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Název práce:  

Studie metod zalesňování kalamitních holin v Javorníkách 

 

Anotace 

Bakalářská práce je součástí experimentálního výzkumu, který je v kompetenci 

Národního lesnického centra a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenské republiky. 

Výzkum se týká nových metod zalesňování holin v oblastech smrkových monokultur, 

zasaţených kalamitou způsobenou lýkoţroutem smrkovým (Ips typographus L.). 

Výzkumná plocha byla vymezena v oblasti Husárik v Javorníkách ve Slovenské republice.  

Práce je organizačně rozdělena na dvě části. V první, teoretické části jsou komplexně 

zhodnoceny přírodní poměry experimentální plochy a vlastní metodika práce. Dále jsou 

v této části uvedeny výhody a nevýhody dosavadních způsobů obnovování lesních porostů 

na dané lokalitě a teoretické přiblíţení nových zalesňovacích postupů související s 

legislativním pozadím projektu. V druhé, praktické části jsou na základě vlastního 

terénního výzkumu detailně zpracovány jednotlivé varianty obnovy řešeného území a v 

rámci diskuse porovnány se zavedenými metodami zalesňování. Následuje závěr, 

hodnotící, k jakým výsledkům tato bakalářská práce dospěla a zda byly splněny všechny 

její cíle. 

Klíčová slova: kalamitní holina; smrková monokultura; neceloplošné zalesňování 
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The title of the theme: 

 The Study of Reforestation Methods of the Disaster Clear-Cut Areas of the 

Javorníky Mnts. 

 

 Summary 

The Bachelor thesis is a part of the experimental work of new disaster clear-cut area 

reforestration methods in the region of Norway Spruce plantations, that are plagued by 

„eight-tooth spruce beetle“ (Ips typographus L.) calamity. This project is under the 

auspices of Národné lesnické centrum and it is sponsored by the Department of Agriculture 

of the Slovak Republic. The research area was located in the Javorníky Mnts., on the 

Husárik hill. The literature recherche and field research data analysis constitute the whole 

thesis.  

This thesis is operatively divided into two parts. The natural stances of the research 

area and own work methodics  are described comprehensively in the theoretical part of the 

work. Advantages and disadvantages of old reforestration methods and the theoretical 

approach of the legislative background of new reforestration methods are also mentioned. 

The practical part deals with particular variants of new reforestration methods in detail and 

compares them with the old ones. The conclusion judges the acquired results and the 

accomplishment of all points. 

Key words: disaster clear-cut area; Norway Spruce plantation; part-area reforestration 
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Seznam použitých zkratek 

 

DO Husárik - demonstrační objekt Husárik 

LHC - lesní hospodářský celek  

LHP - lesní hospodářský plán 
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1 ÚVOD 

 

Rok 2011 byl organizací OSN vyhlášen za Mezinárodní rok lesů.  Cílem tohoto 

vyhlášení je zvyšovaní povědomí o důleţitosti lesů. Plněním svých funkcí produkčních i 

mimoprodukčních jsou lesy nezastupitelným prvkem v lidském ţivotě a společnosti. 

Zejména pro střední Evropu, kde lesy tvoří značnou součást ekonomických příjmů krajin a 

svou významností nenahraditelné přírodní bohatství, je důleţitá otázka trvale udrţitelného 

rozvoje, obhospodařování a ochrany všech typů lesů. Představa cílové dřevinné a 

prostorové skladby příštích porostů bude vţdy kompromisem mezi ekologickými 

poţadavky na les a snahou o minimalizaci nákladů při zajištění plnění všech funkcí lesa.  

Zejména v posledních letech, kdy dochází k rychlému zhoršování zdravotního stavu 

našich lesů v důsledku rychlého šíření kortikolního (podkorního) hmyzu, patogenních hub i 

větrných polomů, začíná otázka nového způsobu lesního hospodaření nabývat na 

důleţitosti. Řešení stávající krize chce Národní lesnické centrum ve Zvoleně pod záštitou 

Ministerstva pôdohospodárstva SR dosáhnout novou metodou, tzv. neceloplošného 

zalesňování. Podstatou nových zalesňovacích metod je vytvoření přírodě blízkých postupů 

na obnovu lesů a co moţná největší sníţení finančních nákladů potřebných na zakládání 

nových lesních porostů a následnou péči.  

 

Tato práce se snaţí komplexně zhodnotit stávající stav lokality. Je průvodcem 

přírodními podmínkami vymezené experimentální plochy a přináší praktické výsledky dat 

z terénního průzkumu. Je součástí výzkumného ověření nové metody před jejím zavedením 

do praxe. 
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Cíle práce:  

1. Vytvoření odborné literární rešerše na téma: moţnosti zalesňování kalamitních 

holin - legislativně-organizační aspekty. 

2. Sestavení komplexní analýzy přírodních podmínek a současného stavu vyuţití 

území zejména s ohledem na ochranu přírody. 

3. Posouzení dosavadních způsobů zalesňování a jejich negativní a pozitivní efekty. 

4. Rámcový návrh zalesnění dílčích ploch. 
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2 VLASTNÍ METODIKA 

 

Vlastní pracovní postup spočíval v následujících krocích: 

 

Získání dat 

Součástí přípravných prací bylo shromáţdění veškeré dostupné literatury týkající se 

řešeného území a dané problematiky. Výchozí data byla převzata z dokumentů lesní správy 

v Čadci a Národního lesnického centra, vědecko-výzkumního ústavu ve Zvoleně.  

Terénní práce 

Osobní terénní průzkum byl prováděn od roku 2010 do dubna roku 2011 s důrazem 

na sledování jednotlivých biotopů tvořící toto území z hlediska jejich biotického sloţení. 

V rámci několikadenního praktického šetření, které probíhalo v dubnu roku 2011, bylo 

prováděno měření rychlosti zalesňování kalamitních holin různými předem definovanými 

postupy. Přesný čas potřebný na zalesnění dílčích ploch byl systematicky zapisován. Do 

měřených úkolů bylo zařazeno vytýčení jednotlivých variant, vyznačování plošek, zaloţení 

biogrup, terénní práce (příprava plochy odstraněním buřeně a starých větví), příprava 

sazenic, samotné sazení. Dále byl evidovaný přesný počet sazenic.  

Zpracování  

Na základě získaných dat a dostupné literatury byly zpracovány komplexní přírodní 

podmínky řešeného území. Dále byly zhodnoceny v rámci literární rešerše současné a 

novodobé metody zalesnění kalamitních holin v Javorníkách a popsány jejich klady a 

zápory. Součástí zpracování byl vytvořen nástin několika variant způsobu obnovy a na 

základě praktického měření rychlosti zalesňování byly jednotlivé varianty zhodnoceny 

z hlediska jejich vhodnosti, časové náročnosti a vyuţitelnosti.  



Barbora Papajová: Studie metod zalesňování kalamitních holin v Javorníkách 

2011 4 

3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

3.1. Legislativně - organizační aspekty  

 

Lesní hospodaření na zkoumané ploše je vázáno na platnou legislativu Slovenské 

republiky. Jeho cílem je trvale udrţitelné hospodaření v lesích zachovávající biologickou 

diverzitu, odolnost, produkční a obnovní schopnost, ţivotnost a schopnost plnit funkce 

lesů.  

Podle zákona č. 326/ 2005 Z. z. o lesoch  (v znění pozdějších předpisů) jsou lesy 

Slovenské republiky rozděleny do kategorií:  

1) lesy hospodářské - jejich účelem je produkce dřeva a ostatních lesních produktů při 

současném zabezpečování mimoprodukčních funkcí lesů 

2)  lesy zvláštního určení – jejich účelem je zabezpečování specifických potřeb 

společnosti, právnických a fyzických osob a na jejich péči se zavádí osobitní reţim 

hospodaření 

3)  lesy ochranné – jsou lesy, jejichţ funkční zaměření vyplývá z přírodních podmínek: 

lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod a nad horní 

hranici stromové vegetace, lesy s převaţující funkcí ochrany půd 

 

Obnova lesa na řešeném území se podle zákona č. 326/ 2005 Z. z. o lesoch  (v znění 

pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 453/ 2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane 

lesa (v znění pozdějších předpisů) můţe vykonávat následujícími způsoby:  

a) Přirozená obnova - lesní porost vzniká ze semene anebo výmladků stromů, 

způsob vytváření nové generace lesa autoreprodukcí mateřského porostu. 

b) Umělá obnova - způsob tvorby následného porostu buď sadbou semenáčků a 

sazenic vypěstovaných v lesních školkách, nebo síjí semen a plodů přímo na 

obnovovanou plochu. 

c) Kombinovaná obnova - základ tvoří současné vyuţití přirozeně zmlazených 

dřevin z okolí a umělé výsadby cílových dřevin. 

(Poleno, 1994) 
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Studovaná lokalita spadá z hlediska vyuţívání funkce lesa do kategorie hospodářské 

lesy a specifické poslání výzkumného projektu je spojeno se změnou kategorie lesa 

hospodářského na lesy zvláštního určení, které by plnily hlavní funkci mimoprodukční, 

zejména by slouţily účelům lesnického výzkumu a výuky.  

V rámci DO Husárik byla pouţita kombinovaná obnova lesního porostu s vyuţitím 

přirozeně zmlazujících se dřevin zejména smrku ztepilého a okrajově břízy bělokoré, ale 

zejména výsadby cílených dřevin. Popis výsadeb je uveden v kapitole 5. 

 

3.2. Posouzení dosavadního způsobu zalesňování 

 

Cílem následující kapitoly je podat informace o dosavadních způsobech lesního 

hospodaření a zalesňování předmětné plochy.  

 

Historický vývoj lesů na území Kysúc, kde se nachází DO Husárik, byl analyzován 

ve třech etapách:  

a) období kolonizace spojené s odlesňováním (13. – 18. století) 

b) období smrkové kultury (18. – 20. století) 

c) období přeferování přírodě blízkého hospodaření (20. století - současnost) 

 

Masivní a trvalé osídlování Kysúc začalo během valašské kolonizace na přelomu 15. 

a 16. století. Lesy byly valachy vyklčovány a vypáleny. V 17. století dosáhlo odlesnění 

největších rozměrů. Zbylé lesy byly intenzivně spásány a vyuţívány na pravidelné 

obstarávání palivového dřeva. Ţivelné ničení lesa vedlo k prvním snahám o regulaci. 

Předpokládá se, ţe hospodaření v lese bylo výlučně exploatační, nezalesňovalo se a obnova 

lesa probíhala jen spontánním náletem původních dřevin. Na okrajích odlesněných ploch 

se přirozeně obnovovali původní dřeviny buk a jedle, na rozlehlejších odlesněných 

plochách bříza, javor, jeřáb, rakytník i smrk.  

(Petrák, 1970) 

 

Zakládání smrkových monokultur od přelomu 18. a 19. století mělo být řešením 

hrozící civilizační krize z nedostatku dřeva. Tato vysoce produktivní dřevina byla schopna 

zabránit úplné devastaci lesů. Ze správ o stavu lesa z feudálních panství je známo, ţe staré 
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bučiny a smíšené lesy byly rychle nahrazovány jehličnatými porosty, zejména smrkem, 

podle dochovaných zalesňovacích plánů. Umělým zalesňováním holosečí vznikaly 

stejnověké porosty. Nové smrkové lesy byly těţeny ve věku 60 let. Pěstováním smrku 

formou uspořádané lesní kultury bylo započato organizované lesní hospodářství.  

(Krippel, 1986) 

 

V 19. století se začalo uměle zalesňovat a přistupovalo se k velkoplošným 

holosečím. Zalesňovalo se výlučně smrkem a jedlí. Převládal způsob zalesňování síjí. 

Sadba se začala pouţívat aţ po druhé světové válce, kdy se sazenice stali předmětem 

obchodu. Zachované záznamy o přírodních škodlivých činitelích vykazují škody 

způsobené větrnými kalamitami. Poškozována byla zejména jedle. Jiné škodlivé činitele 

nebyly zaznamenány.  

(Petrák, 1970) 

 

První komplexní informace o stave kysuckých lesů byly uvedeny v lesních 

hospodářských plánech z období 1940 – 1960. Smrk je převládající dřevinou na většině 

lesních majetků. Od poloviny 20. století byly postupně uplatňovány nové přístupy 

k hospodaření v lesech podle následujících principů:  

 uplatňování výsledků lesnické typologie systémovým uplatňováním přírodě 

blízkého cílového zastoupení dřevin 

 prodlouţení obmýtní doby ze 70 na 100 aţ 110 let 

 nahrazování holosečného hospodářského způsobu podrostovým  

 

Snaha o zavedení buku, jedle a ostatních cílových dřevin nebyla úspěšná a smrk si na 

území Kysúc zachoval výraznou převahu. 

 (Kulla, 2010) 

3.2.1. Výhody a nevýhody smrkových monokultur 

 

Smrková monokultura je málo stabilní lesní ekosystém se zastoupením jiných dřevin 

do 10%, vyţadující trvalou péči (Křístek et al., 2002), vysázená celoplošným způsobem 

zalesňování.  
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Výhody:  

a) Vyšší a rychlejší produkce dřeva - rychlá obmýtní doba smrku 

b) Plantáţní způsob výsadby - široké vyuţití mechanizace 

Nevýhody: 

a) Mělký kořenový systém smrků - nestabilita stromů, malé zásobení vodou 

v suchém období, rychlé šíření houbových infekcí a podkorního hmyzu 

b) Hromadění opadu - jehličí brzdí koloběh ţivin 

c) Degradace půdy - vyšší depozice škodlivin na opadu, zrychlení podzolizace 

d) Stejnověkost lesních porostů 

(Průša, 2001) 

 

Na zájmovém území DO Husárik došlo v posledních letech k enormnímu nárůstu 

kalamitních holin. Neblahý zdravotní stav lesů je připisován právě monokulturnímu 

způsobu obnovování zdejších lesních porostů. Kalamitní holiny byly způsobeny větrným 

polomem. Vzniklou situací následně vyuţil podkorní hmyz (Ips typographus L.), který se 

za krátký čas přemnoţil a způsobil velké škody.  

Z hlediska ochrany přírodního bohatství a snahy o trvale udrţitelný rozvoj není jiţ 

obnovování lesních porostů na způsob smrkové monokultury dále perspektivní.  

3.2.2. Definice neceloplošné obnovy lesa 

 

Neceloplošné zakládání lesa spočívá ve výsadbě semenáčků nebo sazenic, případně 

osových anebo kořenových odřezků, dále v síji semen a plodů lesních dřevin do biogrup 

nebo pruhů, jejichţ středy jsou od sebe vzdáleny v rozestupu cílových dřevin. 

 (Kamenský and Štefančík and Sarvaš, 2007) 
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4  POPIS LOKALITY 

 

Následující kapitola je stručným průvodcem přírodními podmínkami formujícími 

charakter zájmového území demonstračního objektu Husárik (dále DO Husárik). 

4.1 Prostorová identifikace 

 

 DO Husárik se nachází v katastrálním území okresního města Čadca v ţilinském 

kraji, v severozápadní části Slovenské republiky (Maráky and Šeliga, 1981). Je součástí 

území Odštěpného závodu Čadca (OZ), Lesní hospodářský celek Čadca. 

 (LHP, 1979) 

Studovaná lokalita se nachází v nadmořské výšce 820 m n. m. Ze severu je 

ohraničená Turzovskou vrchovinou, z východu je ohraničená Kysuckými Beskydy, z jihu 

je ohraničená Fatransko-tatranskou oblastí, ze západu je ohraničená Bílými Karpaty. Patří 

do pohoří Javorníky, které jsou součástí flyšového pásma Karpat. 

(Vavrík and Galvánek, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Lokalita projektu DO Husárik, měřítko 1:33000  (Kulla and Sitková, 2010) 

DO Husárik, Čadca 
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4.2 Přírodní podmínky 

4.2.1 Geomorfologické členění 

 

Systém: Alpsko-himalajský 

Subsystém: Karpaty 

Provincie: Západní Karpaty  

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty  

Oblast: Slovensko- moravské Karpaty  

Celek: Javorníky 

Podcelek: Rakovská hornatina  

        (Brandos,2008) 

4.2.2 Geologické charakteristiky 

 

Javorníky jsou budované ze souvrství rozličných flyšových hornin, s pestrým  

petrografickým sloţením. Jejich převáţná část patří k tzv. magurskému flyši, tektonické 

jednotce račanské. Velkou plochu zabírají tzv. zlínské vrstvy, ve kterých se rytmicky 

střídají různé pískovce a jílovce. V kotlinách, které na území Javorníků zasahují, zabírají 

značné plochy říční sedimenty čtvrtohorního pleistocenního věku.  

     (Galvánek, 1967) 

Jiţnější bradlové pásmo je zastoupeno pouze úzkým pásem mezi centrálními 

(druhohorními) Karpaty a pásmem flyše. Má výrazný charakter erozně-denudační brázdy.  

      

(Vavrík and Galvánek, 1984)  

 

Pro popsanou oblast jsou charakteristické sesuvné procesy. Jsou podmíněné hlavně  

nerovnoměrnou nasákavostí sedimentů a klouzáním po vrstvových plochách jílovců a 

jílovitých břidlic.  

     (Galvánek, 1967) 
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4.2.3 Pedologické charakteristiky 

 

Na území experimentu se vlivem působení klimatických a hydrologicky-substrátově-

geomorfologických činitelů (Maráky and Šeliga, 1981) vytvořil rozmanitý půdní kryt 

(Galvánek, 1967) a při revizi typologického mapování byl zmapován (LHP, 1979) půdní 

typ kambizem, půdní podtyp hnědá lesní půda nenasycená a podzolová, převáţně 

písčitohlinitá aţ hlinitopísčitá. 

 (Máraky and Šeliga, 1981; Průša 2001) 

4.2.4 Klimatické charakteristiky 

 

 Řešená oblast spadá do mírného klimatického pásma střední Evropy,  zóny vlivu 

oceánského i pevninského podnebí. 

 (Vavrík and Galvánek, 1984) 

 

Klimaticky lokalita Husárik patří do mírně teplé oblasti B10, coţ je mírne teplý, velmi 

vlhký, vrchovinový okrsek, s průměrnými červencovými teplotami 15-17°C a do chladné 

oblasti C1, coţ je mírně chladný okrsek s průměrnými červencovými teplotami 12-14°C.  

 

(Gerát, 1988) 

 

Nejchladnejším měsícem v roce je leden s průměrnými teplotami vzduchu -4 aţ -5 

°C. V zimě často dochází k tzv. inverzi teploty, kdy se v kotlinách a údolích hromadí těţší 

studený vzduch s teplotami niţšími neţ v hřebenových partiích. Nejteplejší roční měsíc 

červenec ma průměrné teploty vzduchu kolem 17 °C, ve vrcholových částech.  

(LHP, 1979) 
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        Tabulka 1: Dlouhodobý průměr teplot a sráţek z MS Čadca za období 1981-2010 (SHMÚ) 

Měsíc 
Průměrná 

teplota (°C) 

Ledové dny 

(dny) 

Letní dny 

(dny) 

Tropické 

dny (dny) 

Mrazové 

dny (dny) 

Měsíční úhrn 

sráţek (mm) 

1 -2,8 12,6 0 0 25,9 60,5 

2 -1,7 7,7 0 0 23,6 51,1 

3 2 1,8 0 0 20,3 59,5 

4 7,3 0,2 0,7 0 10 60,1 

5 12,7 0 4,5 0,3 0,8 91,3 

6 15,5 0 8,3 1,2 0 106 

7 17,4 0 13,4 3,4 0 111 

8 16,5 0 13,2 2,1 0 89,9 

9 12,2 0 2,1 0 0,3 75,4 

10 7,9 0 0,1 0 5,4 53,9 

11 2,9 2,7 0 0 14,5 67 

12 -1,6 10,5 0 0 23,8 66 

 

4.2.5 Hydrologické charakteristiky 

 

Stav vodnosti území je daný především klimatickými poměry- niţší teploty, 

mnoţství sráţek a geologicko-geomorfologických charakteristikami značná členitost 

reliéfu, slabá propustnost hornin.  

(Galvánek, 1967)  

 

Popisovanou oblast lze přiradit ke dvěm velkým povodím. Větší podíl patří povodí 

Váhu, který odvodňuje jiţní a jihovýchodní část zejména horskými potoky. 

Severovýchodní svahy jsou odvodňovány jeho významným přítokem Kysucí.  

   (Gerát, 1988)  

 

Za nejvodnatější jsou povaţovány měsíce jarní (březen, duben), kdy déšť 

v kombinaci s táním sněhů způsobuje vysoké vodní průtoky. V tomto období je nepatrná 

spotřeba vody vegetací a nízky výpar, coţ umoţňuje příznivé podmínky pro velkou 

vodnatost. Nejméně sráţek připadá na konec léta a začátek podzimu kdy mají vodní toky 

nedostatek vody .I kdyţ jsou letní měsíce na sráţky nejbohatší, vodní toky popisovaného 

území trpí nedostatkem vody. Je to spůsobeno právě vysokou mírou výparu a náročností 

vegetace na dostatek vláhy v daném ročním období. 

(LHP, 1979) 
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4.2.6 Charakteristika bioty 

 

Zoosloţka:  

Charakter ţivočišné sloţky na lokalitě Husárik odpovídá podhorskému aţ horskému 

pásmu. Protoţe celá sledovaná oblast je zalesněná s lokálními kalamitními plochami, 

druhově nejbohatšími biotopy jsou les, okraje lesů (ekoton), lesní louky a mýtiny.  

Na stromové patro lesního biotopu jsou nejlíp přizpůsobeni ptáci. Jsou zde 

zastoupeny mnohé druhy,  například sýkora uhelníček (Parus ater L.), sýkora parukářka 

(Parus cristatus L.), datel černý (Dryocopus martius L.), králiček ohnivý (Regulus 

ignicapillus L.). Z dravců se nejčastěji vyskytuje jestřáb lesní (Accipiter gentilis L.), 

krahujec obecný (Accipiter nisus L.), káně lesní (Buteo buteo L.), sokol sťehovavý (Falco 

peregrinus T.). V přízemní vrstvě lesních porostů ţije tetřívek obecný (Tetrao tetrix L.). 

Na stromy jsou vázané i některé druhy savců, zejména veverka obecná (Sciurus 

vulgaris L.), plch lesní (Dryomys nitedula P.), kuna lesní (Martes martes L.)(Gerát, 1988). 

Liška obecná (Vulpes vulpes L.) a rys ostrovid (Lynx lynx L.) zastupují řád šelem. 

V těsné blízkosti vodních toků je zastoupena třída obojţivelníků. Trvale zde ţije 

skokan hnědý (Rana temporaria L.), ropucha obecná (Bufo bufo L.), mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra L.) a čolek karpatský (Triturus montandoni B.). 

(Maráky and Šeliga, 1981) 

Fytosloţka:  

Sloţení vegetace území ovlivňuje geologické podloţí, nadmořská výška a klimatické 

podmínky. Důsledkem toho se sledované území začleňuje do oblasti západokarpatské 

květeny a do obvodu západobeskydské flóry. (Vavrík and Galvánek 1984) 

Stromové patro je tvořeno zejména smrkem ztepilým (Picea abies L.), bukem lesním 

(Fagus sylvatica L.), jedlí bělokorou (Abies alba Miller), břízou bělokorou (Betula pendula 

Roth).  

Keřové patro je zastoupeno slivoní trnkou (Prunus spinosa L.), lískou obecnou 

(Corylus avellana L.), ostruţiníkem křovitým (Rubus fruticosus L.), růţi šípovou (Rosa 

canina L.), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare L.) a dalšími.  
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V podrostu se vyskytují běţné druhy. Z nejznámějších to jsou  blatouch bahenní 

(Caltha palustris L.), tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria L.), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica L.), borůvka černá (Vaccinium myrtillus L.), rozchodník bílý (Sedum album 

L.), vřes obecný (Calluna vulgaris L.), kuklík městský (Geum urbanum L.), kopytník 

evropský (Asarum europaeum L.) a jiné. 

 (Maráky and Šeliga, 1981; Gerát, 1988) 

4.2.7 Geobiocenologické poměry  

 

Na základě spolupůsobení výše uvedených faktorů je výzkumná plocha Husárik 

řazena do 5. jedlobukového vegetačního stupně, oligotrofně mezotrofní  meziřady AB, typ 

geobiocénu Fagi-abieta (bukové jedliny), hydrické řady normální 3(4). 

 (Buček and Lacina, 1999)  

Charakteristika 5. jedlobukového vegetačního pásma 

 

Jedlobukový stupeň je charakterizován přítomností celé řady submontanních aţ 

montanních druhů. Vyskytuje se převáţně v nadmořských výškách 600-800 m. Značná 

část jedlobukového vegetačního stupně je řazena do fytogeografické oblasti oreofytika a 

zasahuje i do nejchladnějších poloh mezofytika, hlavně v Javorníkách. Z půd převládají 

kambizemě na horninách karpatského flyše. Hlavní porostotvorní dřeviny jsou zastoupeny 

bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba), zřídka s příměsí smrku 

ztepilého (Picea abies).  

(Buček and Lacina, 1999) 

Charakteristika oligotrofně mezotrofní řady AB 

 

Oligotrofně mezotrofní řada AB se vyskytuje zejména na minerálně chudých a 

kyselých horninách. Hlavním půdním typem jsou kyselé kambizemě se silně kyselou půdní 

reakcí (pH 3,8-4,2). Humusovou formou je moder, humifikace je zpomalená. 

Bioindikace: V meziřadě AB se potkávají druhy s těţištěm výskytu v řadě A, 

zasahující i do mezotrofní řady B. Těţiště výskytu zde mají acidofilní oligo-mezotrofy. 

 (Buček and Lacina, 1999).  
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V současnosti se na studované ploše důsledkem lesního hospodaření vyskytují pouze 

smrkové monokultury, s ojedinelou příměsí jedle a buku, které nejsou součástí přirozené 

druhové skladby. Na sledované ploše byl zjištěn hojný výskyt oligotrofních acidofytů, 

např. brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) a mezotrofního druhu violka lesní (Viola 

reichenbachiana Bor.). 

 

Obrázek 2: Brusnice borůvka (Papajová, 2011) 

 

 

Obrázek 3: Violka lesní (Papajová, 2011) 
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5 POPIS  EXPERIMENTÁLNÍHO VÝZKUMU  

5.1 Projekt rekonstrukce hynoucích smrčin na Slovensku  

 

Vzhledem k současně chybějící moderní strategii, která by v širším pojetí obsahovala 

přírodě blízké a mimo jiné i ekonomicky efektivní pěstování lesů ve Slovenské republice, 

byl v kompetenci Národního lesnického centra a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenské 

republiky vytvořen projekt s názvem: Rekonstrukce nepůvodních lesních společenstev 

ohroţených změnou přírodních podmínek na ekologicky stabilnější ekosystémy. 

Pro tento projekt byla na základě níţe popsaných kritérií vybrána plocha 

v katastrálním území okresního města Čadca. Jedná se o část lesního celku v pohoří 

Javorníky nesoucí pro účely projektu název: Demonstrační objekt Husárik. (dále DO 

Husárik).  

 

Obrázek 4: Vymezení DO Husárik v rámci k.ú. Čadca (Šebeň and Kulla, 2011) 
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5.2 Stručná charakteristika projektu DO Husárik 

 

Kriteria pro výběr lokality 

 

- Lehká přístupnost, existence základní infrastruktury 

- Reprezentativnost přírodních podmínek pro region Slovenska nejvíc postiţeným 

odumíráním smrčin 

- Pozemky ve vlastnictví státu 

- Vhodné prostorové zastoupení prvků textury lesa (čerstvé kalamitní holiny, 

existující mladiny, výmladky, odumírající nepůvodní smrčiny) 

(Šebeň and Kulla, 2011) 

 

Jedná se o několik experimentů od A do J (tab. 2, obr. 5). Cílem projektu je vývoj, 

ověření a praktická demonstrace nových technologií proměny odumírajících smrčin ve 

stabilnější multifunkční lesy. Současně bude dlouhodobě slouţit pro efektivní, kontinuální 

přenos současných i budoucích poznatků, týkajících se dané problematiky do praxe lesního 

hospodářství.  

   (Šebeň and Kulla, 2011) 

 

Přirozená obnova lesa představuje, nejen po stránce ekologické ale taky ekonomické, 

přírodě blízký způsob obhospodařování lesů při jejich obnově.  

 V rámci rekonstrukce smrkových porostů se ověřuje tzv. neceloplošná obnova lesa. 

                                                                                   (Kamenský and Štefančík, 2009) 
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Tabulka 2: Metodologie experimentů na DO Husárik (Šebeň and Kulla, 2011) 

 

Naplánovaná aktivita Zaloţený experiment 

Testovací a demonstrační výsadby 

různých proveniencií cílových dřevin 
A 

Provenienční pokusy domácích a 

introdukovaných dřevin 

Pokusné výsadby smrku vegetatívniho 

původu 
B 

Pokusné výsadby vegetativně 

mnoţených klonů a hybridů 

Pokusné volné výsevy hlavních dřevin 

do připravené půdy a vegetačních 

buněk, testovací výsadby 

volnokořenných a krytokorenných 

sazenic s varianty pouţití různych 

přípravků a aditiv 

C Různé technologie síje a sadby 

D 
Test přípravků pro úpravu půdních 

vlastností 

E 
Neceloplošné výsadby a kombinovaná 

obnova lesa 

G Podsadby pod mateřský porost 

Pokusné výsadby šlechtených topolů 

osik a břízy bělokoré 
F 

Pokusné výsadby rychle rostoucích 

dřevin, semenný porost jedle 

Pokusné a demonstračně výchovné 

plochy v nárůstech a mlazinách 

H Různé způsoby výchovy porostů 

I Různé způsoby výchovy mlazin 

J Různé způsoby výchovy tyčkovin 

 

 

 

Obrázek 5: Rozmístění experimentů na DO Husárik, vysvětlivky v tabulce č. 2 (Kulla, 2009) 
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5.3 Experiment E 

 

Zájmová plocha experimentu E byla rozdělena na tři varianty (Obrázek 6). Kaţdá 

varianta je dále rozdělena na subvarianty a, b. Tímto vzniká Varianta Ia, Varianta Ib apod., 

které předtsvují  jiný způsob zalesnovacích postupů. Rozdělění subvariant bylo provedeno 

na základě rozdílneho stáří a stavu kalamitní holiny (a- stará, zabuřeněná holina, b- čerstvá, 

nezabuřeněná holina).  

 
Obrázek 6: Umístění dílčích ploch dle subvariant neceloplošné obnovy 

 

Dřeviny určené pro výsadbu na plochu experimentu E jsou buk lesní (Fagus 

sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), modřín opadavý 

(Larix decidua). Dřeviny byly vybrány na základě zhodnocení původní druhové skladby 

území. Rozhodujíci byli poţadavky zvolených dřevin na minerální sloţení a hloubku půdy, 

vlhkost, citlivost na degradaci půdy, atd. Pro všechny varianty byl dodrţený předem 

stanovený poměr dřevin: 

 10 : 4 : 3 : 3                     buk : jedle : modřín : javor 
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Provedení jednotlivých úkolů bylo uskutečňováno prostřednictvím různého počtu 

pracovníků, coţ vedlo k vytvoření specifické jednotky pracovník/hod., kde naměřený čas, 

převedený na hodiny, byl vynásobený počtem pracujících lidí. Z důvodu přehlednosti 

naměřených dat a následného jednoduchšího srovnání všech variant byly vytvořeny 

tabulky s údaji o potřebném čase na přípravu a vysazení dřevin.  

 

Práce se sadebním materiálem 

 

Sadební materiál pro tento experiment byl vypěstovaný v střediscích pro pěstování 

lesních porostů: Drakšiar (buk, modřín), Jochy (javor) a Oravská priehrada (jedle). 

Lokality jsou z hlediska klimatických charakteristik a nadmořské výšcey podobné 

experimentální ploše.  

Po vyzvednutí ze střediska, byly sazenice převezeny do speciálně vybudované 

sněhové jámy. Jelikoţ v jámě nebylo dostatek prostoru pro všechny sazenice, bylo nutné 

uloţit je do provizorního prostoru na lesní správě v Čadci (Obrázek 14). Kořeny byly 

namáčeny ve směsi vody a hydrogelu, aby si udrţeli dostatečnou vlhkost. (pozn. hydrogel 

je ekologický, půdní přípravek, jenţ absorbuje a uchovává vodu a ţiviny.) Během 

vysazování byly sazenice postupně přiváţeny na sadební plochu a ukládány do speciálního 

zákopu (Obrázek 17). 

 

Způsob provedení výsadby 

Byl zvolený způsob jamkové sadby. Jamky byly připravované ručně nebo 

jamkovačem. Kvůli značně kamenité půdě byly zvoleny těţší motyky s uţším ostřím. 

V kamenitém terénu byl pouţitý speciální rýč (Obrázek 18). Velikost jamky byla 

přizpůsobena tvaru kořenové soustavy sazenic. Sazenice byly uloţeny do jamek ihned, aby 

se předešlo vysušení jamky. Pro sazení bylo zvoleno jarní období, kdy půda byla uţ 

rozmrzlá a stále dostatečne vlhká pro lepší adaptaci sazenic. 
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Popis vybraných druhů dřevin  

 

Následná kapitola byla zpracována dle  Heckera (2003) 

 

Buk lesní (Fagus sylvatica): aţ 30 m vysoký opadavý strom, který tvoří širokou 

korunu se silnými větvemi. Vyhovuje mu prostředí na středně hlubokých, kyprých, 

hlinitých půdách, které jsou kyselé a ţivné, s dobrou propustností. Ve střední Evropě je 

rozšířený od níţin aţ do výšky 1600 m. Na území Slovenské a České republiky je 

k naleznutí ve výšce 200- 1100 m. Lokality s velkými rozdíly teplot a s obdobími sucha 

pro buk nejsou vhodné. Roční úhrn sráţek by neměl klesnout pod 500 mm. 

 

Javor klen (Acer pseudoplatanus): opadavý strom s výškou aţ 30 m, má širokou 

korunu s mohutnými větvemi. Nejčastěji se vyskytuje ve smíšených bukových lesích, na 

hlubokých humózních a ţivných hlinitých půdách. V České republice a na Slovensku roste 

od montánního aţ do subalpínského stupně. 

 

Jedle bělokorá (Abies alba): strom rostoucí do výšky 30-50 m s kuţelovitou korunou. 

Daří se ji ve výškách 400-1000 m. Roste společně s bukem a smrkem. Vyhovujícím 

prostředím pro jedli jsou klimatické polohy s vlhkým vzduchem, teplým létem a 

dostatečnými sráţkami. Je hojně rozšířená v jiţní a ve střední Evropě. 

 

Modřín opadavý (Larix decidua): aţ 40 m vysoký, opadavý strom. Jeho výskyt je 

značný na čerstvých, středně hlubokých aţ hlubokých, ţivných půdách, na místech 

s chladnou zimou a sušším vzduchem, hlavně na Středoevropských pohořích. Vysazuje se i 

na územích mimo původního rozšíření. Je jediným opadavým jehličnatým stromem 

v domácí flóře.  

5.4 Popis zalesňování experimentu E dle jednotlivých variant 

5.4.1 Varianta I 

 

Pro zalesnění varianty I byla pouţita tzv. neceloplošná schematická umělá obnova. 

Cílové dřeviny byly vysázeny na 40% plochy. Byl uplatněný dopředu stanovený pevný 
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prostorový plán výsadby podle obr. 4.  Plocha varianty I a byla vyměřena na 0,30 ha. 

Plocha varianty I b byla vyměřena na 0,46 ha. Před samotnou výsadbou byly na ploše 

dřevěnými kolíky vyznačené rozčleňovací linky (Obrázek 15). Plošky s jednotlivými 

dřevinami byly sazeny 1,5 m od linky na kaţdou stranu na způsob šachovnice. Na jedné 

plošce bylo do hloučku zasazeno 20 ks dřeviny ve sponu 1,5 x 1,5 m. Byl dodrţený 

předem stanovený poměr dřevin 10 : 4 : 3 : 3 (buk:jedle:modřín:javor). 

Přesný počet sazenic a naměřený čas je k naleznutí v tabulkách v příloze. 
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     jd jd jd jd jd      

     jd jd jd jd jd      

 

Obrázek 7: Prostorový plán výsadby pro variant I (Šebeň and Kulla, 2011). Vysvětlivky: bk (Fagus 

sylvatica), jh (Acer pseudolatanus), sc (Larix decidua), jd (Abies alba). 

 

5.4.2 Varianta II  

 

Pro zalesnění varianty II byla pouţita tzv. neceloplošná optimalizovaná výsadba 

cílových dřevin. Byl zvolen princip obsazení plochy ze 40 % cílovými dřevinami. Dřeviny 

byly vysazovány do hloučků (biogrup). Středy hloučků jednotlivých dřevin byly předem 

vybrány s přihlédnutím na mikroreliéf, existující nálet, zabuřenění a jiné okolnosti. Středy 

hloučků byly označeny dřevěnými kolíky. Hloučky byly tvořeny rozdílným počtem 

sazenic. Buk a javor byly vysazovány po 25 ks ve sponu 1, 2 x 1, 2 m. Jedle a modřín byly 

vysazovány po 16 ks ve sponu 2 x 2 m. Výměra plochy varianty II a byla vyměřena na  

0,30 ha. Výměra plochy varianty II b byla vyměřena na 0,80 ha.  

Přesný počet sazenic a naměřený čas je k naleznutí v tabulkách v příloze. 
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5.4.3 Varianta III 

 

Varianta III byla navrţená jako srovnávací varianta. Byla zvolena metoda 

dosavadního klasického celoplošného zalesňování. Zalesňování bylo provedeno v pásech 

po celé ploše. Dřeviny byly podle poměru náhodně střídány, aby les v budoucnu působil 

dojmem přirozeného lesa. 

Přesný počet sazenic a naměřený čas je k naleznutí v tabulkách v příloze. 
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6  VLASTNÍ RÁMCOVÝ NÁVRH  

Na základě získaných výsledků byl vytvořen vlastní rámcový návrh postupu obnovy 

kalamitních holin, který zohledňuje přírodě blízké a ekonomicky únosné způsoby 

zalesňování.  

Pro vlastní rámcový návrh byla vybrána varianta II z důvodu nejniţší časové 

náročnosti a nejniţšího počtu vysazených sazenic. (Tabulka 4) Zároveň varianta I 

představuje přírodě nejbliţší způsob zalesňování.  

 

Zohledněním přírodních podmínek, zejména geofytocenologických charakteristik, 

byla navrţena následující dřevinná skladba: buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá 

(Abies alba), modřín opadavý (Larix decidua), javor klen (Acer pseudoplatanus).  

Na provedení výsadby byl pro vlastní rámcový návrh zvolen způsob jamkové sadby, 

který je vhodný z hlediska náročnosti terénu.  

 

                      

Obrázek 8: Prostorový plán výsadby pro vlastní rámcový návrh. Vysvětlivky: bk (Fagus sylvatica), jh 

(Acer pseudolatanus), sc (Larix decidua), jd (Abies alba). 
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Pro výsadbu byl navrţený prostorový plán podle Obrázek 8. Pro dřeviny buk a javor 

byl zvolen spon 1,2 x 1,2 m. Pro dřeviny modřín a jedle byl zvolen spon 2 x 2 m. Bylo 

doporučeno sadit 25 ks buku a javoru a 16 ks modřínu a jedle do hloučků, kterých středy 

budou vyznačeny předem s ohledem na mikroreliéf a existující nálet.  

 

Vlastní rámcový návrh by mohl být pouţitý na zalesnění kalamitních ploch v rámci 

projektu Rekonstrukce hynoucích smrčin na Slovensku.  
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V rámci terénního šetření bylo naměřeno: 

- Čas potřebný k zalesnění jednotlivých dílčích ploch dle variant Ia-IIIb. (tab. 3) 

- Přesný počet kusů sadebního materiálu pro jednotlivé dílčí plochy dle Ia-IIIb 

(tab. 3) 

 
Tabulka 3: Celkový přehled sledovaných parametrů  

 

Varianta Výměra (ha) 
Časová náročnost 

(člověk/hodina) 

Počet sazenic (ks) 
Celkem 

Buk Jedle Modřín Javor 

I a 0,30 14,52 276 100 76 75 527 

I b 0,46 23,18 440 152 128 128 848 

II a 0,30 10,1 225 80 80 50 435 

II b 0,80 19,27 550 224 144 175 1093 

III a 0,57 56,2 1274 493 433 380 2580 

III b 0,30 35,9 811 418 200 286 1715 

Celkem 2,73 159,17 3576 1467 1061 1094 7198 

 

Výsledky měření jednotlivých variant a subvariant jsou uvedeny v tabulkách v příloze.  

 
Tabulka 4: Srovnávací tabulka naměřených hodnot 

 

Varianta Výměra Čas (pracovník/hod.) Počet sazenic 

I 0,76 37,70 1375 

II 1,10 23,37 1528 

III 0,87 92,10 4295 

 

 Varianta I je nejvýhodnější z hlediska počtu vysazených sazenic, časová náročnost 

je ale vyšší neţ u varianty II. Zároveň je daný pevný prostorový plán výsadby. 

 Varianta II je nejvýhodnější z hlediska nejniţší časové náročnosti: Počet 

vysazených sazenic je vyšší neţ u varianty I. Ze všech tří variant tato metoda 

představuje přírodě nejbliţší způsob zalesňování, protoţe zohledňuje mikroreliéf a 

přirozený nálet na zalesňované ploše.  

 Varianta III představuje nejméně vhodný způsob zalesňování. Je nejnáročnější 

z hlediska časové náročnosti a počtu vysazených sazenic.  
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Ze srovnání jednotlivých variant (podle         Tabulka 1) plyne závěr, ţe uţitím 

nových metod dochází k výraznému sníţení počtu sazenic a časové náročnosti zalesňování. 

Je předpoklad, ţe dosaţené výsledky potvrdí hypotézy o efektivnosti kombinované obnovy 

kalamitních holin s vyuţitím neceloplošné umělé obnovy cílových dřevin a o praktickém 

uplatnění, které by mělo významně sníţit finanční náklady na obnovu lesa na rozsáhlých 

kalamitních holinách. Vývoj zaloţených kultur a náklady vynaloţené na jejich péči budou 

průběţně monitorovány aţ do dosaţení růstové fáze mlaziny (t.j. cca 10 let od zaloţení 

experimentu). Předmětem sledování budou znaky mladého lesního porostu (obsazení 

plochy dřevinami, jejich zastoupení a vitalita) a vynaloţené náklady na zaloţení (příprava 

ploch, výsadba, ošetření proti zvěři a buření) přepočtené na plošnou jednotku.  

Projekt vede k odklonu lesního hospodaření od smrkových monokultur, které jsou 

málo stabilním lesním ekosystémem. Výsledkem změny smrkových monokultur by mělo 

být lepší plnění poţadovaných ekologických, sociálních a ekonomických funkcí lesa, např. 

kvalita dřeva, mimoprodukční funkce lesa. Tohoto cíle má být dosaţeno úpravou dřevinné 

skladby a změnou prostorové a věkové struktury lesa. Hlavními výhodami smíšených 

lesních porostů jsou: 

 vyšší odolnost vůči poškození 

 vyšší podíl cenných sortimentů dřeva  

 rozdílné překořenění  

 rozdílné pronikání světla, tepla a sráţek  

 sníţení zakyselení půdy  

 a v nespolední řadě vyšší estetická hodnota  

 

Nevýhody spočívají v obtíţnější mechanizaci a ve vyšších nárocích na odbornost při 

pěstování.  
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8  ZÁVĚR 

 

V dubnu 2011 byl na kalamitní holině DO Husárik zaloţený experiment obnovy 

hynoucích smrčin. Experiment je výzkumním ověřením nových metod před zavedením do 

praxe. Plocha celkové výměry 2,73 ha byla po důkladném průzkumu přírodních podmínek 

rozdělena na tři dílčí části- varianty, které byly zalesněny novými  metodami.  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření odborné literární rešerše na téma 

moţností zalesňování kalamitních holin. V práci byly nastíněny legislativně-organizační 

aspekty zájmového území demonstračního objektu Husárik, situovaného do severozápadní 

části Slovenské republiky v Javorníkách. Část práce se věnovala sestavení komplexní 

analýzy přírodních podmínek. Byly zhodnoceny klady a zápory dosavadních způsobů 

obnovy lesních porostů. V práci jsou dále uvedeny rámcové návrhy zalesnění dílčích ploch 

na experimentální ploše. Bylo dokázáno, ţe nová, přírodě blízka metoda obnovování 

lesních porostů, tzv. neceloplošná metoda zalesňování, vede ve srovnání s celoplošným 

zalesňováním k výraznému sníţení počtu vysazených dřevin a je i časově méně náročná. 

Tyto výsledky vedou k předpokladu, ţe celkové náklady na obnovu holin novým 

zalesňovacím postupem budou značně niţší. Všechny dané cíle byly naplněny.   

 

Tato bakalářská práce bude slouţit jako podklad pro diplomovou práci.  
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Příloha 

 
Tabulka 5: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu I a 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 276 14 

14,52 

JD 100 5 

SC 76 4 

JH 75 4 

Celkem 527 27 

 
Tabulka 6: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu I b 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 440 22 

23,18 

JD 152 8 

SC 128 7 

JH 128 7 

Celkem 848 44 

 
Tabulka 7: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu II a 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 225 9 

10,1 

JD 80 5 

SC 80 5 

JH 50 2 

Celkem 435 21 

 
Tabulka 8: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu II b 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 550 22 

19,28 

JD 224 14 

SC 144 9 

JH 175 7 

Celkem 1093 52 
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Tabulka 9: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu III a 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 225 9 

10,1 

JD 80 5 

SC 80 5 

JH 50 2 

Celkem 435 21 

 
Tabulka 10: Přehled počtu vysazených dřevin a časové náročnosti pro variantu III b 

 
Dřevina Sazenice (ks) Hloučky (ks) Čas (pracovník/hod) 

BK 550 22 

19,28 

JD 224 14 

SC 144 9 

JH 175 7 

Celkem 1093 52 
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Obrázek 16: Vysazování dřevin v zabuřeněném terénu (Papajová, 2011) 



Barbora Papajová: Studie metod zalesňování kalamitních holin v Javorníkách 

2011 38 

 
Obrázek 17: Uskladnění sazenic v zákopu (Papajová, 2011) 

 

 
Obrázek 18: Špeciální rýč uţitý pro kamenitý terén (Papajová, 2011) 

 


