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INFORMACE O HOSPODAěENÍ
LESNÍ SPRÁVY KÁCOV
Jaroslav Janþík
Lesní správa Kácov státního podniku Lesy ýeské republiky zaujímá jihovýchodní þást StĜedoþeského kraje. Na severu až severovýchodČ probíhá hranice zhruba po státní silnici GolþĤv Jeníkov – ýáslav – Kutná Hora – Zásmuky, východní hranice probíhá velmi pĜibližnČ po hranicích kraje, na jihu zasahuje až do Jihoþeského kraje zhruba v prostoru mezi Mladou Vožicí
a Táborem (na okrese Tábor se jedná o cca 300 ha lesa v majetku ýR), pak se hranice stáþí
k Miliþínu, pokraþuje na sever po státní silnici do Prahy pĜes Votice až k OlbramovicĤm a dále
na západČ a severozápadČ sousedí s Lesním závodem KonopištČ a Školním lesní podnikem
v Kostelci nad ýernými Lesy (velmi pĜibližnČ smČr Postupidce – Divišov – Sázava).
Všeobecné informace
Jakousi osou lesní správy ve smČru jihovýchod - severozápad je Ĝeka Sázava a její údolí s pĜíkrými
svahy, porostlými þasto ochranným lesem – celé údolí je mimoĜádnČ exponovanou rekreaþní oblastí
s rozsáhlou chatovou zástavbou.
PĜi organizaþních úpravách, které u LýR, s.p. probČhly k 1. 1. 2005 a které sledovaly m.j. pĜiblížení
hranic organizaþních jednotek LýR, s.p. hranicím krajĤ, byly pĜiþlenČny k LS Kácov revíry Bohdaneþ
a Dolní Kralovice z Lesní správy Ledeþ n.S. a dále revír Bratþice z rušené LS Ronov n. Doubravou.
Lesní správa dnes komunikuje s orgány státní správy I. stupnČ v BenešovČ, Voticích, Vlašimi, Kutné
HoĜe, ýáslavi, HavlíþkovČ BrodČ , SvČtlé nad Sázavou, PelhĜimovČ a TáboĜe, v rozhodující míĜe ve
Vlašimi a Kutné HoĜe.
V souþasné dobČ má tedy LS Kácov katastrální rozlohu cca 157 000 ha, 15 500 ha plochy státního
lesa a dále vykonává funkci odborného lesního hospodáĜe na 7 250 ha lesa drobných vlastníkĤ a obcí.
VnitĜnČ je LS rozdČlena na 14 smíšených revírĤ, tzn. že každý revírník hospodaĜí na majetku s právem
hospodaĜit pro LýR, s.p. a je výkonným lesním hospodáĜem na drobných majetcích, a to v rĤzném
pomČru. Jedná se o revíry ýerníny, Podmoky, Sázava, Ostašov, Kácov, PsáĜe, Domašín, Loreta, Javorník, Votice, LouĖovice, Bohdaneþ, Dolní Kralovice a Bratþice.V obvodu pĤsobnosti lesní správy je
také nČkolik velkých lesních majetkĤ soukromých vlastníkĤ s vlastními odbornými lesními hospodáĜi,
namátkovČ lesy p. Šternberga ZdeĖka, pana Šternberga JiĜího, pana Hrubého a dalších, a také vČtších
lesních majetkĤ ve vlastnictví obcí, z nich nČkteré dosahují ĜádovČ stovek hektarĤ. V rámci procesu
navracení lesního majetku podle zákona o pĤdČ byly navráceny do vlastnictví nebo užívání pĤvodním
vlastníkĤm zhruba 2/3 lesa bývalých lesních závodĤ Kácov a Vlašim, když zbytek tvoĜí postatu dnešního LHC Kácov. Proces navracení majetku je v podstatČ ukonþen, poslední zaznamenaný pĜípad
z nedávné doby je vrácení lesa Lesnímu družstvu obcí Domašín na Vlašimsku (cca 250 ha).
Roþní tČžba dĜeva pĜesahuje 120 tis. m3 a zalesĖování 150 ha pĜi ztrátách 1. zalesnČní do 15 %, objem pČstební þinnosti v souþasných cenách je cca 20 mil Kþ.
V souþasné dobČ pracuje na lesní správČ lesní správce, dva zástupci lesního správce, referentka péþe
o hmotný investiþní majetek, dvČ úþetní, dvČ pracovnice pro pozemkovou agendu,14 revírníkĤ, dva
adjunkti. KanceláĜe lesní správy jsou v relativnČ nové budovČ, postavené v r. 1997, kdy bylo tĜeba
opustit sice tradiþní, ale již nevyhovující prostory kácovského zámku. Rozhodující podíl prací tČžební
a pČstební þinnosti je zajišĢován dodavateli prostĜednictvím komplexních smluv na smluvních územních jednotkách Kácov, ýerníny, Votice, Bohdaneþ, Dolní Kralovice a Bratþice. Stále se zvyšuje podíl
tzv. referenþních tČžeb s pĜímo zajišĢovanými dodávkami dĜeva bez prostĜedníkĤ a také objem zajišĢování vybraných výkonĤ pČstební þinnosti dodavateli vzešlými z jednoduchých nabídkových Ĝízení
dosahuje témČĜ 10 %.
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Dvanáct revírĤ tvoĜí LHC Kácov s dobou platnosti LHP 2001 – 2010, na revírech Bohdaneþ a Dolní
Kralovice LHC Ledeþ n.Sázavou platí nový LHP od r. 2004 a na revíru Bratþice LHC Ronov
n.Doubravou je LHP s platností od r. 2000.
Vzhledem k nedávné delimitaci uvedených revírĤ se budou další informace týkat zvláštČ souþasného
lesního hospodáĜského celku Kácov, který byl vytvoĜen pĜi obnovČ LHP k 1.1.2001 z bývalých LHC
Kácov a LHC Vlašim, neboĢ tyto celky byly spojeny pĜi organizaþních úpravách u LýR s.p. k 1. 1.
1997 pĜi slouþení tehdejší LS Vlašim a LS Kácov. PĜi vytvoĜení souþasného LHC Kácov došlo ke
zkrácení platnosti LHP bývalého, „malého“ LHC Kácov o tĜi roky.
Charakteristika pĜírodních pomČrĤ
ZmínČný restituþní proces, nČkolikeré organizaþní úpravy, které se významnČ dotkly velikosti a
uspoĜádání lesních hospodáĜských celkĤ, a v neposlední ĜadČ zmČny zákonných rámcĤ a zmČny metodiky a náplnČ zpracování lesních hospodáĜských plánĤ velmi ztČžují možnosti porovnání obvykle používaných charakteristik lesnických i charakteristik pĜírodních pomČrĤ v prostoru a þase. PĜes to pĜedpokládám, že pro pĜibližnou orientaci budou níže uvedené údaje postaþovat.
O lesy souþasného LHC Kácov se spravedlivČ dČlí PLO 10 – StĜedoþeská pahorkatina (51,54 %) a
PLO 16 – ýeskomoravská vysoþina (48,24 %), okrajovČ kolem Kutné Hory zasahuje PLO 17 – Polabí
(0,22 %).
Dnes platný LHP popisuje pĜírodní podmínky velmi struþnČ, z pĜedchozích plánĤ na samostatných
LHC Kácov a LHC Vlašim se dovíme údaje o prĤmČrné roþní teplotČ 7,6 oC resp. 7 – 7,8 oC, o délce
vegetaþního období 158 resp. 150 dní, o roþním srážkovém úhrnu 644 mm, resp. 630 – 706 mm,
z toho ve vegetaþním období 397 mm, rep. 350 – 400 mm.
Terénní podmínky jsou charakterizovány kombinací náhorních plošin se sevĜenČjšími údolími Sázavy a jejích pĜítokĤ s kratšími a prudšími svahy. Na levém bĜehu Sázavy na Vlašimsku je terén více
zvlnČný s dominujícím masivem Blaníku (638 m n.m.).
První LVS je zastoupen nepatrnČ (0,5 % plochy lesa), 2. LVS zaujímá 294 ha (3,4 %), 3. LVS 5146
ha (44,2 %), 4. LVS 4794 ha (41 %) a 5.LVS 1233 ha (10,6 %).
Ze základní charakteristiky pĤdních pomČrĤ na Kácovsku vyplývá, že mezotrofní hnČdozemČ zaujímají 32 %, pseudogleje 34 % a oglejené hnČdozemČ 16 % plochy.
PĜevahu mají živná a oglejená stanovištní Ĝady, teprve tĜetí v poĜadí je Ĝada kyselá. Z celkové plochy
LHC 11639 ha zaujímá živná Ĝada 4425 ha (38 %), oglejená 3888 ha (33 %) a kyselá 2341 ha (20 %) .
NejfrekventovanČjšími SLT jsou 3S – 27 %, 4O – 17 % a 4 P – 12 %. Zastoupení SLT bylo pomČrnČ
významnČ upraveno s posunem do živnČjších Ĝad pĜi poslední kontrole typologického mapování
v souvislosti s vypracováním oblastních plánĤ rozvoje lesa pro jednotlivé PLO pĜed zpracováním souþasného LHP na roky 2001 – 2010.
Cílový hospodáĜský soubor 47 je zastoupen z 31 %, CHS 45 z 30 %, CHS 43 z 19 %. a napĜ. CHS
25 ze 3 %.
PĜevažují hospodáĜské soubory 451 a 471, skladba hospodáĜských souborĤ je však velmi pestrá,
když LHP vylišuje více než 40 hospodáĜských souborĤ.
V kategorizaci lesa dnes naprosto pĜevažují lesy hospodáĜské. Jako lesy ochranné je vylišeno 208 ha
(vrcholy BlaníkĤ a prudké skalnaté stránČ na obou bĜezích Sázavy). K lesĤm zvláštního urþení jsou
zaĜazeny lesy v PHO nádrže Vrchlice, která zásobuje pitnou vodou Kutnou Horu (73 ha), dále 1.zóna
CHKO Blaník (468 ha, zahrnuje i území PR Velký a Malý Blaník) a dále genová základna SM na
Jizbici a GZ BK na Blaníku (134 a 101 ha)
RelativnČ pĜíznivá situace je z hlediska imisního zatížení, aĢ je charakterizována stupni poškození,
nebo pásmy ohrožení. Do stupnČ poškození 01 bylo pĜi obnovČ LHP zaĜazeno 1170 ha, do 1. stupnČ
396 ha, do 2. stupnČ 56 ha. V pásmu ohrožení „C“ se nachází 455 ha (cca 4%) plochy, pĜevážnČ
v prostoru kolem dálnice D1, vše ostatní je zaĜazeno do pásma ohrožení „D“.
VČková skladba vykazuje nadnormální zastoupení vyšších vČkových stupĖĤ a hluboce podnormální
zastoupení 1 – 6. vČkového stupnČ. S tím souvisí relativnČ významný nárĤst obnovních tČžeb v tomto
decenniu a celková tČžba pĜes 8 m3 na jeden ha lesa. PrĤmČr obmýtí je 118 let.
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V dĜevinné skladbČ dominuje s velkou pĜevahou SM (dvoutĜetinový plošný podíl a tĜíþtvrtinový podíl v zásobách). Celkový plošný podíl listnáþĤ dosahuje cca 15 %, podíl jedle ve všech vČkových
stupních je dnes pouhých 1,3 %. Je tĜeba zdĤraznit, že podíl MZD v obnovČ lesa byl a je dĤslednČ
dodržován, což je možno doložit nejen podílem pĜi vlastním zalesĖování, ale docílenými výsledky
v dopČstování prvního vČkového stupnČ. V uplynulém decenniu (jednalo se ještČ o dva samostatné
LHC) bylo na LHC Vlašim na pĜedpis 16,2 % podílu MZD dosaženo 20,1 %, na LHC Kácov na pĜedpis 21,6 % bylo splnČno 22,6 %.
Z uvedených údajĤ o výši tČžby a dĜevinné skladbČ lze odvodit významný ekonomický pĜínos hospodaĜení na LS Kácov pro celý podnik.
Smrkové hospodáĜství na LS Kácov (LHC Kácov)
V charakteristikách souborĤ a podsouborĤ lesních typĤ pro PLO 10, 16 a 17 v rámci LHC Kácov
(ÚHÚL 2001) v uvedené pĜirozené druhové skladbČ až po 4 LVS smrk nenajdeme, s mimoĜádnými
výjimkami u SLT a podsouborĤ 3J, 3Ju, 3L, 3Lr, 3U, 3G, 4P, 4Pm a 4G s uvedeným zastoupením
pĜímČsi v podílu + až 1. Naprosto pĜevažují DB a BK, významný podíl má jedle, z ostatních dĜevin
jsou v pĜímČsích LP, JV JS, pĜípadnČ BO.
Podobné údaje jsou uvedeny i v historickém prĤzkumu pro LZ Kácov (Dr. Josef Tlapák, 1959)
s potvrzením vysokého zastoupení jedle.
Na konci 17. a na zaþátku 18. století se více objevuje smrk, s rozvojem prĤmyslu – zahájení obþasné
voroplavby do Prahy, budování skláren v okolí, papírny v KácovČ aj. V 18. století je již uvádČna pĜevaha jehliþnatého lesa se SM a JD, v 19. století je již uvádČna pĜevaha holých seþí, ubývání jedle a
smČrování ke smrkovým monokulturám. ýást semene pro obnovu lesa byla používána z vlastních
zdrojĤ (napĜ. i v KácovČ byla luštírna), zásadní ale byly nákupy zajišĢované soukromými firmami. Na
jiném místČ (LHP LHC Kácov 1974) je smrk pĜipomínán jako pĤvodní v chránČných, údolních lokalitách, na bázích svahĤ a v úžlabinách na lesních typech 2S6, 3J9, 3D8, 3B2, 3S3, 3K3, 4O1, 4O2, 4O4,
4G1, 4P1, 3L1 a 3L2.
Jiná je situace v charakteristice cílové druhové skladby. ZĤstaneme-li jen u nejfrekventovanČjších
SLT, pak u 3S je poþítáno s podílem SM 70 %, u 4O a 4P pak 60 – 70 %, ale i ostatních je možná
pĜímČs až významný podíl, pĜíkladnČ 2B SM+, 2H SM+, 3K SM 7, 3N SM 7, 3B SM 7 atd. PĜirozenČ,
jak již bylo uvedeno, není zpochybĖován minimální podíl melioraþních a zpevĖujících dĜevin, uvnitĜ
tohoto limitu je snaha udržet podíl jedle v obnovČ minimálnČ ve výši 5 %.
V rámcových smČrnicích hospodaĜení souþasného lesního hospodáĜského plánu je v nižších polohách v CHS 23, 25 a 27 smrk uvádČn jako pĜímČs, v CHS 29 na olšových stanovištích u SLT 3L
v zastoupení 10 %, 3U 20 – 30 %, podíl tČchto stanovišĢ však není pĜíliš významný. V CHS 41, 43, 45
a 47 je ve smrkových porostních typech uvedeno zastoupení SM pĜi obnovČ ve výši 60 – 70 %.
K zachování jistého podílu „domácího, zdejšího“ smrku pĜi obnovČ porostĤ byla v posledních desetiletích provedeno množství obČtavé práce na poli vČdy, školství a výzkumu ve spolupráci s lesním provozem – o nich referují povolanČjší v jiných pĜíspČvcích. Byly založeny desítky hektarĤ semenných
porostĤ, v rámci genetické klasifikace byly vylišovány porosty kategorie „A“, vybírány, sledovány a
využívány výbČrové stromy. Z místních zdrojĤ byl založen semenný sad na Rozkoši na dnešním revíru
ýerníny. V souvislosti s organizaþními zmČnami a hlavnČ se zmČnami majetkových pomČrĤ zĤstal u
LýR, s.p. pĜehled pouze o tČch porostech a stromech, které zĤstaly ve jeho správČ. NČkteré semenné
porosty byly po provČrkách vyĜazeny, pochopitelnČ v nich bude hospodaĜeno nadále a jednou doufejme poskytnou kvalitní osivo. V souþasném lesním hospodáĜském plánu je aktivováno 25 semenných
porostĤ SM o celkové ploše 49,45 ha, jsou zaĜazeny v 1 – 3 vČkovém stupni. ěada výbČrových stromĤ
se nacházela napĜ. na bývalém polesí ýeský Šternberk, z nichž nČkteré jsou na lesním majetku p.
Šternberga, nČkteré na majetku obce DrahĖovice, výbČrové stromy na bývalém polesí Zbraslavice jsou
na lesním majetku bývalého velkostatku Zruþ nad Sázavou vráceny JUDr. Schebkovi atd.. V rámci LS
Kácov zĤstávají dnes v evidenci výbČrové stromy na revíru ýerníny (8 ks), na revíru Podmoky (5 ks),
na revíru Ostašov (1 ks) a na revíru PsáĜe (1 ks).
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Motivace k udržení vysokého zastoupení SM v porostech i v nižších a stĜedních polohách je zĜejmá a
není cílem tohoto pĜíspČvku ji dále podrobnČ rozebírat. Je nesporné, že ekonomické výsledky hospodaĜení na LS Kácov podmínČné relativnČ vysokým zastoupením smrku pĜispívají k tomu, že je možno
podpoĜit lesnické hospodaĜení tam, kde náklady na péþi o les v dĤsledku jiných pĜírodních podmínek a
jiné dĜevinné skladby pĜevyšují výnosy.
Je ale objektivní konstatovat, že hospodaĜení s významným podílem smrku v porostech pĜináší Ĝadu
problémĤ. Les je þastČji postihován živelnými kalamitami – vČtrem, snČhem. Smrk je významnČ a
zejména v první generaci lesa postihován parazitickými houbami, které mimo jiné odþerpávají znaþný
podíl ekonomického pĜínosu a snižují stabilitu porostĤ. Smrkové porosty, a to právČ v nižších a stĜedních polohách jsou citlivČjší k pĜemnožení podkornímu hmyzu, zvláštČ samozĜejmČ lýkožroutu smrkovému.
O živelných a kĤrovcových kalamitách na Kácovsku hovoĜí i historické údaje, jejich vznik je právČ
v þasové souvztažnosti se zvyšujícím se zastoupením SM. Škody vichĜicemi jsou zmiĖovány již
v letech 1795, 1843,1846. Na UhlíĜskojanovicku vČtrná smršĢ v r. 1929 údajnČ zcela znemožnila hospodaĜení dle plánu. KĤrovec je zmiĖován napĜ. v r. 1795, 1843, 1846. V letech 1922 – 1925 je pĜipomínáno zdolávání mniškové kalamity. NovČji již pamatujeme vČtrné a snČhové kalamity v letech 1979
(listopad), 1980 (sníh na sv. JiĜí 24.4.), 1984 – sníh, kdy byly porosty poškozeny korunovými zlomy,
památku na to ještČ dnes mĤžeme vidČt v porostech i zde v okolí . NapĜ. v decenniu 1973 – 1982 byl
podíl nahodilé tČžby na LHC Kácov 56 %. Je logické, že se následnČ výraznČji zaþíná hovoĜit o bezpeþnosti produkce ve smČrnicích hospodaĜení. JeštČ v letech 1983 – 1992 je podíl nahodilé tČžby celkem 68 %, když jen v r. 1985 bylo vytČženo 111 % roþního etátu v NT. V uvedeném období se na
nahodilé tČžbČ podílel vítr ze 77 %, sníh z 5 %, sucho z 2 % a kĤrovci ze 16 %.
Z posledních let stojí za zmínku škody pĜepadovým vČtrem na revíru PsáĜe dne 31.5. 2001, kdy byla
zniþena þást lesa s místním názvem ýapek a na souvislé ploše 13 ha padlo za obČĢ cca 7 tis. m3 smrku
se znaþnými ekonomickými dopady, protože se jednalo povČtšinou o zlomy.
Škody snČhem nejsou v posledních letech výrazné, chtČlo by se vČĜit tomu, že se projevuje pozitivnČ
vliv silnČjších výchovných zásahĤ poþínaje smrkovými mlazinami a pĜíznivé štíhlostní koeficienty
nepĜesahující hodnotu 100.
Škody oddenkovou hnilobou významnČ ekonomický pĜínos pČstování smrku snižují. Jako pĜíklad si
uvećme, že v r. 2001 byl podíl dodaného dĜeva poškozeného hnilobou 24 %, v r. 2004 dokonce 29 %,
pĜiþemž zde na revíru Ostašov v okolí Ratají nad Sázavou to byly právČ tyto prĤmČrné hodnoty. Zvážíme –li, že prĤmČrná relativní bonita na hlavních souborech lesních typĤ je u SM 2 – 3 a prĤmČrná
hmotnatost u smrku v porostech nezĜídka pĜekraþuje 2 m3, ztráty zpĤsobené hnilobou ještČ více vyniknou. Jedno jednoduché pouþení je možno vyslovit hned – zkrátit dobu obmýtí, která již po dvČ desetiletí výraznČ pĜekraþuje 110 let, ale to má samozĜejmČ Ĝadu dalších souvislostí (výše tČžby). Škody
václavkou v odrĤstajících kulturách nebo mlazinách je možné zaznamenat, ale jsou marginálního rozsahu.
Je tĜeba poznamenat, že významný kalamitní škĤdce, jakým je mniška, je v poslední dobČ
v základním stavu. To dovolilo neprovádČt jarní kontroly housenic lepováním. Použití feromonových
pastí ukazuje na nálet spolehlivČ pod 600 ks, na lesní správČ jej dČláme jako urþitý monitoring nad
rámec souþasných pokynĤ o kontrole. Trusinková metoda, která je povinnČ používána, rovnČž potvrzuje zkladní stav.
Situace v rozmnožení kĤrovce je notoricky známa, v první polovinČ devadesátých let a naposled v r.
2003 kopírovala obecný stav smrkových oblastí v þeské republice. Jakého rozsahu by ve zdejších
podmínkách kĤrovcová kalamita mohla dosáhnout pĜi neprovádČných obranných a kontrolních opatĜeních dokumentuje mediálnČ známý pĜípad hospodaĜení p. Horského na Souticku (revír Javorník), kde
stát byl menšinovým spoluvlastníkem bez možnosti podílet se þinnosti v lese.
Další kalamitní škĤdce, lýkožrout lesklý ukázal pĜi svém pĜemnožení a shodČ pĜíznivých podmínek
svoji sílu v r. 2003, kdy mu padlo za obČĢ nČkolik hektarĤ mlazin až tyþovin v 1 – 4 vČkovém stupni i
na souvislých plochách s následnou povinností zalesnČní, témČĜ vždy byl rovnČž jako vČrný prĤvodce
IT v korunových þástech starších smrkĤ.
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Škody klikorohem se vyskytují, kurativní postĜik je provádČn v rámci lesní správy spíše v Ĝádu hektarĤ, pĜedpokladem je ale zodpovČdné ošetĜení sazenic pĜed výsadbou, pĜípadnČ i preventivní postĜik
na ploše.
Ostatní abiotiþtí i biotiþtí þinitelé se v posledních letech nevyskytují na štČstí ve vČtším rozsahu, než
je tĜeba pro oživování znalostí ochrany lesa v praktických ukázkách. Nad touto mírou se ovšem pohybují škody zvČĜí. S výjimkou revíru Javorník a okrajovČ i jinde, kde se vyskytuje muflon a jsou zaznamenány a pochopitelnČ uplatnČny škody ohryzem v Ĝádu max. nČkolika tis. Kþ roþnČ se jedná o
škody ohryzem srnþí zvČĜí. V posledních letech se jedná o škody v rozsahu 90 – 120 tis. Kþ roþnČ za
celou lesní správu. Smrkové kultury pochopitelnČ nejsou oplocovány, ochrana proti zimnímu ohryzu
je vyĜešena nátČry repetenty, z nichž stále nejvČtší oblibu u revírníkĤ nachází Morsuvin. Vznikající
škody jsou pĜedevším jarním a letním okusem na þerstvých terminálech. Letní ochrana je provádČna
sporadicky. Lesní správa se snaží dĤslednČ škody zvČĜí uplatĖovat v souladu s vyhláškou þ. 55/1999
Sb., která výši náhrad za škody zvČĜí významnČ povýšila, což zaþalo motivaþnČ pĤsobit na nájemce
honiteb smČrem k nezatajování a zkreslování stavĤ zvČĜe.
V pČstování smrku se v rámci lesní správy bychom pravdČpodobnČ obtížnČ hledali nČjaké mimoĜádnosti. V umČlé obnovČ lesa je používáno takĜka universálnČ poþtu 4 tis. ks/ha. K usnadnČní ochrany
kultur, aĢ již mechanizovanČ, nebo chemicky je sadba provádČna do Ĝad v rozestupu 1,60 – 2 m. Zcela
jistČ nejsou vyþerpány možnosti pĜirozené obnovy. Dnešní podíl PO smrku se blíží dvaceti procentĤm
roþnČ, je však zkreslen jednorázovou aktivací nárostĤ pĜi obnovČ LHP, kdy byla vykázána pĜirozená
obnova na cca 150 ha a byla evidována spodní etáž porostu. Spontánní PO smrku na SLT 4P þasto
pĜináší problém v možnosti umístČní melioraþních a zpevĖujících dĜevin, pro Ĝadu konkrétních porostĤ
byly pĜijaty státní správou lesa výjimky z ustanovení o minimálním procentu MZD. Vysoká tČžební
procenta ve stárnoucích porostech za polovinou obnovní doby dnes již þasto nedovolují pomalejší
postup vhodný pro pĜirozenou obnovu. Je to dĤsledek nedostateþné práce s pĜirozenou obnovou
v pĜedchozích desetiletích.
PrĤlomem v ochranČ kultur proti buĜeni nazývám akceptování pruhové meziĜádkové ochrany kultur
chemicky Roudupem ve vegetaþním období personálem. Je nároþná na kvalitu práce a odpovČdnost
pracovníkĤ, chyby v poþátcích zpĤsobily její obtížné prosazování, ale její ekonomický pĜínos pĜímý
v úspoĜe nákladĤ ve srovnání s ožínáním i nepĜímý v rychlejším zajištČní kultury není zpochybnitelný.
V posledních letech, pĜi pochopení smyslu výchovných zásahĤ v mlazinách mladých porostech (bezpeþnost, pak teprve kvalita a velikost produkce) se již ve smrku prosazují intenzivní zásahy. Zanedbávání výchovy dnes již považuji za významný profesní prohĜešek, který je tĜeba v krajním pĜípadČ Ĝešit
i personálnČ. NovČ se otevírají k diskuzi otázky výchovy porostĤ i po 40. roce vČku, zejména intenzity
zásahu a výtČžnosti hmoty z rozþleĖovacích linií v souvislosti s nasazením mechanizace – harvestorĤ a
vyvážecích souprav.
O pČstování smrkového lesa by samozĜejmČ bylo možné popsat další stránky papíru a vést dlouhé
diskuse, stejnČ tak a ještČ vytrvaleji o oprávnČnosti smrku v místních pomČrech orografických, pedologických a klimatických. Jsem pĜesvČdþen, že do tČchto pomČrĤ smrk v urþitých, nikoliv zanedbatelných proporcích patĜí.

Kontaktní adresa:
Ing. Jaroslav Janþík
LýR, s.p., LS Kácov
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O SOUýASNOSTI OBCE RATAJE
A DALŠÍM SMċROVÁNÍ
Luboš Kubát

První písemné zmínky o Ratajích nad Sázavou se datují do roku 1156. Ty však stvrzují, že Rataje již existují jako místo hrazené a trhové. O pĜesném letopoþtu vzniku se nedochovaly žádné
písemné zprávy. Na základČ archeologických nálezĤ mĤžeme usuzovat že Rataje vznikly pravdČpodobnČ kolem roku 950.
Na místČ souþasného zámku vznikl v pol. X. stol hrad z þásti zdČný, z þásti srubový. Tento hrad
vznikl jako pomezní tvrz kraje Zliþského. O uvedeném faktu svČdþí nálezy bronzových a keramických
ozdob z roku 1890, kdy se stavČla silnice kolem zámku.
Rataje byly znovu vybudovány v polovinČ XIII. stol. po velkém požáru. V této dobČ náležely do
vlastnictví krále, který je propĤjþoval nebo daroval jako léno. Jan Lucemburský daroval Rataje JindĜichu z Lipé. Páni z Lipé také vybudovali spodní hrad zvaný Pirkštejn, který byl do dnešní podoby
upraven o 400 let pozdČji. V roce 1420 získává Rataje Hynek Ptáþek z Lipé a Pirkštejna, nejvyšší
hofmistr a mincmistr Království þeského, správce mČst královských vþetnČ Kutné Hory. Byl to významný politik doby husitské a rovnČž poruþník mladého JiĜího z Kunštátu, budoucího krále JiĜího
z PodČbrad. Jedná se o nejvýznamnČjšího držitele Rataj, který je pochován v rodinné hrobce ratajského kostela. Poté prošly Rataje držením mnoha šlechtických rodĤ. Z významnČjších vyberme:
x 1531 - 1579 Ladislav, syn Václav a vnuk Jan z Malešic - ti zavedli právo a zĜízení mČstské,
právo trhové a hrdelní, mČstský znak, uskuteþnili výstavbu renesanþního kĜídla souþasného
zámku.
x 1656 Vilém František z Talmberka zahájil pĜestavbu souþasného zámku, kterou dokonþil jeho syn František Maxmilián Leopold (stavitel - OndĜej de Quarde).
x 1772 - 1919 jsou Rataje v držení rodu LiechtensteinĤ.
x 1933 - Ratajský zámek koupila ratajská obec a umístila tam obecní úĜad, poštu, þetnickou
stanici a hlavnČ školu.
V souþasné dobČ pod Obecní úĜad Rataje nad Sázavou patĜí obce Malovidy, Mirošovice a Rataje nad
Sázavou. K 1. lednu 2005 mČla obec Rataje nad Sázavou 588 trvale bydlících obþanĤ. V období letní
sezóny kvČten - záĜí stoupá poþet obyvatel Rataj na 2000. V obci je na 300 þísel popisných, jichž je
trvale obydleno zhruba 50%. Ostatní domy slouží k rekreaci. Dále je k soukromé rekreaci postaveno
na území obce pĜes 250 chat.
Pro potĜeby obyvatel jsou v Ratajích dvČ prodejny smíšeného zboží a jedna prodejna potravin, dva
hotely a dvČ restaurace, benzinová stanice, veĜejné táboĜištČ. Rataje jsou vyhledávaným rekreaþním
místem. Atraktivní rekreaci zde naleznou rybáĜi, houbaĜi, turisté a cykloturisté. ýastí návštČvníci jsou i
pĜíznivci vodácké turistiky. K zázemí pro turistiku je možné poþítat fotbalové hĜištČ s tenisovým kurtem, sokolovnu, dČtské hĜištČ u zámku, jezdecký oddíl, cykloturistické a turistické trasy a v roce 1999
otevĜené Malé vlastivČdné muzeum, které je umístČno na ratajském zámku. VeĜejnosti je otevĜeno o
sobotách a nedČlích, po dobu prázdnin mimo pondČlka každý den.
Koncem þervence probíhá v ratajském zámku kurz výuky lidových a dvorských tancĤ 15. a 16. století. Kurz je zakonþen veĜejným závČreþným vystoupením taneþní školy v dobových odČvech.
V Ratajích nad Sázavou je možné využít sezónního ubytování v soukromých i podnikových rekreaþních zaĜízeních. PovČtšinou se jedná o þtyĜlĤžkové chatky se spoleþným sociálním zaĜízením. Další
možností ubytování jsou hotely.
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Ratajské starosti
Každý z nás má své starosti tím spíše starosta. VždyĢ pĜímo název jeho funkce Ĝíká, že starosti budou
jeho denním chlebem. Toto obecné pravidlo platí samozĜejmČ nejen v Ratajích nad Sázavou, ale jistČ
i u LýR.
Obec Rataje nad Sázavou zĜizovala do 30. þervna 2004 úplnou základní školu v rozsahu 1. až 9. tĜídy. K 30. þervnu 2004 byl ukonþen provoz druhého stupnČ základní školy. Pro školní rok 2004/2005
byla základní škola otevĜena jako škola dvoutĜídní v rozsahu prvního stupnČ. Pro školní rok 2005/2006
byli do jednotĜídní školy v rozsahu 1. až 3. tĜídy zapsání pouze tĜi žáci. Tedy mnohem ménČ než pĜipouští spodní hranice pro udČlení výjimky z minimálního poþtu žákĤ. Z dĤvodu poklesu žákĤ nebyla
teda pro školní rok 2005/2006 otevĜena základní škola. V souþasné dobČ je v provozu pouze MateĜská
škola. Pro chod mateĜské školy bylo nutné zajistit vyvaĜování obČdĤ, jejich dovážení, úpravu výdejny
a další provozní zmČny vyplývající ze zmČny školství v Ratajích.
Další z mnoha starostí je i budova zámku v Ratajích nad Sázavou, tento objekt v roce 1933 koupila
Ratajská obec a od této doby je majetkem obce. Po ukonþení druhého stupnČ základní školy byla
v prostorách užívaných školou v provozu ještČ školní kuchynČ a jídelna do 30 þervna tohoto roku,
ostatní tĜídy a kabinety jsou postupnČ upravovány a využívány jako výstavní prostory. Na zámku dále
sídlí pošta a obecní úĜad. V letošním roce bylo zpracováno stavebnČ – statické zhodnocení stavby.
Výsledkem je odhad nákladĤ na opravy v rozsahu 51 – 76 mil. Kþ. S realizací opravy je spojena jediná
starost – sehnat potĜebné peníze.
Jak je již uvedeno v úvodu „Každý máme své starosti“, proto mi dovolte, abych Vám všem popĜál
hodnČ optimismu a dostatek životní energie ke zvládnutí zásadních starostí. Ve srovnání s tČmito problémy se vše ostatní jeví jako radostné a zábavné Ĝešení záležitostí, které jsou pro nás zpestĜením
všedních dnĤ.

Kontaktní adresa:
Ing. Luboš Kubát - starosta obce
Obecní úĜad Rataje nad Sázavou
Internet: www.obecrataje.cz
Telefon: 327 322 169 nebo 327 322 216
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POSÁZAVSKÝ SMRK
Dagmar Žćárská

Dolní Posázaví, které je souþástí StĜedoþeské pahorkatiny, je jednou z mála oblastí, ve které se
dlouho zachovávaly a þásteþnČ až do dnešního dne zachovávají zbytky starých smrkových porostĤ. Mnohé byly prokazatelnČ autochtonní. Dokazují to historické studie Pokorného (l958), Mráze (l955,l958) a Nožiþky (l972).
Pro Ĝadu míst v Posázaví je výskyt smrku doložen již do roku l600 nebo alespoĖ do roku 1750, tedy
do doby, kdy je vylouþeno, že by šlo o porosty umČle vzniklé. Dokladem toho je místní název Smrk u
Ratají nad Sázavou, který se pĜipomíná již v urbáĜi z roku 129l. ObdobnČ v urbáĜi z roku 1672 se lesy
u Jevan, VodČrad a Vyžlovky líþí jako „lesy þerný, v skalách jedlový, smrkový, bukový, nadále dubový - velký, k všelikým potĜebám“. Výskyt smrku v nižších polohách ýeské kotliny se hodnotí jako
relikt z doby atlantické až subatlantické, kdy smrk hromadnČ sestupoval do podhĤĜí a nížin. Jednou
z takových oblastí bylo patrnČ i Posázaví a asi vzhledem k hustotČ pĤvodních výskytĤ používá Nožiþka termínu „posázavský areál pĤvodního smrku“. Za zmínku stojí i ústní podání, podle kterého se odlišoval na dĜevaĜských trzích smrk z Posázaví tím, že jeho dĜevo ztrácelo ve smČsi moĜské a sladké
vody bílou barvu pozdČji než dĜevo z jiných oblastí.Tehdy vznikl název „ Sázavský smrk“.
V roce l960 zapoþala malá skupina pracovníkĤ šlechtitelské stanice VČdeckého lesnického ústavu
v Kostelci nad ýernými lesy na Trubech, nynČjší Fakulty lesnické a environmentální ýZU v Praze,
v rámci Ĝešení výzkumného úkolu Biologie a šlechtČní smrku s jeho záchranou a reprodukcí v Dolním
Posázaví. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v oblasti vzdálené od rĤstového optima této dĜeviny
(nadmoĜská výška pouze 300-500 m) s malými atmosférickými srážkami (500-700 mm), mají populace, které jsou adaptovány na místní prostĜedí, velký význam pro stabilitu místních ekosystémĤ. KromČ
autochtonních porostĤ byla zde Ĝada kvalitních mladších porostĤ, o kterých pouze pĜedpokládáme, že
mohly vzniknout z místního osiva.
NejdĜíve bylo zapotĜebí v úzké spolupráci s pracovníky lesního provozu vyhledat a uznat porosty kategorie IIA a nejkvalitnČjší jedince jako stromy výbČrové. Tím byla jejich tČžba oddálena na dalších 40
let. V oblasti ŠLP Kostelec n. ý. l., LZ KonopištČ, LZ Kácov a LZ Vlašim bylo na 37 lokalitách vyhledáno 220 smrkĤ. Jejich prĤmČrná výška byla 40 m, výþetní tloušĢka 73 cm a hmota kmene 6,3 m³.
Jsou mezi nimi jedinci, napĜ. výbČrový strom þ. 159l (K 4), který ve vČku l70 let mČl výšku 50 m,
výšetní prĤmČr 104 cm a objem kmene 15,4 m³. Má kvalitní plnodĜevný kmen a bohatou korunu. Nachází se v údolí Jevanského potoka na ŠLP Kostelec n. ý. l. Dále nejmohutnČjší strom Posázaví tzv.
„StĜedoþeský král“, který se nachází v údolí ýakovického potoka na LZ KonopištČ. Ve vČku 236 let
byl vysoký 50 m, výþetní prĤmČr 142 cm a objem kmene byla 28,1 m³. Je evidován pod þ. 1345. Dále
tzv. “RoztČžský král“ þíslo 1735 (Ká 6) v údolí potoka Švadlenky na LZ Kácov, polesí ýerníny. Jeho
výška ve vČku l72 let byla 46 m, výþetní prĤmČr 120 cm, objem kmene l6,0 m³. Z mladších 130letých
stromĤ vynikající smrk þ. l728 (Ká l4) z lokality Hodkovské údolí na polesí Zbraslavice LZ Kácov.
V letech l962-l975 byly odebrány rouby ze 163 stojících stromĤ z Posázaví a pro porovnání i z 52
stromĤ z jiných oblastí ýR. Roubování, pČstování roubovancĤ v paĜeništi a pozdČji ve školce bylo
uskuteþnČno v zaĜízeních šlechtitelské stanice na Trubech. Procento ujmutí kolísalo v prĤbČhu jednotlivých let a v závislosti od jednotlivých klonĤ a pohybovalo se okolo 50 %. Z ujmutých jedincĤ se
podaĜilo vypČstovat 59 % roubovancĤ. Po pĜesazení do školky byly ztráty již minimální (1,5%).
V letech l966-l975 byly roubovance postupnČ vysazovány do klonového archivu stanice (81 klonĤ),
v roce l977 na semennou plantáž LZ KonopištČ (2 ha a 36 klonĤ) a na semennou plantáž LZ Kácov
(4 ha a 49 klonĤ). Výsledky sledování roubovancĤ v klonovém archivu souhlasí s pĜedpokladem, že se
roubovanci shodují s mateĜskými stromy v dobČ rašení, morfologii šišek a intenzitČ fruktifikace. Na
základČ posouzení vybraných stromĤ, jejich vegetativního i generativního potomstva a potomstva
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roubovancĤ, se mĤže již v pomČrnČ mladém vČku uvažovat o zaĜazení nČkterých stromĤ mezi stromy
elitní.Vedle roubování a Ĝízkování se rozmnožují vybrané stromy také generativní cestou.
V roce l971 po 12ti leté pĜestávce smrk bohatČ plodil. Naskytla se proto pĜíznivá situace pro sbČr
kvalitního osiva. V zimČ l97l-72 se podaĜilo sklidit šišky ze 133 vybraných smrkĤ a vyluštit oddČlenČ
59 kg semene. V témže roce vydává MLVH SmČrnice pro zakládání semenných porostĤ a plantáží.
V nich se ukládalo lesním závodĤm zakládat nové semenné porosty z osiva pocházejícího z uznaných
porostĤ kategorie IIA. Ve spolupráci s pracovníky jednotlivých LZ byl vypracován projekt zakládání
semenných porostĤ z osiva sebraného v Posázaví do roku 1980. V nČm se pĜedpokládalo, že se od
roku l975 bude na ŠLP Kostelec n. ý. l. používat pouze výbČrové osivo.
K evidovaným zalesnČným pasekám o výmČĜe l - 2 ha se budou postupnČ pĜiĜazovat další, což povede ke vzniku vČtších souvislých porostĤ zvláštní genetické hodnoty. Takových porostĤ bude založeno
75 - 100 ha. Na LZ Kácov se mČlo v deceniu 1975 - 1982 založit z výbČrového osiva 40 ha smrkových
porostĤ, které budou tvoĜit základ tzv. semenného území na polesí Kozojedy, oddČlení l - 7. Toto rozhodnutí bylo zakotveno v LHP a zakresleno v pĜíslušných mapách. Další porosty budou založeny na
LZ KonopištČ (4-5 ha) na polesí Dubsko a Šiberna, 4 ha na LZ DobĜíš, 3 ha na LZ Vlašim, 4 ha na LZ
Brandýs, polesí Hlavaþov. Do roku 1990 jich bylo založeno celkem 150 ha. Používalo se tĜí smČsí –
jevanské (39 stromĤ), zbraslavické (25 stromĤ) a smČs semene z Posázaví (85 stromĤ). Podle nich
vzniknou také tĜi druhy porostĤ. První dva budou reprodukcí uznaných porostĤ kategorie IIA vyhranČného ekotypu a tĜetí bude reprezentovat sázavskou populaci. Toto osivo by se mohlo používat v celé
sázavské oblasti.
Vzhledem k tomu, že semeno bylo vyluštČno oddČlenČ podle jednotlivých stromĤ, mohla být v roce
1977 založena výzkumná plocha þ. l50 - DVP s 77 na polesí Skalice - ŠLP Kostelec n. ý. l. v porostu
10 C1 oddČlenou výsadbou þtyĜletých sazenic 131 potomstev na ploše 1,41 ha ve dvojím opakování.
V zahraniþní literatuĜe je tento typ semenných porostĤ oznaþován jako Seedling Seed Orchard nebo
Progeny Seed Orchard. Jejich význam spoþívá v tom, že po celou dobu vývoje porost slouží
k ovČĜování jednotlivých složek genofondu a genetický zisk se zvyšuje výbČrem mezi potomstvy
i uvnitĜ rodin. Semenný porost založený s tak velkým poþtem potomstev je v EvropČ ojedinČlý.
Obdobným zpĤsobem, i když ménČ úspČšnČ, byly založeny ještČ dva porosty. První porost založený
v roce 1975 na polesí Krymlov v porostu 23 J1 výsadbou 133 potomstev stromĤ z Posázaví a 13 potomstev smrkĤ z Píseckých hor, pocházejících z výsevu v roce 1972. Plocha má výmČru 2,10 ha a po
tĜi léta se vylepšovala. V roce 1978 byl založen druhý porost se 118 potomstvy na polesí Krymlov
v porostu 11 F1 Ĝadovou výsadbou ve tĜech opakováních sazenicemi z výsevu v roce 1973. VýmČra
plochy je 1,59 ha a evidována jako DVP 295 s 78.
Ve vČku 15 let v roce 1981 a 1982 byl na tČchto plochách vyhodnocen výškový rĤst 133 potomstev
smrkĤ vybraných na 11 lokalitách Dolního Posázaví. PrĤmČrná výška 4,70 m byla zjištČna na základČ
zmČĜení 10.056 smrkĤ. V závislosti od místa pČstování se pohybovala v rozmezí od 4,37 m do 5,02 m.
Na všech plochách byly zjištČny statisticky významné rozdíly v prĤmČrné výšce jednotlivých potomstev. Podle rĤstu byla potomstva zaĜazena do pČti kategorií charakterizujících velmi rychlý, rychlý,
prĤmČrný, pomalý a velmi pomalý rĤst. Populaci smrku z Posázaví mĤžeme hodnotit jako velmi
dobrou, protože 21 % potomstev patĜí k velmi rychle a rychle rostoucím, 60 % k prĤmČru a pouze
19 % k pomalu a velmi pomalu rostoucím. PĜi porovnání s rĤstem potomstev z rĤzných geografických
oblastí rostly posázavské smrky stejnČ rychle jako potomstva stromĤ z optimálního rĤstu smrku.
Projevily se také významné rozdíly v zastoupení jednotlivých kategorií na rĤzných lokalitách. Na
ŠLP Kostelec n. ý. l. vyniká lokalita Dolánka v porostu 10 C1 polesí Kostelec. Protože prozatím byla
zastoupena pouze potomstvy dvou stromĤ, nebyla jí vČnována patĜiþná pozornost. Potomstvo stromu
þ. 1588 (K-l) je v poĜadí sestaveném podle prĤmČrné výšky 133 stromĤ výškou 5,5 m na prvním místČ,
proto zde byly vyhledány další stromy.
Další významnou lokalitou je Komorní Hrádek na LZ KonopištČ (9 stromĤ). NejvzrĤstnČjší je zde
potomstvo stromu þ. 1646 (Ko 19). Zaujímá sedmé místo. Významný strom na této lokalitČ tzv. „Konopištský král“, byl ve vČku 160 let vysoký 45 m, mČl výþetní prĤmČr 101 cm a objem kmene 12,2 m³.
Jeho potomstvo se umístilo na 32. místČ. Strom je evidován pod þíslem 1646 (Ko 4).
Následuje lokalita ýeský Šternberk (8 stromĤ). Nejrychleji rostoucí potomstvo stromu þ. 1714 (Ká 2)
je v poĜadí na 10. místČ. Lokalita se nachází na LZ Vlašim. Významnou lokalitou je Hodkovské údolí
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(26 stromĤ) na LZ Kácov, polesí Zbraslavice. Autochtonní porost byl v roce l967 zachránČn
v posledním okamžiku neboĢ byl vyznaþen k tČžbČ. Od té doby zde byl tĜikrát proveden sbČr osiva
a roubĤ. NejvzrĤstnČjší potomstvo stromu þ. 1726 (Ká l2) je v poĜadí na druhém místČ, stromu þ. 1727
(Ká l3) na tĜetím. RovnČž další stromy zaujímají pĜední poĜadí.
Dobrý rĤst mají potomstva stromĤ na ŠLP Kostelec n. ý. l. z lokality Komorce. Rostl zde strom
þ. 1613 (K 26), který ve vČku 155 let mČl výšku 46 m, výþetní prĤmČr 79 cm, objem kmene 9,0 m³.
V poĜadí se umístil na 75. místČ. Nejrychleji z této lokality roste potomstvo stromu þ. 1618 (K 3l),
které se umístilo na 12. místČ.
K nejvýznamnČjším lokalitám na ýernokostelecku patĜí Jevanské údolí. Na rozloze 40 ha v bezprostĜedním okolí Jevanského potoka rostou potomci posázavské autochtonní populace. OvČĜováno bylo
39 stromĤ z nichž 19 mČlo prĤmČrnou výšku vČtší než prĤmČr pokusu. Nejrychleji rostla potomstva
stromĤ þ. 1626 (K39) a þ. 1627 (K 40), která se umístila výškou 5,14 m na 8. místČ. NejkvalitnČjší
smrk je zde strom þ. 1602, který ve vČku 141 let dosáhl výšky 43 m, výþetního prĤmČru 73 cm a jeho
objem kmene byl 7,0 m³. Má plnodĜevný kvalitní kmen a velmi tenké vČtve. Jeho potomstvo zaujímá
l8. místo. Potomstvo nejmohutnČjšího a rovnČž velmi kvalitního smrku þ. 1591 (K4), o kterém již byla
zmínka, se umístilo na 94. místČ.
Na zbývajících pČti lokalitách mají pĜevahu potomstva prĤmČrnČ a pomalu rostoucí. To neznamená,
že jsou špatná. Víme, že jsou typy v mládí rychle rostoucí a potom v rĤstu polevující, dále typy, pro
které je pĜíznaþný stejnomČrný rĤst po celou dobu vývoje, a typy rostoucí v mládí pomalu a potom
nasazující intenzivní rĤst. Pro bČžný paseþný zpĤsob hospodaĜení, který je v našich podmínkách nejrozšíĜenČjší, jsou nejvhodnČjší typy, pro které je pĜíznaþný intenzivní rĤst v první polovinČ jejich života. To je v souladu i s požadavky dĜevaĜského prĤmyslu na kvalitní, ale nepĜedimenzované sortimenty.
Snahou proto bylo vyhledávat rychle se vyvíjející typy, a naopak typy opaþné pČstovat s výhledem, že
budou použitelné v podmínkách pro nČ vhodných. Dokazuje to pČstování potomstev smrku z význam´né lokality dolního Posázaví z údolí ýakovického potoka LZ KonopištČ, polesí TČptín. Bylo zde vybráno 29 stromĤ, semeno sklizeno ze 17 smrkĤ. RĤst jejich potomstev byl od juvenilního stadia pomalejší. V roce l976 byla þakovická populace kromČ tĜí základních ploch vysazena samostatnČ na plochu
0,40 ha v porostu 17 E5 na polesí Skalice, ŠLP Kostelec n. ý. l. Potomstva zde rostou velmi uspokojivČ. Nejlépe potomstvo „StĜedoþeského krále“ (prĤmČrná výška 5,36 m), které bylo zastoupeno velkým
poþtem sazenic.
Na tuto plochu navazuje semenný porost (S II A Sm27 II Kol.) o výmČĜe 1,70 ha, který se zakládal
v roce 1975 sazenicemi vypČstovanými ze semene 86 stromĤ. Smrky jsou zde vitální, rostou rychle
a je zde pĜedpoklad dobré semenné základny. SoubČžnČ s rĤstem potomstev jednotlivých stromĤ jsme
sledovali i rĤst semenných porostĤ založených z osiva dílþích populací. PĜi hodnocení v 15 letech byla
prĤmČrná výška jevanské populace 4,94 m, þakovické 4,95m, zbraslavické 5,78 m a posázavského
ekotypu 5,06 m.
V roce 2006 a 2007 vČtšina sledovaných semenných porostĤ dosáhne vČku 35 let. Bylo by vhodné,
kdyby se alespoĖ nejlepším z nich vČnovala vČtší pozornost, posoudil se jejich rĤst , kvalita a navrhly
se potĜebné pČstební zásahy.
Základ pro záchranu a reprodukci autochtonní populace smrku v oblasti Dolního Posázaví byl položen. Lze jen doufat a vČĜit , že další generace pracovníkĤ lesnické praxe a výzkumu bude v zapoþaté
práci pokraþovat.
Literatura:
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Mapa lokalit šlechtitelských stromĤ v Posázaví
DĜevina : smrk ztepilý ( Picea Abies Karst )
Znaþka = lokalita s výbČrovými stromy
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Hodnocení potomstev ovČĜovaných stromĤ na základČ jejich prĤmČrné výšky 2
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Hodnocení potomstev ovČĜovaných stromĤ na základČ jejich prĤmČrné výšky 3
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Hodnocení potomstev ovČĜovaných stromĤ na základČ jejich prĤmČrné výšky 4
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Schéma pro klasifikaci potomstev

Hodnocení potomstev ovČĜovaných stromĤ na základČ jejich prĤmČrné výšky 5
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VýbČrový strom þ. 1602 (K 15 ) roste na lokalitČ Jevanské údolí
ŠLP Kostelec nad ýernými lesy
Ve vČku 141 let dosáhl výšky 43 m, výþetního prĤmČru 73 cm a objemu kmene 7,0 m³.
PatĜí mezi nejkvalitnČjší smrky a i jeho potomstvo se vyznaþuje rychlým rĤstem.
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Z HISTORIE
RATAJÍ NAD SÁZAVOU
Vlastimil Lutrýn
Letošní vycházka do lesĤ ýeské republiky, spravovaných Lesní správou v KácovČ, zaþíná
v Ratajích nad Sázavou a smČĜuje k zajímavému objektu na vrchu StaĜechov s kótou 472
m.n.m., tzv. kamennému stolu. TakĜka pĜesnČ pĜed sto lety, totiž 10.7.1905, uspoĜádala tehdejší
ýeská lesnická jednota podobnou akci v rámci svého sjezdu a pĜi té pĜíležitosti byl jmenovaný
kamenný stĤl postaven. Je proto jistČ užiteþné seznámit úþastníky letošní akce (a nejen je) jak
s východištČm, tedy s obcí Rataje nad Sázavou, tak i s „vycházkou ýeské lesnické jednoty v r.
1905 do lesĤ panujícího knížete z LichtensteinĤ v Rataji Hrazené nad Sázavou“ jak byla pĜed
sto lety tato událost plným názvem uvedena.
Rataje nad Sázavou jsou þasto nazývány perlou Posázaví, protože na šĖĤĜe všech kouzelných posázavských lokalit se stkví jako perla. Je to pĜedevším pro jejich výjimeþnou polohu na skalním ostrohu
mezi údolím Ĝeky Sázavy a jejího pravostranného pĜítoku Živého potoka. Zástavba tohoto nároþného
terénu se uskuteþnila v prĤbČhu dlouhého þasu na nČkolika výškových úrovních ode dna obou údolí na
kótČ 293 m k hornímu konci obce o cca 100 m výše. Pohled na obec pĜedevším od jihu pĜipomíná
uspoĜádání lidových betlémĤ. Zaujmou nás tĜi stavební dominanty, tj. gotický hrad Pirkštejn, ranČ
barokní zámek s renesanþním jižním kĜídlem a stejnČ starý kostel sv. Matouše Evangelisty. Na Ĝece
byly vystavČny dva mlýny, z nichž jeden, pĜebudovaný na hydroelektrárnu, využívá vodní energii
dodnes. Další mlýn byl na Živém potoce. Ke kouzlu lokality pĜispívá i podkovovitý meandr Ĝeky Sázavy, proĢatý na nejužším místČ železniþním tunelem. Na tuto partii se zalesnČnými vrchy na levém
bĜehu Ĝeky je nezapomenutelný pohled z ratajské Vyhlídky.
Název obce Rataje poukazuje na staroþeské, respektive staroslovanské „ratati“, tj. orati,, odtud rataj,
tj. v podstatČ poddaný oráþ, zemČdČlec. Vzhledem k tomu, že obce tohoto jména jsou v ýechách tĜi
a na MoravČ další dvČ, upĜesnily naše Rataje svĤj název od 14. do 19. stol. po zĜícení hradeb na „Hrazené“. Po výstavbČ železnice v roce 1900 – 1901 však pĜešly na „civilnČjší“ dodatek „nad Sázavou“.
Historie Rataj je bohatá a pomČrnČ dlouhá. I když první písemní zmínky se objevují až ve 12. stol.,
archeologické nálezy svČdþí o jejich osídlení již mnohem dĜíve. PĜi stavbČ silnice pod zámkem byl
odkryt hĜbitov, urþený odborníky na konec 10. stol. TakĜka na stejném místČ pak byly pozdČji zjištČny
základy románského kostelíka. NamístČ nynČjšího zámku stál pĤvodnČ hrad (nebo tvrz), jehož gotické
þásti byly zachovány ve sklepení zámku. Vzhledem k existenci románského kostelíka pĜed dnešním
zámkem (kostely se tehdy stavČly v souvislosti s hrady nebo tvrzemi), lze usuzovat na to, že zbytky
gotického hradu mČly své pĜedchĤdce i v dobČ románské a že osídlení Rataj od konce 10. století bylo
nepĜetržité.
První zlatá doba ratajské historie nastala za Jana Lucemburského, kdy se Rataje dostaly do majetku
známého mocnáĜe 14. století JindĜicha z Lipé, který tu však zĜejmČ nepobýval. Teprve jeho potomci tu
svoje sídlo vybudovali. Starý „hoĜejší“ hrad byl po požáru dosti zpustlý a proto si pĜíslušníci tohoto
rodu postavili hrad nový, který nazvali Pirkštejn. SouþasnČ obehnali tehdejší zástavbu Rataj mezi
dvČma hrady hradbami se þtyĜmi obrannými vČžemi. Odtud tedy název Rataje Hrazené. Nezbytným
doplĖkem výstavby byl i nový gotický koste již na místČ kostela dnešního, zasvČcený rovnČž sv. Matoušovi Evangelistovi. NejvýznaþnČjším þlenem rodu pánĤ z Lipé, pokus sídlili na Ratajích, byl þelný
pĜedstavitel umírnČných husitĤ, nejvyšší hofmistr a mincmistr, hejtman kraje KouĜimského a hejtman
východoþeského landfrídu Hynek Ptáþník z Pirkštejna. Ten zasahoval mocnČ do událostí druhé fáze
husitských válek. Zúþastnil se m.j. bitvy u Lipan na stranČ Panské jednoty (po jeho boku i jeho mladistvý poruþenec, pozdČjší král JiĜí PodČbradský). Jeho pĜedþasnou smrtí v roce 1444 vymĜela ratajská
vČtev rodu pánĤ z Lipé. Je pohĜben v ratajském kostele.
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Z následných zmatkĤ se Rataje vzpamatovaly až v 16. století, kdy zde sídlily tĜi generace rodu rytíĜĤ
Malešických z ýernožic. V jejich dobČ byly Rataje povýšeny na mČsteþko (pozdČji upadlo
v zapomenutí), získaly svĤj dosud používaný znak (otevĜená hradební brána, na níž je ze znaku Malešických pĜevzatý þtyĜikrát toþený had) a na troskách hoĜejšího hradu se zaþal stavČt renesanþní zámek,
tj. dnešní jižní kĜídlo, kde sídlí dnes obecní úĜad. Na tuto dobu upomíná v kostele i náhrobní kámen
Malešických .
Pak nastaly opČt neveselé doby vþetnČ tĜicetileté války, kdy byly Rataje zpustošeny m.j. i selským
povstáním. K novému rozkvČtu dospČly až poté, co panství zakoupil v polovinČ 17. století významný
rod Talmberský, jehož tzv. ratajská vČtev zde i sídlila. Hrad Pirkštejn ani renesanþní torzo zámku nevyhovovaly. Noví majitelé proto povolali z Itálie stavitele Andrease de Quarda, který do roku 1675
postavil na zbytcích horního hradu a s použitím renesanþního kĜídla z 16. století dnešní ranČ barokní
zámek. Stejná osobnost pak navrhla úplnou pĜestavbu dosavadního kostela, nebo spíše jeho novostavbu, která byla dokonþena a vysvČcena v roce 1691.
Poþátkem 18. století se Talmberkové dostali do finanþní tísnČ a byli nuceni ratajské panství vþetnČ
zámku prodat. Novými majiteli se stala hrabata (pozdČji knížata) Kinských z Vchýnic a Tetova. Na ty
zde zĤstala památka v podobČ vnitĜního zaĜízení kostela, úpravy hradu Pirkštejna na faru a zĜízení
pivovaru pĜed zámkem (zanikl v r. 1884) se zajímavým pĜívodem vody, který je dosud funkþní a slouží obci. Po nich se panství dostalo do držení mocného rodu Lichtensteinského. Ti z ratajského zámku
spravovali rozsáhlé majetky zemČdČlské a hlavnČ lesní. Tato éra skonþila pozemkovou reformou po
roce 1918, kdy byly zemČdČlské pozemky þásteþnČ pĜidČleny místním zemČdČlcĤm a zĜízeny tzv.
zbytkové statky. Lesy byly pĜidČleny novČ vzniklému spolku Budoucnost v KolínČ a z jejich výtČžku
byla þásteþnČ financována ýeskoslovenská strana sociálnČ demokratická. Zámek sice zĤstal v majetku
LichtensteinĤ, avšak byl jim po ztrátČ polí a lesĤ spíše pĜítČží. Toho využilo tehdejší vedení obce
a v roce 1933 zámek i s pĜilehlým lesem pod cenou koupilo. Umístilo zde všechny obecní instituce
vþetnČ vytoužené mČšĢanské školy.
V roce 1856 bylo poprvé zvoleno obecní zastupitelstvo a od té doby možno sledovat již moderní vývoj Rataj až do souþasné doby. Tento vývoj šel pĜes peripetie obou svČtových válek, nČmeckou okupaci a komunistickou vládu až po souþasný stav. Polnosti se opČt vrátily do soukromých rukou, kdežto
pĜevážná vČtšina zĤstala v majetku státu. Na hospodáĜský vývoj Rataj mČla znaþný vliv i výstavba
místní železnice Kolín – ýerþany – Kácov v roce 1900 – 1901. Na jedné stranČ znamenala pĜístup pro
velké množství letníc hostĤ a turistĤ, na stranČ druhé však pĜispČla i k vylidnČní obce smČrem do mČst.
Vycházka ýeské lesnické jednoty v roce 1905 je pČknČ dokumentována v 7. a 8. þísle roþníku 1905
þasopis ýeský háj a lovČna. Vycházka byla souþástí tĜídenního sjezdu této organizace, který se konal
ve dnech 9. – 11. 7. 1905 v KolínČ. První den se odbývalo nČkolik slavnostních akcí v KolínČ, druhý
den byla ona „vycházka do lesĤ panujícího knížete z LichtensteinĤ v Rataji Hrazené (sic!) nad Sázavou“, závČreþný den byl vČnován valné schĤzi a generálnímu shromáždČní ýeské lesnické jednoty.
Celá událost byla pojata velice slavnostnČ a velkoryse. Uvedený þasopis pĜedem seznámil úþastníky
s dČjinami Kolína a Rataj. PĜedstavil i zajímavý výþet lichtensteinského majetku v echách. Ten obnášel 36.783,37 ha, z toho 19.473,32 ha lesní pĤdy. Majetek, Ĝízený z Rataj, pĜedstavoval cca 10 %
a Rataje byly velikostí na þtvrtém místČ ze sedmi panství. Po celé akci þasopis o ní dĤkladnČ referoval,
m.j. doslova pĜevzal všechny slavnostní projevy a vyjmenoval vznešené úþastníky z Ĝad šlechty.
Vlastní akci v Ratajích byl vČnován tedy druhý den, tj. 10.7.1905. Zúþastnilo se pĜesnČ 424 þlenĤ
Jednoty a cca 150 hostĤ. Z Kolína byl po nedávno dostavČné trati vypraven zvláštní vlak. S úþastníky
jela i známá Kmochova kapela, která doprovázela úþastníky celý den. O osobní úþasti Františka Kmocha se však þlánek nezmiĖuje. Vlak zastavil nejprve v tzv. Ratajské oboĜe pĜed zastávkou Mirošovice
u jednoho z kamenných památníþkĤ þtyĜicátého výroþí panování knížete Jana Dobrotivého
z LichtensteinĤ, které byly postaveny k této pĜíležitosti porĤznu na vyznaþených místech tČchto lesĤ –
v okolí Rataj þtyĜi. Jedná se o veliký hlazený kámen, na kterém je vytesán nápis chybnou latinou
a bezvadnou þeštinou, pĜipomínající toto výroþí, ke kterému byly v roce 1898 postaveny a souþasnČ
v okolí vysázeno 58 dubĤ. O deset let pozdČji byly osazeny dodatkové tabulky, pĜipomínající padesáté
výroþí. Je zajímavé, že zde chybí nČmþina, pĜestože lichtensteinští úĜedníci byli pĜevážnČ NČmci. Zastávka sestávala z fanfár u slavnostní brány, projevĤ vysokých úþastníkĤ, odborného výkladu o stavu
okolních lesĤ a „první snídanČ“.
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Vlak pak dovezl úþastníky o nČco dále k potoku Hubertka, odkud je to nejblíže k cíli na StaĜechovČ.
I zde byla slavnostní brána a byly podávány naložené václavky. PČšky pak všichni došli i s kapelou na
StaĜechov, kde byl již postaven kamenný stĤl, byly upraveny terasy a emblém z lesnického náĜadí.
Samotný stĤl sestává ze þtyĜ noh (profil 20 x 45 cm, výška 170 cm) a z kamenné desky 200 x 260 cm,
materiál je amfibolická bĜidlice, v místČ zvaná „modrák“. Na jedné z noh vlevo je þeský nápis ýeská
lesnická jednota 10. 7. 1905, vpravo pak nČmecky Boehm. Forstverein 10. 7. 1905. V roce 2001 byly
nápisy obnoveny. Po obþerstvení pro 1.000 osob (þtyĜi sleþny podávaly kvČtiny, pohlednice
a doutníky) následovaly další vzletné projevy a vítání zahraniþních hostĤ. Tak napĜ. lesníci z pruského
Slezska odpovídali pokĜikem Horido !. Úþastníky pak ale zastihla letní bouĜe, ve které však došli
v pohodČ až do ratajského zámku. Zámek si prohlédli a odebrali se na ratajské nádraží, odkud se svým
zvláštním vlakem vrátili do Kolína. PĜedtím všichni Ĝeþníci vyjádĜili radost nad zdaĜilým prĤbČhem
vycházky.
Po této akci nám na StaĜechovČ zĤstala památka ve formČ kamenného stolu. Je zajímavé, že
v ratajské obecní kronice není o této události zmínka a není ani zaznamenána úþast ratajského starosty
nebo jiného zástupce obecní samosprávy. PomČry k pĜedstavitelĤm panství zĜejmČ nebyly pĜíliš vĜelé.
Ke kamennému stolu vede od silnice Rataje – Podveky tzv. vyhlídková respektive exkurzní cesta,
která byla v rove 2000 Lesní správou v KácovČ velice pČknČ upravena a opatĜena þtyĜmi dĤkladnými
laviþkami. V cíli je pak pod tĜíškou dĜevČný stĤl se dvČma lavicemi. Cesta mČĜí 2.000 m a pĜekonává
výškový rozdíl 135 m. Když okolní lesy pĜipadly spolku Budoucnost Kolín, vybudoval si jeden ze
zakládajících þlenĤ, poslanec Koudelka, pĜi této cestČ srub. Poslanec Koudelka zahynul
v koncentraþním táboĜe za okupace a srub byl nejprve poškozen sovČtskými vojsky v roce 1945 a následnČ spontánnČ rozebrán. Kamenný stĤl však stojí nepoškozen dodnes a byl vkusnČ upraven Lesní
správou.
Je vdČþným cílem nenároþných vycházek z Rataj.

Kontaktní adresa:
JUDr. Vlastislav Lutrýn - kronikáĜ a letopisec
Rataje nad Sázavou
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VZPOMÍNKY VYSLOUŽILÉHO
LESNÍKA Z POSÁZAVÍ
ZdenČk Rys
V dobČ mého nástupu (r. 1962) bylo již v þeském lesnictví pĜekonáno období specializace, kdy ve
stejném okrsku lesa operovaly dva specializované podniky – tČžební a pČstební. Ukázalo se, že
tato duplicita nemá v našich podmínkách opodstatnČní a vede jen k Ĝevnivosti mez tČmi, kteĜí by
spolu mČli spolupracovat. TČžební specialisté mČli jako producenti koneþného zisku z lesa totiž
trochu lepší platy...
V dobČ mého prvního nástupu na místo technika polesí již byly oba podniky opČt spojeny. Nástupní
plat jsem mČl 1.200,- Kþ mČsíþnČ.
Ve vedení lesních závodĤ a podnikĤ byli vesmČs dČlniþtí Ĝeditelé, ale jejich zástupci (hlavní inženýĜi) byli vČtšinou vzdČlaní stĜedoškoláci nebo vysokoškoláci, a tak toto vedení nemuselo být vždy špatné. Záleželo hodnČ na tom, jak tato dvojice spolupracovala nebo soupeĜila.
Okolo roku 1960 – 1965 se na nČkterých místech stále ještČ zalesĖovaly katastrofální holiny po suchu z roku 1947. V pČstebních pracích zápasil zdravý selský rozum lesníkĤ s "pokrokovými miþurinskými" názory. Podle sovČtských názorĤ mČly být lesní sazenice mladé „platické“ a sázely se do tzv.
hnízd (plošky 50 x 50 cm). Vedlo to nČkdy k velikým ztrátám. Také se prosazovaly velmi husté spony
sazenic - sm – 10 tisíc ks/ ha, bo – 20 tisíc ks/ ha, dub – 15 tis. ks/ ha.
S pracovními silami pro pČstební þinnost byla potíž. ZamČstnávali se cikáni, party ze Slovenska, brigády ze škol.
ŠkolkaĜství bylo roztroušené a lesní závody byly v podstatČ samozásobitelé sazenicemi.
V tČžební þinnosti se všechny práce dČlaly v podstatČ ruþním náĜadím: sekera, pila obloukovka, kapr
(bĜichatka). OjedinČle se používaly þeské oboumužné pily MP-50 (vážily 40 kg), nČkdy se provádČlo
„pĜedkacování“ to znamenalo, že parta dČlníkĤ smČrovČ nakácela þást paseky a jiní dČlníci pak ruþnČ
odvČtvovali, krátili na urþené sortimenty a kulatina se vČtšinou ruþnČ odkorĖovala.
Pokud se nČkde vyskytoval kĤrovec, tak se odkornČná kĤra ještČ vydatnČ sypala pĜípravky na bázi
DDT nebo HCH. Sloužily k tomu i ruþní pĜístroje „Pulvis“.
PĜibližování dĜeva se dČlo pĜevážnČ koĖmi a univerzálními traktory. Na nČ byly pozdČji montovány
i navijáky. Odvoz dĜeva zabezpeþovaly témČĜ výhradnČ vozy PRAGA V3S s ruþními pozdČji strojními
navijáky.
Mezi roky 1965 – 1970 se k nám dostaly první motorové pily. PĜevážnČ STIHL a HOMELITE. To se
již zaþala zásadnČ mČnit struktura tČžebních dČlníkĤ. Muselo jít o pracovníky vzdČlatelné a hlavnČ
v trvalém pracovním pomČru.
Aþkoli naše dĜíví bylo stále pĜedmČtem exportu, na mechanizmy ze západu bylo vždy málo deviz.
Proto se vývojem lesnické mechanizace zabývala rĤzná výzkumná a specializovaná pracovištČ. NČkdy
se zdaĜila, nČkdy s nevalnými výsledky.
Mezi zdaĜilé výrobky lze poþítat rĤzné navijáky pro pĜibližování a odvoz dĜeva, speciální kolový
traktor, sázecí stroje, pĤdní frézy pro pĜípravu pĤdy, potahové vozy, vozy na pĜepravu koní, drtiþe
klestu. Z mechanizmĤ pro lesní školky se osvČdþily jen nČkteré a spíše se musely dovážet..
NovČ a na svČtové úrovni byl mezi lety 1970 – 1975 vybudován semenáĜský závod v Týništi nad Orlicí, který funguje dodnes a slouží všem vlastníkĤm lesa.
Nedostatek pracovních sil v pČstební þinnosti se kromČ pokusĤ o mechanizaci po roce 1980 Ĝešil nasazením vietnamských pracovníkĤ a pracovnic. Toto nasazení je prapĤvodem dnešního stavu VietnamcĤ u nás. Péþe o nČ byla velmi nároþná.
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Také zavádČní chemie z dovozu do pČstebních prací (školky, pĜíprava pĤdy pĜed zalesnČním, ochrana kultur atd.) byla dĤsledkem snahy o úsporu pracovních sil.
Pouze pĜípravky na ochranu kultur proti okusu a loupání zvČĜí byly od poþátku v letech 1955 dodnes
pĜevážnČ z domácí výroby – Spolana Neratovice.
Okolo roku 1975 a dále zaþalo období intenzivního budování velkoškolek (50 – 100 ha školkaĜských
ploch na jednom místČ). Budování tČchto gigantĤ bylo opČt vedeno snahou ušetĜit pracovní síly a zajistit dostatek sazenic pro Krušné a Jizerské hory postižené emisemi. Na druhé stranČ soustĜedČní
školkaĜského provozu vedlo k nutnosti organizovat dlouhé pĜepravy sazenic a vybudovat dlouhodobé
sklady – snČžné jámy v místČ použití. PĜesto se ztráty po zalesĖování zvČtšily.
JeštČ pĜed pĜíchodem sametové revoluce byly zavedeny do lesního provozu nČkteré harvestory a
zejména hydraulické ruky, ale vesmČs z dovozu.
Trvalou nutností a velkým pomocníkem lesních hospodáĜĤ jsou lesní hospodáĜské plány a v novČjší
dobČ i osnovy. NaštČstí jsou zpracovány pro všechny lesy již 50 let a jejich kontinuita nebyla pĜerušena ani sametovou revolucí a zmČnou vlastnických vztahĤ.
Návrat ke kapitalismu, tržní ekonomika, kuponová privatizace, zmČna organizace státních lesĤ, zmČna vlastnických vztahĤ zasáhly lesnický stav velmi. ýasto navodily základní existenþní nejistoty nebo
naopak umožnily rozvoj podnikání a bohatnutí jednotlivcĤ a spoleþností. Ze zákona restituce a náhrady za zhoršení stavu lesa velmi nahrávají restituentĤm.
Na konci 20. století se lesní hospodáĜství potýkalo s Ĝadou kalamit biotických a abiotických. Byly to
vrcholové snČhové kalamity, letní vČtrné bouĜe, mniška, ploskohĜbetka smrková, kĤrovec, sucho, povodnČ, kouĜové škody, obaleþ modĜínový. Dá se však Ĝíci, že kontinuita ve vývoji lesa a trvale udržitelný zdroj dĜeva se podaĜilo s velkým úsilím a místy z dotací státu udržet.
K lesnímu hospodáĜství neodmyslitelnČ patĜí i zvČĜ. Po celou dobu socialismu bylo možno sledovat
trvale stoupající stavy þerné zvČĜe a snižování stavĤ zvČĜe drobné. Vliv nato mČla i chemizace a zcelování polí.
Z prostĜedkĤ na rozvoj myslivosti byl podporován umČlý chov bažanta - bohužel, ke škodČ kvality
této zvČĜe. Tato snaha padla s pádem socialismu a zbyly jen nČkteré dobĜe organizované provozy (KonopištČ, Židlochovice) zamČĜené pĜevážnČ na prodej odstĜelu cizincĤm.
PodobnČ chov spárkaté zvČĜe byl a do znaþné míry zĤstal dobrým vývozním artiklem, ale také pĜedmČtem úplatkĤ a tzv. „socialistických pozorností“. Vedlo to vždy k nadmČrným stavĤm této zvČĜe
a k velkým nákladĤm pĜi obnovČ a výchovČ lesa. Teprve poslední léta pĜinesla pod tlakem ekonomiky
nČkde tlak na snížení stavĤ a škod zvČĜí.
Jedním opatĜením ke snížení škod bylo také budování zimních pĜikrmovacích obĤrek – zejména
v horských oblastech (okolo r. 1980).
Samostatnou kapitolou by mohla být péþe státních lesĤ a jim podĜízených stavebních závodĤ o lesní
cesty, budování svážnic, úpravu a údržbu koryt tokĤ. Po sametové revoluci se z tČchto kapacit staly
soukromé podniky a pokraþují dál v této þinnosti.
Každé období mČlo své hlavní problémy a priority a nČkdy to bylo dáno i nápady odborníkĤ z ministerstva, protože vše bylo Ĝízeno centrálnČ.

Kontaktní adresa:
Ing. ZdenČk Rys
Benešov
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STABILITA ALOCHTONNÍHO SMRKU
A JEHO PRODUKýNÍ POTENCIÁL
VE SMÍŠENÝCH POROSTECH
CHLUMNÍCH OBLASTÍ
Petr Kantor

Úvod
Usnesením vlády ýeské republiky þ. 53 ze dne 13. ledna 2003 byl pĜijat Národní lesnický program.
Jeho strategickou prioritou je obhospodaĜování lesĤ podle zásad trvale udržitelného hospodaĜení.
Nezastupitelným posláním programu je dále rozvoj produkþních a mimoprodukþních funkcí lesa
i udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémĤ.
Tyto priority jsou zejména v chlumních oblastech ovlivnČny, resp. ohroženy souþasnou antropickou
zátČží i nejistotou vývoje klimatu v pĜíštích decenniích. Diskutovaná je zde zejména otázka zastoupení
naší nejrozšíĜenČjší a hospodáĜsky nejvýznamnČjší dĜeviny - smrku (ŠindeláĜ 1994, 1996; Míchal
1995; Buriánek 1994; Poleno 1996; Beran 1994; Chalupa 1997; Kantor a kol. 2002).
PĜíspČvkem do této odborné lesnické diskuse s mimoĜádným celospoleþenským dopadem mohou být
i výsledky a poznatky prezentované v pĜedkládané studii. V ní je hodnocen produkþní potenciál, postavení a stabilita alochtonního smrku ve smíšených porostech v oblasti Školního lesního podniku
MasarykĤv les KĜtiny. Tyto porosty jsou souþástí série výzkumných ploch ve smíšených porostech,
které byly založeny v letech 1958 až 1967 pod vedením prof. M. Vyskota pracovníky tehdejší Katedry
pČstČní lesĤ Lesnické fakulty Vysoké školy zemČdČlské v BrnČ. Poþátkem 90. let se staly tyto plochy
základem rozsáhlého výzkumného projektu, jehož náplĖ i strategické cíle jsou zĜejmé z jeho názvu
„Stabilita a produkce smíšených lesních porostĤ v antropicky zmČnČných podmínkách pahorkatin jako
podklad pro návrh cílové skladby dĜevin“.

Souhrn získaných poznatkĤ
Metodické pĜístupy
Jak již bylo naznaþeno, projekt je postaven na vyhodnocení série peþlivČ založených a pravidelnČ
dendrometricky inventarizovaných trvalých výzkumných ploch v 11 smíšených porostech 2. a 3. lesního vegetaþního stupnČ.
V podstatČ se jedná o klasické série trvalých probírkových výzkumných ploch, jejichž smyslem bylo
sledovat vývoj porostu vþetnČ produkce pĜi srovnání podúrovĖových a úrovĖových probírek
s kontrolními parcelami bez zásahĤ. Z hlediska zamČĜení projektu bude mimoĜádnČ cenné zejména
vyhodnocení vývojových Ĝad kontrolních ploch, které jsou od doby založení pokusĤ ponechány bez
úmyslných probírkových zásahĤ.
Kontrolní dílce tvoĜí tak jako probírkové dílce série dílþích ploch zpravidla o rozmČrech 20 x 20 metrĤ. Celková plocha kontrolní þásti þiní pĜi pČti- až osminásobném opakování 0,20 až 0,32 ha.
V dobČ založení ploch byly všechny stromy (tj. 2500 až 4500 jedincĤ.ha-1) oþíslovány, zamČĜeny do
situaþních plánĤ, vþ. zákresu horizontálních korunových projekcí. V roce založení a následnČ každých
5 let je u každého jedince mČĜena jeho výška (s pĜesností na 0,5 m), výþetní tloušĢka (kĜížovČ s pĜes-
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ností 0,1 cm), výška nasazení, délka a šíĜka horizontálního prĤmČtu koruny a každý strom je hodnocen podle specifické klasifikaþní stupnice.
Veškeré odumĜelé stromy byly rovnČž komplexnČ promČĜeny a v létech inventarizace prĤbČžnČ vytČženy.
S ohledem na již uvedenou preciznost založení ploch a nepĜerušenou dlouhou Ĝadu pravidelných pČtiletých mČĜení lze z této mimoĜádnČ cenné základní banky dat retrospektivnČ hodnotit otázky základního i aplikovaného výzkumu.
Strategickým výstupem Ĝešeného úkolu však bude upĜesnČní a pĜedložení variantních návrhĤ výhledové cílové skladby dĜevin v nejvýznamnČjších stanovištních podmínkách chlumních oblastí. KonkrétnČ se jedná o kyselá a živná stanovištČ 2. až 4. vegetaþního stupnČ, jejichž výmČra þiní 903 000 ha,
což je více než 37 % lesĤ ýR.
V tomto sdČlení jsou pĜedstaveny údaje o postavení smrku ve tĜech smíšených porostech, které jsou
ponechány pĜirozenému vývoji bez úmyslných tČžebních zásahĤ. Porosty jsou oznaþeny podle charakteru, který mČly na poþátku sledování.

Charakteristika smíšených porostĤ se smrkem
Porost A – smrkový porost s pĜimísenou borovicí
Je v evidenþním oznaþení porostem 469 C7 na polesí Vranov ŠLP KĜtiny. Porost je situován na mírném sklonu do 5o k severu. Podle pĜevažujícího lesního typu 2S2 byl zaĜazen do hospodáĜského souboru 221 (resp. 231). Porost vznikl jako monokultura umČlou obnovou smrku na holé seþi v r. 1925.
Kultura se pĜirozenČ samovolnČ doplnila boþním náletem semen borovice a modĜínu. PodobnČ
i vtroušené listnaté dĜeviny pochází vesmČs z pĜirozené obnovy. V roce založení výzkumných ploch
(1958) byl porost charakterizován jako 33letá jednotlivČ smíšená, tloušĢkovČ i výškovČ výraznČ rozrĤznČná smrková tyþovina s pĜimísenou borovicí a s vtroušeným modĜínem a listnáþi (dub, habr, osika, bĜíza).
Porost B – smíšený smrkobukový porost
Je situován na polesí Vranov ŠLP KĜtiny pod evidenþním oznaþením 23E6. Porost byl založen po
smýcení pĤvodních, vesmČs buko-jedlových porostĤ v polovinČ 30. let 20. století. UmČlá obnova výsadba pĜevážnČ smrkových sazenic byla v období vzniku nového porostu pĜirozenČ doplnČna pomístným jednotlivým, hlouþkovitým až skupinkovitým zmlazením dalších dĜevin, zejména buku.
Prvých dvacet let byl porost ponechán víceménČ pĜirozenému vývoji, odstraĖovaly se z nČj zejména
odumĜelé stromy. Porost je situován na mírném východním až jihovýchodním svahu v nadmoĜské
výšce 470 m. Na podloží brnČnské vyvĜeliny – biotického granodioritu se vytvoĜily pĤdy typu kambizemČ typické – subtyp mezotrofní. Typologicky pĜísluší porost do lesního typu 2B2. V dobČ založení
výzkumných ploch v roce 1960 mČl porost 24 let, byl pČstebnČ zanedbaný, tloušĢkovČ i výškovČ výraznČ diferencovaný. V druhovém složení dominoval smrk s pĜimíšeným bukem a dalšími vtroušenými dĜevinami (borovice, modĜín, dub, habr, bĜíza).
Porost C – smíšený porost smrku, borovice, jedle, modĜínu a buku
Je v evidenþním oznaþení porostem 113A6 na polesí Olomuþany ŠLP KĜtiny. Leží v nadmoĜské
výšce 400 m na plošinČ s mírným sklonem do 5° k jihu až jihozápadu. Podle pĜevažujícího lesního
typu 3K3 - kyselé dubové buþiny bikové byl zaĜazen do hospodáĜského souboru 421 (resp. 431). Porost vznikl pĜirozenou obnovou pČti dĜevin -smrku, jedle, borovice, modĜínu a buku v letech 1928 až
1933, tedy v prĤbČhu velmi krátké obnovní doby. Prvých 30 let byl ponechán víceménČ pĜirozenému
vývoji s nČkolika mírnými podúrovĖovými zásahy, které se soustĜedily zejména na odstranČní odumĜelých stromĤ. V r. 1961, v dobČ založení výzkumných ploch byl i tento jednotlivČ smíšený porost
výraznČ tloušĢkovČ a výškovČ diferencovaný, pĜiþemž smrk, jedle, borovice a modĜín zde mČly témČĜ
rovnocenné postavení.
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RĤst, vývoj a stabilita smrku ve smíšených porostech
Porost A - smrkový porost s pĜímČsí borovice
V þasové ĜadČ hodnocených 42 let (1958 – 2000) klesla poþáteþní hustota porostu z takĜka 2400 stromĤ na 616 stromĤ.ha-1 (celková mortalita 74 % - viz tab. 1). Zatímco úhyn borovice se pohyboval na
úrovni pĜirozeného vývoje (mortalita v prĤbČhu celého posuzovaného období pouze 38 %), úmrtnost
smrku zde byla extrémnČ vysoká - více než 88 %). Borovice odumírala zejména v podúrovni, kdežto
ve smrku odumíraly bČžnČ i stromy úrovĖové a od roku 1990 i stromy nadúrovĖové. Bude-li tento
trend pokraþovat, lze oþekávat naprostý rozpad smrkové složky porostu v prĤbČhu pĜíštích 10 až 15
let, tedy ještČ pĜed dosažením mýtného vČku.

Tabulka 1: Dendrometrická data kontrolního dílce porostu 469C7 v letech 1958 a 2000
Poþet
DĜevina

stromĤ
(ks.ha-1)

PrĤmČrný strom
h
(m)

d1,3
(cm)

Výþetní

v
(m3)

Zásoba
(m3.ha-1)

ZakmenČní

Zastoupení
(%)

16,901
12,714
1,306
0,251
0,470
0,559
0,007

111,2
92,0
9,1
1,4
1,7
3,5
0,0

0,59
0,38
0,05
0,01
0,02
0,04
0,00

53,9
34,9
4,3
1,0
2,1
3,8
0,0

32,208

218,9

1,09

100,0

9,233
25,293
2,515
0,482
1,172

116,9
309,4
35,3
5,3
6,5

0,21
0,57
0,06
0,02
0,05

23,4
62,6
6,9
1,8
5,3

38,695

473,4

0,91

100,0

základna
(m2.ha-1)

1958 - 33 let
Smrk
Borovice
ModĜín
Dub
Habr
Osika
BĜíza

1659
478
94
28
88
41
3

Celkem

2391

11,8
15,3
13,9
12,6
11,4
13,6
10,0

10,8
17,8
12,9
10,3
8,0
13,1
5,5

0,067
0,192
0,097
0,050
0,020
0,086
0,009

2000 - 75 let
Smrk
Borovice
ModĜín
Dub
Habr

197
297
50
16
56

Celkem

616

24,1
27,5
26,7
22,3
15,8

23,7
32,3
24,5
19,1
15,9

0,594
1,042
0,705
0,339
0,116

Vtroušené dĜeviny, zejména modĜín, ale i listnáþe dub a habr si v prĤbČhu experimentálního šetĜení
své postavení nejen udržely, ale vesmČs i zlepšily (viz tab. 1). Z vývoje základních dendrometrických
a taxaþních veliþin je zĜejmá pĜirozená pĜemČna smrkového porostu s pĜímČsí borovice na porost borový se stále se zmenšujícím podílem smrku. NapĜ. kruhová výþetní základna borovice se z pĤvodní
hodnoty 12,7 m2.ha-1 v roce 1958 za 42 let zdvojnásobila (25,3 m2.ha-1), kdežto u smrku klesla témČĜ
na poloviþní hodnotu (ze 16,9 m2.ha-1 na 9,2 m2. ha-1 – viz tab. 1).
PodobnČ pĤvodní celková zásoba hlavního porostu ve vČku 33 let v roce 1958 – 219 m3.ha-1 vzrostla
za 42 let na více než dvojnásobek – 473 m3.ha-1 (viz tab. 1) prakticky pouze v dĤsledku pĜírĤstu borovice (z 92 m3.ha-1 v roce 1958 na 309 m3.ha-1 v roce 2000). MimoĜádnČ vysoká mortalita smrku naopak zcela eliminovala rozdíl jeho zásoby na poþátku experimentu a pĜi posledním mČĜení (viz tab. 1).
Postavení smrku v porostu A
V období mezi 33 a 75 lety vČku porostu došlo k dramatickému úhynu smrku, pĤvodnČ dominantní
dĜeviny. Z 1659 jedincĤ na ha pĜežilo jen 197, ale i ty jsou vesmČs napadeny houbovými patogeny,
takže existuje reálný pĜedpoklad, že mýtného vČku se zde nedožije žádný, popĜ. pouze nČkolik málo
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smrkĤ. Tento vývoj potvrdil naprostou nevhodnost zakládání a pČstování smrkových monokultur, resp.
porostĤ s dominantním zastoupením smrku v bukodubovém a dubobukovém lesním vegetaþním stupni.
Posuzovaný kulturní lesní ekosystém se pĜi extrémním ústupu smrku nerozpadl pouze proto, že úlohu nosné hlavní dĜeviny pĜevzala pĤvodnČ jednotlivČ vtroušená, pozdČji pĜimíšená borovice
z pĜirozené obnovy. Nezanedbatelné bylo i zlepšující se postavení vtroušených dĜevin, zejména modĜínu, ale i dubu a podúrovĖového habru. MimoĜádnČ dĤležitá je skuteþnost, že zpoþátku nevýznamný
podíl jednotlivČ pĜimíšených a vtroušených dĜevin mĤže zajistit existenci, popĜ. i produkci a stabilitu
lesních ekosystémĤ.
Porost B – smíšený smrkobukový porost
ZnaþnČ vysoká hustota porostu ve 24 letech, v dobČ založení experimentu (4630 stromĤ.ha-1) dokumentuje minimální pČstební péþi ve fázi mlazin a tyþkovin, kdy byly zĜejmČ odstraĖovány pouze odumĜelé stromy.
Tabulka 2: Dendrometrická data kontrolního dílce porostu 23E6 v letech 1960 a 2001
Poþet
DĜevina

stromĤ
(ks.ha-1)

PrĤmČrný strom
h
(m)

d1,3
(cm)

Výþetní

v
(m3)

Zastoupení
Zásoba
ZakmenČní
základna
3
-1
(%)
(m .ha )
(m2.ha-1)

1961- 30 let
Smrk
Borovice
ModĜín
Buk
Dub
Habr
BĜíza

2675
75
150
1090
290
340
10

Celkem

4630

8,5
9,6
9,0
6,8
6,4
5,5
11,4

8,6
14,3
9,1
4,6
4,9
2,2
14,4

0,032
0,086
0,033
0,007
0,007
0,002
0,095

18,273
1,348
1,141
2,400
0,723
0,166
0,180

86,2
6,5
4,9
8,1
2,2
0,6
1,0

0,76
0,05
0,05
0,14
0,04
0,01
0,01

71,2
4,9
4,9
13,3
3,7
1,2
0,8

24,231

109,4

1,06

100,0

27,667
0,912
2,359
10,078
1,379
0,762

370,0
10,8
34,3
119,6
16,9
8,7

0,61
0,02
0,06
0,35
0,05
0,02

55,5
1,9
5,3
31,3
4,1
1,9

43,157

560,3

1,11

100,0

2001 - 70 let
Smrk
Borovice
ModĜín
Buk
Dub
BĜíza

525
15
50
275
35
10

Celkem

910

25,9
26,6
27,2
21,5
24,5
28,0

25,1
27,4
23,9
19,2
22,3
31,1

0,705
0,720
0,687
0,435
0,483
0,865

PĜirozeným vývojem a v dĤsledku konkurenþních vztahĤ hustota porostu prĤbČžnČ klesala a pĜi poslední inventarizaci v roce 2001 ve vČku 65 let bylo v pĜepoþtu evidováno na kontrolní ploše 910
stromĤ.ha-1 (tab. 2). Celková mortalita tak za 41 let dosáhla 80 %, pĜiþemž pokles hustoty porostu byl
vyrovnaný v prĤbČhu celé þasové Ĝady. Za zajímavé lze považovat zjištČní, že pĜirozená mortalita
alochtonního smrku (cca 80 %) byla jen nevýraznČ nižší než mortalita autochtonního buku (cca 75 %).
V daném smrkobukovém porostu byl zaznamenán nárĤst kruhové výþetní základny z 24,2 m2.ha-1
ve vČku 24 let o takĜka 80 % na 43,2 m2.ha-1 ve vČku 65 let. PĜitom základna smrku se v tomto období zvČtšila z 18,3 m2.ha-1 na 27,7 m2.ha-1 (nárĤst o 9,4 m2.ha-1, tj. o 51 %), buku z 2,4 m2.ha-1 na
10,1 m2.ha-1 (nárĤst o 7,7 m2.ha-1, tj. o 320 %) - viz tab. 2.
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DiametrálnČ rozdílné vstupní postavení obou dĜevin sice neumožĖuje srovnávat relativní data, pĜesto
je zĜejmé, že buk lze v dané smČsi hodnotit jako mimoĜádnČ plastickou dĜevinu s výraznČ vysokým
produkþním potenciálem. Z vtroušených dĜevin si udržel své postavení s pravidelným nárĤstem výþetní základny ještČ modĜín.
PĤvodní zásoba experimentálního porostu – 109 m3.ha-1 vzrostla za 41 let celkem 5,1krát na 560 m3
(viz tab. 4, 6). Jak bylo uvedeno v metodice, tyto údaje se týkají v zásadČ hlavního porostu, není zde
zapoþítána zásoba odumĜelých a následnČ vytČžených stromĤ.
Periodický objemový pĜírĤst hlavního porostu kulminoval ve vČku 31 až 35 let, ale i pĜi posledních
inventarizacích v letech 1996 a 2001 dosáhl vysoké hodnoty - 12,8 m3.ha-1.rok-1.
TČžištČ produkce je v daném porostu postaveno na produkci smrku, která zde vzrostla z 86 m3.ha-1
v roce 1960 na 370 m3.ha-1 o 41 let pozdČji. Tyto hodnoty jsou významnČ doplnČny dynamickým nárĤstem zásoby buku (8 m3.ha-1 v roce 1960, ale 120 m3.ha-1!! v roce 2001). Z vtroušených dĜevin se
v základní smrkobukové smČsi prosazuje zejména modĜín (viz tab. 2).

Postavení smrku v porostu B
Analýza rĤstu a vývoje posuzovaného jednotlivČ až skupinkovitČ smíšeného smrkobukového porostu
potvrdila jeho vysoký produkþní potenciál i pĜimČĜenou míru stability. Toto významné konstatování se
opírá jednak o konstantní nárĤst základních produkþních parametrĤ (kruhová výþetní základna, zásoba), trvale plné zakmenČní i pĜirozenou míru mortality potlaþené a konkurence neschopné porostní
složky.
V prĤbČhu 41 let se v tomto porostu bez úmyslných probírkových zásahĤ snížilo zastoupení smrku
z 71 % na 56 %, naopak zastoupení buku vzrostlo z 13 % na 31 %. Souþasné úrovĖové a nadúrovĖové
postavení smrku v daném porostu, jeho zdravotní stav i vývoj v posledních letech naznaþují, že posuzovaný lesní ekosystém je na daném stanovišti ve vČku 65 let stabilizovaný a plní všechny své funkce.
Porost C – smíšený porost smrku, borovice, jedle, modĜínu a buku
Vedle nČkolika pĜedržených borových výstavkĤ pĜežívala v dobČ založení ploch na kontrolních dílcích v hluboké podúrovni i Ĝada smrkĤ, jedlí i bukĤ, které nedosahovaly tehdy stanovených vstupních
parametrĤ (d1,3 >4 cm; h >4 m). VČtšina z nich bČhem dalšího vývoje porostu odumĜela a nebyla tedy
nikdy evidována. Pokud ale nČkteré z tČchto stromĤ pĜežily v konkurenþním boji a dosáhly pĜi pČtiletých revizních mČĜeních výþetní tloušĢku 4 cm, byly vždy novČ zaĜazeny do databáze kontrolní þásti.
V prĤbČhu hodnocených 40 let (1961 až 2001) klesla v dĤsledku pĜirozeného vývoje poþáteþní hustota porostu z 2356 na 884 stromĤ.ha-1 (celková mortalita 62 %) – tab. 3.
Znaþná úmrtnost byla zaznamenána u svČtlomilné borovice - za 40 let celkem 76 %. Naproti tomu
modĜín, dĜevina s obdobnými nároky na svČtlo, vykazoval v absolutních i relativních hodnotách úbytek podstatnČ menší.
Specifické postavení zaujímá v daném porostu buk. Výrazný nárĤst jeho zastoupení z pĤvodnČ nepodstatné pĜímČsi až na 148 stromĤ.ha-1 (7 %) pĜi posledním šetĜení v roce 2001 byl podmínČn jeho
schopností pĜežívat v hluboké podúrovni v konkurenci jehliþnanĤ a postupnČ dorĤstat do vstupních
hodnot taxaþních parametrĤ.
Smrk prokázal v posuzované smČsi až neoþekávanou životnost. Zejména mezi 30. a 50. rokem vČku
se pohybovala jeho mortalita vesmČs výraznČ níže než u ostatních jehliþnanĤ. V roce 1961 sice „startoval“ za borovicí a jedlí až ze 3. pozice, nicménČ již po 10 letech zde byl smrk nejþetnČjší dĜevinou a
rozdíly poþtu stromĤ mezi ním a ostatními jehliþnany se pĜi každé inventarizaci vesmČs zvyšovaly.
PĜi poslední revizi zde bylo evidováno v pĜepoþtu na ha 288 smrkĤ, 152 jedlí, 184 borovic, 96 modĜínĤ a 148 bukĤ.
ZĜejmČ nejobjektivnČjším kritériem hodnocení produkþní schopnosti jednotlivých dĜevin ve smíšených porostech vyvíjejících se pĜirozenČ, bez úmyslných tČžebních zásahĤ, je kruhová výþetní základna. To platí zejména pro dĜeviny s ĜádovČ srovnatelnými startovními hodnotami. I z tohoto pohledu
vykazuje mezi hodnocenými jehliþnany nejpĜíznivČjší parametry smrk, u nČhož vzrostla poþáteþní
výþetní základna 4,03 m2 z roku 1961 3krát na 12,93m2 v roce 2001 (tab. 3).
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Tabulka 3: Dendrometrická data kontrolního dílce porostu 113A6 v letech 1961 a 2001
Poþet
DĜevina

stromĤ
(ks.ha-1)

PrĤmČrný strom
h
(m)

d1,3
(cm)

v
(m3)

Výþetní

Zásoba
(m3.ha-1)

ZakmenČní

Zastoupení
(%)

4,031
5,816
5,966
1,516
0,192
3,489

19,8
31,0
25,7
6,5
0,9
33,2

0,18
0,24
0,25
0,06
0,01
0,12

21,0
28,0
29,0
7,0
2,0
14,0

21,010

117,1

0,86

100,0

12,926
8,997
10,683
4,591
1,444
3,253

159,6
111,8
118,2
65,2
12,0
40,2

0,33
0,22
0,25
0,12
0,07
0,07

31,0
20,8
23,6
11,2
6,6
6,8

41,894

507,0

1,06

100,0

základna
(m2.ha-1)

1961- 30 let
Smrk
Jedle
Borovice
ModĜín
Buk
Bor. výst.

560
736
764
232
40
24

Celkem

2356

8,2
7,9
9,2
8,8
8,5
19,7

8,7
8,9
9,3
8,6
6,9
42,9

0,035
0,042
0,034
0,028
0,023
1,381

2001 - 70 let
Smrk
Jedle
Borovice
ModĜín
Buk
Bor. výst.

288
152
184
96
148
16

Celkem

884

20,4
19,7
25,0
25,9
10,2
26,2

21,5
23,8
26,6
23,6
9,1
50,8

0,554
0,735
0,642
0,679
0,081
2,510

Z tabulky 3 lze vyþíst i údaje o zásobČ hlavního porostu v roce 1961 a pĜi posledním šetĜení v roce
2001. Znaþnou dynamiku hmotového pĜírĤstu vykazoval v posuzované smČsi dĜevin opČt smrk. Zatímco v roce 1961 se s necelými 20 m3 podílel na celkové zásobČ porostu 17 %, v roce 2001 již mČl
jednoznaþnČ nejvČtší objem (160 m3) i podíl na celkové zásobČ (28 %).
Postavení smrku v porostu C
V prĤbČhu þasové Ĝady 40 let (od r. 1961 do r. 2001) vykazoval smrk zcela neþekanČ ve spoleþnosti
jedle, borovice, modĜínu a buku nejen nejdynamiþtČjší produkþní parametry (nejvyšší nárĤst výþetní
kruhové základny i hmoty), ale mezi jehliþnany i nejnižší mortalitu. PĤvodní zastoupení 21 % se zvýšilo na 31 % a smrk je hlavní dĜevinou posuzovaného smíšeného porostu. Jeho souþasné postavení zde
pĜesvČdþivČ ilustruje tab. 3.
PĜitom se v daném pĜípadČ jedná prokazatelnČ o alochtonní smrk, rostoucí na tomto stanovišti (soubor lesních typĤ 3K, 400 m n.m.) ve 2., pĜíp. 3. generaci. Navíc je tato oblast Školního lesního podniku KĜtiny v posledních 20 letech charakterizována extrémnČ nízkou nabídkou srážek (ve vegetaþních
obdobích porostní srážky v prĤmČru pouze 252 mm!!).
ZávČr - Návrh na uplatnČní výsledkĤ v realizaþní sféĜe
Poznatky o postavení smrku ve tĜech porostech na stanovištích pahorkatin ŠLP KĜtiny, kde smrk není pĤvodní dĜevinou naznaþily, že nelze generalizovat a paušálnČ pĜenášet pČstební doporuþení ani
v rámci stejných, popĜ. podobných pĜírodních podmínek. Vedle stanovištČ budou totiž vždy ovlivĖovat
rozhodnutí pČstitele konkrétní podmínky každého lesního porostu (vČková, druhová a prostorová
skladba, zakmenČní, stupeĖ zabuĜenČní, zdravotní stav atp.).
Naše výsledky pĜinesly tyto pĜedbČžné, ale významné poznatky, které lze shrnout do následujících
základních bodĤ:
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Smrkové monokultury jsou na nepĤvodních stanovištích pahorkatin prokazatelnČ a zcela
jednoznaþnČ natolik nestabilní, že nejsou schopny plnit své produkþní ani mimoprodukþní
poslání. Nejen monokultury, ale i porosty s dominantním podílem smrku se zde mohou
s vysokou pravdČpodobností zcela rozpadnout ještČ pĜed dosažením mýtného vČku, pokud
v nich nejsou v dostateþném poþtu a v pĜimČĜeném rozestupu zastoupeny ekologicky stabilnČjší dĜeviny.
SoubČžnČ ale bylo na našich výzkumných plochách potvrzeno, že nelze „a priori“ a kategoricky zcela vylouþit smrk z cílové druhové skladby na kyselých i živných stanovištích
chlumních oblastí jako produkþnČ významnou pĜimíšenou dĜevinu. JednoznaþnČ se doporuþuje jednotlivá forma smíšení a na základČ principu „pĜedbČžné opatrnosti“ by zde nemČl
v žádném porostu pĜesáhnout podíl zastoupení smrku 30 až 40 %.
Na vČtšinČ stanovišĢ 2. a 3. lesního vegetaþního stupnČ byla potvrzena mimoĜádnČ vysoká
životnost, stabilita i produkþní schopnost buku. Buk se zde ve vČtšinČ smíšených porostĤ
projevil jako nosná listnatá dĜevina cílové druhové skladby. V obecné poloze má zde jeho
zastoupení široké rozpČtí hodnot (20 až 80 %); v jednotlivých pĜípadech bude zpravidla závislé na stanovištních podmínkách a konkrétních porostních pomČrech.
Z pČstebního hlediska lze koneþnČ považovat za velmi významné zjištČní, podle nČhož ani
dramatický úhyn dominantní dĜeviny nemusí nutnČ znamenat rozpad celého porostu, pokud
jsou zastoupeny jednotlivČ rozmístČné vtroušené dĜeviny. PĜitom podíl pĜímČsi nemusí být
nijak výrazný (cca 20 % stromĤ ve vČku 30 – 40 let, pĜi hustotČ cca 3000 až 3500 stromĤ ×
ha-1).
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O KRÁSNÝCH A PAMÁTNÝCH
STROMECH DOLNÍHO POSÁZAVÍ
Pavel Kyzlík
Sázava - jediná velká Ĝeka od pramene až k ústí, jejíž okolí bylo vždy þeské (proto jakoby naschvál protékala NČmeckým Brodem, od roku 1945 Havlíþkovým Brodem) mČĜí od Žćáru nad
Sázavou k ústí 208 km. Rataje nad Sázavou, kdy nyní stojíme, jsou na Ĝíþním kilometru 68, tedy
na SázavČ dolní.
V okolí, t.j v okresech Kutná Hora, Benešov a Kolín, se nachází mnoho významných stromĤ; alespoĖ o nČkterých:
x ýejkovický dub (k.ú. ýeský Šternberk, okr. Benešov); obvod 731 cm, výška 31,5 m, stáĜí
150 let roste solitérnČ v louce na levém bĜehu Sázavy asi 1,5 km nad ý. Šternberkem. Je to
mohutný dvoják ve velmi dobrém zdravotním stavu; prožil už mnohou povodeĖ na Ĝece
a patĜí k nejkrásnČjším stromĤm Benešovska. Zajímavá je i neobvyklá oboustranná buková
alej vedoucí na luþní nivu od ýejkovic,
x Dub v ýejkovicích (k.ú. ýejkovice u Zbýšova, okr. Kutná Hora) 28 km východnČ od Ratají
n. S.; 740/20/400; (tabulka u stromu však uvádí rok zasazení 1470, tedy 530 let). Strom je
nízko dČlený dvoják s šíĜkou koruny 20 m, je ošetĜený a zdravotní stav je pĜimČĜený stáĜí.
Roste solitérnČ na SZ okraji obce u polní cesty a louky. V blízkém ZbýšovČ na hrázi rybníka
je skupina pČti památných dubĤ s obvody nad 500 cm a nČkolika sty lety starými,
x Javor mléþ v Horce (k.ú. Horka II, okr. Kutná Hora) 18 km od Ratají n. S.; má data 530 /
20/220 a patĜí mezi nejvČtší jedince svého druhu v ýR. Roste ve východní þásti obce za
zámkem v bývalém parku pod cestu v zanedbaném zarostlém okolí, takže jeho mohutnost
nevyniká. 1 km jižnČ po modré turistické znaþce roste ve dvoĜe bývalé hájovny þ.p. 19 památná lípa velkolistá (570/25/300) zdáli viditelná, ošetĜená, s pravidelnou korunou. Od lípy,
kterou znal syn lesníka z další myslivny hudební skladatel ZdenČk Fibich, je krásný rozhled
do Posázaví,
x Javor klen v Želivci (k.ú. Želivec, okr. Kutná Hora)roste v západní þásti u ohrady zemČdČlského dvora; má data 440/30/200 a je zdravý. Želivec je 3 km SV od Zruþe,
x 2 lípy malolisté (k.ú. ChabeĜice, okr. Kutná Hora) rostou u silnice Zruþ n. S. – ChabeĜice u
kapliþky. Mají rozmČry 230 a 350/22/250 let,
x Lípa malolistá (k.ú. ChabeĜice, okr. Kutná Hora) u silnice ve smČru ke Kácovu u kĜížku; má
parametry 510/30/350,
x Jasan ztepilý ve Vraždových Lhoticích (okr. Benešov); vpravo pĜi vstupu do zemČdČlského areálu roste mimoĜádný solitérní fotogenický jasan, jeden z nejvČtších a nejhezþích u nás
s obvodem 644 cm ! výškou 18 m a vČkem 400 let,
x Lípa malolistá (k.ú. Soutice, okr. Benešov) s mírami 560/20/250. Roste na rozcestí silnice
do ýernýše a cesty proti soše sv. Anny,
x Smrk ztepilý (k.ú. DrahĖovice, okr. Benešov) má 335/31/150 a nachází se v boþním údolí
prvního pravostranného pĜítoku KĜešického potoka,
x Douglaska tisolistá na Komorním Hrádku (okr. Benešov) pĜes své vynikající rozmČry
410/44/150 není vyhlášen jako památný; roste v zámeckém parku Komorní Hrádek
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v samostatné þásti, oddČlený procházející silnicí. Další 2 nevyhlášené douglasky jsou u Vlašimi – Loreta u revírny LýR a mají obvody 440 a 410 cm,
Buk lesní þervenolistý Soutice v zámeckém parku (okr. Benešov), roste u budovy zanedbaného zámku a má údaje 553/21/200,
Zajímavé jsou i vzdálenČjší stromy, týkající se také dnešního tématu Posázavské smrky:
TČptínské smrky (k.ú. TČptín, okr. Praha východ); skupina 31 smrku, z nichž nejvČtší má
rozmČry 513/58/200. Rostou na pravém bĜehu hluboko zaĜíznutého údolí Kamenického potoka – pravobĜežního pĜítoku Sázavy v nadmoĜské výšce 350 m. Výška koruny je 45 m, šíĜka
koruny 14m,
PČnþický smrk, (k.ú Jevany, okr. Kolín); 300/35/175. Roste v n.m. výšce 370m na levém
bĜehu Jevanského potoka poblíž hájovny PČnþice. Vitální strom v okraji porostu má živé
vČtve nasazeny ve výšce 9 m. V tČsné blízkosti stromu je NPR VodČradské buþiny

PĜi systematickém šetĜení LýR k zjišĢování významných stromĤ (nevyhlášených za památné) na
lesních pozemcích byla u LS Kácov popsána mimoĜádná babyka s obvodem kmene 441 cm (druhá
nejvČtší v ýR), která je u hájovny v DomašínČ u Vlašimi (okr. Benešov).
Další významné stromy u LS Kácov jsou (obvod v cm/výška/stáĜí):
x smrk ztepilý 332/28/135 zvaný „ U Lomu“ v k.ú. Vlašim,
x „ 370/40/188 zvaný „Král“ v k.ú. RoztČž obora „Švadlenka“,
x „ 327/37/150 zvaný „U jezevce“, k.ú. Zdebuzeves ,
x „ 325/35/140 zvaný „EšnerĤv“ v k.ú. PsáĜe,
x buk lesní 402/30/140 v k.ú. PsáĜe v místČ „ TĜi šraĖky“,
NechĢ dlouho rostou v þeském kraji významné a památné stromy!

Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Kyzlík
ýeská lesnická spoleþnost
Praha
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ýeská lesnická spoleþnost, Novotného lávka 5, Praha 1
Lesy ýeské republiky, s.p., Lesní správa Kácov, Nová 308, 285 09 Kácov

PċSTOVÁNÍ SMRKU
V NIŽŠÍCH A STěEDNÍCH POLOHÁCH
Exkurze do lesĤ v Ratajích nad Sázavou po 100 letech
Exkurzní prĤvodce
_______________________________________________________________________

ÚVOD
Vycházka ýeské lesnické jednoty se uskuteþnila pĜe sto lety v r. 1905 do lesĤ panujícího knížete
z LichtenštejnĤ v Rataji Hrazené nad Sázavou dne 10. þervence 1905. Vycházka byla spojena s 57.
valnou hromadou ýeské lesnické jednoty v KolínČ. Jednalo se o akci mimoĜádného lesnického a
spoleþenského rozsahu.
Úþastníci cestovali spoleþnČ vlakem z Kolína pĜes UhlíĜské Janovice a dále na Rataje nad Sázavou.
První zastávka se uskuteþnila na 34. km v revíru Obory, druhá zastávka na okraji revíru Mirošovice
v blízkosti Rataj Nad Sázavou.
ÚþastníkĤm pochĤzky bylo v jednotlivých porostech zejména presentováno:
založení smíšeniny smrku, borovice a modĜínu v trojúhelníkovém sponu, zdárnČ rostoucí modĜín
vtroušený do smrkového porostu, naznaþení a provedení vysoké probírky, seþ oddČlovací, zavedení
výstavkového hospodáĜství, stav smíšeniny v mýtném stáĜí, škody snČhovým polomem, škody bleskem, žír hmyzu (pilatka), zeleno a þervenoplodý smrk, škody zpĤsobené václavkou, svČtelný pĜírĤstek, škody zpĤsobené ponravami, pĜípravné podzimní práce pro jarní zalesnČní, modĜínové a sosnové vČtruvzdorné stČny, výstraha pĜed užíváním modĜínu k doplĖování starších smrkových kultur, pĜirozené zmlazení pod ochrannou dĜevinou atd.
Dnešní exkurze na souþasném revíru Ostašov Lesní správy Kácov se trasou a zastávkami
v maximální možné míĜe pĜibližuje zastávkám pĜed sto lety a dále respektuje umístČní pamČtních
kamenĤ a kamenného stolce v kompexu tzv. „StaĜechova“.
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1. ZASTÁVKA
Komplex lesa zv. „ Obora“, kĜižovatka silnic mezi obcemi Mirošovice, StaĖkovice, Ostašov.
Místo 1. zastávky pĜi exkurzi v r. 1905, pamČtní kámen. Lesní oddČlení 252 nadm. výška 452 m.
Porost 252 B1a: ZajištČná buková kultura, dva pruhy o celkové ploše 0,46 ha. SLT 40, HS 477,
zalesnČno v r. 1997 v rámci zajištČní podílu MZD pĜi obnovČ. Oploceno dĜevČnou oplocenkou, již
zlikvidována. Škody myšovitými hlodavci. Diskuze k zpĤsobu pĜimíšení – velikos prvku, podsadba x holá plocha
Porost 252 B2: Smrková tyþkovina, plocha 2,28 ha, SLT 40, HS 471, vČk 24 let. Sm 95 %, AVB
28, BO 5 %, AVB 26. ProĜezávka v r. 2004. Diskuse k intenzitČ výchovných zásahĤ.
Porost 252 B12a : zbytek SM kmenoviny, plocha 0,90 ha, SLT 4O, HS 471, vČk 120 let, zakmenČní (B) 12. SM 96 %, AVB 26. Zásoba 564 m3/ha. TČžební procento 88 %, pĜedpokládá se domýcení do konce decennia. Ukázka dČdictví po pĜedcích.

2. ZASTÁVKA
SmČr Mirošovice a dále po lesní cestČ k hájence Makolusky. Po trase dvČ dílþí zastávky v odd.
262 a 263. PamČtní kámen u hájenky Makolusky. Nadm. výška 390 – 440 m.
Porost 262 A16: Porost SM, genetická klasifikace kat. A. Plocha 1,13 ha, SLT 3 F, HS 411. VČk
156, B 8. SM 90 %, AVB 28. Zásoba 492 m3/ha, prĤm. hmotnatost SM 1,77 m3, MD 2,20 m3.
PĜedpoklad domýcení 100 % do konce decenia. Ukázka pĜestárlého porostu kat. A.
Porost 262 E16: Porost SM, genetetická klasifikace kat. A. Plocha 1,09 ha, SLT 3 K, HS 431, vČk
161, B 7, SM 85 %, prĤm. hmotnatost 1,63 m3. PĜedpoklad domýcení do konce decenia.
V porostu výbČrový strom SM þ. 11772, výška 41 m, d1,3 124 cm.
Porost 263 B11: mýtnČ zralá kmenovina se SM, JD a BO. Plocha 7,25, SLT 3S, HS 451, vČk 111
let, B 7.

DĜevina
SM
JD
BO
x

x

% AVB d1,3 hmotnatost m3
43
30
38
1,55
44
28
34
1,34
12
24
33
0,96

Zásoba 414 m3/ha. TČžební procento (TP) 88 %. V r. 2003 vytČženo 120 m3, v r. 2004 55 m3, vše
MNT živelná. V r. 11/2004 postĜik ostružiny Roundup 6 lt/ha. PĜirozená obnova SM, pĜirozená
obnova JD – v porostu oplocenky s náletem JD na ploše 1,64 ha.
Porost 263 D10: smrková kmenovina s pĜímČsí BO, JD, Bě a MD. PĜirozená obnova JD. Plocha
5,25 ha, SLT 3S, HS 451, vČk 99 let, zásoba 504 m3/ha.
DĜevina % AVB d1,3 hmotnatost m3
63
30
32
1,14
SM
11
30
39
1,77
JD

x
x

TP 50 %, v r. 2003 a 2004 vytČženo 106 m3. Mýtní úmyslná tČžba pĜedpoklad v r. 2007.
V porostu oploceno 0,77 ha náletu JD.
Oplocení v obou porostech (schematicky prostor s 13 oplocenkami vyznaþen na mapce) je provádČno postupnČ od r. 1996.
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Diskuse k dalšímu postupu obnovy, režim svČtla, buĜeĖ – ostružina, kontrola oplocenek – škody
zvČĜí.
V sousedství uvedených porostĤ oploceno v porostu 263 E10 dalších 0,77 ha náletu jedle.
U hájenky Makolusky zastávka u pamČtního kamene.

3. ZASTÁVKA
Od hájenky Makolusky smČrem na silnici Kácov – UhlíĜské Janovice smČrem na Nechybu, za
Nechybou vpravo na lesní cestu „Hubertka“, po Hubertce na konec „ k toþnČ“. Místo druhé vlakové zastávky pĜi pochĤzce v r. 1905. Nadm. výška 370 – 400 m.
OddČlení 269 – kalamitní plocha po boĜivém vČtru v listopadu 2002, vytČženo v r. 2003, zalesnČno 2004.
Porost 269 A9: kalamitní plocha 2,22 ha, 971 m3. Plocha porostu celkem 4,82 ha, SLT 3S, HS
451, B 8. SM 95 %, JD 5 %. AVB SM 32, JD 30. Hmotnatost SM 1,27 m3.
ZalesnČní JV 1320 ks, DB 1320 ks, SM 4950 ks. Oploceno 0,22 ha, ostatní ochrana Morsuvin.
Ochrana proti buĜeni na þásti plochy Roundup. Klest zlikvidován drcením v r. 2003.
Porost 269 D9: kalamitní plocha 2,65 ha, 1240 m3. Plocha porostu 6,55 ha, SLT 4O, HS 471, vČk
95 let. SM 88 % ( hmotnatost 1,34 m3), dále KL, BO, JD, LP, MD. PĜímČs zpevĖujících dĜevin
nehrála žádnou roli. ZalesnČní : PO SM 0,13 ha, dále SM 6500 ks, DB 1640 ks, KL 2100 ks.
Oplocení 0,20 ha drátČné, 0,51 ha dĜevČné, ostatní nátČr Morsuvin. Rok 2004 – ožínání po celé
ploše, 2005 aplikace Roundup jaro pruhovČ. Ukázky obnovy porostu na kalamitních holinách
zpĤsobených vČtrem.
Ukázka dokladuje menší stabilitu porostĤ proti škodám vČtrem.

4. ZASTÁVKA
Po „Hubertce“ cca 1200 m zpČt, doprava po cestČ „Umrlþí“ stoupáním ke „ Kamennému stolu“.
Hlavní zastávka pĜi pochĤzce v r. 1905, kóta 480 m nad m.
Porost 268 A12 pĜevážnČ SM kmenovina, nadm. výška 410 – 480 m, plocha 9,58 ha, SLT 3 S ,
HS 451, B 7, vČk 116 let – jedna ze založených „smíšenin“!

x
DĜevina
% AVB d1,3 hmotnatost m3
71
32
36
1,51
SM
10
30
39
1,92
JD
8
32
40
1,88
BO
7
26
38
1,38
MD
atd. BK, DG
x
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Zásoba 452 m3, pĜi plném zakmenČní 646 m3.
VytČženo: 2001 26 m3 (MN) , 2002 1250 m3 (MÚ), 2003 163 m3 (MN), 2004 206 m3, z toho 160
m3 kĤrovec.
TČžební procento dle LHP 100 %, s ohledem na stav kultur bude obtížnČ dosažitelné.
ZalesnČno v r. 2003 a 2004 celkem 3,49 ha , z toho SM 8880 ks, BK 7000 ks, JD 470 ks. Oploceno dĜevČnými oplocenkami 0,42 ha. Proti úporné buĜeni (ostružina) chemická ochrana Roundup
v r. 2004 a 2005.
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Diskuse: výborná produkce x vítr, hniloba, kĤrovec.
Ukázka dČdictví po pĜedcích a zároveĖ koncentovaná ukázka problémĤ – vítr, kĤrovec, buĜeĖ,
zvČĜ.

5. ZASTÁVKA
Od Kamenného stolu po cestČ „Exkurzní“ na okresní silnici Ježovice – Rataje, ke „Kapliþce“ nad
viaduktem.
Porost 272 B12, 370 – 420 m nad m., 4,87 ha, SLT 3 B, HS 451, B 8, zásoba 596 m3/ha, pĜi plném zakmenČní 745 m3/ha. TČžební procento 100 %.
DĜevina % AVB d1,3 hmotnatost m3
85
32
40
1,95
SM
10
30
39
1,92
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2,44
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TČžba v r. 2001 265 m3 (MÚ), 2002 . 2003 56 m3 (MN živ.), 2004 155 m3 (MN živ.), 2005 914
m3.
ZalesnČno 2002 0,62 ha, sm 1600 ks, BK 1760 ks, v r. 2005 na bČžné holinČ1,35 ha a holinČ
z r. 2004 0,19 ha – SM 5015 ks, BK 1500 ks.
Ochrana kultur proti zvČĜi – oplocení 0,22 ha dĜevo v r. 2002 a 0,21 ha drát v r. 2005.
Klest likvidována drcením, vzhledem k svažitosti (15 %) pomístnČ nedostateþná kvalita, ztráty na
zalesnČní suchem.
Porosty 272 A2a, 2,54 ha, 16 let
272 A2b, 2,98 ha, 21 let, SLT 3B, HS 451, B 10, zastoupení SM 75 %, ost. BK, MD, OS
Založené semenné porosty SM.
ProĜezávky provedeny v r. 2001, zásah do konce decenia opakovat

Po této poslední ukázce bude proveden závČr exkurze.
Následuje rozchod a cesta smČr Rataje.

44

