směru projektu je velice složité a komplikované. Mezi 

základní problematické okruhy spadá například otázka rozsáhlosti – 41 060 ha 

plochy Krušných hor (z toho 31 822 ha ve vlastnictví státu, zbylých 9 238 ha patří 

ostatním vlastníkům). Další otázky, které je nutno vzít v úvahu: Do jaké míry 

dodržet dřevinou skladbu cílových porostů lesních dřevin? Jak bojovat s kyselými 

depozicemi? Z jakých finančních prostředků projekt financovat?  V případě okruhu 
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finanční náročnosti projektu je nutno si uvědomit, že se nejedná o finanční objem 

v tisících či milionech korun, ale o objem až několika miliard korun. 

 Finanční prostředky na rekonstrukci imisně poškozených lesních porostů 

Krušných hor lze čerpat z Operačního programu životního prostředí v rámci 

prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny, nebo z prostředků vyšších 

územně samosprávných celků (krajů) - z příspěvků na hospodaření v lesích. 

 K obnově lesních porostů Krušných hor lze teoreticky dojít různými postupy. 

Záleží však na cíli, který od zvoleného projektu očekáváme. Zda se jedná pouze   

o splnění legislativní povinnosti pouhým zalesněním plochy, zajištěním následné 

kultury a dodržením %-ního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.; nebo zda 

očekáváme, že vzniklý porost bude plnohodnotnou, samostatnou, produkční 

jednotkou. 

4.2. Specifikace nového projektu 

Cílem projektu je získat porost se stabilním lesním ekosystémem, který vede 

k přeměně porostů oblasti Krušných hor na cílovou druhovou skladbu. Projekt 

odpovídá předpokladům zásad ochrany přírody a zajišťuje ekonomicky, biologicky, 

i funkčně optimální zastoupení dřevin v mýtném věku porostu. Lze tedy očekávat 

optimální plnění všech funkcí lesa.  

4.2.1. Hospodářská opatření 

 V rámci projektu je důležité pracovní postupy rozdělit do tří základních skupin 

– obnova lesa, výchova lesních porostů a péče o les. Přehled je doplněn               

o předpokládané náklady lesnických prací, včetně mzdových nákladů, které 

vyplývají z vyhlášky č. 78/1996 Sb., § 1. Pro zjištění nákladů při stanovení 

kalkulace projektu bylo čerpáno z přílohy č. 9 k Zákonu č. 433/2010 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2011 a z Programu poskytování podpor             

na hospodaření v lesích Ústeckém kraji na období 2010 až 2013: 
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Tabulka 7: Přehled lesnických činností a nákladů za tyto činnosti 

Pracovní 
postup 

Lesnické činnosti 
Cena za 
jednotku 

obnova 
lesa 

úklid klestu, štěpkování těžebního odpadu 12 000 Kč/ha 

příprava půdy, výsadba sazenic – první, opakovaná 30 600 Kč/ha 

příprava půdy chemicky                                                 3 800 Kč/ha 

podsadba, prosadba    15 000 Kč/ha 

rekonstrukce porostů náhradních dřevin   10 000 Kč/ha 

hnojení při výsadbě, individuální přihnojování 7 000 Kč/ha 

obnova 1. sadbou – meliorační a zpevňující dřeviny          12 Kč/ks 

obnova 1. sadbou – ostatní dřeviny                      8 Kč/ks 

opakovaná sadba meliorační - sazenice                      9 Kč/ks 

opakovaná sadba meliorační - poloodrostek                       30 Kč/ks 

opakovaná sadba meliorační - odrostek                                                                                               40 Kč/ks 

opakovaná sadba meliorační - ostatní dřeviny                     7 Kč/ks 

obnova meliorační a zpevňující dřeviny   15 000 Kč/ha 

výchova 
lesních 
porostů 

prořezávky do 4 m 3 000 Kč/ha 

prořezávky nad 4 m     5 500 Kč/ha 

prořezávky předmýtní těžba    3 200 Kč/ha 

zpřístupnění porostů 2,50 Kč/bm 

péče o 
les 

 

stavba oplocenek 70 000 Kč/km 

údržba a likvidace oplocení     75 Kč/hod 

ochrana proti zvěři nátěrem 3 500 Kč/ha 

ochrana proti zvěři postřikem 3 900 Kč/ha 

ochrana proti buření        4 500 Kč/ha 

ochrana proti ohryzu, okusu, loupáním 26 Kč/ks 

ochrana proti klikohoru 1 000 Kč/ha 

ochrana proti myšovitým hlodavcům 2 500 Kč/ha 

hnojení  11 000 Kč/ha 

vápnění 10 500 Kč/ha 

Zdroj: [8, 14 + vlastní zpracování] 
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4.2.2. Dřevinná skladba a sadební materiál 

 U plánované přeměny porostů melioračních dřevin předpokládáme vytvoření 

mozaiky vhodných dřevin, odolných místním klimatickým podmínkám a stávající 

kyselé depozici. Měla by vzniknout souvislá lesní plocha se zastoupením dřevin, 

jakými jsou bříza bělokorá, smrk ztepilý, jeřáb ptačí, olše šedá, buk lesní, borovice 

lesní. I přes negativní vliv na půdní prostředí se doporučuje omezit porosty 

smrkových a borových dřevin i přes jejich poměrně dobrý zdravotní stav. 

 Naproti tomu by měli být vysazovány především dřeviny buk lesní, javor klen 

a jedle bělokorá, jelikož tvoří meliorační a stabilizační složku nových porostů. 

Nutno počítat se skutečností, že dřeviny, respektive kultury, jsou často napadány 

myšovitými hlodavci. Pro zajištění výživného půdního humusu se doporučuje 

přihnojení dolomitickým vápencem. Výsadba většího množství listnatých dřevin 

má pozitivní vliv na půdu, jelikož opadem listí dochází k obohacení nadzemního 

humusu. 

 Dle dostupných výsledků lesního hospodářství je v současné době 

doporučována následují skladba zastoupení dřevin pro cílovou skladbu: 

§ jehličnaté porosty v objemovém složení 81,1 %, doporučené složení dřevin - 

smrk 71,4 %, modřín 6,0 %, borovice 3,7 %. 

§ listnaté porosty v objemovém složení 18,9 %, doporučené složení dřevin – buk 

18,0 %, olše 0,3 %, jasan 0,2 %, javor 0,1 % a ostatní dřeviny 0,3 %. 

Toto doporučené složení porostů s cílovou skladbu doporučuji doplnit 

dřevinami s dobrými melioračními účinky, jakými jsou topol osika, vrba jíva, 

bříza bělokorá.  

Shrneme-li vlastnosti dřevin pro které jsou doporučovány k cílové skladbě, pak: 

 Smrk ztepilý je zvěří poškozován méně než listnaté dřeviny, přesto je nutné 

provádět ochranu porostů před okusem, vytloukáním, loupáním. Kladné stránky 

dřeviny je dobrý růst a nízká mortalita. Cílem výchovy smrkových porostů je 

zvýšení kvality (odolnost proti námraze a sněhovým polomům), prodloužení 

životnosti stromů, snížení kyselých depozic, zlepšení půdních podmínek. Listnaté 

příměsy volíme pro zkvalitnění, obohacení a stabilizaci lesních porostů. 
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Nedoporučuje se vysazovat je na holinách s možností klimatických stresů, spíše je 

doporučována výsadba do prosadeb. Při výsadbě je nutno chránit před zvěří. 

 Modřín opadavý je vhodnou dřevinou pro cílovou skladbu s ohledem           

na dobrý vliv na půdu a tvorbu biomasy. Modřín je vhodný pro dobrou toleranci 

k imisím a rychlý růst, dřevina má funkci dřevoprodukční, meliorační i zpevňující. 

 Borovice lesní je vhodná dřevinou pro vysokou toleranci k imisní zátěži a 

mrazu. 

 Buk lesní je dřevinou velice kvalitní, ale je choulostivá na vysoké procento 

poškození zvěří. 

 Olše šedá má vysokou meliorační schopnost, váže vzdušný dusík a má 

vysokou vitalitu. Mezi nevýhody patří nízká odolnost ke klimatickým vlivům a 

náchylnost na okus zvěří. 

 Javor klen je vhodný jako doplněk k zachování ekosystému.  

 Topol osika je dřevinou s rychlým růstem a snášenlivostí k námraze, oproti 

požadující náročnosti na kvalitu půdy a náchylnosti k hnilobám. 

 Bříza bělokorá je charakterizována jako meliorační dřevina s vynikající 

reprodukční a stabilizační schopností a dobrou růstovou vitalitou. Nevýhodou 

dřeviny je nízká odolnost ke klimatickým stresům a častému napadení 

dřevokaznými houbami, vedoucích k rozkladu dřevin.  

Pro tyto vlastnosti doporučuji cílovou skladbu dřevin v následujícím složení: 

§ jehličnaté porosty v objemu 80 % se skladbou: smrk ztepilý 70 %, modřín 

opadavý 6 %, borovice lesní 3 %, jedle bělokorá 1 %; 

§ listnaté porosty v objemu 20 % s následující skladbou: buk lesní 13 %, olše 

šedá 2 %, jasan ztepilý 2 %, javor klen 1 %, bříza bělokorá 1 %, topol osika   

0,5 %, vrba jíva 0,5 %.  

Sadební materiál 

 Vzhledem k tomu, že vypěstování sazenic lesních dřevin je prací víceletou, 

skrývá v sobě určitá rizika pro pěstitele i odběratele. Pro vlastníky lesů je dostatek 

kvalitního a zákonná kritéria splňujícího sadebního materiálu základním 

předpokladem k dodržení zákonných lhůt pro zalesnění holin a zajištění kultur a je 

tedy i v jejich zájmu, aby byl na trhu stále dostatek kvalitních sazenic lesních 

dřevin.  
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 Vyhláška č. 139/2004 Sb., příloha č. 6 stanoví minimální počty sazenic 

jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar pozemku potřebných při obnově lesa a 

zalesňování porostů (viz Tabulka č. 8).  

Tabulka 8: Doporučené minimální množství sazenic při výsadbě 

Dřevina 
Doporučené minimální množství v ks 

na plochu 1 ha 

Smrk ztepilý 3 500 

Modřín opadavý 3 000 

Borovice lesní 8 500 

Jedle bělokorá 5 000 

Buk lesní 8 500 

Olše šedá 4 000 

Jasan ztepilý 6 000 

Javor klen 6 000 

Bříza bělokorá 6 000 

Vrba jíva 1 100 

Topol osika 1 100 

Zdroj: [6 + vlastní zpracování] 

 Pro výsadbu sazenic je nutno zvolit dodavatele semenného materiálu pro 

projekt. Zvolila jsem společnost Lesoškolky, s.r.o., Řečany nad Labem, která 

nabízí širokou škálu jednotlivých dřevin i typů sadby jehličnatých a listnatých 

dřevin. Pěstitelů sadebního materiálu najdeme v každém regionu několik. Ceny 

jednotlivých školek jsou srovnatelné.  

 Před započetím osazování je nutné zvolit technologii, jaká bude použita. Zda 

prostokořenná, nebo krytokořenná. Jedním ze základních rozdílů je pořizovací 

cena, zda volný semenáček, nebo s květináčem; s možností obsahu hnojiva a 

jiných podpůrných látek. Výhodou krytokořenné sadby je zkrácení doby pěstování, 
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možnost zalesňovat celoročně, avšak cena je mnohem vyšší, stejně jako náklady 

na dopravu a manipulaci.  

 S ohledem na značně rozsáhlou plochu určenou k obnově jsem zvolila 

prostokořennou sadbu. Pro přehled uvádím cenovou nabídku sadebního materiálu 

pěstovaného oběmi metodami (viz Tabulka č. 9). 

 Při vyčíslení nákladů na sadební materiál doporučuji počítat s náklady          

na pořízení sadebního materiálu v poměru 90 % sazenic a 10 % poloodrostků. 

Důvodem je zkušenost, že ne všechny sazenice se vždy ujmou a dorostou 

produkčního věku. Při nutnosti dosadby je vhodnější doplnit růstově zdatnější a 

stabilnější odrostky s již upraveným kořenovým systémem. 

Tabulka 9: Přehled rozdílnosti cen sadebního materiálu prostokořenné a 

krytokořenné sadby 

Dřevina 
Cena sazenice při 

prostokořenné sadbě [Kč] 

Cena sazenice při 

krytokořenné sadbě [Kč] 

Borovice lesní 3,20 7,00 

Smrk ztepilý 6,80 9,50 

Modřín opadavý 4,90 8,00 

Buk lesní 5,90 8,40 

Olše šedá 4,90 7,90 

Zdroj: [17 + vlastní zpracování] 

4.2.3. Obnova lesa a ochrana kultur 

 Celková výměra plochy Krušných hor činí 41 060 ha. Při proběhlé podrobné 

inventarizaci lesa (plochy Krušných hor), byly porosty rozděleny do základních 

skupin dle zdravotního stavu, dřevinné skladby, hustoty porostů a způsobu míšení: 

A skupina: cílové dřeviny v dobrém zdravotním stavu – zastoupení min. 70 % 

cílových dřevin, bez poškození, vedoucího k proředění porostu           14 006 ha; 

B skupina: směsi cílových a náhradních dřevin, které lze řešit výchovou               

ve prospěch cílových dřevin – podíl náhradních dřevin v dobrém zdravotním 
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stavu v rozmezí 30 – 70 %, které lze postupnou výchovou přeměnit na porost 

s cílovými dřevinami                                                                 3 875 ha; 

C skupina: cílové dřeviny ve špatném zdravotním stavu a řediny – zastoupení 

cílových dřevin nad 70 %, podíl silně poškozených jedinců            1 541 ha; 

D skupina: směsi cílových a náhradních dřevin, které nelze řešit výchovou           

ve prospěch cílových dřevin – porosty s podílem náhradních dřevin v dobrém 

zdravotním stavu v rozmezí 30 – 70 % - nelze výchovnými postupy převychovat 

na cílové dřeviny                                                  6 313 ha; 

E skupina: porosty náhradních dřevin v dobrém zdravotním stavu – podíl 

náhradních dřevin 70 % a více, porosty nevykazují vymírání, způsobené 

ředinou, nebo velkými porostními mezerami                         14 500 ha; 

F skupina: řídké porosty náhradních dřevin – porosty s podílem náhradních dřevin 

nad 30 % s podílem odumírajících jedinců                        570 ha; 

G skupina: lesní kultury prvního věkového stupně - neproběhla šetření [1]  255 ha. 

 Provedená inventarizace je vodítkem plánu přeměny lesních porostů 

Krušných hor v porost s doporučenou cílovou skladbou dřevin. 

 Nejprve tak musíme řešit porosty, které jsou ve velmi špatném zdravotním 

stavu a zároveň věnovat péči dřevinám, které budou v rámci rekonstrukce 

přeměny řešeny až v další etapě. Jako první bude řešena přeměna porostů skupin 

označených jako G a F. Tedy v nejkratším čase bude realizována plocha 825 ha. 

Druhá v pořadí bude řešena nejrozsáhlejší plocha 14 500 ha, která je označena 

skupinou E. Skupiny E – G by měli být přeměněny v průběhu prvních deseti let.  

 Ve druhém desetiletí by mělo dojít k přeměně porostů ve skupině C – D, 

rozkládající se na ploše 7 854 ha.  

 Ve třetím desetiletí bude řešena přeměněna poslední část porostů, které jsou 

v současné době označeny jako dřeviny v relativně dobrém zdravotním stavu, tedy 

skupiny A a B. V posledním desetiletí tak dojde k rekonstrukci lesních porostů 

rozkládajících se na ploše 17 881 ha. Kalkulace počítá s přeměnou porostů 

skupiny A na 10 % plochy a skupina B na 20 % plochy.  

Při přeměně porostů a výsadbě sazenic je nutné provádět určité lesnické činnosti: 



Romana Maturkaničová: Ekonomické hodnocení obnovy porostů v Krušných horách 

                                                                                                                         43 

 

§ úklid klestu – vzhledem ke vzniku velkého množství nevyužitelného 

biologického odpadu, bude tento odpad shrnut, rozštěpován a rozmetán na 

dané ploše. Případně může být objem odpadu, maximálně 10 %, uskladněn 

v pruzích a zanechán samovolnému rozkladu; 

§ příprava půdy – plocha určená k zalesnění bude upravena dle přístupnosti 

ručně, či mechanizovaně. Během této přípravy bude plocha upravena 

herbicidem, který nemá negativní vliv na životní prostředí – doporučen 

Roundup. Doporučené dávkování je 5 litrů čisté látky na 300 litrů vody, která 

vystačí na 1 hektar. Aplikace bude provedena pomocí rozstřikovače; 

§ hnojení při výsadbě – během výsadby dojde k hnojení dolomitickým 

vápencem ke každé sazenici. 

4.2.4. Výchova lesních porostů 

 Do výchovy porostů řadíme činnosti, jakými jsou prořezávky lesních porostů, 

probírky, zpřístupnění porostů. Včasný zásah může zmírnit škody způsobené 

přírodními vlivy (jakými jsou vítr, sucho, námraza), nebo škody způsobené 

biotickými činiteli (hmyz, hlodavci, zvěř, houby). 

 Četnost zásahů do porostů volíme dle stáří a celkového stavu porostu. 

V případě prořezávek volíme u porostů ve stáří do prvního decennia jednorázovou 

prořezávku. V dalším decenniu bude prořezávka provedena 2krát. Při výpočtu 

bude u prořezávek ve druhém decenniu zohledněn poměr 80 % do 4 metrů výšky 

dřeviny a 20 % nad 4 metry výšky dřevin. 

 Probírky - výchovný zásah do porostů, navazující na prořezávky. V případě 

zpřístupnění porostů se doporučuje vytvoření linek v porostech, které slouží 

k transportu vytěžené hmoty, orientaci, zpevnění porostů, případně jako ochrana 

proti požáru.  

Obrázek 5: Ukázka výsadby na holinách a přirozené zmlazení porostu   

 

Zdroj: [18] 
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4.2.5. Péče o les  

Do této oblasti spadají činnosti, jakými jsou kroky vedoucí k zajištění 

správných funkcí lesa. Patří sem ochrana jak dřevin, tak sazenic zajišťující dobrý 

růst a dosažení produkčního věku dřevin. 

Stavba oplocenek, jejich údržba a likvidace jsou sice účinnou, ale nejdražší a 

nejnáročnější možností ochrany lesních dřevin před poškozením zvěří. 

V navrhovaném projektu je kalkulováno se stavbou oplocenek na 20 % plochy 

vysazovaných holin. Oplocenky budou stavěny z důvodu vysokých škod 

způsobených spárkatou, převážně jelení, zvěří. Velikost plochy oplocenky bude 

dle přístupnosti terénu zahrnovat plochu 1 ha.   

Na ploše, která nebude chráněna oplocenkami, bude prováděna ochrana proti 

zvěří nátěrem. Jedná se tedy o plochu 80 % osazovaných holin. Ochrana proti 

okusu, ohryzu bude prováděna jedenkrát ročně, nejlépe na konci zimního období. 

Ochrana proti buření bude prováděna dvakrát ročně od vysazení po dobu      

5 let. Ochrana proti klikohoru a proti myšovitým hlodavcům bude provedena 

v případě, že dojde k nadměrnému přemnožení. 

Vápnění patří mezi nejpoužívanější meliorační opatření. Použití má příznivý 

efekt na půdu. Vhodné jsou dolomitické vápence. Vápnění lze aplikovat letecky      

i pozemně. Jelikož příznivější efekt mají opakované menší dávky než jednorázová 

aplikace, bude vápnění probíhat v osmiletých cyklech. Z toho plyne, že v prvním 

decenniu bude hnojení provedeno dvakrát, ve druhém a třetím decenniu vždy     

po jedné aplikaci. Vápnění bude realizováno letecky na celkové ploše 

dolomitickým vápencem v dávce 4 tuny na hektar. Vápnění bude doplněno 

práškovým hnojivem s obsahem P2O5, K2O, MgO, CaO s postupným 

uvolňováním. Dávkování 400 kg na hektar. 
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5. Ekonomické zhodnocení návrhu nového projektu 

 Ekonomická rozvaha kalkuluje s celkovou výměrou porostů náhradních dřevin 

41 060 ha, které jsou rozděleny do kategorií dle kvality lesních porostů.  

 Kalkulace nákladů je rozdělena do 4 základních etap, které jsou vyčísleny 

rozděleně: 

§ výsadba sadebního materiálu 

§ obnova lesa – vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty vhodnými 

dřevinami. Holina musí být zalesněna do 2 let a porosty na ní zajištěny     

do 7 let od jejího vzniku;       

§ výchova lesních porostů do 40 let; 

§ péče o les. 

 Dle podrobné inventarizace byly porosty rozděleny do sedmi kategorií dle 

zdravotního stavu (viz Tabulka č. 10). Tato kategorizace je základním podkladem 

pro stanovení nákladů. 

Tabulka 10: Přehled kategorizace porostů a výměr 

Kategorie Popis porostů 
Výměra v 

ha 

A Cílové dřeviny v dobrém zdravotním stavu 14 006 

B Směs cílových a náhradních dřevin (lze přeměnit 
výchovou) 

3 875 

C Cílové dřeviny ve špatném zdravotním stavu 1 541 

D Směs cílových a náhradních dřevin (nelze přeměnit 
výchovou) 

6 313 

E Porosty náhradních dřevin v dobrém zdravotním stavu 14 500 

F Řídké porosty náhradních dřevin 570 

G Nešetřeno (první zalesnění) 255 

Celkem  41 060 

Zdroj: [1] 
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5.1. Náklady na výsadbu a obnovu lesa 

 Kalkulace nákladů na výsadbu dřevin potřebných pro přeměnu porostů      

na cílovou skladbu je uveden v Tabulkách č. 11 - 15:   

Tabulka 11: Doporučené množství vysazovaných dřevin na 1 ha plochy  

A B C D E 

Typ dřevin Druh dřeviny 

Doporučené 
složení 

cílových 
porostů [%] 

Doporučené 
množství 
dřevin na    
1 ha [ks] 

Množství 
sazenic na 1 
ha v cílovém 
složení [ks]  

Jehličnaté 

80 %  

smrk ztepilý 70,0 3 500 2 450 

modřín opadavý 6,0 3 000 180 

borovice lesní 3,0 8 500 255 

jedle bělokorá 1,0 5 000 50 

Listnaté 

20 % 

buk lesní 13,0 8 500 1105 

jasan ztepilý 2,0 6 000 120 

olše šedá 2,0 4 000 80 

javor klen 1,0 6 000 60 

bříza bělokorá 1,0 6 000 60 

vrba jíva 0,5 1 100 6 

topol osika 0,5 1 100 6 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 
 Tabulka poskytuje přehled, kolik kusů jednotlivých dřevin bude vysazeno na 

ploše 1 hektar dle doporučeného složení cílových dřevin (viz kapitola 4.2.2.; strana 

39) při provedení výsadby porostů. Množství sazenic potřebných na osázení         

1 hektaru dostaneme součinem  sloupců C a D. 
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Obrázek 6: Grafické znázornění doporučené cílové skladby 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Následující Tabulka č. 12 zohledňuje přehled finančních nákladů potřebných 

pro osázení dřevin cílové skladby na ploše 1 hektaru (viz kapitola 4.2.2.).            

Na výsadbu 1 hektaru dřevin je zapotřebí počítat s náklady ve výši 46 042 Kč. 

 Náklady na pořízení byly počítány tak, že množství sazenic bylo vynásobeno 

cenou sazenic a poloodrostků. Dle kapitoly 4.2.2. se počítá s výsadbou v podílu   

90 % sazenic a 10 % poloodrostků.  

 Náklady na jednotlivé dřeviny jsou pak součtem nákladů za pořízení sazenic a 

poloodrostků. 
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Tabulka 12: Náklady na pořízení sadebního materiálu 

A B C D E F G 

Dřevina 

Množství 
sazenic 

určených 
na 1 ha 
plochy 

[ks] 

Náklady na pořízení 
Náklady 

na plochu 

1 ha 
porostu 

[Kč]  

= E+F 

Cena 
sazenice 
[Kč/ks] 

Cena 
polo-

odrostku 
[Kč/ks] 

za nákup 
sazenic 

[Kč] 

=B*C*  
90 % 

za nákup 
polo-

odrostků 
[Kč] 

=B*D*  
10 % 

smrk 
ztepilý 

2 450 6,80 50,00 14 994 12 250 27 244 

modřín 
opadavý 

180  4,90 40,00 794 720 1 514 

borovice 
lesní 

255 2,70 55,00 620 1 403 2 023 

jedle 
bělokorá 

50 10,00 45,00 450 225 675 

buk lesní 1 105 6,70 50,00 6 663 5 525 12 188 

jasan 
ztepilý 

120 3,90 8,00 421 96 517 

olše šedá 80 4,90 7,00 353 56 409 

javor klen 60 4,50 55,00 243 330 573 

bříza 
bělokorá 

60 8,20 52,00 443 312 755 

vrba jíva 6 11,00 20,00 59 12 71 

topol 
osika 

6 8,00 50,00 43 30 73 

Náklady na sadební materiál na plochu 1 ha 46 042 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 Přehled celkových nákladů na výsadbu sadebního materiálu obnovy 

porostů Krušných hor je uveden v Tabulce č. 13: 
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Tabulka 13: Náklady na celkovou potřebu sadebního materiálu obnovy 

porostů Krušných hor 

Kategorie 
porostu 

Plocha [ha] 
Podíl určený k 

výsadbě 
Náklady [Kč]   

=plocha*podíl*46 042 Kč 

A 14 006 10 % 64 486 425 

B 3 875 20 % 35 682 550 

C 1 541 80 % 56 760 578 

D 6 313 100 % 290 663 146 

E 14 500 100 % 667 609 000 

F 570 100 % 26 243 940 

G 255 100 % 11 740 710 

Celkové náklady na sadební materiál 1 153 186 349 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka č. 13 zobrazuje náklady na potřebu sadebního materiálu pro obnovu 

porostů Krušných hor, dle jednotlivých kategorií porostu.  

 Do kalkulace bylo započítáno, že porosty spadající do kategorie D – F budou 

obměněny kompletně (tedy ze 100 %), jelikož se jedná převážně o holiny. Porosty 

kategorie C budou přeměněny z 80 %; porosty skupiny A a B, které vykazují dobrý 

zdravotní stav, budou řešeny převážně formou prosadby. U porostů kategorie A 

předpokládáme 10% prosadbu, u porostů kategorie B 20% prosadbu dřevin. 

 Náklady byly kalkulovány součinem plochy, daného procentního podílu 

určeného k výsadbě a cenou 46 042 Kč, což odpovídá ceně za 1 hektar plochy, 

dle Tabulky č. 12. 

 Dalším propočtem můžeme zjistit kolik kusů sazenic a poloodrostků 

budeme potřebovat od každého typu dřeviny: 
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Tabulka 14: Přehled množství sadebního materiálu dle jednotlivých dřevin 

Druh dřeviny 
Plocha určená 
k obnově [ha] 

Množství sazenic 
a poloodrostků 

na 1 ha [ks] 

Množství dřevin 
[ks]                 

=B*C 

smrk ztepilý 

14 060 10 % 

 

3 875 20 % 

 

1 541 80 % 

 

21 638 100 % 

2 450 61 377 400 

modřín opadavý 180 4 509 360 

borovice lesní 255 6 388 260 

jedle bělokorá 50 1 252 600 

buk lesní 1105 27 682 460 

jasan ztepilý 120 3 006 240 

olše šedá 80 2 004 160 

javor klen 60 1 503 120 

bříza bělokorá 60 1 503 120 

vrba jíva 6 150 312 

topol osika 6 150 312 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka č. 14 vychází z předchozího přehledu celkových nákladů sadebního 

materiálu potřebného na obnovu porostů. Získáváme přehled, kolik budeme 

potřebovat sazenic a poloodrostků od jednotlivých druhů dřevin.  

 Náklady jsou kalkulovány jako součin plochy (dle podílu k výsadbě, viz 

Tabulka č. 13) a množstvím sazenic a poloodrostků potřebných na 1 hektar plochy 

(viz Tabulka č. 11). 
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Tabulka 15: Přehled finančních nákladů na sadbu po decenniích 

Časové období 
Kategorie 
porostu 

Plocha 
k přeměně 

[ha] 

Náklady [Kč] 
=kategorie*plocha* 

46 042 Kč 

1. decennium E, F, G 15 325 705 593 650 

2. decennium C, D 7 854 347 423 724 

3. decennium A, B 17 881 100 168 975 

Celkové náklady na sadební materiál 1 153 186 349 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Přehled finanční náročnosti po jednotlivých decenniích. Odpovídající plocha 

porostu, která bude v daném decenniu obměněna výsadbou je pronásobena 

náklady na 1 hektar, tedy finanční částkou 46 042 Kč (dle Tabulky č. 12). 

 Z předešlých výpočtů vyplývá, že na výsadbu jsou zapotřebí náklady 

v celkové výši 1 153 186 349 Kč. 
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Obnova lesa – přehled nákladů spojených s výsadbou při zalesnění a obměně 

lesních porostů: 

Tabulka 16: Přehled nákladů spojených s obnovou lesních porostů  

Časové 
období 

1. decennium 2. decennium 3. decennium 
Náklady 
[tis. Kč] 

Kategorie - 
plocha [ha] 

G 

255 

F  

570 

E  

14 500 

D   

6 313 

C  

1 541 

B 

3 875 

A 

14 006 
41 060 

úklid klestu 
[tis. Kč] 

=plocha*12 
 tis.Kč/ha 

3 060 6 840 174 000     183 900 

příprava půdy 
[tis. Kč] 

=plocha*30,6 
tis.Kč/ha 

7 803 17 442 221 850 57 953 14 146 23 715 42 858 385 767 

hnojení při 
výsadbě     
[tis. Kč] 

=plocha*7 
tis.Kč/ha 

1 785 3 990 101 500 44 191 8 630 5 425 9 804 175 325 

příprava půdy 
chemicky 

[tis.Kč] 
=plocha*3,8 

tis.Kč/ha 

969 2 166 55 100 23 989 4 685 2 945 5 322 95 176 

podsadba, 
prosadba 
[tis.Kč] 

=plocha*15 
tis.Kč/ha 

   18 939 4 623 11 625 21 009 56 196 

Celkem  
[tis.Kč] 

596 505 177 156 122 703 896 364 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Při stanovení nákladů na obnovu lesních porostů byla vždy vynásobena daná 

kategorie plochy s cenou za danou činnost. Ceny lesnických činností byly použity 

z Tabulky č. 7, tohoto materiálu.   Z Tabulky č. 16 získáme přehled o celkových 

nákladech v jednotlivých decenniích, ale také náklady za jednotlivé činnosti za 
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celé období obnovy porostů Krušných hor.  S úklidem klestu se počítá na plochách 

porostů kategorií E – G, jelikož se jedná o osázení holin; naopak podsadba a 

prosadba budou prováděny na ostatních plochách, tedy u porostů kategorií A – D. 

 Celkové náklady na obnovu lesních porostů za celé období jsou 896 364 Kč. 

5.2. Náklady na výchovu porostů 

Výchova lesa porostů do 40 let – zahrnují lesnické činnosti – prořezávky, 

zpřístupnění porostů. 

Tabulka 17: Náklady na výchovu lesů  

Časové 
období 

 

prořezávky 
do 4 m  

3 tis.Kč/ha 
=plocha*3 

prořezávky 
do 4 m  

3 tis.Kč/ha  
80 % 

=plocha*3*
80 % 

prořezávky 
nad 4 m 
5,5 tis. 
Kč/ha   

20 % 
=plocha*5,5

*20 % 

zpřístupnění 
porostů   

2,5 Kč/bm 

Náklady 
[tis.Kč] 

1. 
decennium 

kategorie E - G A - D A - D A - G 

166 843 plocha 15 325 25 735 25 735 41 060 

tis.Kč 45 975 61 764 28 309 30 795 

2. 
decennium 

kategorie C - D A - B,E - G A - B,E - G A - G 

170 578 plocha 7 854 33 206 33 206 41 060 

tis.Kč 23 562 79 694 36 527 30 795 

3. 
decennium 

kategorie A - B C - G C - G A - G 

165 565 plocha 17 881 23 179 23 179 41 060 

tis.Kč 53 643 55 630 25 497 30 795 

Náklady na výchovu lesů [tis.Kč]  502 985 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Dle postupu výsadby lesních dřevin, budou prováděny prořezávky. V prvním 

decenniu budou provedeny vždy prořezávky u porostů ve stáří do prvního 

decennia jednorázovou prořezávkou. Příslušná plocha jednotlivých kategorií 

lesních porostů je vynásobena cenou za danou činnost, vyplývající z Tabulky č. 7, 
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tohoto materiálu. U starších porostů budou prováděny prořezávky v poměru 80 % 

pro porosty do 4 metrů výšky a 20 % pro porosty nad 4 metry výšky.  

 Dále bude v každém decenniu provedeno na celé ploše zpřístupnění porostů. 

Celková plocha je vynásobena odpovídající cenou. 

 Z tabulky jsou zřejmé náklady na výchovu lesa po jednotlivých decenniích. 

Celkové náklady za celé období 30 let jsou 502 985 Kč. 

5.3. Náklady na péči o les 

 Péče o les – náklady zahrnují stavbu oplocenek, ochranu dřevin proti okusu, 

ohryzu nátěrem, ochranu proti buření, vápnění pro dodání živin. 

Tabulka 18: Náklady na stavbu oplocenek a ochrana proti zvěři 

Specifikace nákladů 

1. decennium 2. decennium 3. decennium 

oplocenky 
20 % 

ochrana 
proti 

okusu 
80 % 

oplocenky 
20 % 

ochrana 
proti 

okusu 
80 % 

oplocenky 
20 % 

ochrana 
proti 

okusu  
80 % 

kategorie / 
plocha [ha] 

E, F, G 15 325 3 065 12 260     

C, D 

1 541   
(80 %) 

6 313 

  1 509 6 037   

A, B 

14 006 
(10 %) 

3 875   
(20 %) 

    435 1 741 

Náklady na 
oplocenky 

[tis.Kč] 

70 000 
Kč/km 

plocha 
oplocenky 
pro 1 ha 
→ obvod 
0,4 km 

85 820  42 252  12 180  

Náklady na 
ochranu 
[tis.Kč] 

průměrně 
3 700 
Kč/ha 

četnost 
1xročně 

po dobu 5 
let 

 226 810  111 684  32 208 

Náklady celkem [tis.Kč] 85 820 226 810 42 252 111 684 12 180 32 208 

Celkové náklady [tis. Kč] 510 954 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Náklady na stavbu oplocenek a náklady na ochranu proti zvěři  byly stanoveny 

tak, že nejprve byla stanovena plocha, na které se budou stavět oplocenky (podíl 

20 %) a plocha, která bude provedeno ošetření proti okusu (podíl 80 %). 

Rozdělení do jednotlivých decennií bylo stanoveno na základě míry poškození, 

tedy v návaznosti na provedení výsadby. Taktéž je bráno v úvahu dle Tabulky      

č. 13, do jaké míry bude na jednotlivých plochách provedena výsadba a tím i péče 

o les. V prvním decenniu budou osázeny plochy lesních porostů kategorie G – E, 

ve druhém decenniu porosty kategorie C, D a ve třetím decenniu porosty kategorie 

A a B. 

 Velikost oplocenek je optimální pro plochu o velikosti 1 hektar, pak tedy obvod 

oplocenky odpovídá délce 400 metrů. Plocha určená ke stavbě oplocenek je  

násobena délkou potřebné oplocenky (v km; tedy 0,4 km) a násobeno cenou  

70 000 Kč/km (dle Tabulky č. 7).  

  Náklady na ochranu proti okusu jsou výsledkem součinu odpovídající plochy 

a částkou 3 700 Kč/ha (viz Tabulka č. 7) a hodnotou 5 (ochranná lhůta 5 let). 

Tabulka 19: Náklady na ochranu proti buření 

období plocha [ha] 
náklady [tis.Kč/ha]  

=plocha*5 let*2xročně*4500 Kč/ha 

1. decennium 15 325 689 625 

2. decennium 7 546 339 570 

3. decennium 2 175 97 875 

Celkové náklady 1 127 070 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Náklady na ochranu proti buření vycházejí ze součinu plochy, hodnoty 5 

(pětiletý cyklus), hodnoty 2 (dvakrát ročně) a odpovídající ceny 4 500 Kč/ha, dle 

Tabulky č. 7. 
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Tabulka 20: Náklady na vápnění 

období plocha [ha] 
náklady [tis.Kč/ha]  

=plocha*10500 Kč/ha (8-letý cyklus) 

1. decennium 41 060 862 260 

2. decennium 41 060 431 130 

3. decennium 41 060 431 130 

Celkové náklady 1 724 520 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Náklady na vápnění byly vypočítány vynásobením plochy a odpovídající 

cenou, dle Tabulky č. 7, tohoto materiálu. Bylo počítáno s osmiletým cyklem 

opakování. Pak tedy v prvním decenniu bude vápnění provedeno dvakrát, 

v dalším vždy po jedné aplikaci. Vápnění bude provedeno na počátku obnovy, 

poté v osmém, šestnáctém a ve dvacátémčtvrtém roce. 

Tabulka 21: Celkové náklady na péči o les 

období 
Ochrana proti 
zvěři [tis. Kč] 

Ochrana proti 
buření [tis. Kč] 

Náklady na 
vápnění [tis. Kč] 

1. decennium 312 630 689 625 862 260 

2. decennium 153 936 339 570 431 130 

3. decennium 44 388 97 875 431 130 

Náklady 510 954 1 127 070 1 724 520 

Celkové náklady 3 362 544 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 V přehledu nedošlo k početním úkonům, pouze byly vyčíslené hodnoty 

z předchozích tabulek zaneseny do přehledové tabulky. Celkové náklady na 

činnosti týkající se péče o les vycházejí dle přehledu na částku 3 362  544 tis. Kč. 
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5.4. Celkové náklady na obnovu Krušných hor 

 Z přehledu jednoznačně vyplývá, že nejvíce nákladnou složkou je vlastní 

péče o les. Oproti této položce jsou skoro třetinové náklady na pořízení sazenic 

pro obnovu porostů. Nejnižší náklady se předpokládají vynaložit na výchovu 

porostů. Přesto je tento objem vyšší jak půl miliardy korun. 

Tabulka 22: Přehled nákladů na obnovu Krušných hor v časových etapách 

období 
Dřeviny   
[tis. Kč] 

Obnova lesa 
[tis. Kč] 

Výchova lesa 
[tis. Kč] 

Péče o les 
[tis. Kč] 

1. decennium  705 594 596 505 166 843 1 864 515 

2. decennium  347 424 177 156 170 578 924 636 

3. decennium  100 169 122 703 165 565 573 393 

Celkové náklady 
obnovy [tis.Kč] 

1 153 186 896 365 502 985 3 362 544 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Celkové náklady na obnovu porostů v Krušných horách za celkové období 

30 let jsou kalkulovány ve finančním objemu 5 915 080 tis. Kč. 
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6. Porovnání současných projektů a navrhovaného 
projektu 

 

Varianta 1 – na většině ploše přeměna v cílovou druhovou skladbu 

Výhody – plná obnova funkčnosti současných náhradních porostů v relativně 

krátkém období 30 let. Obnovené porosty budou plnit všechny požadované funkce 

lesa, tj. na většině stanovišť také funkci produkční. Projekt vyhovuje požadavkům 

ochrany přírody – zejména biotopu tetřívka obecného. Větší příměs listnatých 

dřevin přispěje ke snížení podkorunových depozic a k melioraci lesních půd [1]. 

Nevýhody – na celém daném území vznikne v takto relativně krátkém období 

věkově málo různověkých porostů. 

Rizika – větší podíl listnatých dřevin může ohrozit odtokové poměry                      

ve vodohospodářsky významných lokalitách. Rychlejší odtávání sněhu a odtok při 

jarním tání může zvýšit riziko povodní. Dalším rizikem může být zvýšení kyselé  

podkorunové depozice v odrůstajících porostech s vyšším podílem jehličnatých 

dřevin. V přehoustlých porostech jehličnanů hrozí hromadění surového humusu 

s možným negativním dopadem na kvalitu odtékající vody. 

Varianta 2 – na celé ploše biomeliorační druhová skladba 

Výhody – biomeliorační efekt nově zakládaných porostů s výrazným zastoupením 

listnatých dřevin. Smíšené porosty budou velmi dobře plnit řadu požadovaných 

funkcí, především půdoochrannou, povedou ke stabilizaci lesních porostů a 

prohloubí biodiverzitu lesních ekosystémů. Větší příměs listnatých dřevin přispěje 

ke snížení podkorunových depozic v zapojujících se následných porostech, které 

jsou v současnosti pod vlivem nadkritických dávek kyselých depozic. Obnovní 

doba, jakož i bezzásahový režim vyhovuje požadavkům ochrany přírody, zejména 

ochraně biotopu tetřívka obecného [1]. 

Nevýhody – především vyšší náklady oproti variantě 1, snížení produkce vlivem 

nižšího zastoupení smrkových odrůd. 

Rizika – větší podíl listnatých dřevin může ohrozit odtokové poměry                      

ve vodohospodářsky významných lokalitách. Rychlejší odtávání sněhu a odtok    

při jarním tání může zvýšit riziko povodní a zhoršení kvality vody. 



Romana Maturkaničová: Ekonomické hodnocení obnovy porostů v Krušných horách 

                                                                                                                         59 

 

Varianta 3 – minimální, tj. povinnosti vyplývající ze zákona 

Výhody – nejnižší náklady (nejmenší výměra přeměňovaných porostů). Vyšší 

produkční potenciál, vlivem vyššího zastoupení smrkových porostů. Bezzásahový 

režim vyhovuje požadavkům ochrany přírody, zejména ochraně biotopu tetřívka 

obecného. 

Nevýhody – menší podíl cílových dřevin, lze očekávat zvýšení kyselých 

podkorunových depozic. Menší biodoverzita, nižší ekologická stabilita lesních 

ekosystémů. Stejně jako u Varianty 1 vzniknou porosty s málo různověkým stářím. 

Rizika – prohloubení acidifikace lesních půd, zapojením kultur s převážně 

jehličnatými porosty. Zvýšení ohrožení biotickými škodlivými činiteli – větrem, 

sněhem, námrazou. Dalším rizikem je možnost rychlejšího rozpady porostů 

náhradních dřevin a to důsledkem oslabení ekosystému využívaného při přeměně 

v cílové dřeviny. Narušení mimoprodukčních funkcí lesa [1]. 

 

Varianta nového projektu – přeměna na biomeliorační druhovou skladbu 

Výhody – biomeliorační efekt nově zakládaných porostů s výrazným zastoupením 

listnatých dřevin. Snížení rozsahu jehličnatých dřevin bude mít za následek 

prohloubení biodiverzity, stabilizací lesních porostů. Jehličnaté lesní porosty mají 

negativní vliv na půdu, čímž smíšené porosty budou podporovat půdoochrannou 

funkci a povedou tak ke stabilizaci lesních porostů. Obnovní doba a bezzásahový 

režim vyhovuje požadavkům ochrany přírody, zejména ochraně biotopu tetřívka 

obecného. 

Nevýhody – nejvyšší finanční náklady oproti všem předešlým variantám, snížení 

produkce smrkových dřevin, nižší zisk těžby. 

Rizika – stejná jako u varianty 2. Vyšší finanční náročností projektu nelze předejít 

rozsáhlým škodám vzniklým přírodní katastrofou, rozsáhlou zkázou způsobenou 

masivním rozmnožením houbovými patogeny, jako kloubnatka smrková, či jinou 

rozsáhlou zkázou způsobenou jinými škůdci.  

 

 Přehled kalkulace nákladů na jednotlivé varianty přeměny náhradních dřevin 

v cílové pro oblast Krušných hor: 
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Tabulka 23: Kalkulace nákladů jednotlivých variant 

Varianta 
Celkové náklady na 

období 30 let [mil. Kč] 

Roční náklady 
za období 30 
let [mil. Kč] 

1 – přeměna v cílové dřeviny 4 362 145 

2 – přechodná biomeliorační přeměna  5 367 179 

3 – minimální 3 430 114 

4 – nový projekt - biomeliorační 5 915 197 

Zdroj: [1 + vlastní zpracování] 

 Z tabulky jsou patrné náklady na přeměnu porostů v období 30 let 

v přehledu dle jednotlivých variant. Současně jsou tu porovnány náklady 

přepočtené na 1 rok projektu.  

Obrázek 7: Grafické porovnání jednotlivých variant 
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7. Možnosti finančních podpor na přeměny porostů 
náhradních dřevin2

 

 Finanční prostředky pro plánovanou přeměnu porostů Krušných hor pro 

řešenou plochu o rozloze cca 41 tis. ha lze čerpat ve dvou oblastech. Národní 

zdroje – příspěvky na hospodaření v lesích, nebo v rámci spolufinancování 

s evropskými fondy. Oba zdroje lze vhodně kombinovat za předpokladu, že      

na každou činnost lze čerpat finanční prostředky pouze jednou.  

 Problematikou čerpání je časové hledisko. Národní programy jsou 

vyhlašovány zpravidla na 1 rok. Jedná se o nenárokovatelné platby, které se 

v dalším roce nemusejí opakovat. V případě podpory z evropských fondů je 

časové hledisko delší – např. pro léta 2007 - 2013. 

 

Příspěvky na hospodaření v lesích – pro územní celek Ústeckého kraje [14]: 

Ústecký kraj3 – dotační titul Program poskytování podpor na hospodaření v lesích 

v Ústeckém kraji na roky 2010 - 2013. Program je určen ke zlepšení stavu lesů 

v Ústeckém kraji, posílení jejich mimoprodukčních funkcí a podpoře šetrného 

způsobu hospodaření v nich. V rozpočtu Ústeckého kraje bylo v rámci tohoto 

programu vyčleněno celkem 10 miliónů korun ročně. Podpora je poskytována 

z hlediska řešeného úkolu v oblastech:  

· obnova lesa sadbou a podsadbou porostů náhradních dřevin; 

· ochrana mladých lesních porostů (proti buření, proti zvěři, proti myšovitým 

hlodavcům). Podpora přírodě blízkého hospodaření – výsadba, ochrana 

málo zastoupených a okusovaných dřevin (tis červený, třešeň ptačí, jabloň 

lesní, jilm horský a další); 

· zřizování nových oplocenek, příprava buldozerových ploch. 

Vzor žádosti a podmínek poskytnutí příspěvku je uveden v příloze č. 1.  

                                                 
2
 Kapitola sedmá s názvem „Možnosti finančních podpor na přeměny porostů náhradních dřevin“ 

byla do diplomové práce přidána nad rámec oficiálního zadání. Tato kapitola zde byla přidána na 
základě konzultace s vedoucí diplomové práce a se souhlasem vedoucí diplomové práce. 
3 Ústecký kraj vyplatil majitelům lesa v roce 2009 částku 9 962 496 Kč, v roce 2010 částku 
9 464 923 Kč v rámci Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích. Dotace byly 
směřovány zejména do obnovy lesů v imisní oblasti Krušných hor a byly vyplaceny v roce 2009 
celkem 31 žadatelům, v roce 2010 celkem 17 žadatelům [4]. 
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Spolufinancování fondů Evropské unie [8]: 

 Operační program Životního prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu 

soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. 

Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se 

jedná o druhý největší český operační program. 

 Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program 

Životní prostředí, pod patronací Státního fondu životního prostředí a Ministerstva 

životního prostředí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí podporuje projekty           

v osmi oblastech blíže představených v příloze č. 2 a č. 3: 

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní  

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie  

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží  

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny  

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu  

Prioritní osa 8 – Technická pomoc.  

Pro výchovu lesů je nejvýznamnější Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a 

krajiny – je zaměřen na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou 

vytváření a obnovy krajinných prvků, zvyšování stability lesních ekosystémů.  

Cíl: zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků 

územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích, 

zlepšení stavu lesních půd.  

 

 Vzhledem k rozšiřujícímu se poškození lesních porostů smrku pichlavého 

kloubnatou smrkovou a dalšími houbovými patogeny, je možné v rámci výchovy 

porostů čerpat finanční prostředky na ozdravění dotací z Programu rozvoje 
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venkova, jedná se o opatření osy II., opatření 2.4: Obnova lesního potenciálu     

po kalamitách. Maximální výdaje pro jednoho žadatele činí 500 mil. Kč. Součástí 

žádosti je stanovisko Lesní ochranné služby, které bude bezplatně poskytnuto 

vlastníku lesa. 
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8. Závěr 
 

V Krušných horách došlo v letech 1970 – 1997 důsledkem imisních škod 

k rychlému snížení lesnatosti zhruba o 23,9 %. V letech 1975 – 1977 došlo 

k plošnému poškození lesních porostů. Teplotní výkyv na přelomu let 1978 – 1979 

spustil dlouhodobé chřadnutí a plošné odumírání lesních porostů. V roce 1996 

bylo pozorováno na ploše 10 000 ha přímé poškození porostů. 

V průběhu 70. a 80. let došlo k obnově imisemi poškozených lesních 

ekosystémů Krušných hor. Jelikož nebylo možné nahradit tyto rozpadající se 

převážně smrkové monokultury vhodnými cílovými dřevinami, bylo přistoupeno 

k osázení těchto ploch náhradními dřevinami. Při výsadbě byla používána 

buldozerová příprava půdy – mezi valy byly v roce 1986 vysazeny porosty 

náhradních dřevin – především smrku pichlavého a břízy. V roce 2001 došlo 

k plošnému vápnění porostů Krušných hor v rámci projektu PHARE.  

Ve druhé polovině 20. století se začal pro porosty Krušných hor užívat ne moc 

povzbudivý pojem – mrtvý les. 

Od poloviny 60. let do roku 1990 bylo na území Krušných hor vytěženo 

přibližně 35 000 ha horského lesa. Lesníci měli za úkol: obnovit lesní porosty tak, 

aby se alespoň z části podařilo udržet lesní prostředí. 

Nejvíce byly vysévány dřeviny: bříza, smrk pichlavý, jeřáb ptačí. Úkolem bylo 

udržet lesní prostředí a umožnit následnou obnovu cílových dřevin. 

Finanční prostředky získané za vytěžené dřevo z odumřelých stromů byly 

částečně použity na výsadbu náhradních porostů. Imisní situace se začala 

zlepšovat až v 90. letech vlivem útlumu výroby a odsíření velkých zdrojů 

znečištění; což mělo za následek pokles koncentrace škodlivin v ovzduší. 

I přes péči, která je porostům věnována, stále roste potřeba výměny 

náhradních lesních porostů v porosty s cílovými dřevinami. Z celkové plochy 

35 000 ha spravují plochu 24 000 ha Lesy ČR, s.p., ostatní plochy jsou v majetku 

obcí a soukromých osob. 

Cílem obnovy porostů Krušných je zachování kontinuity lesních porostů, 

plnících alespoň nejdůležitější ekologické funkce v dané oblasti (půdoochranné, 

vodohospodářské). Výsadba náhradních porostů nebyla od počátku považována 

za definitivní řešení, ale pouze za jakousi přípravnou fázi pro založení stabilních 
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lesních ekosystémů, druhově odpovídajících aktuálním růstovým podmínkám pro 

využití původní dřevinné skladby. Za náhradní dřeviny byly vybrány lesní dřeviny 

se schopností růstu na stanovištích silně narušených lidskou činností a to hlavně 

znečištěným prostředí a odlesněním rozsáhlých ploch. 

Obrázek 8: Ukázka plošného poškození stromů  

 

Zdroj: [8] 

Nikdy se ochránci přírody nevzdali boje o řádnou přeměnu plochy Krušných 

hor docílením dřevinné skladby odpovídající cílové druhové skladbě.  

Z kalkulací je patrné, že přeměna lesních porostů je hluboce ztrátová 

záležitost, která nepřinese žádnému vlastníku lesa zisky a výnosy. 

Z ekonomického hlediska ji žádný vlastník není schopen vlastními prostředky 

profinancovat. Předložená kalkulace je ovlivněna extrémně dlouhou dobou trvání 

projektu. Nelze však jednorázově realizovat přeměnu lesních porostů s ohledem 

na dobu růstu a vývoje lesa. Pokud bychom naráz přeměnili plochu Krušných hor, 

získali bychom lesní porost se stejnou věkovou strukturou, což není 

v dlouhodobém vývoji efektivní. Potřebujeme lesní porost s rozdílnou věkovou 

strukturou – proto období 30 let.  

Možnou variantou financování nákladných projektů, jakými jsou obnovy 

lesních porostů, je dotovat tyto aktivity různými programy, viz kapitola 4.4. tohoto 

materiálu.  

Při hodnocení efektivnosti obnovy porostů Krušných hor je nutné chápat les 

spolu s jeho funkcemi, jaký pro společnost plní. Můžeme jmenovat 

dřevoprodukční, vzduchoochranné, chov zvěře, půdoochranné, hydrické, ale 
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nutno jmenovat i zdravotně-hygienické, či sběr lesních plodin. Hodnocení funkcí 

lesa je velmi komplikované, už pro neustále se měnící užitné hodnoty.  

Pro získání plnohodnotného a stabilního lesního porostu je důležité výchovou 

a péčí docílit cílové druhové skladby. Pro docílení biomelioračního efektu se 

doporučuje zvýšení zastoupení listnatých dřevin, jelikož jehličnaté dřeviny mají 

negativní vliv na půdu. Cílová druhová skladba počítá se zastoupením 

stabilizačních a melioračních dřevin, jakými jsou buk, klen, jedle, bříza, z dalších 

smrk ztepilý, blatka a kleč.  

Při výsadbě je nutné porosty chránit před okusem, ohryzem zvěří, stavbou 

oplocenek. Pro dodání základních živin a zlepšení půdních podmínek se 

doporučuje hnojit  a vápnit jak při výsadbě, tak i plošně s opakovaností v několika 

cyklech. Platí zásada: lépe víckrát po menších dávkách, než jednorázově.   

Při postupných lesnických činnostech je nutné brát ohled na různá chráněná 

území, v případě Krušných hor na vyhlášené ptačí oblasti, na biotop chráněného 

tetřívka obecného. 

I přes předpokládanou kalkulaci obnovy Krušných hor ve výši 5 915 080 tis. Kč 

se nejedná o konečnou výši finančních prostředků. Tento propočet předkládá 

jakýsi výčet nákladů, které jsou zapotřebí učinit. Nelze v tento čas předpovědět 

rozsah možných hrozících živelných katastrof, jakými mohou být nadměrné mrazy, 

sucha, vichřice, které mohou učinit rozsáhlou zkázu lesních porostů. Za zmínku 

stojí i hrozící nebezpečí představující přemnožením škůdců, nebo houbových 

patogenů. V posledních letech mají lesníci obavy z přemnožení kloubnatky 

smrkové. Už z těchto předložených důvodů je nutné při výsadbě použít kvalitní 

sadební materiál, který posílí svou odolností vyvíjející se porost.  

Současně je důležité hledat cesty, jak vlastníky pozemků zainteresovat tak, 

aby při výsadbě dbali doporučení opatření a závěrů projektu „Lesnické 

hospodaření v imisní oblasti Krušných hor“, při výsadbě lesních dřevin. Důvodem 

je, rozšiřující se problematika, kdy jsou vysazovány pouze dostupné dřeviny a je 

tak naplňována podmínka Lesního zákona, a to zalesnit. Vlastníci lesních 

pozemků tak dodrží platnou legislativu, ale nejsou podporovány záměry 

vypěstovat a vychovat lesní porost v duchu původního lesního ekosystému.  
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