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ŠlechtČní tĜešnČ ptaþí v EvropČ
a v ýeské republice
Martin Hajnala
Jaroslav Kobliha
TĜešeĖ ptaþí patĜí k tzv. ušlechtilým listnáþĤm, kterým je v souþasném období
v EvropČ vČnována velká pozornost (napĜ. Turok et al., 1996, 1998, 1999). Motivem
této pozornosti je na jedné stranČ snaha o zvyšování biodiverzity lesních ekosystémĤ
a na stranČ druhé získávání ekonomicky cenČného dĜeva, které vychází mimo jiné ze
snahy omezit dovoz dĜeva z tropických oblastí svČta. PĜitom je souþasnČ snaha
o udržení pĜirozených genových zdrojĤ tČchto lesních dĜevin. Pro pČstování kvalitní
dĜevní hmoty je nezbytnou nutností zajištČní dostateþného množství kvalitního reprodukþního materiálu, jehož hlavním zdrojem by se v budoucnu mČly stát právČ semenné sady.
1. ŠLECHTċNÍ TěEŠNċ PTAýÍ V EVROPċ
1.1. Semenné sady tĜešnČ ptaþí
TĜešni ptaþí stejnČ jako dalším ušlechtilým listnáþĤm je v EvropČ vČnována pozornost pĜedevším v programu EUFORGEN. Nejrozsáhlejší šlechtitelské programy s tĜešní ptaþí jsou realizovány v NČmecku a Francii.
Dle Frankeho et al. (1988) byl v zemi Baden – WĦrttenberg založen v roce 1957 semenný
sad pĤvodnČ s použitím 150 roubovancĤ 13 klonĤ na rozloze 1,65 ha. Do roku 1983 byl rozšíĜen na 3,3 ha. Rouby byly použity na podnože P. avium a P. mahaleb. V roce 1988 se zde nacházelo 275 roubovancĤ 42 klonĤ z celé SRN. V letech 1974–1987 zde bylo získáno 4–529 kg
osiva roþnČ. V 1 kg bylo pĜibližnČ 4000 semen. Fruktifikace tĜešnČ je zde ohrožována pozdními
mrazy a dešĢovými srážkami v dobČ kvČtu.
V Hesenské oblasti v NČmecku byly od 80. let zakládány udržovací semenné sady. Jsou zamČĜeny pĜedevším na záchranu genových zdrojĤ lesních dĜevin, zamezení ztráty a degeneraci
jednotlivých druhĤ a také zvýšení genetické diverzity a adaptability reprodukþního materiálu.
Praktický výzkum tĜešnČ ptaþí a hrušnČ obecné probíhá zejména na ploše udržovacího semenného sadu založeného v bĜeznu roku 1997 v Hofheimu (Piper, 1998). V zachování genových
zdrojĤ in situ vykonali nČmeþtí kolegové velké množství práce. V roce 1996 bylo evidováno
34 vybraných porostĤ o celkové rozloze 19,6 ha a 1164 výbČrových stromĤ. V pĜípadČ opatĜení
ex situ dosáhli asi nejvČtšího rozsahu aktivit z úþastnických zemí programu EUFORGEN. Založili
48 porostĤ na ploše 39 ha, 17 semenných sadĤ s celkem 700 klony na rozloze 25 ha a další
4 sady s celkem 120 klony. V NČmecku je skladováno osivo o hmotnosti 200 kg a také pyl.
Dle Demesura (Turok et al., 1996) je tĜešeĖ ptaþí ve Francii jedním ze þtyĜ tzv. pilotních druhĤ v programu zachování genetických zdrojĤ (dále Fagus sylvatica, Abies alba a Ulmus sp.).
Genové zdroje divoké tĜešnČ jsou vážnČ ohroženy hlavnČ díky nekontrolovanému pĜenosu semen. 15 let byl tento druh sázen ve Francii ve velkém mČĜítku, ovšem reprodukþní materiál
pocházel z malého poþtu mateĜských stromĤ. Výzkumné instituce Francie (INRA a CEMAGREF)
se snaží postihnout diverzitu tohoto druhu. Cílem je lepší poznání genových zdrojĤ pomocí genetických markerĤ, zachování genových zdrojĤ in situ (pĜirozené porosty na severovýchodČ
a umČle založené porosty na zbylém území Francie), zachování genových zdrojĤ ex situ zahrnující semenné sady.
Dle Rotacha (Turok et al., 1996) je ve švýcarském lesním hospodáĜství nouze o kvalitní genové zdroje tĜešnČ ptaþí. Dle autora jsou dostateþnČ velké populace uspokojivé kvality extrémnČ vzácné. Jako neblahý dĤsledek této situace je dovoz více než 50% osiva. Cílem šlechtČní je získání semenných sadĤ produkujících osivo nejen vysoké genetické kvality, ale i vyšší
genetické diverzity, než jaká je u dostupného osiva v souþasném Švýcarsku.
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Ve stĜední EvropČ uvádí Barna (Turok et al., 1996), že do roku 1996 bylo v Maćarsku vybráno 180 stromĤ a založen 1 semenný sad. Dle MĦllera (Turok et al., 1996) byly v Rakousku
založeny 3 semenné sady s celkem 152 klony.
Dle Vriese (Turok et al., 1996) je dĜevo tĜešnČ v Nizozemí velmi cenČno, tĜešeĖ je však v této
zemi velmi vzácná. Byl zde založen 1 semenný sad.
Z italské výzkumné zprávy (Amprimo, 1994) vyplývá, že bylo založeno nČkolik lesních výsadeb a semenných sadĤ poblíž Novary v severní Itálii pro produkci vysoce cenČné dĜevní hmoty.
Výsadby se týkají nČkolika druhĤ cenných listnáþĤ (Noble Hardwoods), napĜ: tĜešnČ ptaþí, lísky, oĜešákĤ královských þi nČkolika druhĤ olší.
De Cuyper a Jacques (Turok et al., 1996) uvádČjí v Belgii in situ 2 porosty tĜešnČ pro sbČr
osiva a 121 výbČrových stromĤ, ex situ 2 semenné sady, 1 klonový archiv, 16 klonových testĤ
þi testĤ potomstev. Existuje zde riziko negativního ovlivnČní pĤvodních genových zdrojĤ divoké
tĜešnČ kulturními (lihovarnickými a kompotáĜskými) sortami. Znaþný je import osiva z nejrĤznČjších zemí, þasto z odlišných ekologických podmínek. TĜešeĖ ptaþí je v Belgii jednou z prioritních dĜevin, se kterou se v budoucnu poþítá pro tvorbu velmi cenné dĜevní hmoty, zejména
pro nábytkáĜský prĤmysl. V souþasnosti není v Belgii k dispozici dostateþné množství kvalitního
osiva. S ohledem na nízké produkþní kapacity zdrojĤ kvalitního reprodukþního materiálu se jeví
využití dalších šlechtitelských programĤ a strategií jako nezbytné (De Cuyper, 2006).
2.2. Klonové testy tĜešnČ ptaþí
Santi et al. (1998) provedli první hodnocení genetických parametrĤ a potenciálního zisku ze
selekce klonĤ tĜešnČ ptaþí v 7-letém klonovém testu o 33 klonech ve Francii. Sledované znaky
zahrnují výškové pĜírĤsty od 0 do 2 let a od 2 do 7 let po výsadbČ, tloušĢku, tvar kmene, poþet, úhel nasazení a tloušĢku vČtví, rozmČry listĤ a poþet žlázek, citlivost na mšice (Myrus cerasi) a Bluemeriellu jaapii. Druhý výškový pĜírĤst, tloušĢka, úhel vČtví a citlivost na Bluemeriellu byly znaky s nejvyšší heritabilitou (0,56; 0,70; 0,57; 0,83). Poþet a tloušĢka vČtví byly také
heritabilní, ale ne na zemČdČlských stanovištích (0,66 a 0,22). Druhý výškový pĜírĤst, tloušĢka
a poþet vČtví dosáhly vzájemné dobré genetické korelace a také dosáhly korelace s citlivostí na
Bluemeriellu. Ekovalenþní analýza interakce „site x clone“ ukázala pro každý znak vysoký podíl
klonĤ a stanovištČ byla slabČ interaktivní. PĜi mírné selekþní intenzitČ (1/4) byl dosažen genetický zisk 11% pro druhý výškový pĜírĤst a 13% pro tloušĢku. 6 klonĤ je nyní na certifikaþním
seznamu. Jsou to první klonové variety tĜešnČ ptaþí oficiálnČ uznané v EU.
Muranty et al. (1996) konstatovali, že mnoho šlechtitelských programĤ lesních dĜevin je nyní
založeno na klonových testech pro úþely selektování genotypĤ pro klonové hospodáĜství. AutoĜi
se dále zabývali optimálním poþtem rametĤ na klon ve dvou klonových testech. Data získali
v testu 32 klonĤ tĜešnČ ptaþí ve tĜech opakováních ve vČku 7 let a v testu 96 klonĤ hybridního
modĜínu bez opakování ve vČku 8 let. Studované charakteristiky byly výškové pĜírĤsty, tloušĢka, parametry vČtvení, kvalita dĜeva. Zjistili, že pro úþely klonového testování je postaþující
6 rametĤ v klonu.
Nejlepší jedinci selektováni v testu potomstev ze semenného sadu a rozmnoženi in vitro. Na
jaĜe 1988 byl založen klonový test se 16 klony, s použitím 2 komparativních klonĤ a semenáþkĤ ze semenného sadu jako kontrol. Na základČ výsledkĤ šetĜení na tvar kmene a rĤst bylo
ovČĜeno na vysokou kvalitu 12 klonĤ pro komerþní využití (Meiera – Dinkel et al., 1997).
Italský výzkum intenzivnČ studuje genetickou variabilitu tĜešnČ ptaþí s pomocí morfologických
a fenologických znakĤ a biochemických a molekulárních markerĤ (izoenzymy, RFLP, RAPD) pro
získání podkladĤ pro selekci (Turok et al., 1996). V roce 1996 mČli italští kolegové k dispozici
350 klonĤ tĜešnČ ptaþí z celé Itálie, 10 klonĤ z Francie a 10 klonĤ z Británie. K dispozici byly
i radiací modifikované klony. Celkem 150 klonĤ je testováno ve výsadbách. Od roku 1980 bylo
shromáždČno 225 výbČrových stromĤ v 10 regionech celé Itálie. Amprimo (1994) uvedl založení klonové výsadby tĜešnČ ptaþí pĤvodem z osmi fenotypovČ hodnotných stromĤ rozmnožených in vitro, 4 z Piedmontu a 4 z ostatních regionĤ Itálie. V této výsadbČ byly klony testovány
na rĤst.
3. ŠLECHTċNÍ TěEŠNċ PTAýÍ V ýR
V ýR se problematikou šlechtČní tĜešnČ ptaþí do nedávna zabývala pĜedevším ýížková (ýížková et al., 1999 a ýížková, 2000). V nedávné dobČ byly uskuteþnČny rĤzné šlechtitelské aktivity
s tĜešní ptaþí. Nejvíce se výzkumu šlechtČní tĜešnČ ptaþí vČnuje fakulta lesnická a environmen5

tální ýZU v Praze. NejvČtší objem práce pro šlechtČní tĜešnČ ptaþí zde byl dosud vykonán
v rámci Ĝešení šlechtitelské þásti projektu NAZV EP 7138 „ŠlechtČní a pČstování tĜešnČ ptaþí
(Prunus avium L.) v ýR“. Tento projekt probíhal v letech 1997 – 2000.
Obecným cílem Ĝešení projektu (Kobliha, Podrázský, 2001) bylo šlechtČní tĜešnČ ptaþí na vysokou produkci a jakost dĜeva pro obnovu lesa a zalesĖování nelesních pĤd. Tento cíl se mČl
realizovat založením šlechtitelského programu, spoþívajícím ve vytvoĜení základny reprodukþních výsadeb a ovČĜovacích testĤ. Dalšími cíli Ĝešení projektu bylo získání souboru poznatkĤ
o šlechtČní, množení, pČstování a ekologických funkcích tĜešnČ ptaþí.
3.1. Semenné sady tĜešnČ ptaþí
V letech 1998 – 2002 bylo v ýeské republice postupnČ založeno 8 semenných sadĤ, vČtšinou
v režii LesĤ ýeské republiky. O založení 2 semenných sadĤ (LS LýR Lužná a VLS Velichov) se
v roce 2002 zasloužil pĜímo prof. Kobliha, který zároveĖ založil 2 semenné sady druhé generace, srovnatelné v souþasnosti pouze se semennými sady druhé generace v NČmecku. Testy
potomstev ovČĜení roubovanci v obou semenných sadech jsou nČmeckého pĤvodu. Tyto semenné sady druhé generace (ŠLP Kostelec n. ý. l. a Lesy mČsta ProstČjov) byly založeny
v letech 1998 a 1999.
Mortalita v semenných sadech
Mortalita byla zaznamenána naposledy na konci vegetaþní sezóny 2004 a to v semenných sadech uvedených v tabulce pod následující kapitolou (Kvetení v semenných sadech). Je vidČt, že
procento uhynulých roubovancĤ nepĜekroþilo nikde 18% a ve vČtší míĜe se projevila mortalita
jen v semenném sadu Velichov a Vlþí Luka. Poþet uhynulých jedincĤ v þase pochopitelnČ narĤstá, ale nárĤst je nejvyšší v mladém vČku a postupnČ se snižuje. Lze proto do budoucna
oþekávat, že se již nijak výraznČ nezvýší.
Kvetení v semenných sadech a fruktifikace
V semenných sadech 2. generace na lokalitČ Truba (ŠLP Kostelec n. ý. lesy) a u LesĤ mČsta
ProstČjova a v semenných sadech 1. generace VLS Velichov, ýejkovka (LS LýR Lužná) a Vlþí
Luka (LS LýR TĜeboĖ) byla opakovanČ provádČna kontrola kvetení. Pro vyhodnocení intenzity
kvetení byly vylišeny kategorie: nekvete, kvete slabČ a kvete silnČ. Poslední kontrola probČhla
na jaĜe 2004. Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 1.
Tabulka 1
semenný
sad

poþet
jedincĤ

uhynulí

%

nekvete

%

kvete
slabČ

%

kvete
silnČ

%

Kostelec

155

8

5,2

42

28,6

41

27,9

64

43,5

ProstČjov

230

14

6,1

60

27,8

125

57,9

31

14,4

Velichov

251

43

17,1

178

85,6

14

6,7

16

7,7

Lužná

343

11

3,2

262

79,9

57

17,4

9

2,7

Vlþí Luka

210

37

17,6

86

49,7

60

34,7

27

15,6



1189

113

9,8

628

54,3

297

28,9

147

16,8

NejvČtší intenzitu kvetení vykazovali roubovanci v semenném sadu na Trubech (Kostelec),
následovaly semenný sad Vlþí Luka a ProstČjov. Procento kvetoucích jedincĤ se u mladých výsadeb postupnČ zvyšuje. Celkové množství jedincĤ v kategoriích slabČ kvetoucích a silnČ kvetoucích je pak závislé zejména na podmínkách poþasí v daném roce na dané lokalitČ a mĤže
rok od roku kolísat. V nejbližší budoucnosti je proto možné oþekávat snížení nekvetoucích roubovancĤ na úplné minimum a naopak zvýšení procentuálního zastoupení bohatČ kvetoucích
roubovancĤ.
Je nutné si uvČdomit, že právČ semenné sady 2. generace jsou ze všech nejstarší. Je proto
pochopitelné, že mají nejnižší procenta nekvetoucích roubovancĤ a zároveĖ vysoké procenta
silnČ kvetoucích roubovancĤ. Tento výsledek je v souladu také s tím, že právČ klony použité
pro založení obou semenných sadĤ 2. generace byly nejintenzivnČji šlechtČny, mimo jiné také
na dobrou produkci osiva. ObČ výše zmínČné skuteþnosti velmi dobĜe vysvČtlují procentuální
zastoupení jednotlivých kategorií kvetení u jednotlivých semenných sadĤ.
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V semenném sadu Velichov a v semenném sadu na Trubech se v roce 2004 objevili první jedinci nesoucí plody. Celkové množství plodících roubovancĤ (jakožto i poþet plodĤ zaznamenaných na tČchto roubovancích) byl ovšem tak nízký, že nemá dosud význam þinit jakékoliv závČry þi pĜedpoklady do budoucna.
Poškození mšicemi v semenných sadech
Toto poškození vzniká sáním mšice tĜešĖové (Myzus cerasi) na listech. Projevuje se hlavnČ na
vrcholcích výhonkĤ zkadeĜenými listy. Na jejich spodní stranČ i na výhoncích sají kolonie mšic.
Poškození bylo sledováno v rámci semenných sadĤ pouze v semenném sadu 2. generace na
Trubech v Kosteleci n. ý. lesy a bylo zaznamenáno v þervnu 2002, Ĝíjnu 2003 a koncem þervna
2004. Dle míry poškození mšicemi byli jedinci rozdČleni do tĜí kategorií: nepoškození, poškození slabČ a poškození silnČ. V roce 2004 byly vylišeny již jen 2 kategorie, a to nepoškození
a poškození roubovanci. RozdČlení bylo provedeno vizuálnČ, s pĜihlédnutím k vzrĤstu jedince
a celkové míĜe olistČní.
Na ŠLP v Kostelci n. ý. lesy bylo sledováno poškození mšicemi mimo semenný sad 2. generace paralelnČ i ve 2 klonových archivech, testu klonĤ a testu polosesterských potomstev tĜešnČ
ptaþí. V návaznosti na roky 2002 a 2003 lze vysledovat podobnost ve zmČnách procentuálních
zastoupení jednotlivých kategorií mezi výsadbami. Ve všech 5 výsadbách dochází postupnČ ke
snížení poþtu nepoškozených jedincĤ. Naopak dochází (také ve všech výsadbách) ke zvýšení
silnČ poškozených jedincĤ. Celkový rĤst zastoupení poškozených jedincĤ sáním mšicemi lze
vysvČtlit zvyšováním stáĜí výsadeb. Z kontrol uskuteþnČných v pĜedchozích letech vyplynula
závislost poškození mšicemi na stáĜí výsadby, lépe Ĝeþeno na celkové výšce jedincĤ. Již v roce
2001 bylo poškození výsadeb úmČrné jejich stáĜí a nebyla prokázána závislost na genetickém
pĤvodu jedincĤ.
Semenný sad Troubky (ProstČjov)
PĜi inventarizaci sadu, kterou provedl koncem þervna 2002 Ing. Funda z FLE ýZU v Praze
(Funda, 2003), se vzhledem k vČku výsadby zamČĜil pouze na zjištČní poþtu poškozených
a uhynulých jedincĤ. Z celkového poþtu 174 ks roubovancĤ zaznamenal úhyn u 19 jedincĤ
(11 %) a blíže nespecifikovanou míru poškození výhonĤ u dalších 19 % jedincĤ. Mšice v tomto
sadu nepĜedstavovaly prakticky žádné nebezpeþí, neboĢ napadeni byli pouze 2 roubovanci, a to
v minimální míĜe.
3.2. Klonové testy tĜešnČ ptaþí
Šestiletý klonový test tĜešnČ ptaþí z vegetativnČ namnoženého materiálu výbČrových stromĤ
(pĤvodem z jižních ýech) byl založen v letech 2000 – 2001 na 11 lokalitách, spadajících pod
3 lesní správy LýR (PelhĜimov, ýeský Krumlov a Kaplice) – viz. Tabulka 2. Pouze šest ploch,
z tČchto jedenácti, mohlo být hodnoceno z dĤvodu nedostateþné evidence nebo vysoké mortality. Klonový test má sloužit k ovČĜení genetické kvality výbČrových stromĤ. Shodné klony byly
použity pro založení mladých semenných sadĤ v letech 2000 a 2001.
Klony byly kontrolovány bČhem léta 2004. Hodnocena byla výška, tloušĢka, zdravotní stav
a mortalita. Pro hodnocení namČĜených dat byl použit jako základ lineární smíšený model. Prostorová analýza dat doplnČná autoregresní strukturou AR1 byla použita pro nalezení nejvhodnČjšího modelu, popisujícího reziduální rozptyl na jednotlivých plochách. Nalezení nejvhodnČjšího modelu pro každou hodnocenou lokalitu umožnila analýza variogramĤ a jejich postupné
vyhlazování (Gilmour et al., 1999, 2002). Byla zjištČna vyhovující homogenita na všech plochách bez rozpoznatelných globálních trendĤ. Tato skuteþnost umožnila hodnotit klonový test
jako jeden celek, pĜiþemž lokality byly považovány za náhodný faktor opakování. Z analýzy
všech lokalit dohromady pomocí celkového modelu s autoregresní strukturou, doplnČná prostorovými funkcemi pro jednotlivé lokality, bylo možné odhadnout prĤmČry jednotlivých klonĤ.
Jako statisticky velmi signifikantní dopadl nejlépe klon þíslo 150 s prĤmČrnou výškou 346,27
cm (smČrodatná odchylka 30,01) a prĤmČrnou tloušĢkou 41,49 mm (sm. odch. 4,60). Mortalita
klonĤ se pohybovala mezi 0,2 % (klon þ. 149) a 12,7 % (klon þ. 145). Na základČ celkového
modelu bylo sestaveno poĜadí klonĤ dle jejich prĤmČrné výšky a tloušĢky (viz. Tabulka 3).

7

Tabulka 2
Lesní správa

PelhĜimov

ýeský Krumlov

Lokalita:

Lhotka

Dobešov

ZemČpisná šíĜka (severní)

49° 23'

ZemČpisná délka (východní)

Kaplice

Vlþí kopec

Šibeník

SmČdeþ

Suchdol

49° 19'

48° 57'

48° 56'

48° 56'

48° 41'

15° 00'

14° 57'

14° 10'

14° 10'

14° 09'

14° 25'

NadmoĜská výška (m)

619

577

692

734

715

689

Rok založení

2000

2000

2000

2000

2001

2001

Plocha (ha)

0,29

0,05

0,25

0,05

0,14

0,1

Poþet ramet

187

116

180

287

616

535

ýíslo klonu

145

145

147

147

145

141

147

147

153

153

147

145

148

148

155

155

148

148

149

149

164

164

149

149

150

150

167

167

153

153

271

271

155

155

157

157

158

164

164

167

Klonový materiál:

167
Spon (m x m)

3.3x4.4

Mortalita (%)

8,0

3x4 /
4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

2,6

1,7

4,2

12,0

9,7

Tabulka 3
Klon þ.

Výška (cm)

SmČrodatná odchylka

Poþet
ramet

Mortalita (%)

145

185.53

33.68

101

12.7

147

262.25

32.26

255

3.3

148

212.39

33.77

70

5.6

149

209.77

35.13

86

0.2

150

370.15

40.99

40

0.3

153

210.85

33.55

133

4.1

155

228.19

33.51

150

6.3

157

199.68

37.93

61

6.4

164

210.28

33.32

566

4.2

167

194.34

33.46

224

5.3

271

233.94

39.12

39

7.4

8

Klon þ.

TloušĢka (cm)

SmČrodatná odchylka

145

27.78

2.51

147

33.59

2.37

148

28.25

2.52

149

26.94

2.65

150

43.83

3.18

153

28.14

2.50

155

29.20

2.50

157

26.22

2.93

164

28.78

2.48

167

29.25

2.49

271

29.87

3.03

Jelikož jsou klony pomČrnČ mladé nelze ze získaných výsledkĤ dosud vyvodit koneþné závČry.
Pro další šlechtitelské aktivity týkající se zakládání klonových testĤ lze pouze doporuþit vČnovat
vČtší pozornost celkovému designu pokusu. MČlo by být použito vČtší množství klonĤ (alespoĖ
30) s ovČĜením jejich genetického pĤvodu a pĜíbuznosti, jednotlivé bloky by mČly být náhodnČ
rozmístČny v rámci každé parcely a vybrané lokality by mČly být pokud možno homogenní
(Hajnala, 2006).
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Management vzácných a ohrožených
lesních dĜevin ve velkoplošných
chránČných územích
Vladimír Hynek
Jan Šíma
Vzhledem k tomu, že problematika pĜíþin vzácnosti, vztahu vzácnosti a míry ohrožení, zmČn v rozšíĜení a poþetnosti a samozĜejmČ rozsáhlá problematika pĜíþin ohrožení a vlivĤ pĤsobících na jednotlivé druhy by vydala na Ĝadu samostatných studií,
bude dále zmínČna pouze formální stránka vČci, tj. základní informace o ochranČ pĜírody prostĜednictvím zvláštČ chránČných území, otázka tvorby pĜíslušných odborných
a následnČ administrativnČ-právních pĜehledĤ nebo seznamĤ ohrožených druhĤ
a v souladu s názvem pĜíspČvku nČkolik pĜíkladĤ opatĜení vČnovaných aktivní ochranČ vzácných a ohrožených dĜevin.
Velkoplošná chránČná území
Zákon þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní (dále jen zákon) vymezuje pojem zvláštČ chránČného území a stanovuje jejich jednotlivé kategorie, pĜiþemž za velkoplošná chránČná území se bČžnČ oznaþují (byĢ tento pojem definován není) chránČné krajinné oblasti a národní parky. Národní parky jsou území jedineþná v národním þi mezinárodním
mČĜítku, jejichž þást zaujímají pĜirozené nebo lidskou þinností málo ovlivnČné ekosystémy,
v nichž rostliny, živoþichové a neživá pĜírody mají mimoĜádný vČdecký a výchovný význam
(§ 15 odst. (1) zákona). ChránČné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utváĜenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem pĜirozených ekosystémĤ lesních a trvalých travních porostĤ, s hojným zastoupením dĜevin, popĜípadČ
s dochovanými památkami historického osídlení (§ 25 odst. (1) zákona).
Management na území národních parkĤ a chránČných krajinných oblastí vychází ze schváleného plénu péþe o toto území. Plány péþe jsou odborným a koncepþním dokumentem ochrany
pĜírody, který na základČ údajĤ o dosavadním vývoji a souþasném stavu ZCHÚ navrhuje opatĜení na zachování nebo zlepšení stavu pĜedmČtu ochrany v ZCHÚ a na zabezpeþení ZCHÚ pĜed
nepĜíznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péþe slouží jako podklad pro jiné druhy
plánovacích dokumentĤ (napĜ. LHP) a pro rozhodování orgánĤ ochrany pĜírody. Pro fyzické ani
právnické osoby není závazný (§ 38 odst. (14) zákona).
ýervené seznamy
Za základní odborný dokument podávající pĜehled o ohrožených druzích jsou, jak v mezinárodním mČĜítku, tak v rámci ýR, považovány þervené seznamy a knihy ohrožených druhĤ fauny a flóry. Tvorba tČchto seznamĤ prošla od 60. let, kdy zaþaly vznikat první z nich, urþitým
vývojem, od pomČrnČ subjektivních pĜehledĤ sestavovaných na základČ expertního úsudku
jednotlivých autorĤ, až k souþasnému propracovanému systému objektivního hodnocení a kategorizace založeném na celosvČtovČ uznávaných kriteriích vytvoĜených Komisí pro pĜežití
druhĤ SvČtového svazu ochrany pĜírody (IUCN 2001; viz též http://www.iucnredlist.org). Na
základČ klasifikace využívající 5 základních kvantitativních kriterií (pĜiþemž každé kriterium je
dále podrobnČ rozpracováno a zahrnuje Ĝadu hledisek - obecnČ jde o zhodnocení velikosti populace a trendĤ jejích zmČn, velikosti, charakteru a zmČn areálu a stanovení životaschopnosti
populace na základČ vhodného matematického modelu, napĜ. Population Viability Analysis –
PVA) jsou vymezeny tĜi základní kategorie ohrožených druhĤ: kriticky ohrožený (CR), ohrožený
(EN) a zranitelný (VU) a na nČ navazují doplĖující kategorie: témČĜ ohrožený (NT), málo dotþený (LC). SamostatnČ jsou dále uvádČny druhy, u nichž není dostatek informací pro vyhodnocení míry ohrožení (DD), druhy vyhubené nebo vyhynulé (EX) a druhy vyhubené nebo vyhy-
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nulé ve volné pĜírodČ (EW). V pĜípadČ posledních dvou jmenovaných kategorií se nČkdy hovoĜí
o tzv. þerných seznamech.
KromČ kriterií stanovených pro tvorbu seznamĤ na globální úrovni je zpracován zpĤsob jejich
pĜevodu a využití pro tvorbu regionálních nebo, jako v našem pĜípadČ, národních þervených
seznamĤ. Další úpravy jsou pak nutné pĜi hodnocení a tvorbČ seznamĤ pro nČkteré specifické
skupiny organismĤ (hl. bezobratlé – stanovená kriteria jsou zĜejmČ nejoptimálnČjší pro ptáky
a savce, resp. obratlovce obecnČ). V ýeské republice je již tradiþnČ kvalita zpracování þervených seznamĤ na vysoké odborné úrovni a zejména v souþasnosti, kdy byly vydány aktuální
seznamy pro znaþnou þást taxonomických skupin (vþetnČ bezobratlých), patĜí ýR v této oblasti
ke svČtové špiþce.
ýerný a þervený seznam cévnatých rostlin ýR (Procházka 2001), zahrnující samozĜejmČ
i dĜeviny, zachycuje stav k roku 2000 a vzhledem k dobČ svého vzniku je tento seznam založen ještČ na starší verzi kriterií IUCN (IUCN 1994), která byla, vzhledem k omezené využitelnosti pro cévnaté rostliny, dále pĜíslušnČ upravena. Použita byla také v rámci þeské botanické
veĜejnosti zažitá kategorizace, která se však od kategorizace IUCN odlišuje v podstatČ pouze
formálnČ – použitím odlišných názvĤ kategorií, pĜípadnČ jemnČjším rozþlenČním nČkterých
z nich: A1 = EX, A2 – nezvČstné, pravdČpodobnČ vyhynulé, A3 – nejasné pĜípady vyhynulých
a nezvČstných, C1 = CR, C2 = EN, C3 = VU, C4 dále dČlena na C4a = NT + LC, resp. dle pĜedchozí kategorizace IUCN – lower risk LR a C4b = DD. ýervený seznam cévnatých rostlin ýR je
stále možné považovat za kvalitní, peþlivČ zpracovaný odborný podklad. Jak již však zaznČlo
na semináĜi „Ohrožené dĜeviny ýR“ uspoĜádaném Ústavem lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie Lesnické a dĜevaĜské fakulty MZLU v BrnČ 27. 4. 2006, je do budoucna nutné podrobit diskuzi zpĤsob hodnocení dĜevin pĜi zaĜazování do þervených seznamĤ (aktuální
kriteria používaná pĜi tvorbČ þervených seznamĤ, resp. modelĤ životaschopnosti, zahrnují
i hledisko poþetnosti jednotlivých vČkových tĜíd a další specifikace, je však nutné do pĜípravy
zapojit dendrology a lesníky a zejména využít vhodné lesnické podklady), pĜípadnČ pĜistoupit
k tvorbČ samostatného þerveného seznamu dĜevin zohledĖující specifika této skupiny.
AdministrativnČ-právní ochrana dĜevin
Pojem „dĜevina“ je považován za obecnČ platný, není žádným pĜedpisem definován a není
(snad až na výjimky rĤzného zaĜazování nČkterých polokeĜĤ apod.) pĜíliš problematický ani
v rámci odborného pojmosloví, které takto chápe víceleté rostliny, jejichž nadzemní þásti druhotnČ tloustnou a dĜevnatČjí, vytváĜejí postupnČ kmeny a vČtve kryté kĤrou (borkou) a bČhem
svého životního cyklu obvykle vícekrát kvetou a plodí (ÚĜadníþek 2001). Z hlediska ochrany
pĜírody a právní úpravy v této oblasti jsou dĜeviny obecnČ zahrnuty mezi rostliny a zákon
þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní, pak definuje pojem planČ rostoucí rostlina v § 3 odst. 1 písm. c) takto: planČ rostoucí rostlina (dále jen rostlina) je jedinec
nebo kolonie rostlinných druhĤ vþetnČ hub, jejichž populace se udržují v pĜírodČ samovolnČ.
Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní þásti. Všechny rostlinné i živoþišné druhy jsou
obecnČ chránČny pĜed takovým niþením nebo poškozováním, které by vedlo k ohrožení jejich
existence, zániku populací, zniþení ekosystému jehož jsou souþástí apod. (§ 5 odst.1). DĜeviny
navíc, s ohledem na jejich význam v ekosystémech i z estetického, krajináĜského a mnoha
dalších hledisek, mají specifické postavení a je pro nČ stanovena další ochrana omezující poškozování a niþení jednotlivých exempláĜĤ v krajinČ (§ 7, 8 dĜeviny mimo les).
V rámci zvláštní ochrany je pak spolu s ostatními rostlinami chránČna i Ĝada druhĤ dĜevin, jejichž míra ohrožení, pĜípadnČ i význam z jiných hledisek, to vyžaduje. Dle platného znČní zákona (§ 48) je možné za zvláštČ chránČné vyhlásit provádČcím pĜedpisem (vyhláškou): „druhy
rostlin a živoþichĤ, které jsou ohrožené nebo vzácné, vČdecky þi kulturnČ velmi významné…“
Dle stupnČ ohrožení jsou stanoveny tĜi kategorie – kriticky ohrožené, silnČ ohrožené a ohrožené, pro které jsou dále vymezeny rozdílnČ ochranné podmínky a rozdílná pĜíslušnost jednotlivých orgánĤ ochrany pĜírody. Základní podmínky ochrany zvláštČ chránČných rostlin jsou stanoveny v § 49 odst. 1 zákona: „ZvláštČ chránČné rostliny jsou chránČny ve všech svých podzemních a nadzemních þástech a všech vývojových stádiích; chránČn je rovnČž jejich biotop.
Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, niþit nebo jinak rušit ve vývoji.
Je též zakázáno je držet, pČstovat, dopravovat, prodávat, vymČĖovat nebo nabízet za úþelem
prodeje nebo výmČny.“ Dle § 48 odst. 4 jsou stejnČ jako živý jedinci zvláštČ chránČných druhĤ
chránČni i jedinci mrtví, jejich þásti nebo výrobky z nich.
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Zákazy stanovené v § 49 odst. 1 se však v nČkterých pĜípadech neuplatĖují - ochrana se na
zvláštČ chránČné rostliny nevztahuje, pokud:
„a)rostou pĜirozenČ uvnitĜ jiných kultur a jsou-li niþeny, poškozovány nebo rušeny
v pĜirozeném vývoji v souvislosti s bČžným obhospodaĜováním tČchto kultur (pozn.: zde je
nutné upozornit na skuteþnost, že toto ustanovení je pĜedmČtem pĜipomínek Evropské Komise
k transpozici SmČrnice þ. 92/43/EHS „o stanovištích“ a ýR bude nucena jej zĜejmČ urþitým
zpĤsobem zmČnit tak, aby nebylo v rozporu s þl. 13 této smČrnice),
b) jsou pČstovány v kulturách získaných povoleným zpĤsobem,
c) pocházejí z dovozu a nejsou pĜedmČtem ochrany podle mezinárodních úmluv“
Pro potĜeby § 49 odst. 2 písm. a) je v odst. 3 upĜesnČn pojem bČžného obhospodaĜování,
které je zde vymezeno negativnČ pĜíkladmým výþtem þinností, které se za hospodaĜení nepovažují: „zásahy, pĜi kterých mĤže dojít ke zmČnČ hydrologických pĤdních pomČrĤ, pĤdního
povrchu þi chemických vlastností prostĜedí, kromČ zásahĤ pĜi obvyklém hospodaĜení v lesích
podle platného lesního hospodáĜského plánu.“ Pro úplnost je nutné uvést, že § 49 odst. 2
písm. a) se vztahuje pouze na druhy z kategorie ohrožených a v pĜípadČ kriticky a silnČ ohrožených druhĤ je ke zpĤsobu bČžného hospodaĜení nezbytné pĜedchozí stanovisko orgánu
ochrany pĜírody (pozn.: zde je ve vazbČ na odst. 2 písm. a) opČt vznesena pĜipomínka
k transpozici smČrnice o stanovištích, konkrétnČ þl. 16).
Vysévat þi vysazovat zvláštČ chránČné rostliny umČle vypČstované, lze (zejména s ohledem
na ochranu genofondu) dle § 54 odst. 3 pouze se souhlasem orgánu ochrany pĜírody.
Výjimku ze zákazĤ stanovených v § 49 odst. 1 lze povolit postupem a za podmínek stanovených v § 56 zákona – v pĜípadČ podpory populací vzácných a ohrožených dĜevin, je v § 56
odst. 3 pĜímo uveden dĤvod pro povolení výjimky za úþelem opČtovného vysazení v pĤvodním
areálu, vþetnČ umČlého rozmnožování rostlin pro tyto úþely a zákonem stanoveným dĤvodem
pro povolení jsou i úþely výzkumu a vzdČlávání.
Tabulka: DĜeviny uvedené ve vyhlášce þ. 395/1992 Sb.
Kriticky ohrožené

SilnČ ohrožené

Ohrožené

þilimník bílý – Chamaecytisus albus

bĜíza zakrslá –Betula nana

dĜín obecný – Cornus mas

devaterník velkokvČtý pravý – Helianthemum
grandiflorum subs. grandiflorum

þiþorka pochvatá – Coronilla vaginalis

dub pýĜitý (šípák) – Quercus pubescens

jeĜáb krkonošský – Sorbus sudetica

devaterka rozprostĜená – Fumana
procumbens

klikva bahenní – Oxycoccus palustris

lýkovec vonný – Daphne cneorum

jalovec obecný nízký – Juniperus
communis subsp. alpina

kruþineþka kĜídlatá – Genistella sagittalis

mandloĖ nízká – Amygdalus nana

medvČdice lékaĜská – Arctostaphylos uva-ursi

kyhanka sivolistá – Andromeda polifolia

mateĜídouška karpatská – Thymus carpaticus

šicha þerná – Empetrum nigrum

rojovník bahenní – Ledum
palustre

muk (jeĜáb) þeský – Sorbus bohemica

tis þervený – Taxus baccata

šicha obojaká – Empetrum
hermaphroditum

vrba borĤvková – Salix myrtilloides

vrba velkolistá – Salix appendiculata

vrba bylinná – Salix herbacea

vrba plazivá – Salix repens
vĜesovec pleĢový – Erica
herbacea

vrba þernající – Salix myrsinifolia
vrba dvoubarevná – Salix bicolor
vrba laponská – Salix lapponum
zimozelen okolíkatý – Chimaphila umbellata
židovník nČmecký – Myricaria germanica

Vlastní vymezení, seznam, zvláštČ chránČných druhĤ rostlin (vþetnČ dĜevin) je uveden
v pĜíloze þ. II vyhlášky MŽP þ. 395/1992 Sb. V § 15 této vyhlášky jsou dále upĜesnČny nČkteré
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pojmy a náležitosti související s jejich ochranou. PĜestože byl text vyhlášky od r. 1992 již nČkolikrát mČnČn (novelizován), k aktualizaci jejích pĜíloh dosud nedošlo. V tomto roce byly vyhláškou þ. 175/2006 Sb. pouze doplnČny dosud v ýR nechránČné druhy pĜílohy IV smČrnice
92/43/EHS „o stanovištích“ a seznamy zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ tak po
témČĜ 15 letech od jejich vymezení jednoznaþnČ neodpovídají souþasné situaci a nezohledĖují
zmČny (aĢ již pozitivní þi negativní) k nimž v míĜe ohrožení jednotlivých druhĤ a celých skupin
došlo.
S ohledem na uvedené povČĜilo MŽP Agenturu ochrany pĜírody a krajiny již v r. 2001 aktualizací seznamĤ zvláštČ chránČných druhĤ. Práce v této oblasti byly však v souvislosti s þetnými
úkoly vyplývajícími z pĜípravy na vstup a vlastního pĜistoupení ýR k EU pozastaveny.
K obnovení aktivity v této oblasti došlo v r. 2005, kdy byly zpracovány návrhy pro skupinu obratlovcĤ, hub, mechĤ a lišejníkĤ. V pĜípadČ rostlin a zejména bezobratlých probíhala pĜíprava
aktuálních seznamĤ, vzhledem k rozsahu tČchto skupin, i v roce 2006. U dĜevin byl zvolen samostatný postup – zpracování odborného návrhu (s výjimkou rodu Rubus) zadalo MŽP
v r. 2005 Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dĜevaĜské fakulty
MZLU v BrnČ s tím, že jako výchozí podklad byl stanoven aktuální ýervený seznam cévnatých
rostlin ýR a kriteria navržená AOPK ýR za úþelem dalšího omezení výbČru ve vztahu k zákonem stanoveným ochranným podmínkám (s možností odchýlení v odĤvodnČných pĜípadech,
jak od þerveného seznamu, tak navržených kriterií). Nomenklatura byla pĜevzata podle Klíþe
ke KvČtenČ ýR (Kubát a kol., 2002).
Návrh MZLÚ „Zhodnocení ohrožených dĜevin ýR pro potĜeby aktualizace seznamu ZCH druhĤ
rostlin (pĜílohy II vyhlášky þ. 395/1992 Sb.)“ (MadČra a kol. 2005) byl prezentován na již zmínČném semináĜi 27. 4. 2006 v BrnČ – pĜedstavena byla metodika práce a vlastní návrh,
k zaĜazení jednotlivých druhĤ. K metodice a obecnČ ochranČ rostlin a dĜevin byla vČnována
obsáhlá diskuze, ze které vzešla Ĝada podnČtĤ k dalším úpravám. V rámci semináĜe zaznČly
také pĜíspČvky vČnované ochranČ a managementu jednotlivých ohrožených druhĤ. Vzhledem
k tomu, že bude v nejbližší dobČ dokonþen návrh seznamu ostatních cévnatých rostlin a provedena kompletace s návrhem dĜevin, je nyní vhodná pĜíležitost oživit diskuzi o ochranČ nČkterých druhĤ.
AutoĜi Zhodnocení ohrožených dĜevin ýR pro potĜeby aktualizace seznamu ZCH druhĤ rostlin
(pĜílohy II vyhlášky þ. 395/1992 Sb.) navrhují zmČnit zaĜazení nČkterých dĜevin, napĜ. Sorbus
bohemica pĜeĜadit z kategorie kriticky ohrožených do kategorie silnČ ohrožených a Taxus baccata z kategorie silnČ ohrožených do kategorie ohrožených. NovČ navrhují zaĜadit mezi ohrožené druhy napĜ. Pyrus pyraster, Pinus rotundata a další druhy. Velkou pozornost autoĜi vČnovali druhu Abies alba.
Úbytek populace jedle v ýR odpovídá obecným kritériím kategorie ohrožený druh podle klasifikace IUCN. ýasto uvádČných pokles zastoupení této dĜeviny z 2,9% v roce 1950 na souþasných 0,9% vypadá hrozivČ. Zapomíná se ale na skuteþnost, že souþasné zastoupení 0,9% se
od roku 1995 nezmČnilo. V roce 1970 bylo plošné zastoupení jedle bČlokoré 2,1%, v roce1980
1,7% a v roce1990 bylo zastoupení 1,1% (viz jednotlivé Zprávy o stavu lesa). Z tohoto vývoje
tedy spíše vyplývá, že velikost populace jedle bČlokoré je posledních nejménČ 10 let stabilní.
Spíše než další pokles zastoupení je možno oþekávat postupné zvyšování plošné výmČry
s ohledem na souþasnou umČlou a pĜirozenou obnovu této dĜeviny na celém území ýR.
Praktická ochrana a management ohrožených dĜevin
Z výše uvedeného popisu právní úpravy v oblasti ochrany rostlin je zĜejmé, že jejich zvláštní
ochrana sebou pĜináší, kromČ pozitivního efektu skuteþné regulace antropických ohrožujících
faktorĤ, také nČkterá omezení komplikující urþitou mČrou i aktivity jež jsou zamČĜeny naopak
k podpoĜe tČchto druhĤ (zákaz sbČru, držení, prodeje a dalšího nakládání s rostlinami a jejich
þástmi a vývojovými stádii, tedy i semeny; stanovisko k bČžnému hospodaĜení, souhlas
k vysazení umČle vypČstovaných zvláštČ chránČných rostlin). PĜestože tato omezení, resp. Ĝízení vedená k povolení jednotlivých þinnosti, by mohla a mČla pĜispČt k upĜesnČní a zkvalitnČní
zámČrĤ na podporu jednotlivých druhĤ, je bohužel þasto jejich výsledkem naopak prohlubující
se neshoda jednotlivých stran. O to potĜebnČjší se jeví diskuze mezi ochranou pĜírody a odbornou lesnickou veĜejností, v rámci které by byl hledán spoleþný zájem a objektivnČ zhodnoceny
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pĜínosy a naopak rizika jednotlivých pĜístupĤ. Tato diskuze by mČla být podpoĜena adekvátním
lesnickým a biologickým výzkumem nárokĤ, pĜíþin ohrožení a dalších nezbytných oblastí.
V praxi je však naštČstí možné konstatovat, že se daĜí realizovat Ĝadu opatĜení a dokonce
dlouhodobČjších projektĤ zamČĜených na podporu ohrožených dĜevin a to za úþasti lesníkĤ,
nevládních organizací i státní ochrany pĜírody. PĜestože nebyl pro žádnou z našich dĜevin zpracován oficiální záchranný program (ve smyslu § 52 zákona o ochranČ pĜírody a krajiny a podle
Metodiky pro zpracování záchranných programĤ cévnatých rostlin a živoþichĤ (Klaudisová
2002) je realizována celá Ĝada opatĜení, z nichž je zde v souladu s názvem tohoto pĜíspČvku
zmínČno nČkolik realizovaných v rámci velkoplošných chránČných území.
Vlastní management vzácných a ohrožených lesních dĜevin ve velkoplošných chránČných územích þeské republiky
Všechny zvláštČ chránČné druhu lesních dĜevin, pokud se vyskytují na území velkoplošných
chránČných území jsou pČstovány buć podle platných LHP (dub pýĜitý) a nebo podle schválených šlechtitelských programĤ (jeĜáb krkonošský).
V této souvislosti je se ale nutno uvČdomit, že pokud se napĜ. žaludy dubu pýĜitého, který je
zvláštČ chránČným druhem v kategorie ohrožený druh budou uvádČt do obČhu ve smyslu zákona þ.149/2003 Sb., (o obchodu s reprodukþním materiálem lesních dĜevin), je potĜeba k této
þinnosti ve smyslu § 49 zákona povolení pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody. Je tomu tak ve
školkaĜské praxi? Respektuje se zákon?
Jiná situace je pĜi pČstování jilmĤ, bĜekĤ a dalších ohrožených jeĜábĤ, tĜešnČ ptaþí, hrušnČ
a jablonČ lesní. Tyto druhy nejsou prozatím zaĜazeny mezi zvláštČ chránČné druhy ve smyslu
zákona. PĜesto je potĜeba pro jejich pČstování vypracovat a realizovat záchranný šlechtitelský
program. PracovištČ VÚLHM – výzkumná stanice v Uherském Hradišti zatím prezentuje pouze
výsledky identifikace a inventarizace genových zdrojĤ tČchto dĜevin (ýížková 2006)
JeĜáb krkonošský
V rámci programu Správy KRNAP zamČĜeného na podporu tohoto druhu jsou vysazováni jedinci z této populace na území Krkonošského národního parku. Záchranný program ve smyslu
zákona ale zpracován není.
Tis þervený
Správa NP a CHKO Šumava v rámci VaV projektu zaþala v devadesátých letech minulého století s realizací opatĜení s cílem vytvoĜit silnou a prosperující populaci této dĜeviny. PodaĜilo se
jim zmapovat a zinventarizovat výskyt tisu v rámci celé republiky. Tuto populaci geneticky
otestovali pomocí genetických markerĤ Zatloukal a kol. 2001. Z materiálu ze Šumavy byl založen z vypČstovaných ĜízkovancĤ klonový archiv, který bude vyžíván pro sbČr osiva pro potĜeby
Správy NP a CHKO Šumava. NČkolik tisíc ĜízkovancĤ již bylo vysazeno do lesních porostĤ NP
Šumava.
Tis je dále kultivován a vysazován v CHKO Jizerské hory (Spoleþnost pĜátel pĜírody, dĜíve
StaĜí ochránci Jizerských hor a další NGO), CHKO Beskydy (ZO ýSOP Salamandr aj.) a na dalších místech.
JeĜáb bĜek
V oblasti CHKO KĜivoklát vysadili pracovníci LýR s.p. první klonový archiv již v devadesátých
letech XX. století. Pokud by ale byl bĜek zaĜazen mezi zvláštČ chránČné druhy dĜevin, byl by
omezen hlavní dĤvod jeho pČstování, tj. využívání pro dýhárenské úþely – viz § 49 zákona.
Jilm horský
LýR s.p., zakládají semenné sady. Problematika roubování, a pČstování sazenic je technologicky zvládnuta. Problémem je pouze ta skuteþnost, že se jedná o první generaci semenných
sadĤ s tím, že testování potomstev tČchto semenných sadĤ ani jejich jednotlivých klonĤ se
dosud prakticky nerealizuje, resp. výsledky nejsou publikovány.

14

TĜešeĖ ptaþí
Ve spolupráci s FLE ýZU v Praze – Prof. Kobliha a kol. Mimo domácí materiál jsou využívány
i vyšlechtČné klony pĤvodem ze SRN (Hajnala a kol. 2006). Výsledky testování potomstev jsou
prezentovány v ĜadČ prací pracovníkĤ této fakulty.
ZávČr
PĜestože je realizována celá Ĝada konkrétních opatĜení zamČĜených na podporu vzácných
a ohrožených druhĤ dĜevin, chybí jednotný a komplexnČjší pĜístup vycházející z vyhodnocení
skuteþného stavu jednotlivých druhĤ. Z rĤzných dĤvodĤ je rovnČž vČtší pozornost vČnována
dĜevinám stromového vzrĤstu a keĜe nebo polokeĜe jsou þasto opomíjeny. Obdobná situace je
i v oblasti lesnického výzkumu, který je nezbytným východiskem pro úspČšnou a efektivní
ochranu ohrožených dĜevin - vzácným i ohroženým dĜevinám je vČnována dosud relativnČ
velmi malá pozornost ze strany lesnického výzkumu a dosavadní výzkumné práce lesnických
institucí se vČnují pĜedevším stromovým dĜevinám (urþitou výjimkou jsou práce VÚLHM ve
Strnadech a VÚKOZ, jež se vČnují nČkterým keĜĤm pĜípadnČ i bylinám, mj. Daphne cneorum,
Amygdalus nana aj.).
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Problematika zachování genofondu
borovice blatky
Jan KaĖák
Borovice blatka je jedineþným taxonem, vyskytujícím se v pĜevážné vČtšinČ populací
na území ýeské republiky (západní a jižní ýechy, západní a severní Morava). Pouze
nevelkým pĜekryvem areálu zasahuje do jihozápadního Polska (Kladsko, Wegliniec),
pĜilehlého NČmecka (Erzgebirge, Fichtelgebirge) a tČsného pĜíhraniþí Rakouska
(okrajovČ poblíž Litschau).
V rámci agregátu Pinus mugo má nejmenší areál svého rozšíĜení a nejužší ekologickou plasticitu. Pokud nebudeme uvažovat zastoupení hybridĤ s P. sylvestris, jsou populace tohoto taxonu v celém tomto areálu navzájem morfologicky velmi podobné, tj. mezipopulaþní variabilita
taxonu je nízká.
Je velmi pravdČpodobné, že tento taxon stojí pĜed svým zánikem, na kterém se v minulosti
podepsali nejdĜíve lidé tČžbou rašeliny a lesnickými melioracemi podmáþených ekosystémĤ
a posléze i klima s nedostatkem pĤdní i vzdušné vlhkosti v posledním století.
V souþasné dobČ je populace tohoto taxonu ohrožena:
x
x
x

apatií ze strany lesního hospodáĜství, (pro které nemá v podstatČ žádný hospodáĜský význam)
nedostateþnou ochranou orgánĤ ochrany pĜírody, jejichž „ochrana“ spoþívá pĜedevším
v konzervaci stávajícího stavu, což je v pĜípadČ blatky naprosto nedostateþné
pĜedevším introgresí borovice lesní, popĜ. jiných taxonĤ agregátu Pinus mugo, se kterými
se velmi snadno kĜíží

Systematika – taxonomické problémy
V EvropČ je domácích okolo jedenácti druhĤ borovic (rod Pinus L), z nichž jedinou taxonomicky komplikovanou a obtížnou pĜíbuzenskou skupinu pĜedstavuje druhový agregát Pinus mugo
Turra, hodnocený dodnes nápadnČ nejednotnČ: jako jeden, dva nebo tĜi druhy. Objektivní pĜíþinou nejednotné klasifikace tohoto agregátu je existence poþetnČ rozsáhlých
a morfologicky variabilních populací v tČžišti areálu agregátu, alespoĖ z þásti evidentnČ hybridního pĤvodu a v rĤzném stupni introgrese. Tyto populace nevznikly pouze hybridizací taxonĤ
v rámci agregátu, ale rovnČž jsou þasto ovlivnČny hybridizací s P. sylvestris L. (viz CHRISTENSEN & DAR 1997; BUSINSKÝ 1998).
Borovice agregátu Pinus mugo pĜedstavují závažný taxonomický problém, který se snaží vyĜešit botanikové již dvČ století bez dosažení názorové jednoty. Podle Businského (BUSINSKÝ,
2004), který se taxonomií agregátu Pinus mugo dlouhodobČ zabývá, je hlavním taxonomickým
problémem jeho rozsáhlá variabilita a nedostateþná vyhranČnost mezi jeho jednotlivými populacemi (resp. taxony). Rozlišovací znaky jednotlivých taxonĤ agregátu se omezují na dva okruhy: morfologii šišek a habitus. Klíþovým problémem je pak taxonomická interpretace rašeliništních populací vyskytujících se na severu stĜední þásti areálu. Tyto populace jsou
v širším pojetí nazývány borovice blatka (resp. sosna blotna v Polsku nebo Moorföhre, Moorkiefer nebo Spirke v nČmecky mluvících zemích). Za blatku v užším pojetí (zvl. v moderní þeské botanické literatuĜe) se považují jen monokormní, štíhle stromovité formy agregátu, vytváĜející populace na rašeliništích stĜedních poloh, zatímco polykormní, nízce stromovité až vzpĜímenČ keĜovité formy, tvoĜící rašeliništní populace ve vyšších polohách, jsou zahrnovány pod
hypoteticky hybridní taxon P. ×pseudopumilio (resp. P. mugo var. pseudopumilio (Willk.)
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Domin, 1935 – borovice vrchovištní [rašelinná]), chápaný jako produkt dávné hybridizace mezi
blatkou a kleþí. (BUSINSKÝ, 2004)
ZmínČnou trvající nejednotnost klasifikace agregátu P. mugo lze doložit rĤzným pojetím publikovaným v posledních 25 letech, uvedeným v tabulce:
Tabulka 1: PĜíklad nejednotné klasifikace agregátu Pinus mugo doložené rĤzným
taxonomickým pojetím. (BUSINSKÝ, 2004)
Autor, rok publikace

poþet
druhĤ

P. mugo Turra, s. str.

P. uncinata Ramond ex
DC.

Zoller, 1981

jeden

P. mugo subsp.
mugo

P. mugo subsp. uncinata
var. uncinata

P. mugo subsp.
uncinata var.
rotundata

P. rotundata
Link

(var. mugo &
var. pumilio)
Christensen,
1987,

1)

jeden

P. mugo subsp. mugo

P. mugo subsp.
uncinata

P. mugo nothosubsp. rotundata

Skalický, 1988,

2)

tĜi & ×

P. mugo, s. str.

P. uncinata^

P. rotundata

Dostál, 1989,

3)

dva

P. mugo (subsp. mugo^,
subsp. pumilio & subsp.
pseudopumilio)

–

P. uncinata
subsp. uncinata
(!)

Gaussen & al.,
1993

dva

P. mugo (var.
mugo & var.
pumilio)

P. uncinata var. uncinata

P. uncinata var.
rotundata

Schubert &
Vent, 1994

dva

P. mugo subsp.
mugo

P. uncinata^

P. mugo subsp.
rotundata

Oswald, 1994,

4)

dva & ×

P. mugo, s. str.

P. uncinata

P. × rotundata,

incl. P. pseudopumilio
Polatschek,
1997

jeden

P. mugo subsp.
mugo

P. mugo subsp. uncinata

P. mugo nothosubsp. rotundata

Prus-Glowacki &
al., 1998

tĜi

P. mugo

P. uncinata

P. uliginosa

Richardson,
1998

dva

P. mugo

P. uncinata

–

Lewandowski &
al., 2000

tĜi

P. mugo

P. uncinata

P. uliginosa

Farjon, 2001

jeden

P. mugo subsp.
mugo, syn. P.
pumilio

P. mugo subsp. uncinata

P. mugo subsp.
rotundata,
syn. P. pseudopumilio

V užším taxonomickém pojetí byla borovice blatka (pod jménem Pinus rotundata Link) akceptována v KvČtenČ ýSR/ýR (SKALICKÝ, 1988). V tomto pojetí je agregát P. mugo reprezentován
skupinou tĜí pĜíbuzných úzce vymezených druhĤ (mikrospecií) borovic:
x
x
x

P. mugo (sensu stricto) – borovice kleþ
P. rotundata – borovice blatka
P. uncinata Ramond ex DC. – borovice zobanitá (pyrenejská)

Prohloubení biogeografických poznatkĤ na základČ nových terénních prĤzkumĤ Businského,
spolu s pĜehodnocením orientaþních výsledkĤ genetických analýz nČkterých populací (napĜ.
NEET-SARQUEDA, 1994; SIEDLEWSKA & PRUS-GLOWACKI, 1995; PRUS-GLOWACKI & al.,
1998; LEWANDOWSKI et al., 2002) i dalších publikovaných dat vedlo ke kritické revizi
a modifikaci pĤvodního pojetí na základČ nové teorie fylogeografie agregátu P. mugo. Z pĜedbČžných výsledkĤ této kritické revize a alternativního pojetí vyplývá toto rozdČlení:
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RozdČlení agregátu Pinus mugo podle BUSINSKÉHO (2004):
1) Pinus uncinata Ramond ex DC., 1805 – borovice zobanitá (pyrenejská)
Pinus uncinata subsp. uncinata Rajone, 1805
Pinus uncinata subsp. uliginosa (Neumann ex Wimm.) Businský – borovice blatka (bažinná)
2) Pinus mugo Turra, 1764 – borovice kleþ (kosodĜevina)
P. mugo var. mugo
P. mugo var. pseudopumilio (Willk.) Domin, 1935 – borovice vrchovištní (rašelinná)
Stromovité formy agregátu rostoucí na rašeliništích jsou nazývány „borovice blatka“ a v úzkém pojetí jsou monokormní. Podle Businského (BUSINSKÝ, 2004) je jednoznaþné, že evoluce
této skupiny probíhala nezávisle, tj. bez úþasti genomu P. sylvestris na jeho vytvoĜení a rozsáhlá recentní hybridizace s tímto druhem je druhotného charakteru. To potvrzují i výsledky
genetických studií (PRUS-GLOWACKI & al., 1998), které dokládají, že stromovité formy agregátu P. mugo, tj. P. uncinata a její subsp. uliginosa, jsou vývojovČ starší než poléhavČ keĜovité
formy, resp. P. mugo s. str. a z tohoto dĤvodu není pravdČpodobné, že by P. uncinata (a její
subsp. uliginosa) byly produktem hybridizace P. mugo s. str. × P. sylvestris.

RozšíĜení a výskyt, stav porostĤ u nás a jejich ohrožení
V ýeské republice je výskyt zachovalých pĜirozených populací borovice blatky prakticky omezen na tyto lokality:
1) Farské bažiny (ýeský les), pĜírodní rezervace, cca 730 m n. m.
Malá, ale vitální populace, reprezentativní pro oblast ýeského lesa, témČĜ neovlivnČná hybridizací s P. sylvestris, perspektivní.
2) ýervené blato (TĜeboĖská pánev), národní pĜírodní rezervace, cca 470 m n. m.
Rozsáhlá populace v centru TĜeboĖské pánve na rašeliništi dlouhodobČ ovlivĖovaném þinností
þlovČka (odlesnČní, odvodĖování a tČžba rašeliny), v okrajové þásti silnČ ovlivnČné hybridizací
s P. sylvestris.
3) Široké blato (TĜeboĖská pánev), pĜírodní rezervace, cca 495 m n. m.
Rozsáhlá populace, reprezentující jihoþeskou arelu taxonu v TĜeboĖské pánvi v polohách pod
500 m n. m. PĜes þetný výskyt hybridĤ s Pinus sylvestris, je stĜední þást populace relativnČ
þistá, patrnČ nejvíce z uvedeného regionu.
4) Rejvíz (Hrubý Jeseník), národní pĜírodní rezervace, 760 m. n. m.
Rozsáhlá izolovaná populace blatky, pĜedstavující výskyt taxonu nejdále na SV; všeobecnČ
geneticky þistá s malou pĜímČsí hybridĤ s P. sylvestris v okrajové þásti.
Mimo tyto lokality se blatka vyskytuje samozĜejmČ i na jiných lokalitách: v západních ýechách na Kladské (Slavkovský les) a u Studence (Kraslice), v TĜeboĖské pánvi rašeliništČ
Borkovice, Žofinka a PĜíbraz a izolovaná populace NPR DáĜko ve Žćárských vrších. PĜestože
jsou všechny tyto lokality dlouhodobČ chránČné (pĜírodní rezervace), jsou zdejší populace blatky rĤznČ silnČ, ale dlouhodobČ ovlivnČni hybridizací s Pinus sylvestris.
Zejména v nižších polohách v rašelinných biotopech s optimálnČ prosperujícími populacemi
blatek, kde bylo v minulosti odvodnČno a odtČženo, je uvedený druh výraznČ ohrožen hybridizací s borovicí lesní, která expanduje do pĤvodních biotopĤ blatky, þímž zesiluje proces introgresivní hybridizace a uplatĖují se flexibilnČjší hybridní genotypy na úkor konzervativních. Ve
vyšších polohách se zase projevuje dlouhodobá tendence zanikání druhovČ þistých genotypĤ
hybridizací s Pinus mugo Turra a stejnČ tak i potomstva jedincĤ fenotypovČ vyhovující blatce
jsou ovlivnČna mezidruhovou hybridizací.
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Možnosti ochrany a návrhy Ĝešení
Borovice blatka je pĜíkladem ohroženého druhu dĜeviny, a to dokonce ze dvou hledisek: ekologického a genetického.
x
hledisko ekologické: jedná se pĜedevším o zmČny prostĜedí v místech jejího pĜirozeného
výskytu
1. vlivem þlovČka (odlesnČní a odvodĖování rašelinných ekosystémĤ za úþelem tČžby
rašeliny resp. zmČny druhové skladby, lesnické meliorace apod.)
2. klimatickými vlivy (klima s nedostatkem pĤdní i vzdušné vlhkosti v posledním století)
Tyto ekologické aspekty mají bohužel zároveĖ vliv na
x
hledisko genetické: blatka je výraznČ ohrožena hybridizací s pĜizpĤsobivČjším doprovodným druhem P. sylvestris L., (který je dlouhodobČ zvýhodĖován vysušováním rašelinných
biotopĤ) a dále pak hybridizací s ostatními pĜíbuznými druhy agregátu Pinus mugo.
V souþasné dobČ u nás neexistuje žádná populace blatky bez vlivu mezidruhové hybridizace
s borovicí lesní. Introgresivní hybridizace blatky s borovicí lesní zvyšuje variabilitu a flexibilitu
populací na úkor genetické þistoty izolovaných porostĤ blatky, jejíž genotypy jsou z populací
vytČsĖovány.
Dlouhodobá záchrana populací blatky bude možná jen na nČkolika reprezentativních lokalitách s dostateþnou genetickou þistotou a velkou populaþní þetností, kde rozhodnČ nebude staþit jen pasivní ochrana, ale budou nutné asanaþní zásahy preferující blatku.
1. Pasivní ochrana
PrávČ u tohoto druhu se mĤžeme pĜesvČdþit o tom, že pouhé vyhlášení „pĜírodní rezervace“
nestaþí. Je tĜeba stanovit hlavní zásady v managementu dotþeného území tak, aby byl chránČný druh opravdu chránČn a ne pouze konzervován ve stávajícím stavu. U blatky to znamená
nejen zamezit odvodĖování chránČné lokality s pokusem k návratu k pĤvodnímu prostĜedí, ale
zároveĖ eliminaci borovice lesní resp. pĜíbuzných druhĤ agregátu Pinus mugo
z bezprostĜedního okolí chránČné lokality, abychom zamezili introgresi tČchto druhĤ. Na zájmových lokalitách bude samozĜejmČ nutné likvidovat i pĜímČsi konkurenþních druhĤ (bĜíza,
smrk apod.).
2. Aktivní ochrana
Rozmnožování cenných „þistých“ jedincĤ a populací, které neposkytují dostateþné množství
použitelných semen je možné pouze vegetativním zpĤsobem, resp. kontrolovaným opylováním.
Technologie „in vitro“ umožĖují rychlé množení vybraných druhĤ technikou orgánových a
embryogenních kultur. NejþastČjší metodou u jehliþnatých dĜevin je proces somatické embryogeneze, kdy dochází ke vzniku somatických embryí s diferencovaným vegetaþním vrcholem a
koĜenovými základy.
Kontrolované opylování nám umožĖuje získávat z vytipovaných fenotypicky odpovídajících
jedincĤ (popĜ. ovČĜených pomocí genových markérĤ) generativní cestou potomstva, která nám
zaruþují „þistotu“ druhu.
V návaznosti na doporuþené asanaþní zásahy by bylo vhodné provést umČlé posílení nejmladší generace výsadbami materiálu získaného rozmnožením fenotypovČ þistých autochtonních
jedincĤ s vylouþením vlivu spontánní hybridizace, tj. buć generativním zpĤsobem metodou
kontrolovaného opylování nebo autovegetativnČ (metoda mikropropagace).
Semenné sady jsou velmi významným a úþinným nástrojem na ochranu a reprodukci genových zdrojĤ. Jejich prostĜednictvím je možné navrátit potomstva tČchto dĜevin do pĤvodních
ekosystémĤ, navíc pĜi zachování vysoké genetické variability.
Dosavadní pokusy se založením semenných sadĤ blatky metodou standardnČ praktikovanou v
lesnickém hospodáĜství nejsou zatím dostateþnČ úþinné, protože pĜi výbČru stromĤ nebyly dĤslednČ eliminováni hybridní jedinci. Tímto zpĤsobem (s vysokým podílem hybridĤ) byl založen
semenný sad z populace v PR Borkovická blata nebo semenný sad z populace Studenec (Kraslice), PR „V rašelinách“, založený ve spolupráci s pracovištČm VÚLHM, Arboretum Sofronka v
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Plzni – Bolevci. Po pĜísné selekci geneticky (nebo alespoĖ fenotypovČ) þistých jedincĤ jako výchozího materiálu pro podobné semenné sady by tato metoda byla vhodná pro posílení pĤvodních populací.
ZávČr
Pasivní ochrana, praktikovaná doposud, je z hlediska dlouhodobých perspektiv pĜežití tohoto
druhu nedostaþující. Východiskem musí být aktivní ochrana, zahrnující jednak generativní
množení kontrolovaným opylováním a vegetativní množení fenotypovČ þistých jedincĤ metodou „in vitro“ a v neposlední ĜadČ již výše zmiĖovaný management vybraných reprezentativních populací.
V této souvislosti je tĜeba pĜipomenout, že již nČkolik let po sobČ byl pĜedložen rĤzným grantovým agenturám projekt *), který zahrnoval všechny tyto uvedené aktivity, ale bohužel, nikdy nebyl schválen. To, že borovice blatka má pro lesní hospodáĜství pouze okrajový význam,
není pĜijatelný argument. PĜi záchranČ genofondu vždy platí, že þím dĜíve se zaþne, tím je
úspČch pravdČpodobnČjší a finanþní náklady nižší.
*) Na tomto projektu spolupracovaly ústavy VÚOZ PrĤhonice, VÚLHM–Arboretum Sofronka, PlzeĖ – Bolevec a
v letošním roce i ýZU-FLE v Praze.
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Provozní zkušenosti se zachováním
genofondu vzácnČ se vyskytujících
lesních dĜevin
OldĜich Hrdliþka
Co je vzácné a ohrožené? Z pohledu þlovČka je to nČco, þeho je málo a co mizí. U lesních dĜevin vČtšinou chápeme vzácnost jako jejich sporadický výskyt a ohroženost
spojujeme s postupným zánikem, obtížnou a problematickou reprodukcí. V krajinČ,
která je dlouhá staletí intenzivnČ využívaná, mĤže být vzácná pĜirozenČ se vyvíjející
druhová skladba nebo pokroþilé stádium sukcese i u rozšíĜených druhĤ.
BČžné dĜeviny
U hospodáĜsky významných dĜevin, u kterých je þetnost jedincĤ druhu vysoká, je þasto
vzácný jejich autochtonní pĤvodní. V poþetných populacích vysokohorských smrkĤ na ŠumavČ, borovic v západních ýechách nebo bukĤ na KĜivoklátsku je obtížné, podle fenotypových
znakĤ, najít nČkolik desítek mimoĜádnČ hodnotných jedincĤ reprezentujících cenný genofond.
StejnČ vzácní jsou i odolní jedinci smrku v imisních oblastech Krušných hor nebo zbytky borovic na DČþínském SnČžníku. UmČlými zásahy holoseþného charakteru vytváĜíme nepĜíznivé
podmínky pro klimaxové spektrum populace. TĜídČním sazenic ve školkách, podle dynamiky
rĤstu, ještČ zvýrazĖujeme náš negativní vliv na pĤvodní genofond.
Sporadický výskyt
Jiný pohled je na vzácné dĜeviny s omezeným, jednotlivČ vtroušeným výskytem, který je pro
nČ pĜirozený (napĜ. jeĜáb bĜek, tĜešeĖ ptaþí). Tyto dĜeviny nejvíc redukuje zmČna druhové
skladby, která zásadnČ mČní pĤvodní prostĜedí v nové, ve kterém se nevyskytují nebo nedokáží odolat konkurenþnímu tlaku jiných dĜevin.V obnovním cíli se s nimi þasto ani nepoþítá (napĜ.
v zakládaných borových monokulturách).
NČkteré vzácné dĜeviny rostou na lokalitách, které þlovČk mĤže jen obtížnČ využít ( napĜ.
horské bažinaté oblasti s borovicí blatkou). Mohlo by se pĜedpokládat, zvláštČ jsou-li to rezervace, že budou mít nerušený vývoj. PĜesto jsme v roce 1990 zaznamenali, na jedné lokalitČ
v západních ýechách s pĜirozeným výskytem blatky a smrku, vykácený a v metrech srovnaný
smrk. PozdČji jsme zjistili, že horlivý úĜedník orgánu ochrany pĜírody nechal smrk vykácet, aby
„zachránil“ blatku, která po tisíce rokĤ, þlovČkem nevnímaném soupeĜení se smrkem, náhle
potĜebovala, podle úĜedníka, pomoci.
Mezi vzácné dĜeviny Ĝadíme i jedli bČlokorou, která v dobČ nedávno minulé zaujímala až
20% porostní výmČry vČtšinou ve smíšených porostech nebo skupinách a z rĤzných, þásteþnČ
neznámých pĜíþin se její zastoupení snížilo až na prahové minimum 0,5%. V souþasné dobČ ji
ale neĜadíme mezi ohrožené dĜeviny, protože v posledních deseti letech pravidelnČ fruktifikuje
i v oblastech s minimálním rozšíĜením. Podíl sazenic jedle pĜi umČlé obnovČ v zájmové oblasti
se blíží 3% z celkového množství použitých sazenic a má stále vzrĤstající tendenci.
PatĜí sem i jilmy, které jsou decimovány grafiozou, ale napĜ. ve vyšších nadmoĜských výškách Krušných hor, vystavených ještČ imisím, této chorobČ odolaly, v nižších chránČných údolích uhynuly, nebo tisy, které rostou na obtížnČ pĜístupných stráních u Berounky s malou perspektivou pĜirozené obnovy pĜedevším v dĤsledku škod zvČĜí.
Úhel pohledu
ObecnČ lze konstatovat, že každá pĜírodní oblast má své vzácné a ohrožené druhy dĜevin, záleží jenom na úhlu pohledu z kterého se na danou problematiku díváme.
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Koncepþní Ĝešení
Lesy ýeské republiky, s.p. jako jediná hospodáĜská organizace v ýeské republice, Ĝeší zachování a reprodukci genových zdrojĤ koncepþnČ. Podnik vyþlenil þtyĜi specialisty pro genofond,
kteĜí zajišĢují náplnČní koncepce. V té jsou, mimo jiné, vyjmenované i ohrožené a kriticky
ohrožené populace lesních dĜevin na území celé republiky, stanovené priority a naznaþeny cíle
a postupy vedoucí ke zlepšení souþasného stavu. ěešené úkoly musí být podporované
a zajištČné po odborné i ekonomické stránce. To je dosaženo organizaþní strukturou a schválením koncepce, platné na deset rokĤ ( a po deseti letech znovu aktualizované), vedením podniku.
Genové základny
V oblasti západních, severních a þásti stĜedních ýech jsou u LesĤ ýeské republiky, s.p. vyhlášeny genové základny na 48 lokalitách o výmČĜe 22350 ha pro dĜeviny bČžnČ rozšíĜené jako
jsou smrky, borovice, modĜíny, duby, buky,tak i pro dĜeviny ménČ se vyskytující nebo vzácnČjší, jako jedle, jilmy, borovice blatky, kleny, javory mléþe, jasany a další dĜeviny. Hlavním hospodáĜským zpĤsobem v genových základnách je podrostní zpĤsob hospodaĜení s dĤrazem na
pĜirozenou obnovu. V genových základnách se pĜirozenČ obnovují i vzácnČ se vyskytující dĜeviny, pro které genová základna vyhlášena není.
VýbČr porostĤ
PĜi obnovách lesních hospodáĜských plánĤ jsou vyhledávány nejkvalitnČjší porosty jako zdroj
semen. Klademe dĤraz i na dĜeviny zastoupené v porostech minimálnČ jedním procentem, které splĖují kritéria pro uznání jako zdroj reprodukþního materiálu. V seznamech uznaných porostĤ tak najdeme vzácnČ i bĜeky, tisy, jilmy. Minimálním výmČrám uznané dĜeviny ale odpovídají i malé sbČry semen.
Rodiþovské stromy, klony
Jednotlivé stromy vyhledáváme jako klony a rodiþovské stromy (dĜíve výbČrové stromy)
pĜedevším pro pozdČjší zakládání semenných sadĤ. Je to mravenþí práce, která vyžaduje
souþinnost odborného vedení s maximální zainteresovaností lesních správ. PĜi výbČru jedincĤ
upĜednostĖujeme kvalitativní znaky. Vyhýbáme se zjevným genetickým vadám a snažíme se
podchytit variabilitu hodnotného genofondu . V posledních letech bylo uznáno jako výbČrové
stromy v pĜírodních lesních oblastech :
1 Krušné hory

46 jedincĤ borovice blatky,
69 jilmĤ horských,
3 jilmy habrolisté,

6 Západoþeská pahorkatina
8 KĜivoklátsko a ýeský kras

18 lip malolistých,
31 lip malolistých,
55 jeĜábĤ bĜeku,
63 jedincĤ tĜešnČ ptaþí

11 ýeský les

15 lip malolistých

17 Polabí

7 jilmĤ habrolistých,
18 lip malolistých

19 Lužická pískovcová vrchovina

78 jedincĤ náhorní varianty borovice lesní

Semenné sady
Z nČkterých výše uvedených výbČrových stromĤ byly založeny semenné sady na :
LS StĜíbro
LS KĜivoklát

lípa malolistá, 57 klonĤ, 259 rametĤ, 1,5 ha
jeĜáb bĜek, 50 klonĤ, 160 rametĤ, 0,78 ha

LS Litvínov

jilm horský, 70 klonĤ, 304 rametĤ, 1,3 ha

LS Kraslice

borovice blatka, 46 klonĤ, 256 rametĤ, 0,36 ha

LS DČþín

borovice lesní, 78 klonĤ, 488 rametĤ, 1,5 ha

LS Lužná

tĜešeĖ ptaþí, 56 klonĤ, 195 rametĤ, 1,13 ha
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Vyjmenované sady jsou uznané nebo þekáme na vypracování odborného posudku. První
kvetení a úrody semen v tČchto sadech naznaþují, že se nemusíme obávat o nedostatek kvalitního reprodukþního materiálu pro umČlou obnovu.
PĜirozená obnova a další postupy
PĜirozená obnova se vyskytuje i u vzácných, jednotlivČ vtroušených dĜevin, ale pravdČpodobnČ nepovede k vČtšímu zvýšení jejich zastoupení v porostech. PĜedevším poškozování náletĤ
zvČĜí a obtížná ochrana rozptýlených jedincĤ, jsou limitujícím faktorem pĜirozené obnovy
v jinak pĜíznivých podmínkách.
Pro zvýšení zastoupení vzácných dĜevin je rozhodující obnova umČlá.V oblasti, která potĜebuje v souþasné dobČ okolo 16 milionĤ kusĤ sazenic roþnČ, tvoĜí vzácnČ se vyskytující dĜeviny
ale minimální množství. NapĜíklad tĜešnČ ptaþí roþnČ sázíme do 5 tisíc jedincĤ, jilmĤ do 10 tisíc, bĜekĤ maximálnČ 1 tisíc kusĤ.
PČstování vzácných dĜevin v malých poþtech a jednotlivá výsadba jsou organizaþnČ a ekonomicky nároþné. Už se stratifikací semen a s pČstováním jsou malé zkušenosti a pro nČkolik
desítek jedincĤ se nevyplácí cestou omylĤ je získat. ProspČšná bude proto specializace nČkterých pČstitelĤ na vybrané druhy dĜevin, záruka odbČru výpČstkĤ a koordinace uplatnČní výpČstkĤ na územním celku s podobnými pĤdními a orografickými podmínkami. Stále se pĜehlíží
místo pČstování sazenic, které by mČlo být co nejpĜirozenČjší, odpovídající podmínkám budoucí
výsadby.
Hledat cesty a vymČĖovat si zkušenosti je nutné i v technice obnovy. U nČkterých dĜevin je
možná síje, která vyžaduje specifickou pĜípravu.
U jedle bČlokoré jsou nejlepší výsledky se síjí ve zĜedČných borových nebo modĜínových porostech. MénČ pĜíznivé jsou výsledky síjí ve smrkových a v bukových porostech. NeosvČdþily
se ani plnosíje jedle, naopak dobré výsledky jsou se Ĝádkovou a s hnízdovou síjí, kde je snadné potlaþit vliv buĜenČ. S uspokojivými výsledky se dají pĜesazovat i vyzvednuté nálety jedle.
Potvrdil to pokus na extrémní lokalitČ Blatenského vrchu v Krušných horách.
Škody zvČĜí jsou þasto rozhodující. Výsadby jednotlivé nebo skupinové je tĜeba dČlat
v oplocených plochách, nebo využít pro zvČĜ atraktivní dĜeviny k odlákání jejich pozornosti. Na
zkusné ploše Pramenáþ v Krušných horách nČkolik jedincĤ Pinus contorta upoutalo na sebe
pozornost zvČĜe tak výraznČ, že v poškozené oplocence dalších deset druhĤ dĜevin nechala bez
povšimnutí. V tomto pĜípadČ nebyla upĜednostnČna vzácnost, protože všechny druhy byly ve
stejném poþtu, ale atraktivnost.
Výsadba odrostkĤ, to je další možná cesta k jednotlivé pĜímČsi vzácných dĜevin v dĜíve založené kultuĜe nebo pro obohacení náletĤ. Bohužel se neubráníme deformaci nebo podĜíznutí
koĜenového systému.
U náhorní varianty borovice lesní byl pĜed více lety Ĝešen problém ( KaĖák K.), jak dosáhnout
umČle smČsi se smrkem, která je pro tuto borovici typická. Doporuþena byla výsadba tĜech Ĝad
smrku a jedné borovice. Po dvaceti letech se vytvoĜila velmi perspektivní smČs, kterou ale
místní revírník zase pĜevedl na borovou monokulturu, aby „zachránil“ borovici.
ZávČr
Je mnoho postupĤ jak zachovat a rozšíĜit vzácnČ se vyskytující dĜeviny v porostech nebo je
využít pro plantážní zpĤsob pČstování na produkci žádané dĜevní hmoty (napĜ. tĜešeĖ ptaþí).
Všechno stojí na nápadu a zájmu lidí myšlenku pĜevést ve skutek, musí se pro to chtít nČco
udČlat.
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Vzácné dĜeviny
v semenáĜství a školkaĜství
Josef Cafourek
V poslední dobČ se zaþíná velmi diskutovat o pomíjených druzích nČkterých vzácných
dĜevin. V mnohých školkách se uvažuje o pČstování domácích druhĤ dĜevin, které se
v pĜírodČ vyskytují pomČrnČ vzácnČ. Jde pĜedevším o plané tĜešnČ, plané jablonČ,
hrušnČ, jeĜáb bĜek, jeĜáb muk, oskeruše, resistentní druhy jilmĤ, stĜemchu, pĜípadnČ
z jehliþnanĤ tis. Tyto druhy dĜevin zaslouží pozornost, neboĢ bČžný lesnický provoz
se jimi pĜíliš þasto nezabývá. Vyjmenované druhy dĜevin jsou nespornČ pĜínosem pro
zvýšení biodiversity a zároveĖ nČkteré poskytují kvalitní nábytkáĜskou dýhu (bĜek,
tĜešeĖ). Z hlediska semenáĜského a školkaĜského se rovnČž u tČchto dĜevin musí dodržovat lesotechnické lhĤty pro jejich zdárný vývoj.
Mnoho školek v souþasné dobČ opČt pĜistupuje, jako alternativu k pČstování okrasného materiálu, k pČstování domácích druhĤ dĜevin, které se v pĜírodČ vyskytují pomČrnČ vzácnČ. Jde
pĜedevším o plané tĜešnČ, plané jablonČ, hrušnČ, jeĜáb bĜek, jeĜáb muk, oskeruše, resistentní
druhy jilmĤ, stĜemchu, pĜípadnČ z jehliþnanĤ tis. Tyto druhy dĜevin zaslouží pozornost, neboĢ
bČžný lesnický provoz se jimi pĜíliš þasto nezabývá. Vyjmenované druhy dĜevin jsou nespornČ
pĜínosem pro zvýšení biodiversity, zavádí se jako pĜímČs do ochranných lesních pásĤ nebo jsou
jednotlivČ vtroušeny do lesních porostĤ a zároveĖ nČkteré poskytují kvalitní nábytkáĜskou dýhu (bĜek, tĜešeĖ), v rámci LýR jako jednoho podniku by bylo možné uplatnit významnou þást
této produkce. RovnČž orientace na domácí druhy keĜĤ mĤže být pĜínosná, neboĢ napĜ. pĜi zakládání prvkĤ ÚSES se realizátoĜi tČchto výsadeb potýkají s nedostatkem vhodného rostlinného
materiálu na trhu.
HrušeĖ planá (polniþka) Pyrus pyraster L.
Období kvČtu je kvČten, souþasnČ s rašením listĤ. Jako solitéra zaþíná kvést ve vČku 15 až 20
rokĤ, v porostČ v zápoji ve vČku 30 až 40 rokĤ, potom kvete každý rok.
Plodem je malvice, tvar má hruškovitý nebo kulovitý, zelená, ve stádiu plné zralosti je žlutá
s nádechem do þervena. Dužnina je tvrdá, velmi trpká, s poþetnými tvrdými shluky silnostČnných bunČk, bohatá na blanitá semenná pouzdra. Plody dozrávají v záĜí až Ĝíjnu. Zaþátek sbČru
plodĤ je od záĜí. Denní výkon trhaþe je 30 až 80 kg plodĤ v závislosti na stupni úrody. Podle
velikosti plodĤ získáváme ze 100 kg 1 – 2 kg semene.
Zralé plody mĤžeme trhat, stĜásat nebo je sbíráme se zemČ. Po sklizni je necháme v sudech
zahnít a zkvasit, pĜiþemž jimi obþas zamícháme. ZmČklé plody zalijeme vodou
a semena protíráme sítem, abychom po odplavení dužniny osivo pĜesušili a vzápČtí je vyseli na
volné záhony. Nevyséváme-li na podzim, uskladníme semeno nejdéle do konce ledna.U skladovaného osiva je pĜed výsevem potĜeba udČlat studenou stratifikaci pĜi 1 až 5 oC v délce
120 dní. Jako stratifikaþní médium se doporuþuje smČs rašeliny s pískem v pomČru 1 : 1, pomČr stratifikovaného osiva k médiu je rovnČž 1 : 1. Pro dosáhnutí rovnomČrného vzcházení se
pĜed výsevem dČlá pĜedkliþování pĜi stĜídavé teplotČ 3 oC po dobu 16 hod. a 20 oC po dobu
8 hod. Bez provedené stratifikace na jaĜe vyseté osivo 1 rok pĜeleží.
Hmotnost 1000 semen vČtšiny druhĤ je asi 28 g. Klíþivost bývá u osiva získaného pomocí
kvašení jen 50-60 % a trvá po 2 – 4 roky. Na 1 bm Ĝádku se vyseje 2-2,5 g osiva. Sejeme
1-1,5 cm hluboko. Poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg osiva je 10 000 až 14 000 ks.
Mladé semenáþky pĜepichujeme za zelena, jinak 1+0 pĜeškolkujeme a 1+1 opČt pĜesazujeme
na dopČstování poloodrostkĤ.
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JabloĖ lesní Malus sylvestris Mill.
PĜíjemnČ vonící kvČty vyrĤstají na krátkých stopkách. Období kvČtu je kvČten, souþasnČ
s rašením listĤ. Jako solitéra zaþíná kvést ve vČku 15 až 20 rokĤ, v porostČ v zápoji ve vČku
30 až 40 rokĤ, potom kvete každý rok.
Plodem je malvice, kulovitá, zelená, ve stádiu plné zralosti žlutá na osvČtlené stranČ þervená
(líþko), na vrcholní a bazální þásti prohloubená. Dužnina tvrdá, trpká, se semennými pouzdry.
Plody dozrávají v záĜí až Ĝíjnu. Zaþátek sbČru je od Ĝíjna. Denní výkon trhaþe pĜi výstupu do
koruny stromĤ je 30 až 80 kg plodĤ v závislosti na stupni úrody.
JablonČ rozmnožujeme generativnČ, pokud máme semena nebo plody z pĤvodního stanovištČ. Plody se zralými jádry po oþesání nebo sesbírání rozemeleme na hrubo na ovocném
mlýnku, vylisujeme, výlisky rozdrtíme a semena prosejeme pĜíslušným sítem. MĤžeme však
nechat plody také nČjaký þas na hromadČ zahnít, potom je rozdrtit a dužninu ze semen vyplavit. Osivo pak mírnČ pĜedsušíme a vysejeme je buć ještČ na podzim nebo až po studené stratifikaci pĜi 1 až 5 oC v délce 120 dní v þerstvém, vlhkém písku na jaĜe, jakmile to poþasí dovolí.
Pro dosáhnutí rovnomČrného vzcházení se pĜed výsevem dČlá pĜedkliþování pĜi stĜídavé teplotČ 3 oC po dobu 16 h a 20 oC po dobu 8 h Hmotnost 1000 semen M.sylvestris je 34 g. Klíþivost 70% si udržuje osivo po 2 roky.
Osivo vyséváme na volné záhony do ĜádkĤ 20 cm vzdálených, do 3 – 5 cm hlubokých rýh výsevem 2 – 3 g na bm. Na zimu zaseté Ĝádky ještČ nahrĤbkujeme a na jaĜe hrĤbky zase rozhrabeme nebo rozesmykujeme, þímž zniþíme zároveĖ klíþící plevele. Poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg osiva je 10 000 až 16 000 ks. Na jaĜe semenáþky vþas pĜepícháme na záhony
a dostaneme 1+0 semenáþky, které pak dopČstováváme na sazenice 1+1 nebo na poloodrostky. RovnČž mĤžeme pČstovat semenáþky z výsevu na 2+0.
JeĜáb bĜek Sorbus torminalis (L.) Crantz
Období kvetení je je kvČten až þerven. Kvést zaþíná ve vČku 20 až 30 rokĤ a potom kvete
bohatČ každý rok.
Malviþky bĜeku – jsou vejcovité, soudkovité až témČĜ hruškovité, zpoþátku þervenavČ žluté až
žlutohnČdé, ve stavu zralosti hnČdé, kožovité, hustČ pokryté poþetnými svČtlými lenticelami.
V pĜezrálém stavu hustČ kašovité až tČstovité, v tomto stavu jsou poživatelné. Obsahuje 2 až
4 semena. Plody dozrávají v záĜí, na stromČ zĤstávají do zaþátku zimy, potom opadávají. Zaþátek sbČru je od záĜí. Denní výkon trhaþe pĜi výstupu do koruny stromĤ je 25 až 40 kg plodĤ
v závislosti na stupni úrody. Ze 100 kg malvic získáme asi 3 kg þistého semene. BĜek þešeme
pokud možno pĜed dozráním v záĜí, rozdrtíme na ovocném mlýnku a vzápČtí vyséváme na volné záhony. Takto máme nejvČtší jistotu, že osivo na jaĜe vzejde. Sbírané plody v listopadu
necháme zahnít, vyþistíme semena a stratifikujeme 14 dní pĜi teplotČ 20 oC a následnČ 110 dní
pĜi teplotČ 3 oC pro jarní výsev.Jako stratifikaþní médium se doporuþuje smČs rašeliny s pískem
v pomČru 1 : 1, pomČr stratifikovaného osiva k médiu je 1 : 3.
Hmotnost 1000 semen je 25 - 40g. Klíþivost bývá až 75 %. Vyséváme 1,5 – 2,0 g na 1 bm
Ĝádku nebo proužku a zasypeme 1,5 cm tlustou vrstvou píseþné rašeliny.Poþet dopČstovaných
semenáþkĤ z 1 kg osiva je 6 000 až 24 000 ks.
Semenáþe 1+0 necháme ještČ jeden rok na semeništi a sklidíme 2+0 vysoké 15 – 30cm,
zĜídka 30 – 50cm.
JeĜáb muk Sorbus aria Crantz
Období kvetení je kvČten až þerven. Pro velmi pomalý rĤst zaþíná kvést ve vČku 25 až 35
rokĤ, potom ale kvete až do vČku 200 rokĤ.
Malviþky jeĜábu muku jsou kulovité, kulovitČ vejþité až soudkové 1,5 cm velké, okolo kalichu
plstnaté, pomeranþovČ þervené až šarlatovČ þervené. Dužnina nevýrazné chuti, ve stavu plné
zralosti mouþnatá, žlutá, obsahuje 2 – 4 semena. Malvice dozrávají v záĜí až Ĝíjnu, na stromČ
zĤstávají až do zimy Za den sklidí jedna osoba asi 10 kg neoþištČných plodĤ. Ze 100 kg získáme prĤmČrnČ 1,5 kg þistého semene.
Sklízíme je hned po uzrání, zbavíme dužniny a vyséváme na volné záhony. Plody sbírané ze
zemČ nebo sklízené v pozdním podzimu necháme nČjaký þas zahnívat. Pak semeno propereme
na sítech a hned vyséváme, toto osivo na jaĜe dobĜe vzchází. Jestliže osivo skladujeme, pak je
nutná studená stratifikace pĜi 3 oC po dobu 120 dní. PĜi snížení obsahu vody na 6 až 8 % je
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možné osivo uskladnit v hermetických obalech v klimatizovaném skladČ pĜi teplotČ 1 až 4 oC po
dobu 8 rokĤ. Jestliže pĜed výsevem skladovaného osiva neprovedeme stratifikaci, tak nám osivo 1 rok pĜeleží.
Hmotnost 1000 semen je 15,5 g. Klíþivost bývá 70%. Jarní výsev provedeme pokud možno
již koncem bĜezna do rýh nebo proužkĤ a semeno zasypeme 1 cm vysoko. Poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg osiva je 20 000 až 25 000 ks.
Semenáþky 1+0 bývají jen výjimeþnČ schopné školkování na širší spon, zpravidla je necháme
ještČ jeden rok na semeništi, abychom sklidili 2+0 vysoké 30 – 50 cm, zĜídka i 50 – 80 cm.
JeĜáb oskeruše Sorbus domestica L.
Kvete v kvČtnu. Kvetení zaþíná ve vČku 40 až 50 rokĤ, potom kvete témČĜ každoroþnČ až do
konce dlouhého života – 500-600 rokĤ.
Malviþky oskeruše v souplodí málopoþetné, kulovité nebo hruškovité, zpoþátku zelené, pozdČji žluté, na sluneþní stranČ s þerveným „líþkem“, v pozdČjší zralosti hnČdé. Dužnina homogenní, masitá, ve zralém plodČ hniliþkovitá. Malvice oskeruše dozrávají v záĜí až Ĝíjnu, doba sbČru
od Ĝíjna. Denní výkon trhaþe pĜi výstupu do koruny stromĤ je 20 až 50 kg plodĤ v závislosti na
stupni úrody. Oskeruši sklízíme obdobnČ jako bĜek a také osivo pĜipravíme stejným zpĤsobem.
Osivo zpracované a vyseté ihned po sbČru vzchází na jaĜe velmi dobĜe. PĜi jarním výsevu po
skladování je nutná studená stratifikace pĜi 3 oC v délce 120 dní. Bez provedené stratifikace
zjara vyseté osivo 1 rok pĜeleží.
V plastových nebo sklenČných obalech mĤžeme skladovat osivo s obsahem vody 9 % pĜi teplotČ 1 až -4 oC po dobu 3 až 5 rokĤ. Jestliže snížíme obsah vody na 6 až 8 %, osivo uskladnČné
v hermetických obalech v klimatizovaném skladČ mĤžeme skladovat pĜi teplotČ 0 až -6 oC po
dobu 8 rokĤ.
Hmotnost 1000 semen je 35 g. Klíþivost bývá 70 %. Poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg
osiva je 10 000 až 12 000 ks.
Pro výsev a sklizeĖ semenáþĤ platí totéž, co bylo uvedeno u bĜeku. Oskeruše roste snad ještČ
pomaleji.
StĜemcha obecná Padus avium Mill.
Kvete v kvČtnu až þervnu. Bílé omamnČ vonící kvČty vyrĤstají v pĜevislých bohatých hroznech. Plody jsou þerné, lysé, lesklé, kulovité peckovice asi 7 mm velké se šĢavnatou, tmavČ
barvící dužninou, nejedovatou, ale hoĜkotrpkou. Pecka je drobná, vrásþitá, semeno prudce jedovaté. Rozmnožujeme je hlavnČ semenem. Plody sklízíme vþas, než nás pĜedejte ptactvo – již
v þervenci, P. serotina a P. virginiana v srpnu. Krátký þas se nechá na hromadČ zmČknout, aniž
bychom pĜipustili, aby se zapaĜily, pak semena propereme a po krátkém osušení stratifikujeme. Hmotnost 1000 pecek je 60 g. Pro získání 1 kg osiva potĜebujeme asi 5,5 kg plodĤ.
Na jaĜe vyséváme osivo obvykle na volné záhony do ĜádkĤ výsevkem na 1 bm asi 8 – 10 g.
Semenáþe 1/0 dorostou v dobré pĤdČ 30 – 50 cm a 50 – 80 cm. Jen ty nejslabší pĜeškolkujeme a sklízíme pak 1+1 ve stejných velikostech jako 1+0. Necháme-li je další rok na místČ,
dosáhnou výšky 80 – 120 cm.
TĜešeĖ ptaþí Cerasus avium (L.) Moench.
TĜešeĖ ptaþí kvete pĜed nebo souþasnČ s rašením listĤ v dubnu až kvČtnu. Plodem je kulovitá,
1-1,5 cm veliká, dlouze stopkatá, pĜevislá, þervená, pĜi plné zralosti až þerná, dužnatá peckovice s dužninou slabČ natrpklou až sladkou. Pecka kulovitá až vejcovitá, mírnČ zploštČlá, hladká, svČtle hnČdá až šedavČ bílá. Plodnost se dostavuje u solitérĤ v 15 letech, v porostech ne
dĜíve nČž v 25 letech.
TĜešeĖ ptaþí se sklízí po uzrání. Plody necháme pĜezrát (pozor na ptactvo – velká pochoutka).
Plody se sklepávají na pĜipravené plachty pod stromem. PĜi sbČru ze stojících stromĤ, kdy trhaþ vystupuje do do koruny stromĤ je jeho denní výkon 15 až 30 kg plodĤ v závislosti od
stupnČ úrody.
ýerstvé plody pĜi podzimním výsevu není tĜeba semena vypírat, staþí plody rozmaþkat, šĢávu
nechat odkapat, pecky se zbylou dužninou smíchat s pískem a brzy vysít na volné záhony.
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Pokud bychom nemohli osivo vysít na podzim, musíme je proprat, osušit a stratifikovat pĜi
15 až 25 oC v délce 30 dní a následovnČ pĜi 4 až 8 oC v délce 120 dní pĜed jarním výsevem.
Jako stratifikaþní médium se doporuþuje smČs rašeliny s pískem v pomČru 1:1, pomČr stratifikovaných semen k médiu je 1:3. Na jaĜe vyseté osivo bez provedené stratifikace 1 rok pĜeleží.
Plody uskladĖujeme v jutových pytlích nebo perforovaných pĜepravkách v suchých a chladných místech. PĜi snížení obsahu vody na 8 – 12 % je možnost skladování v hermetických obalech v klimatizovaném skladČ pĜi teplotČ -3 až –10 oC.
Výsevné množství si snadno vypoþítáme podle hmotnosti 1000 pecek. Klíþivost bývá u pecek,
které pocházejí ze zdravých, nezapaĜených a nezkvašených plodĤ kolem 80 %. Semenáþe 1/0
dosahují nejrĤznČjších výšek, od 15 do 80 cm. Poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg osiva
je 1 400 až 2 000 ks. Vždy je již na podzim vyzvedneme, založíme a na jaĜe je vyškolkujeme
do ĜádkĤ a sponu odpovídajícím jejich vzrĤstnosti.
K výsadbČ používáme sazenice 2+0, 1+1 nebo poloodrostky a odrostky.
Tis þervený Taxus baccata L.
Období kvetení je bĜezen – duben. V solitérním postavení zaþíná kvést ve vČku 20 až 30
rokĤ, v porostním zápoji ve vČku 70 až 120 rokĤ, potom bohatČ kvete každý rok až do vysokého vČku. Tis je dĜevina dvoudomá, výjimeþnČ jednodomá.
Plodem tisu je nepravá bobule. KarmínovČ þervený, výjimeþnČ žlutý pohárkovitý, mírnČ
zploštČlý míšek, obsahující nejedovatý nasládlý rosol. Z míšku jemnČ vyþnívá špiþka semene,
jindy semeno okraj míšku pĜesahuje.
Pokud chceme vypČstovat vzrĤstné jedince s prĤbČžným kmenem, rozmnožujeme tisy výsevem. Plody dozrávají v srpnu až Ĝíjnu v roku kvetení, kdy jsou míšky skoro prĤsvitné. Denní
výkon trhaþe je 5 až 10 kg plodĤ v závislosti na stupni úrody.
Musíme je sklízet, jakmile zaþnou þervenat, a to pĜi vČtší potĜebČ sklepáváním na rozprostĜenou plachtu nebo fólii. Semena vypereme hned po sklizni v proudu vody a stratifikujeme. Vysušené osivo s vlhkostí 12 až 18 % mĤžeme skladovat v klimatizovaném skladČ pĜi teplotČ
-3 až -5 oC v hermeticky uzavĜených nádobách nebo ve vakuovém balení v silnostČnné fólii až
6 rokĤ, bez výrazného poklesu klíþivosti.
Hmotnost 1000 semen je 60 – 70 g. Klíþivost mají 70 %.
Stratifikace pĜed výsevem je 270 dní pĜi teplotČ -3 až -5 oC , vytváĜí pĜedpoklad spontánního
vzcházení bez pĜeležení. NČkdy se doporuþuje teplo-studená stratifikace, kdy je osivo stratifikované 90 dní pĜi teplotČ 20 oC a následnČ 120 dní pĜi teplotČ 3 až 5 oC . Jiné prameny doporuþují stratifikaci pĜi teplotČ 3 oC po dobu 6,5 mČsíce. Jako stratifikaþní médium se doporuþuje
smČs rašeliny s pískem v pomČru 1 : 1, pomČr stratifikovaného osiva k médiu je 1 : 3.
MénČ pracný zpĤsob pĜedosevní pĜípravy osiva je smíchání þerstvých plodĤ s pilinami a následná stratifikace s pískem teprve potom, až když se dužnina v pilinách vysuší. Pozor na myši
bČhem zimy! Dovedou prohrabat celou vrstvu písku a nenechají jediné semeno celé. Nejlépe,
když nádoby zakryjeme sklem.
PĜíštího podzimu vyséváme stratifikované osivo plnosíjí do paĜeništČ nebo na chránČný záhon. Výsev je asi 400 – 450 g na 1 m2 . Osivo pĜiklepneme a zasypeme 1 cm tlustou vrstvou
jehliþnaté hrabanky.V kvČtnu výsev vzejde, ale þást osiva vždy pĜeléhá.PrĤmČrný poþet dopČstovaných semenáþkĤ z 1 kg osiva je 4 000 ks.
Mladé semenáþky chráníme pĜed sluncem a suchem. Dva roky je necháme na semeništi, pak
je pĜepícháme a dostaneme 2+1 vysoké 8 – 12 cm a za další rok 2/2 vysoké 12 – 18 cm i 18 –
25 cm. Vzejde-li výsev pĜíliš hustČ, což se však málokdy stává, mĤžeme mladé semenáþky
pĜepíchat za zelena do studeného paĜeništČ, ale rĤst se tím zabrzdí.
Pokud vyséváme semena kultivarĤ, musíme mateþní rostliny vyzkoušet, neboĢ jen zĜídka získáme vČtší poþet vČrných semenáþĤ. U sloupovitých forem má výsev urþitý význam, neboĢ
semenáþe jsou odolnČjší proti zimČ než Ĝízkované rostliny.
Hlavním zpĤsobem rozmnožování tisĤ je v souþasné dobČ pro všechny druhy a jejich kultivary Ĝízkování. ěízkujeme od srpna do listopadu, než nastanou silnČjší mrazy. PozdČji Ĝezané
Ĝízky dlouho zakoĜeĖují a špatnČ se pak pĜesazují. ěízky bereme podle zvyklostí s patkou nebo
bez patky jen s podélným, 1-2 cm dlouhým Ĝezem na dolním konci Ĝízku.
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Možnosti využití kultur IN VITRO
pĜi rozmnožování vzácných dĜevin ýR
Jan Vítámvás
Michaela Mauleová
V souþasné dobČ se vzácné dĜeviny mohou vegetativnČ množit nejen Ĝízkováním
a roubováním, ale i pomocí technologií in vitro. Vyselektované genotypy je možné za
pomocí in vitro technik dlouhodobČ uchovat v genových bankách (kryoprezervace)
a vystavením kultur rĤzným podmínkám a selektivní zátČži lze získat výraznou genetickou variabilitu. Moderní biotechnologie pĜinášejí významný pokrok v oboru reprodukce a šlechtČní lesních dĜevin. Kultury in vitro se mohou stát vhodným zdrojem
materiálu pro záchranu a rozmnožení vzácných a ohrožených dĜevin v pĜípadČ ovČĜených metodik kultivace.
Dosud se dĜeviny pĜedevším klonují s využitím konvenþního vegetativního množení, a to konkrétnČ Ĝízkováním a roubováním.
Autovegetativní množení Ĝízkováním se využívá z dĤvodu jednoduché manipulace s materiálem a pĜi správnČ zvolených pČstebních podmínkách jsou zisky sazenic dostaþující. Nevýhodou
Ĝízkování je problematické množit dospČlé stromy s þímž jsou spojené nemalé problémy.
ÚspČšnost reprodukce Ĝízkováním s rostoucím stáĜím dĜevin klesá a pokud se vĤbec podaĜí
stromy tímto zpĤsobem namnožit, rĤst tČchto stromĤ je pak velmi þasto problematický - plagiotropní.
PĜi heterovegetativním rozmnožování lze používat rouby z dospČlých stromĤ na mladé podnože. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se používá roubování. Oþkování se v nČkterých zemích (napĜ. Nizozemí)
používá pro klonování jilmĤ. U nČkterých dĜevin je srĤst roubĤ s podnoží dost problematický
(napĜ. pozdní inkompatibilita).
PĜi rozmnožování vzácných dĜevin Ĝízkováním a roubováním se setkáváme s problémem nedostateþného množství získaných ĜízkĤ a roubĤ z rostliny, jelikož odebráním vČtšího množství
reprodukþního materiálu mĤže dojít k poškození fyziologických funkcí stromu. S tím souvisí
i nízká roþní produkce sazenic ze vzácných a ohrožených dĜevin.
Ve svČtČ se relativnČ nedávno (60. - 70. léta minulého století) zapoþalo s rozmnožováním
stromĤ kulturami in vitro. Jak uvádí MALÁ (1996) v ýeské republice se jako první zaþali zabývat problematikou mikropropagace lesních dĜevin pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti v polovinČ sedmdesátých let.
Množení lesních dĜevin biotechnologickými postupy in vitro spoþívá v indukci organogeneze
nebo somatické embryogeneze a v následném dopČstování celistvých rostlin. Podstatou organogeneze jsou morfologické pochody probíhající pĜi vytváĜení axilárních nebo adventivních pupenĤ. PĜi somatické embryogenezi se vlivem hormonálního pĤsobení na primární explantáty
(zralá nebo nezralá embrya, kotyledony, meristémy, listy, atd.) vytváĜí z jedné nebo více somatických bunČk embryo, které se morfologickými a biochemickými vlastnostmi pĜíliš neliší od
zygoticky vzniklého embrya.
Proces množení zaþíná tím, že je ze stromĤ odebrán pĜíslušný primární explantát, obsahující
celou genetickou informaci o dané dĜevinČ. Explantát je pĜeveden do sterilních podmínek in
vitro a dále namnožen na požadované množství. ýást rostlin slouží k zachování kultury a dalšímu množení. V dalších letech kultivace se pĜechází i k dlouhodobému pČstování genetického
materiál v in vitro kulturách pĜi nízkých teplotách (kryoprezervace) - snížení rizika somaklonální variability a také nákladĤ na þastou manipulaci s materiálem.
K zakoĜeĖování dochází ve speciálním médiu s pĜídavkem látek stimulující tvorbu koĜenĤ, následuje pĜesazení rostlin s vyvinutým koĜenovým systémem do substrátu (in vivo). Ve speciál30

ním skleníku se rostliny postupnČ aklimatizují a poté jsou pĜesazeny do vČtších obalĤ a umístČny na venkovní plochy.
Jak uvádí MALÁ (1996) u listnatých lesních stromĤ pČstovaných in vitro nebyly na pokusných
plochách pozorovány žádné významnČjší odchylky v rĤstu a morfologii ve srovnání se stromky
vypČstovanými ze semen. Stromy vypČstované in vitro vykazují podobné znaky jako mateĜský
strom, z nČhož byl primární explantát odebrán. MALÁ (1996) dále uvádí, že výsledky analýz
pĜírustĤ, biometrická mČĜení i celkový morfologický rozvoj ukazují, že explantátové výpČstky
se vyvíjejí srovnatelnČ se semenáþky. Ve stejných vČkových kategoriích dosahovaly stromky
u obou porovnávaných skupin prakticky stejných pĜírĤstĤ. Mortalita sazenic explantátového
pĤvodu není vyšší než u sazenic z generativních potomstev (MALÁ 1996).
PĜedpokladem úspČšné organogeneze i somatické embryogeneze je zajištČní vhodných kultivaþních podmínek, chemického složení živného média, teploty, vlhkosti a svČtla. NeménČ významnČ ovlivĖují výsledný efekt této metody i nepĜímé faktory, jako je doba sbČru zdrojového
materiálu, jeho stáĜí, fyziologický stav, skladování, povrchová sterilizace a preparace explantátĤ (MALÁ a ŠÍMA 2000).
Mezi první dĜeviny pČstované v kulturách in vitro patĜí listnaté dĜeviny (jilm) (GAUTHERET,
1940). První ucelená metodika, s výsledky intaktní životaschopné rostliny, byla vytvoĜena pro
Populus tremuloides (WINTON 1968, WOLTER 1968). Od sedmdesátých let se postupnČ zdokonalují metodiky (tedy postupy poþínaje odebíráním primárních explatátĤ, kultivací in vitro až
po dopČstování intaktní životaschopné rostliny) pČstování in vitro kultur lesních dĜevin.
DobĜe zvládnuté postupy in vitro dávají možnost využívat takto pČstované rostliny i pro komerþní, školkaĜské ale i jiné úþely. NapĜ. jak uvádí HOLUB (2001), v USA a v KanadČ tvoĜí
rododendrony z in vitro kultur až 80% jejich celkové produkce.
Propagace vegetativního in vitro množení pro lesní hospodáĜství znaþnČ nabývá na rozmachu
v 90. letech 20. století, kdy vznikají již podrobné metodické protokoly pro vybrané lesní dĜeviny.
V souþasnosti se problematikou rozmnožování a záchranou ohrožených genofondĤ dĜevin
v ýR zabývá Výzkumný ústav lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ - Strnady a Výzkumný
ústav okrasného zahradnictví PrĤhonice.
PĤvodnČ pĜevládal názor, že nebude možné snadno množit dospČlé stromy kulturami in vitro
stejnČ jako Ĝízkováním. Již v 80. letech 20. století byla tato otázka vyĜešena ve Francii u první
dĜeviny – Prunus avium (MURANTY et al. 1996).
Mezi další protokoly rozvíjející problematiku in vitro u rodu Prunus patĜí napĜ. þlánky DIMASSI
a THERION (1998), MOLASSITIOS et al. (2004), HAMMATT (1999), GARIN et al. (1997) atd.
V praxi bylo ovČĜeno a používá se propagace mnoha lesních dĜevin, jen pĜíkladem rod Quercus se daĜí množit somatickou embryogenezí (WILHELM 2000, CUENCA et al. 1999) a organogenezí (HERMANDEZ et al. 2003a, b). Rod Ulmus, tuto dĜevinu se daĜí množit jak organogenezí (MCCOWN a MCCOWN 1987, BOLYARD et al. 1991, FENNING et al. 1993, BOLYARD 1994,
CHENG a SHI 1995, KAPAUN a CHENG 1997), tak i embryogenezí (CORREDOIRA et al. 2002,
2003, CONDE et al. 2004).
Rod Malus a Pyrus se pĜevážnČ množí organogenezí (ZIMMERMAN 1983, DAMIANO et al.
2000)
U jehliþnanĤ byla mikropropagace nebo její jednotlivé kroky popsány napĜ. u rodu Larix - organogeneze (BONGA 1984) a somatická embryogeneze (LELU et al. 1993, CHAREST a KLIMASZEWSKA 1994). Další metodiky byly propracovány napĜ. pro rod Pinus (HÄGGMAN et al.
1998, HÄGGMAN a ARONEN 1998, ANDERSONE a IEVISH 2004, MIGUEL et al. 2004, atd.).
I pĜes dlouhodobé zkoumání laboratorních podmínek vhodných k propagaci je u nČkterých
jehliþnanĤ (napĜ. Taxus, Abies) propagace pomocí in vitro metod stále obtížná a jsou popsány
jen nČkteré fáze somatické embryogeneze, jiné jsou stále zájmem vČdcĤ po celém svČtČ (MIHALJEVIC et al. 2002, SCHULLER et al. 1989, SALAJOVA et al. 1996).
Výše popsané metodiky jsou dokladem úspČšnosti metod in vitro pro nČkteré konkrétní rody,
druhy þi jednotlivé klony. U výše popsaných rodĤ a mnoha jiných druhĤ se podaĜilo zvládnout
techniku mikroprogace, dosavadní poznání však není úplné.
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Avšak i takto zvládnutá metodika in vitro otevírá nové možnosti pĜi klonování vzácných
a ohrožených dĜevin. Získaný sadební materiál lze dále využít pro jiné pČstitelské a šlechtitelské úþely.
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Vzácné a ohrožené dĜeviny
v kĜivoklátských lesích
Miroslav Pecha
Dostalo se mi milé pĜíležitosti pozdravit a pĜivítat Vás jako úþastníky dnešního semináĜe jménem kĜivoklátské poboþky ýLS i jménem LýR, konkrétnČ Lesní správy KĜivoklát, na jejímž území se semináĜ koná. Jsem osobnČ rád, že pro toto téma bylo vybráno právČ KĜivoklátsko, protože na území ýeské republiky je jen málo míst, která
by se vyznaþují takovou pestrostí a druhovou bohatostí lesních dĜevin, jak je tomu
právČ tady.
Bohatost dĜevin KĜivoklátska je dána nČkolika þiniteli, kteĜí se na ní podílejí:
x

pĜednČ je to geomorfologické uspoĜádání oblasti se znaþným výškovým rozdílem (240 až
600 m nad moĜem), kde se na relativnČ malé ploše rychle stĜídá geologické podloží, expozice a kde spolu tČsnČ sousedí teplé polohy s výraznČ chladnými (napĜ. v inverzních
roklích)

x

dále je to samotná geografická poloha KĜivoklátska ve stĜedních ýechách, kde se pĜi návratu dĜevin v poledové dobČ stýkaly dva proudy – panonský a atlantský

x

v neposlední ĜadČ je to i historický vývoj osídlení, pĜi kterém KĜivoklátsko zĤstalo jako enkláva relativnČ zachovalé pĜírody mezi sousedním územím, zemČdČlsky i industriálnČ zcela
pĜemČnČným

KĜivoklátské lesy se až do 16. století vyvíjely víceménČ pĜirozenČ a byly ovlivĖovány pouze
pomístnou tČžbou a pasením dobytka v okolí sídel. První vČtší dopad do vČkového, prostorového i druhového uspoĜádání pĜinesl rozvoj hutí a skláren a s tím spojená výroba dĜevČného uhlí,
která zapoþala v 16. století a témČĜ 300 let výraznČ ovlivĖovala stav kĜivoklátských lesĤ. PozĤstatky tehdejších milíĜĤ nacházíme dodnes plošnČ po celém KĜivoklátsku a nevyhnuly se ani
tČm nejextrémnČjším místĤm. I když se vytČžené plochy nezalesĖovaly, mČlo milíĜení dopad
i do vývoje druhové skladby tehdejších lesních porostĤ.
Druhý zásah zapoþal pĜibližnČ okolo roku 1780, kdy zaþíná cílené lesní hospodáĜství s umČlou
obnovou síjí i sadbou.V tomto momentu dostává þlovČk nad lesem velikou moc. MĤže nejen
vracet les na místa, odkud ho vytČžil, ale mĤže i rozhodovat o tom, jaký les tam poroste. Má
v rukou volbu dĜevin. PĜichází doba výrazných zmČn druhové skladby a to zejména ve prospČch jehliþnanĤ.
TĜetí období je pokusem o postupný návrat k modelu pĜírodČ blízké druhové skladby. Zapoþalo už v druhé polovinČ minulého století, bylo v rĤzných obdobích rĤznČ intenzivní a trvá prakticky dodnes. V souþasné dobČ je spojeno s principy hospodaĜení LýR, to znamená trvale udržitelné lesním hospodáĜstvím se vším, co s tím souvisí.
Ze vzácných dĜevin, které se na KĜivoklátsku vyskytují a kterými se zabývá i dnešní semináĜ,
je tĜeba se zmínit zejména o tisu þerveném, jeĜábu bĜeku a tĜešni ptaþí. Z pohledu do minulosti
je velice obtížné vystopovat jejich pĜítomnost v kĜivoklátských lesích. Nezachovaly se o nich –
pokud je mi známo – žádné zmínky v archivních materiálech a nezabývá se jimi ani Pravdomil
Svoboda ve svých studiích dČjin kĜivoklátských dĜevin. Bylo jich pĜíliš málo na to, aby mČly
nČjaký podstatnČjší význam. Ale byly tady a pĜežívaly jako vtroušené dĜeviny na lokalitách
které jim stanovištnČ vyhovovaly a byly zĜejmČ pĜíležitostnČ využívány pro nČkteré specifické
vlastnosti dĜeva (napĜ. tis). V podstatČ ale byly a až dosud zĤstávají na okraji hospodáĜského
zájmu vlastníkĤ lesa, i když se myšlenkami na jejich hospodáĜské využití dnes tu a tam pĜece
nČkdo zabývá. LýR Lesní správa KĜivoklát i LS Lužná podnikají nČkteré kroky nejen pro jejich
zachování ale i pro zvýšení jejich zastoupení v lesních porostech.
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Tis þervený
PatĜí k tradiþním kĜivoklátským dĜevinám a zejména v údolí Ĝeky Berounky je Ĝada lokalit
pĜevážnČ na severních expozicích v rezervacích i mimo nČ, kde se s ním mĤžeme setkat. Jedineþná je lokalita v PR U Eremita, kde se na ploše necelých 8 ha vyskytuje více než 1000 tisĤ
a kontinuálnČ se zde pĜirozenČ zmlazuje. Kdo tu lokalitu nevidČl, doporuþuji její návštČvu. Stojí
to za to. Je tam spoluprací LýR a SCHKO vybudována nauþná stezka vČnovaná kĜivoklátským
dĜevinám. Tis, jako chránČná dĜevina, nebude zĜejmČ nikdy mít žádný hospodáĜský význam.
PĜesto je mu vČnována urþitá pozornost. Pokud se vyskytuje v hospodáĜských lesích, je pĜi
výchovných zásazích šetĜen a pokud to situace vyžaduje, provede se jeho uvolnČní. PĜi obnovČ
porostĤ je ponecháván i v pĜípadČ, že zĤstane v domýtné fázi na holinČ. Po 2 až 3 letech urþitých problémĤ se zmČnou mikroklimatu a oslunČním koruny se pĜizpĤsobuje a brzy se zapojuje v novém porostu. Posilování populace tisu umČlou obnovou v souþasné dobČ neprovádíme,
ale vČnuje se mu þásteþnČ Správa CHKO KĜivoklátsko v rámci managementu v nČkterých maloplošných chránČných územích. V letošním roce se z prostĜedkĤ MŽP vysazuje ve tĜech PR do
individuálních ochran 40 tisových odrostkĤ.
JeĜáb bĜek
Na KĜivoklátsku þetnČjší dĜevinou, než by si nČkdo pĜedstavoval. Roste na pĜíznivých lesních
typech roztroušenČ ve všech vČkových stupních po celém KĜivoklátsku a díky fungujícím ptaþím síjím nemá problémy s absencí pĜirozené obnovy. PĜi provádČní výchovných zásahĤ se
snažíme o jeho zachování v porostech. U probírek, které revírníci vyznaþují, je to bez problémĤ. U proĜezávek, kde se požadavek na provedení zadává pomocí vyznaþených zkusmých
ploch, je nutno dodavatele prací na jeho pĜítomnost upozorĖovat. Po shození listĤ mají nČkteĜí
dĜevaĜi problém s jeho rozeznáváním. Protože je v lesních porostech pĜedevším souþástí
spodních etáží a jeho dĜevní hmota nedosahuje vČtších dimenzí v potĜebné kvalitČ, nedá se
hovoĜit o jeho hospodáĜském efektu. UmČle ho zatím nevysazujeme, ale jeho cílené pČstování
jako hlavní dĜeviny na vybraných lokalitách jistČ stojí za úvahu. Má kvalitní dĜevo které se
cenovČ vymyká všem ostatním našim dĜevinám a pĜi dopČstování do požadovaných dimenzí
a kvality by jeho vČtší podíl v zastoupení mohl zvýšit hodnotovou produkci lesních porostĤ na
KĜivoklátsku. Podmínkou je ale dostatek geneticky hodnotného osiva. A protože sbČr semene
v lesních porostech z nČkolika roztroušených kvalitních stromĤ je znaþnČ problematický, je
prvním krokem v tomto smČru založení semenné plantáže bĜeku na LS KĜivoklát, kterou uvidíme pĜi dnešní exkurzi. Byla založena v roce 1995 na ploše 0,78 ha a je na ní vysazeno 197
kusĤ roubovancĤ z geneticky kvalitních výbČrových stromĤ kĜivoklátské provenience.
TĜešeĖ ptaþí
DĜevina, o které obecnČ platí to samé, co o bĜeku. Zvyšuje biodiverzitu lesních porostĤ a má
i urþitý estetický efekt. V lese uniká vČtšinou naší pozornosti a teprve na jaĜe, když rozkvete,
pĜekvapí nás svou hojností. I tĜešeĖ ptaþí se šíĜí pĜirozenou cestou ptaþími síjemi a lesní provoz s ní zatím intenzivnČji nepracuje. Na LS KĜivoklát probČhla pouze jedna akce výsadby tĜešĖových odrostkĤ individuálnČ do porostĤ, ale nemám informace o procentu pĜežívání tČchto
jedincĤ. TĜešeĖ ptaþí je stejnČ jako bĜek zajímavá z pohledu produkce pomČrnČ cenného dĜeva
a pĜedpokladem pro jeho produkci je zakládání porostĤ na vybraných pĜíznivých lokalitách,
kde by se výchovou dosáhly požadované dimenze a kvalita. I tady otvírá cestu k získání geneticky kvalitního osiva založení semenné plantáže tĜešnČ ptaþí na LS Lužná v roce 2002. Na ploše 1,13 ha zde bylo vysazeno 343 kusĤ roubovancĤ z 61 klonĤ nejkvalitnČjších tĜešní kĜivoklátské provenience z LS KĜivoklát a Nižbor. I tuto plantáž uvidíme pĜi exkurzi.
ZávČr
Co Ĝíci zvČrem? Je dobĜe, že vlastníci lesĤ mají zájem pracovat i se vzácnými dĜevinami. AĢ
už v malém rozsahu, jen jako s vtroušenými dĜevinami pro zvýšení biodiverzity lesĤ, nebo jako
s hlavními dĜevinami z dĤvodu zvýšení hodnotové produkce lesních porostĤ. Lze si jen pĜát,
aby až tyto porosty jednou vyrostou a budou þímsi výjimeþným v bČžném lesním hospodáĜství,
mohly splnit své hospodáĜské poslání a neskonþily jako návrh na nČkterou z kategorií chránČných území, jak k tomu obþas dochází.
Kontakt na autora: Miroslav Pecha - LýR s. p., Lesní správa KĜivoklát
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Kultivácia veĐkopolodého
drieĖa obyþajného
v podmienkach IN VITRO
Jaroslav ĆURKOVIý
Drie£ obygajný (Cornus mas L.) patrí medzi pomaly rastúce a pôvodné dreviny, ale
iba so sporadickým výskytom na celom území Slovenska. Preferuje predovšetkým
vápenaté pôdy na karbonátovom podloží aj keć sa môže vyskytovaĢ i na andezitoch
s mierne kyslými pôdami. Dokáže znášaĢ aj þiastoþné zatienenie. Plody (kôstkovice)
obsahujú vysoké koncentrácie vitamínu C, rozligné cukry, kyseliny, farbivá, triesloviny a mucilaginózne látky. Z plodov sa vyrába kompót, marmeláda, rôsol, mušt,
sirup, drienkové víno a destilát, vhodné sú aj na priamy konzum. MoÓno ich vyuÓi»
i pri akútnych grevných a Óalúdogných zápaloch, kemÓe na grevnú flóru pôsobia bakterostaticky. Okrem toho drie£ obygajný poskytuje znagne tvrdé a vemi pevné drevo,
ktoré sa dobre leští a nachádza uplatnenie v rezbárstve, pri výrobe rugného náradia
a drevených rukovätí.
Vyselektovaný vekoplodý kultivar C. mas ‘Macrocarpa’ sa vyznaþuje ovea vägšími plodmi
a vyšším zastúpením obsahových látok neÓ je tomu u divorastúcich jedincov. RozmoÓovanie
elitných jedincov drieĖa obyþajného sa v praxi doposia zabezpegovalo heterovegetatívnym
spôsobom a to ogkovaním v lete na dvojrogné podpníky dopestované zo semien. Tento spôsob
mnoÓenia sa však stretáva s mnohými nedostatkami, ako je napr. sezónna závislos», nízky
mnoÓiteský koeficient, potreba stratifikácie osiva a pod. RozmnoÓovanie potápaním je ešte
pracnejšie, s neistým konegným výsledkom a pre komergné mnoÓenie neaplikovatené.
Kultivácia v podmienkach in vitro poskytuje oproti klasickým vegetatívnym metódam rozmnožovania viaceré výhody a to predovšetkým v urýchlení množenia založenom na masovom základe. Zo zástupcov rodu Cornus sa najviac pozornosti dosiaĐ venovalo druhu C. florida a jeho
kultivarom populárnym v okrasnom záhradníctve. Regenerácia rastlín bola dosiahnutá prostredníctvom množenia axilárnymi výhonkami (KAVERIAPPA a kol. 1997) alebo somatickou embryogenézou zo zygotických embryí (TRIGIANO a kol. 1989). Okrem toho, in vitro množenie sa
aplikovalo i v prípade druhov C. kousa (HADZIABDIC a kol. 2004), C. nuttalli (EDSON a kol. 1994)
a C. canadensis (PENNELL 1983).
Tento príspevok pojednáva o vplyve regulátorov rastu na organogénnu tvorbu viacvrcholových kultúr a in vitro zakore£ovanie výhonkov vekoplodého kultivaru C. mas ‘Macrocarpa’.
Materiál a metódy
Pre zaloÓenie explantátových kultúr boli pouÓité polovyrašené axilárne púgiky a nodálne segmenty odobraté z 27-rogného jedinca C. mas ‘Macrocarpa’ rastúceho na ploche Arboréta
Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Explantáty boli najskôr premývané pod tegúcou
vodou po dobu 5 minút, aby sa zbavili hrubých negistôt. Pri sterilizácii bol pouÓitý nasledovný
postup: ponorenie do biocídneho prípravku PPM (20 ml.l-1) pripraveného v 0,3% agare po dobu
5 minút, máganie v 0,1% roztoku HgCl2 s prídavkom niekokých kvapiek detergentu Tween 20
poþas 4 minút a napokon premytie v sterilnej destilovanej vode 2 × 5 minút. Premyté explantáty boli vysádzané na médium WPM (LLOYD a MCCOWN 1980) obohatené o biocídny prípravok PPM (2 ml.l-1), aby sa minimalizovala kontaminácia kultúr. Po 10 d£och boli explantáty
prenesené na gerstvé médiá, aby neboli v kontakte s polyfenolickými látkami vylugovanými do
média po sterilizácii. Ujaté vysterilizované explantáty boli kultivované pri rôznych koncentráciách cytokinínu 6-benzylaminopurínu (BAP) v kombinácii s 0,05 mg.l-1 kyseliny 1naftyloctovej (NAA). Médiá boli spevnené agarom (6 g.l1 Sigma) a sacharóza (20 g.l1) bola
pridaná ako zdroj uhohydrátov. pH bolo upravené na hodnoty v rozmedzí 5,6–5,7 pomocou
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1 M KOH alebo 1 M HCl. V prípade experimentov s cytokinínom tidiazuronom (TDZ) bolo
použité modifikované médium WPM s pH upraveným na hodnoty 6,8–7,0 prostredníctvom 0,5
M Ca(OH)2. Médiá boli napokon autoklávované pri teplote 121(C a tlaku 1,2–1,3 kg.cm-2 pogas
20 minút. Kultúry boli udrÓiavané v reÓime 16 hodinovej fotoperiódy, pri dennej teplote
25(±1(C a nognej teplote 19(±1(C. Intenzita osvetlenia bola 50 μmol.m2.s1 pri pouÓití bielych
neónových Óiariviek (Belux, Nemecko). Explantáty boli pasáÓované pravidelne kaÓdé 4 týÓdne.
Poget a dÓka výhonkov vo viacrcholových kultúrach sa zaznamenávali po 8 týÓd£och kultivácie
pre kaÓdú variantu, prigom sa pogítali výhonky s minimálnou dÓkou 1 cm. Pri in vitro zakore£ovaní boli odoberané výhonky prenášané do zakore£ovacieho média WPM s pH 5,8, ktoré
bolo naviac obohatené o auxíny NAA alebo kyselinu indol-3-maslovú (IBA). Percentuálne vyjadrenie zakore£ovania bolo zaznamenávané po 8 týÓd£och. Pogetnosti hodnôt pogtu výhonkov
nemali normálne rozdelenie a preto boli transformované štvrtou odmocninou. Rozdiely medzi
jednotlivými variantami v pogte a dÓke výhonkov boli štatisticky hodnotené Duncanovým testom, k gomu sa pouÓili len Óivé výhonky.
Výsledky a diskusia
ZaloÓené kultúry C. mas ‘Macrocarpa’ boli vystavené pôsobeniu 4 rôznych variánt regulátorov
rastu za úgelom sledovania ich organogénneho potenciálu. Výsledky týchto experimentov sú
uvedené v tabuke 1. Z hadiska tvorby viacvrcholvých kultúr z primárnych explantátov sa ako
najlepšia osvedgila varianta 0,5 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l-1 NAA (5,5 výhonku na explantát ±
0,5). Treba poznamena», Óe viacvrcholové kultúry pochádzajúce z ktorejkovek testovanej
varianty boli tvorené zmesou axilárnych a adventívnych výhonkov (obr. 1). Pri morfogenetických procesoch dochádzalo teda súgasne k predlÓovaciemu rastu výhonkov z uÓ diferencovaných axilárnych púgikov hlavného výhonku ako aj k rastu de novo vytvorených adventívnych
výhonkov. Z pohadu multiplikácie nie je štatisticky významný rozdiel medzi koncentráciou
BAP-u 0,5 a 1,0 mg.l-1 v testovaných kombináciách regulátorov rastu. Pri zvyšovaní alebo
znižovaní koncentrácie BAP-u však už dochádzalo k významnému zníženiu multiplikaþnej
schopnosti proliferujúcich kultúr. Preto rozmedzie použitých koncentrácii BAP-u medzi 0,5 až
1,0 mg.l-1 v kombinácii s 0,05 mg.l-1 NAA sa osvedþuje ako najvhodnejšie pre tvorbu viacvrcholových kultúr. Údaje o morfogenetických odpovediach drieĖa obyþajného na kultivagné
podmienky in vitro nie sú dosia známe, preto je vhodné porovnávaĢ nami získané koeficienty
multiplikácie s údajmi prezentovanými pre C. florida (KAVERIAPPA a kol. 1997). Títo autori
použili pre kultiváciu taktiež médium WPM, z rastových regulátorov aplikovali BAP i TDZ a niektoré koncentrácie BAP-u boli podobné aÓ identické s našimi experimentami (napr. 0,5 a 1,0
mg.l-1). Pri aplikácii 4,4 μM (t.j. 1,0 mg.l-1) BAP-u spomínaní autori zaznamenali maximálny
priemerný poþet 5,5 až 6 výhonkov na explantát, þo je nevýznamný rozdiel až takmer zhoda
v porovnaní s hodnotami zistenými pre C. mas ‘Macrocarpa’, t.j. 5,3 a 5,5 výhonkov na explantát vo variantách 1,0 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l-1 NAA, respektíve 0,5 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l1
NAA.
fo sa týka dÓky výhonkov vo viacvrcholových kultúrach, so zvyšujúcou sa koncentráciou
BAP-u dochádzalo k zabrzdeniu elongaþného rastu. Najdlhšie výhonky boli zaznamenané pri
aplikácii 0,1 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l-1 NAA, najkratšie pri pouÓití 3,0 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l-1
NAA (tab. 1).
Okrem BAP-u sme testovali aj vplyv TDZ ako cytokinínovej zlúþeniny na nepurínovej báze.
Výsledky sú uvedené v tabuke 2. Ani samotný TDZ, ani jeho kombinácia s NAA þi BAP-om
nestimulovali vyšší multiplikaþný rast než tak tomu bolo vo variantách 0,5 mg.l-1 BAP + 0,05
mg.l-1 NAA alebo 1,0 mg.l-1 BAP + 0,05 mg.l-1 NAA. Hoci TDZ patrí k zlúþeninám s najvyššou
cytokinínovou aktivitou, niekedy môže inhibovaĢ tvorbu adventívnych výhonkov þi dokonca
spôsobovaĢ vznik fasciácií, t.j. zrastených krátkych stoniek nevhodných pre ćalšie zakoreĖovanie (PREECE a kol. 1991). Tento stav bol zistený aj v našich experimentoch. Podobná situácia
s inhibíciou predlžovacieho rastu adventívnych výhonkov bola zaznamenaná aj v prípade C.
florida (KAVERIAPPA a kol. 1997).
Výhonky o dÓke pribliÓne 1,5 cm poslúžili po odobratí z viacvrcholových kultúr pre in vitro zakore£ovanie (obr. 2). PodĐa dosiahnutých výsledkov v percente zakorenených výhonkov niet
významného rozdielu medzi koncentráciou 0,5 mg.l-1 a 1,0 mg.l-1, þi už v prípade NAA alebo
IBA. Rozdiel je ale vo výbere použitého auxínu, pretože NAA sa osvedþila ako vhodný auxín pre
in vitro rizogenézu na rozdiel od IBA, ktorá indukovala tvorbu adventívnych koreĖov len
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v ojedinelých prípadoch (tab. 3). Naše výsledky sú v zhode s in vitro zakoreĖovaním výhonkov
okrasných kultivarov C. kousa (HADZIABDIC a kol. 2004), pretože aj v týchto experimentoch
bola NAA v prevažnej miere vhodnejším auxínom než IBA. Zakorenené rastlinky boli po aklimatizácii vysadené do korenáþov s pôdou a prímesou vápenného hydrátu (obr. 3) a udržiavané
pod tienením v škôlke Arboréta Borová hora TU.
Záver
Prostredníctvom BAP-u v kombinácii s nízkou koncentráciou NAA sa nám podarilo indukova»
tvorbu viacvrcholových kultúr veĐkoplodého drieĖa obyþajného v podmienkach in vitro. Multiplikaþný rast bol zaloÓený na proliferácii axilárnych a adventívnych výhonkov. Aplikácia TDZ v
nijakom prípade nepodporila intenzívnejší rast, skôr naopak. Pri pouÓití NAA o koncentrácii 0,5
až 1,0 mg.l-1 moÓno dosiahnu» pomerne vysoké percento zakorenených jedincov, go je
nevyhnutným predpokladom aplikácie orgánových kultúr pre masovú mikropropagáciu tejto
zriedkavej dreviny.

Tab. 1. Vplyv regulátorov rastu na multiplikáciu a elongáciu výhonkov po 8 týždĖoch kultivácie; n = 30
explantátov na variantu. * Priemerné hodnoty s rovnakými písmenami (a-b) nie sú štatisticky významne
rozdielne na hladine významnosti Į < 0,05.

(mg.l-1)

Poþet výhonkov na explantát (priemer ± stredná chyba)*

0,1 + 0,05

3,6 ± 0,3 b

1,95 ± 0,11 a

0,5 + 0,05

5,5 ± 0,5 a

1,53 ± 0,07 b

1,0 + 0,05

5,3 ± 0,5 a

1,51 ± 0,07 b

3,0 + 0,05

4,1 ± 0,4 b

1,45 ± 0,07 b

BAP + NAA

DĎžka výhonkov v cm
(priemer ± stredná chyba)*

Tab. 2. Vplyv TDZ na multiplikáciu výhonkov po 8 týždĖoch kultivácie; n = 30 explantátov na variantu. *
Priemerné hodnoty s rovnakým písmenom (a) nie sú štatisticky významne rozdielne na hladine významnosti Į < 0,05.

TDZ (mg.l-1)

BAP (mg.l-1)

NAA (mg.l-1)

Poþet výhonkov na explantát
(priemer ± stredná chyba)*

0,05
0,05

ņ

ņ

4,6 ± 0,4 a

ņ

0,05

0,05

4,0 ± 0,4 a

0,5

ņ

4,5 ± 0,4 a

Tab. 3. Vplyv auxínov na in vitro zakoreĖovanie po 8 týždĖoch kultivácie; n = 30 explantátov na variantu.

Auxín

Koncentrácia (mg.l-1)

Percento zakoreĖovania

NAA

0,5

70,0

1,0

66,7

0,5

3,3

1,0

6,7

IBA
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Obr. 1. Viacvrcholová kultúra C. mas ‘Macrocarpa’ s axilárnymi a adventívnymi výhonkami.

Obr. 2. In vitro zakorenené výhonky C. mas ‘Macrocarpa’ po aplikácii NAA.

Obr. 3. Aklimatizované 1-roþné regeneranty C. mas ‘Macrocarpa’.
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Ohrožené druhy
jako památné stromy
Pavel Kyzlík
V roce 1995, který byl Evropským rokem ochrany pĜírody, vydalo MZe ýR brožuru
„Vzácné a ohrožené druhy lesních dĜevin“ – na titulní stranČ je fotografie semenných
bĜekĤ v okraji lesa Anglická zahrádka u Trnové (okres Praha-západ). Na 1.místČ je
uvedena jedle bČlokorá vþetnČ stále aktuálních 6 bodĤ, co je nutno pro záchranu
udČlat. Dále tis, jilmy, bĜek a další jeĜáby, tĜešeĖ ptaþí, hrušeĖ planá a jabloĖ lesní, a
vČtšinou i opatĜení k jejich záchranČ.
HrušeĖ obecná (Pyrus communis)
Bývá jako památný strom vyhlašována þasto – je jich v ýR vyhlášeno 80. VČtšina jako Pyrus
communis, jen asi 13 jako ssp. pyraster (polniþka).
„Paní HrušeĖ“ ( polniþka ), okres ýeské BudČjovice, obvod 470 cm, výška 16 m, stáĜí 300
let, zdravotní stav 2 – 3. HrušeĖ má korunu sahající až k zemi a od 2 m je dvoják. Naše nejmohutnČjší hrušeĖ roste v HĤrkách u Lišova . Ze silnice Lišov – HĤrky se odboþuje po polní
cestČ 20 m pĜed dopravní znaþkou HĤrky doleva a po 200 m dojedete k nepĜehlédnutelnému
stromu. HrušeĖ nefiguruje v žádném seznamu, není v mapČ, není vyhlášená jako památná,
není ošetĜena.
HrušeĖ v PeĜimovČ (okres Semily) roste vysoko na pastvinách na levém bĜehu Jizery, obvod 475 cm lze þásteþnČ zpochybnit, jedná se o dvoják a kmen již není zdravý, výšku má 8 m
a stáĜí 250 let. Od stromu je krásný pohled do krajiny.
PastýĜova hruška v ÚnČjovicích (okres Klatovy) mívala obvod 435 cm, výšku 17 m a stáĜí
až 600 let, kdysi rostla na pastvinách, dnes je torzo kmene ve 40-letém lese a velmi obtížnČ se
hledá.
HrušeĖ v Rybníku (okres Ústí nad Orlicí) 3 km jihovýchodnČ od ýeské TĜebové má obvod
kmene 432 cm, výšku 15 m, stáĜí 300 let a roste v nadmoĜské výšce 400 m n.m. pĜi cestČ
pastvinou (proti pasoucímu dobytku je oplocena), prĤmČr koruny 16 m, výška koruny 13 m.
Je ze ssp. pyraster nejvČtší u nás.
ýeĜínská hrušeĖ v Moþeradech (okres ý.Krumlov) s obvodem 430 cm, výškou 16,5 m
a stáĜím 200 let roste v centru obce.
HrušeĖ v Dolní Radouni (okres J.Hradec) má obvod 410 cm, výšku 20 m a stáĜí 200 let.
V obci roste za humny a byl objevena náhodou, když si majitel zažádal o povolení ke kácení.
HrušeĖ „Šídlo“ v Nových Dvorech (okres PĜerov) s obvodem kmene 407 cm, výškou 15 m
a stáĜím 220 let roste u cesty za obcí smČrem k BeþvČ. Zdravý, krásný strom.
HrušeĖ v Horþápsku u Tochovic (okres PĜíbram) s obvodem 400 cm, výškou 15,5 m a stáĜím 300 let roste u samoty na konci obce a je dobĜe hlídána psem, který má boudu u kmene
a nepustí strom zmČĜit.
„Bílá hrušeĖ“ s obvodem kmene 387 cm, výškou 10 m a stáĜím 150 let roste v polích u melioraþního odpadu u obce Vápno (okres Pardubice). Je druhá nejvČtší ze ssp. pyraster.
HrušeĖ „Zelenka“ s obvodem kmene 350 cm, výškou 18 m a stáĜím 200 let je ozdobou zahrady þp. 1 v Kvídci u Slaného. PĜestože se jedná o plánČ, plodící drobné zelenavé hruštiþky,
majitelé si ji ponechali dvČ staletí.
HrušeĖ v Prakšicích (okres Uherské HradištČ) s obvodem 350 cm, výškou 13 m a stáĜím
150 let roste na trávníkové ploše 30 m od kostela, je v dobrém zdravotním stavu a stále plodí.
Má rozložitou, soumČrnou korunu, je malebná.
HrušeĖ v PlumlovČ (okres ProstČjov) roste jako pozoruhodný dvoják na hrázi rybníka pod
zámkem, obvody 278 a 225 cm, výška 8 m, stáĜí 300 let. Je velmi známá a navštČvovaná.
Rekordní výška hrušní: PodštejnČ 25 m, Cvrþovice u Zdounek 20 m.
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VČk: Polní hrušeĖ u Vizovic 300 let, hrušeĖ u rybníka Plumlov 300 let, hruška u Domažlic 300
let, hrušeĖ v PĜedklášteĜí u Tišnova 300 let.
NČkterá území mají památných hrušní více jako napĜ. okres Nymburk 11, jinde naopak chybí.
Památné hrušnČ jako lesní stromy najdeme málo:
-

hrušeĖ u Drahanovic roste u myslivny,

-

hrušeĖ ve Skutþi roste v lese ve svahu nad silnicí,

-

hrušeĖ v ýeském PuncovČ (Moravskoslezský kraj) v porostu.

HrušnČ v lese rostoucí jsou štíhlé, vyšší, mají úzkou korunu.
PrĤmČrný obvod kmene památných hrušní je 280 až 354 cm, pĜi vyhledávání nových neevidovaných by mohla být spodní hranice obvodu asi 230 cm, þemuž odpovídá výška nad 10 m
a vČk nad 100 let.
J.E.Chadt-ŠevČtínský uvádí v knize Staré a památné stromy (1913) deset památných hrušní,
z nichž se nezachovala žádná. NejsilnČjší tehdy byla v Milevsku (590 cm, 12 m) a v Novém
Hrádku u Boleslavi (540 cm, 250 let), zároveĖ uvádí, že v NČmecku (Švábsko) roste hrušeĖ
s obvodem 600 cm.
JabloĖ obecná (Malus communis)
JabloĖ ve LhotČ u Kamenných Žehrovic (M.sylvestris) (okres Kladno) je lesní strom
s obvodem 200 cm, výškou 11 m a stáĜím pod 100 let, zdravotní stav je špatný, strom neperspektivní.
JabloĖ v ZáboĜí u Proseþe (M.communis) (okres Chrudim) s obvodem 180 cm, výškou 7 m
a vČkem pĜes 100 let roste v zahradČ domu. Strom je významný z hlediska genofondu ovocných dĜevin.
Pokud nČkde v našich lesích roste pČkná jabloĖ, stála by za evidenci.
V roce 1913, jak uvádí Chadt, byla nejsilnČjší jabloĖ v JankovČ (ý.BudČjovice) s obvodem
200 cm, vysazená v roce 1811 – ani ta se nezachovala.
TĜešeĖ ptaþí (Cerasus avium)
TĜešeĖ na Hrádeþku (okres Trutnov, k.ú. Vlþice-Hrádek) má obvod 404 cm, výšku 23 m
a stáĜí 150 let. Roste u silnice pod Havlovým Hrádeþkem. Je v dobrém zdravotním stavu, ale
neošetĜena a neoznaþena, pĜestože je nejvČtší svého druhu v ýR.
TĜešeĖ nad Slavicí (okres TĜebíþ) má obvod 399 cm, výšku 13 m a stáĜí nezjištČno, roste
u staré cesty 500 m jižnČ od Slavice.
TĜešeĖ v Deštném (okres Opava) je lesní strom, obvod 158 cm, výška 21,5 m, stáĜí 80 let.
PĜi šetĜení významných stromĤ u LýR nalezla LS Buþovice pČknou vysokou tĜešeĖ (obvod 223
cm) v lesním porostu.
V lesním porostu na ýešovských Valech (okres Jiþín) jsem zmČĜil dvČ vysoké tĜešnČ ptáþnice
s obvodem 230 cm. PravdČpodobnČ je v našich lesích Ĝada nepopsaných tĜešní (nad 200 cm
obvodu rozhodnČ stojí za to). TĜešeĖ v porostu je schopna výškovým rĤstem dobĜe konkurovat
okolním stromĤm.
JeĜáb oskeruše (Sorbus domestica)
Je naším nejdokladovanČjším druhem, specielnČ se jí vČnuje správa CHKO Bílé Karpaty, kde
je nejþastČjší.
Oskeruše Adamcova – Strážnice (okres Hodonín) je nejvČtší stĜedoevropská oskeruše, má
obvod 458 cm, výšku 15 m, vČk 400 let, roste v areálu vinic a zahrad na mírném návrší Žerotín.
Oskeruše u KošĢálova (okres LitomČĜice) s obvodem 374 cm, výškou 15 m a stáĜím 200 let
je nejvČtší v ýechách, roste vedle vsi Jenþice v hájku na úboþí KošĢálu.
Na území Slovácka a jižní Moravy, kde se oskeruše pĜedevším vyskytuje (zejména doprovází
vinohrady), není více než 1000 vzrostlých oskeruší, z toho je 20 památných. Oskeruše je zde
velmi oblíbená a hojnČ zpracovávána na þaje, džemy, pálenku. Historicky zajímavý druh byl
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k nám importován Ĝímskými vojsky. Chadt v roce 1913 uvádí dvČ památné oskeruše, znaþnČ
menší než známe dnes, žádná se nezachovala.
JeĜáb muk (Sorbus aria)
Je u nás jako památný pouze jeden: muk „Kocourek“ u UnhoštČ (okres Kladno), obvod
253 cm, výška 11 m, stáĜí 110 let. Roste uprostĜed polí zcela solitérnČ. Kmen se ve dvou metrech vČtví a deseti vČtvemi vytváĜí bohatou kulovitou korunu. Strom je v dobrém zdravotním
stavu a pravidelnČ plodí.
JeĜáb prostĜední (Sorbus intermedia)
Je v ýR památný také pouze jeden: jeĜáb u Kosího potoka (k.ú. Stan, okres Tachov). Obvod má 227 cm, výšku 17 m, stáĜí 100 let. Roste daleko od obcí na louþce mezi lesem a Kosím
potokem, má pČknou malebnou korunu.
JeĜáb bĜek (Sorbus torminalis)
U nás je 17 památných bĜekĤ, Chadt v roce 1913 znal dva menší, ale lesní bĜeky. NejvČtší
bĜek na MoravČ je FrantiškĤv bĜek v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova (okres Uherské
HradištČ) v cípu lesa u samoty v nadmoĜské výšce 610 m v povodí Váhu. PatĜí mezi nejvČtší
stĜedoevropské bĜeky, má obvod kmene 377 cm, výšku 14 m a stáĜí 250 let. Kmen se ve 3 m
vČtví na dva hlavní kmeny, tĜetí se asi pĜed 20 lety vylomil, ale strom byl vþas ošetĜen. Pozoruhodný je bezprostĜednČ sousední buk lesní s obvodem 673 cm.
NejvČtší bĜek v ýechách je Železný bĜek v Železné u Berouna, obvod 284 cm, výška 12 m,
stáĜí 300 let. Je to pohledný, ošetĜený stromy s šíĜkou koruny 16 m, roste u starobylého
kostela.
TĜi pČkné lesní bĜeky rostou v Trnové (okres Praha-západ) v lesním okraji zvaném Anglická
zahrádka, jsou to semenné stromy.
PČkné jsou i bĜekové aleje na Brejli a u Kublova v CHKO KĜivoklátsko – ta má 15 stoletých
stromĤ a 6 nových, dosazených.
BĜekĤ s obvodem kmene nad 180 cm, si važte a zaznamenejte jejich výskyt a rozmČry. Když
už pro nic jiného, tak proto, že dokonalá bĜeková kulatina na výrobu hudebních nástrojĤ je
v EvropČ jeden z nejcennČjších sortimentĤ.
Jalovec obecný (Juniperus communis)
DĜevina kdysi v naší krajinČ bohatČ zastoupená je dnes spíše výjimeþná. Rostla na pastvinách
a v Ĝídkých slunných okrajích lesa.
Památných jalovcĤ je v ýR pČt, nejvČtší je jalovec ve Slopném (Zlínský kraj) a ve Svídnici
u SlatiĖan (okres Chrudim) s obvody 180 a 107 cm.
Jalovec PastýĜ u ZvČstova (okres Benešov) s obvodem 83 cm, výškou 7 m a stáĜím 100 let
roste v tiché krajinČ bez silniþek a cest nad rozsáhlými pastvinami.
PĜed 100 lety podle Chadta byly významné jalovce zaznamenány tĜi, z nichž se žádný nedochoval. NejvČtší v BĜeznici u PĜíbrami mČl v roce 1885 102 cm a výšku 11 m. Jako tehdy nejvČtší v EvropČ uvádČl Chadt jalovec v severním NČmecku v Liedetraumu s obvodem 155 cm
a vČkem 1200 let. Vrátíme jalovce zpČt do pĜírody?
Jilmy vyhlášené jako památné byly postupnČ znaþnČ zdecimovány - asi na desetinu pĤvodních poþtĤ.
Jilm habrolistý (Ulmus minor þi U.carpinifolia)
Má v seznamu jen 15 položek.
Jilm v UhĜicích (okres KromČĜíž) – torzo v zámeckém parku, mČl rozmČry 641 cm, 23 m,
400 let.
Jilm v Novém HrozenkovČ (okres Vsetín) rostoucí v obci má obvod 630 cm a výšku 30 m.
PaukĤv jilm ve Velké Kraši (okres Jeseník) roste v obci a má 620 cm, 20 m a 300 let.
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Jilm „Facír“ v k.ú. Prosíþka u Seþe (okres Chrudim) má obvod 448 cm, výšku 30 m a stáĜí
220 let, roste na samotČ u hájovny PĜemilov. U stromy se kdysi scházeli facíĜi – potulní lesní
vyuþenci pĜi své vČþné pouti od hájovny k hájovnČ.
Jilm u kaple u hradu VeveĜí (Brno Bystrc) je nejvČtší brnČnský jilm, má obvod 390 cm,
výšku 20 m, stáĜí 300 let a je vitální.
Jilm horský (drsný) (Ulmus glabra þi U.montana)
Je nejþastČjší mezi památnými jilmy, je jich asi 55. NejvČtší jilm u nás a asi i ve stĜední EvropČ je jilm „HraniþáĜ“ v Bukovci (okres Frýdek Místek), obvod 708 cm, výška 38 m, stáĜí 350
let, koruna monumentálního jilmu má šíĜku 28,5 m. Žebernatý kmen s výraznými koĜenovými
nábČhy se vČtví až v 8 m. Strom roste blízko polské a slovenské hranice.
Jilm v Kladrubech (okres Strakonice) má obvod 530 cm, výšku 28 m a stáĜí 200 let.
Jilm v TČškovicích objevili lesníci LS Opava LýR v roce 2002 v lesním porostu 925 B 9a/1a,
zdravý, obvod 452 cm, výška 32 m a stáĜí 300 let.
Jilm v Malé Morávce (CHKO Jeseníky) jako jeden z posledních pĜežívajících v širším okolí
má obvod 400 cm, výšku 30 m a 210 let. Roste v kraji lesa.
Jilm v Krásném Lese (okres Ústí n.L.) roste v obci, má obvod 468 cm, výšku 22 m a stáĜí
260 let.
Jilm ve Vlkovicích u Mar.Lázní (okres Cheb) má obvod 521 cm, výšku 32 m a prĤmČr koruny 18 m. Dvoják roste v soukromé zahradČ, zdravý, je v korunČ ošetĜen proti rozlomení.
Jilm v Brušperku (okres Frýdek-Místek) roste v obci, má 470 cm, 26 m a 210 let.
Jilm ve SklenovČ (okres Frýdek-Místek) mČl obvod 605 cm, 34 m, 220 let a uhynul v roce
2001.
Jilm v Jívové (okres Olomouc) mČl obvod 570 cm, 24 m a 300 let. Uhynul.
Jilm vaz (Ulmus laevis)
Obsahuje 27 položek.
NejvČtší vaz roste v ýernþicích (okres Louny) u vodárny, má obvod 486 m a stáĜí 100 let.Je
vícekmenný, vitální strom v bĜehovém porostu. Roste na pravém bĜehu OhĜe na poloviþní cestČ
z Loun do ýernþic. Byl nalezen a popsán pĜed dvČma lety.
Vaz v Poustce u Frýdlantu (okres Liberec) má obvod 482 cm a výšku 32 m.
Jilm ve SkoþovČ LhotČ (okres Blansko) má obvod kmene 477 cm, výšku 36 m, je krásný
mohutný jedinec rostoucí uprostĜed obce.
MadČrĤv jilm – Kobylá nad Vidnavkou (okres Jeseník) má obvod 461 cm, výšku 23 m a stáĜí
200 let. Roste nad okraji remízku u cesty.
KestĜanské jilmy (okres Písek) a dva vazy u Otavy u baldachýnové kaple na bĜehu Ĝeky
jsou jedny z nejmalebnČjších, mají 20 m výšku, stáĜí 200 let a obvod 430 cm.
Alej vazĤ u Duchova (okres Teplice) vysazená pĜed 100 lety tvoĜí 70 zdravých stromĤ.
Kniha Staré a památné stromy v ýechách, na MoravČ a ve Slezsku (Chadt 1913) uvádí celkem 10 jilmĤ, z nichž žádný nedožil. Tehdy byl nejvČtší jilm na hrázi rybníka u Choltic (Pardubice) s obvodem 600 cm a nejstarší vaz u kláštera v ýáslavi (400 let) a vaz v JiþínČvsi (asi 800
let?). Chadt se zmiĖuje i o pravdČpodobnČ nejvČtším evropském jilmu: podle protokolu mČsta
Morges ve Švýcarsku z roku 1824 byl vyvrácen v tamních sadech jilm, podle letokruhĤ 335
rokĤ starý, výšky 36 m a obvodu paĜezu 16,68 m.
Jeden z nejvČtších jilmĤ v EvropČ je ve stĜedním NČmecku v GĦlitz, vaz má 970 cm obvod
a tvoĜí stĜed obce (Dorfmittelpunkt). V Holandsku má napĜ. nejvČtší jilm horský obvod 543 cm,
výšku 32 m, stáĜí 250 let a jilm habrolistý 450 cm, 29 m a 200 let.
Pokud naleznete v lesních porostech þi jinde kterýkoliv ze tĜí druhĤ jilmĤ, zdravý, s obvodem
kmene nad 360 cm, tak se na vás usmálo štČstí, pokloĖte se stromu a zaznamenejte data.
V lužních lesích jižní Moravy byla Ĝada takových jilmĤ zmČĜena.
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Tis þervený (Taxus baccata)
Tisy jsou pĜitažlivé svojí dlouhovČkostí a výjimeþností jsou þasto vyhlašovány za památné
stromy, tČch je asi 110. ýasto je vyhlašování trochu inflaþní, napĜ. s obvody 75-90 cm, nevadí
– budou þekatelé. NejþastČji jsou v zámeckých zahradách, v parcích a v obcích, asi 10 tisĤ roste na lesních pozemcích, z toho jeden u hájovny pod Bolfánkem (okres Klatovy). Známy jsou
chránČné lokality výskytu tisĤ v porostech na KĜivoklátsku, ve stĜedním Povltaví, u NetĜeb
a další.
Tisy v Krompachu (okres ýeská Lípa) jsou tĜi. NejvČtší má obvod 465 cm (nejvČtší v ýR),
výšku 12,5 m a stáĜí 450 let. Další mají obvody 280 a 175 cm. Rostou nad obcí pĜi cestČ na
Hvozd.
Pernštejnský tis (okres Žćár nad Sázavou) v lese ve stráni pod stejnojmenným hradem má
obvod 455 cm (dvoják), 16,5 m, 400 let. StáĜím poznamenaný, povČstmi opĜedený, ale s budoucností.
Tis v Domaslavicích (okres Teplice) je naším nemohutnČjším (nejhmotnČjším) tisem. V 1 m
má obvod 417 cm, výšku 16 m a stáĜí 200 let. Troják má výšku i prĤmČr koruny 14 m, roste
na neudržovaném dvoĜe. Je ve velmi dobrém zdravotním stavu.
Tis v ŽilinČ (okres Nový Jiþín) má obvod 400 cm, výšku 7 m a stáĜí 550 let. Je nČkdy nazýván Tisíciletým. To snad proto, že je považován za odumírající. Roste v obci u RD.
Tis ve Vilémovicích (u H.Brodu) roste za zámkem, je zdravý, ošetĜený, perspektivní. Obvod
má 370 cm, výšku 12 m, stáĜí 200 let.
Tis v Tiši (okres Prachatice) s obvodem 177 cm, výškou 8,5 m a stáĜím 200 let roste
v nadmoĜské výšce 750 m n.m. ve dvoĜe pod kostelem. Dále u Ktišky v místČ U Líbala je však
volná skupina þtyĜ památných tisĤ v lese.
ýtyĜsetletý tis a obvodem 3x80 cm, výškou 6,5 m roste pĜímo uprostĜed Prahy v areálu
kláštera františkánĤ mezi Václavským a Jungmannovým námČstím.
KoláþkĤv tis v ZubĜí (okres Vsetín) a tis v Mikulovicích (okres Jeseník) vynikají stáĜím
(700 let).
J.E.Chadt-ŠevČtínský v literatuĜe (1913) uvádí 6 památných tisĤ, z nichž se zachovala polovina: Krompašský (v roce 1902 mČl obvod 360 cm), Pernštýnský (v roce 1903 obvod 410 cm)
a tis v NetĜebách u KdynČ (lesní strom).
Na britských ostrovech se nacházejí nejstarší tisy: v Anglii Runový tis (obvod 910 cm, stáĜí
2000 let, u stromu byla v roce 1215 vyhlášena Magna Charta), tis v Crowhurstu (960 cm, 10
m, 4000 let), tis v Ashbrittle (1220 cm u paty stromu, 3000 let). Ve Walesu tis v Llangernyn
(1100 cm u paty stromu, 4000 let), ve Skotsku tis ve Fortingallu (900 cm, 5000 let).
Mohutné tisy jsou též ve Francii, napĜ. v Orne (1100 cm, 1000 let), tis s vestavČnou kapliþkou v La-Haye-de Routot s obvodem 1400 cm a stáĜím 1600 let.
Pracovníci VLS Lipník nad Beþvou nalezli a popsali tis rostoucí v porostu v obvodem asi 200
cm. Tisy s obvodem nad 120 cm rostoucí v lese mimo vyhlášené pĜírodní rezervace by rozhodnČ mČly být popsány, evidovány a chránČny vlastníkem þi hospodáĜem.
Dub pýĜitý (Quercus pubescens)
Lechovice (okres Znojmo) – zámecký park, obvod 692 cm, výška 17 m, stáĜí nad 500 let.
Jediný vyhlášený památný strom tohoto druhu je mimoĜádný exempláĜ, urþitČ nejvČtší v ýR
a pravdČpodobnČ i v EvropČ. Kmen je zcela dutý, z koruny zbyla jediná kosterní vČtev o prĤmČru 60 cm, která vytváĜí jednostrannou korunu, pĜesto je strom vitální a nejeví známky
chĜadnutí.
Mezi památnými (tj. vyhlášenými podle zákona þ. 114/1992 Sb.) a významnými stromy jsou
jedinci pozoruhodných rozmČrĤ, stáĜí, malebnosti. VČtšinou však rostou mimo les. JistČ existují
v lesích další velké exempláĜe, nepoznané.
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