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Anotace 
Soubor map poskytuje ucelený p�ehled o výskytu zástupc� rodu 
Quercus L. v rámci fytogeografického �len�ní �eské republiky. 
Mapy byly vytvo�eny v prost�edí geografických informa�ních 
systém� (ArcGIS 10.1) 

Charakteristika rodu Quercus L – dub 
Opadavé i stále zelené stromy, z�ídka i ke�e. Listy st�ídavé, opadavé 
s �epelí jednoduchou, v�tšinou �len�nou. Kv�ty jednopohlavní, 
sam�í v �ídkých jehn�dách na lo�ských v�tévkách, sami�í v 
chudokv�tých jehn�dách, na bázi kv�tu miskovitá �íška. Plod 
elipsoidní nebo vejcovitá nažka (žalud), sedící ve zveli�ené �íšce. 
Klí�ení semene je hypogeické. D�evo kruhovit� pórovité s barevn�
odlišeným jádrem.
 Rod obsahuje asi 200 (500) druh�, p�i�emž t�žišt�  výskytu je 
v teplejších oblastech  severní polokouli od Ameriky p�es Evropu, 
Asii až po Malajsii. 

Výskyt zástupc� rodu Quercus L. v jednotlivých 

fytogeografických oblastech �eské republiky 
Velice významný rod, v minulosti byly na území �eské republiky 
vylišovány pouze �ty�i druhy zástupc� rodu, z toho d�vodu jsou i 
p�vodní výskyty rodu, omezeny na výskyt Quercus robur – dubu 
letního, Quercus petraea – dubu zimního, Quercus pubescens – dubu 
pý�itého a Quercus cerris – dubu cerového. V moderní botanické 
systematice jsou zástupci rodu za�azení do �ty� sekcií. Rod je velice 
problémový jednak pro n�kdy t�žko identifikovatelné determina�ní 
znaky i pro zna�né mezidruhové k�ížení, zejména uvnit�

jednotlivých sekcií. Ve St�ední Evrop� systematicky d�líme rod na 4 
sekce:
Robur –     (Q. robur, Q. pedunculiflora)
Roburoides –         (Q. petraea, Q. daleschampii, Q. polycarpa)
Dasia –   (Q. pubescens, Q. frainetto, Q. virgiliana)
Eucerris -    (Q. cerris) 

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci v sledování p�vodního a 
skute�ného rozší�ení zástupc� rodu Quercus L. v rámci 
fytogeografického �len�ní �R. 
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Fytogeografické oblasti �eské republiky
Fytogeografické oblasti: termofytikum

Fytogeografický obvod: �eské termofytikum
1.Doupovská pahorkatina
2.St�ední Pooh�í 
3.Podkrušnohorská pánev 
4.Lounsko-labské st�edoho�í      
5.Terezínská kotlina             
6.Džbán 
7.St�edo�eská tabule        
8.�eský kras    
9.Dolní Povltaví   
10.Pražská plošina  
11.St�ední Polabí  
12.Dolní Pojize�í                 
13. Rož�alovická pahorkatina           
14. Cidlinská pánev    
15. Východní Polabí   

31. Plze�ská pahorkatina
32. K�ivoklátsko
33. Branžovský hvozd
34. Plánický h�eben
35. Podbrdsko
36. Horaž�ovická pahorkatina
37. Šumavsko-novohradské podh��í     
38. Bud�jovická pánev                
39. T�ebo�ská pánev                      
40. Jiho�eská pahorkatina                
41. St�ední Povltaví                     
42. Votická pahorkatina                  
43. Votická pahorkatina                  
44. Milešovské st�edoho�í                
45. Verne�ické st�edoho�í            
46. Labské pískovce                      
47. Šluknovská pahorkatina               
48. Lužická kotlina                      

68. Moravské podh��í Vrchoviny
69. Železné hory
70. Moravský kras
71. Drahanská vrchovina
72. Záb�ežsko-uni�ovský úval
73. Hanušovicko-rychlebská 
vrchovina 
74. Slezská pahorkatina               
75. Jesenické podh��í                
Fytogeografický obvod: Karpatské 
mezofytikum
76. Moravská brána
77. St�edomoravské Karpaty
78. Bílé Karpaty lesní
79. Zlínské vrchy
80. St�ední Pobe�ví
81. Hostýnské vrchy
82. Javorníky

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum
16. Znojemsko-brn�nská pahorkatina 

17. Mikulovská pahorkatina
18. Jihomoravské úvaly
19. Bílé Karpaty stepní
20. Jihomoravská pahorkatina
21. Haná

Fytogeografická oblast: mezofytikum

Fytogeografický obvod: �eskomoravské 
mezofytikum

22. Halštrovská vrchovina
23. Smr�iny
24. Horní Pooh�í
25. Krušnohorské podh��í
27. Tachovská brázda
28. Tepelské vrchy
29. Doupovské vrchy
30. Jesenicko-rakovnická plošina

48. Lužická kotlina                      
49. Frýdlantská pahorkatina              
50. Lužické hory                         
51. Polomené hory                        
52. Ralsko-bezd�zská tabule          
53. Podješt�dí      
54. Ješt�dský h�bet
55. �eský ráj
56. Podkrkonoší
57.Podzvi�ínsko
58 Sudetské meziho�í
59. Orlické podh��í

60. Orlické opuky

61. Dolní Poorli�í

62. Litomyšlská pánev

63. �eskomoravské meziho�í

64. �í�anská plošina

65. Kutnohorská pahorkatina

66. Hornosázavská pahorkatina

67. �eskomoravská vrchovina

82. Javorníky
83. Ostravská pánev
84. Podbeskydská pahorkatina

Fytogeografická oblast: 

oreofytikum

Fytogeografický obvod: �eské 
oreofytikum
85. Krušné hory
86. Slavkovský les
87. Brdy
88. Šumava
89. Novohradské hory
90. Jihlavské vrchy
91. Ž�árské vrchy
92. Jizerské hory
93. Krkonoše
94. Teplicko-adršpašské skály
95. Orlické hory
96. Králický Sn�žník
97. Hrubý Jeseník
98. Nízký Jeseník
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Anotace 
Mapa poskytuje p�ehled o p�vodním výskytu mod�ínu opadavého 
(Larix decidua Mill.) v rámci fytogeografického �len�ní �eské 
republiky. Mapy byly vytvo�eny v prost�edí geografických 
informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Mod�ín opadavý Larix decidua Mill. 
D�evina dosahující výšky p�es 50 metr�, na extremních stanovištích 
dosahuje výrazn� menší výšku pouze do 20 m. Kmen p�ímý, v prsní 
výšce 1 – 1,5 m v pr�m�ru, koruna štíhlá, kuželovitá, �ídká, hlavní 
v�tve více – mén� rovnovážn� odstálé v �ídkém nepravidelném 
uspo�ádání. Ve vyšším v�ku má sklon vytvá�et silné v�tve, co má za 
následek tvorbu výrazn� širokých korun. Ko�enový systém u 
mladých strom� tvo�en hlavním k�lovým ko�enem, pozd�ji se hlavní 
ko�en bohat� v�tví, tvo�í tlusté bo�né ko�eny, které se rovn�ž v�tví 
na všechny strany. Tímto zp�sobem je tvo�en bohatý srd�itý 
ko�enový systém. Mod�ín je velice dob�e kotven v p�d�, schopen 
�erpat vodu i živiny z hlubších vrstev. Považuje se za d�ležitou 
zpev�ovací d�evinu, zejména smrkových porost�. Mod�ín opadavý 
dožívá maximáln� 500 let.  
  

Zastoupení  p�íslušník� rodu Pinus L. v rámci fytogeografického 

�len�ní. 
P�vodní byl pouze v oblasti východn� od Hrubého Jeseníka a oblasti 
Nízkého Jeseníka. V t�chto lokalitách byl p�vodní ekotyp slezského 
(jesenického, sudetského)  mod�ínu v nadmo�ských výškách 350 – 
700 m. Dnes se však na svých p�vodních lokalitách nevyskytuje.  
V sou�asné dob� je podle druhové skladby les� �R p�stován na 
redukované ploše 3,9 %1. 

Uplatn�ní map: 
Mapový podklad poskytuje p�ehled o p�vodním výskytu mod�ínu 
opadavého (Larix decidua Mill.) v rámci fytogeografického �len�ní 
�R. 
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Anotace 
Soubor map poskytuje ucelený p�ehled o výskytu domácích zástupc� rodu 
Pinus L., resp. jejich spontánních hybrid� v rámci fytogeografického 
�len�ní �eské republiky. Mapy byly vytvo�eny v prost�edí geografických 
informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Charakteristika rodu Pinus L – borovice 
Borovice jsou v�tšinou statné stromy, v mladém v�ku s nepravidelnou 
korunou a p�eslenitém v�tvení. Pouze n�kolik málo druh� dosahuje pouze 
ke�ovitý r�st. Ve vyšším v�ku mají tendenci vytvá�et široké koruny. 
Ko�enový systém  v�tšinou mohutn� vyvinutý lehce se p�izp�sobující 
geologickým a p�dním  podmínkám. Tenká a hladká k�ra na kmenech se u 
v�tšiny druh� mn�ní na šupinovitou nebo deskovitou hluboko podéln�
rozbrázd�nou borku. Vždyzelené jehlice vyr�stají ve svaze�cích na 
zkrácených brachyblastech nej�ast�ji po dvou, t�ech, nebo p�ti. 
Jednodomá, jednopohlavní d�evina, sam�í šištice bývají nahlu�eny na bázi 
letorost�, sami�í na jejich konci jednotliv�, nebo skupinovit�. Šišky 
dozrávají v druhém (výjime�n� ve t�etím) roce, opadávají po dozrání nebo 
také vytrvávají mnoho let. Semena jsou v�tšinou drobná. 
Borovice vyžadují dostatek p�ímého slunce, na p�du jsou nenáro�né a 
zna�n� odolné v��i zne�ist�nému ovzduší. Rod obsahuje p�ibližn� 150 
druh� rozší�ených v Eurasii, Severní Americe, Africe, Indonésii a Malajsii.   
  

Zastoupení  p�íslušník� rodu Pinus L. v rámci fytogeografického 

�len�ní. 
Nejprom�nliv�jší a zárove� nejrozší�en�jší domácí borovicí je borovice 
lesní (Pinus sylvestris L.) její výšková variabilita zp�sobuje že její 
p�irozený výskyt zasahuje od termofytika až do oreofytika. Druhým 
domácím zástupcem rodu je borovice kle� (Pinus mugo Turra). V �R je 
kle� p�vodn� rozší�ena pouze v subalpínském a supramontánním stupni 
západních Sudet – Krkonoše a Jizerské hory a ve vrcholové �ásti Šumavy. 
Spolu s další domácí borovicí, borovicí blatkou (Pinus rotundata Link) je 
sou�ásti agregátu mugo. P�irozený výskyt borovice blatky v rámci FGO 

�R je v západních a jižních �echách (zejména Krušné hory a Šumava) a v 
Jeseníkách (Rejvíz) a na �eskomoravské vrchovin� (nap�. NPR Dá�ko).  
V p�ípad� p�ímého prolínání areálu zástupc� rodu vznikají spontánní 
hybridi. Pinus x celakovskiakum je k�ížencem Pinus sylvestris a Pinus 
mugo, Pinus x digedea je k�ížencem Pinus rotundata a Pinus sylvestris, 
Pinus x pseudopumilio je potomstvem Pinus mugo a Pinus rotundata. 

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci sledování p�vodního a skute�ného 
rozší�ení �istých zástupc� rodu Pinus i jejich spontánních hybrid� v rámci 
fytogeografického �len�ní �R. 
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44. Milešovské st�edoho�í                
45. Verne�ické st�edoho�í            
46. Labské pískovce                      
47. Šluknovská pahorkatina               
48. Lužická kotlina                      

68. Moravské podh��í Vrchoviny
69. Železné hory
70. Moravský kras
71. Drahanská vrchovina
72. Záb�ežsko-uni�ovský úval
73. Hanušovicko-rychlebská 
vrchovina 
74. Slezská pahorkatina               
75. Jesenické podh��í                
Fytogeografický obvod: Karpatské 
mezofytikum
76. Moravská brána
77. St�edomoravské Karpaty
78. Bílé Karpaty lesní
79. Zlínské vrchy
80. St�ední Pobe�ví
81. Hostýnské vrchy
82. Javorníky

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum
16. Znojemsko-brn�nská pahorkatina 

17. Mikulovská pahorkatina
18. Jihomoravské úvaly
19. Bílé Karpaty stepní
20. Jihomoravská pahorkatina
21. Haná

Fytogeografická oblast: mezofytikum

Fytogeografický obvod: �eskomoravské 
mezofytikum

22. Halštrovská vrchovina
23. Smr�iny
24. Horní Pooh�í
25. Krušnohorské podh��í
27. Tachovská brázda
28. Tepelské vrchy
29. Doupovské vrchy
30. Jesenicko-rakovnická plošina

48. Lužická kotlina                      
49. Frýdlantská pahorkatina              
50. Lužické hory                         
51. Polomené hory                        
52. Ralsko-bezd�zská tabule          
53. Podješt�dí      
54. Ješt�dský h�bet
55. �eský ráj
56. Podkrkonoší
57.Podzvi�ínsko
58 Sudetské meziho�í
59. Orlické podh��í

60. Orlické opuky

61. Dolní Poorli�í

62. Litomyšlská pánev

63. �eskomoravské meziho�í

64. �í�anská plošina

65. Kutnohorská pahorkatina

66. Hornosázavská pahorkatina

67. �eskomoravská vrchovina

82. Javorníky
83. Ostravská pánev
84. Podbeskydská pahorkatina

Fytogeografická oblast: 

oreofytikum

Fytogeografický obvod: �eské 
oreofytikum
85. Krušné hory
86. Slavkovský les
87. Brdy
88. Šumava
89. Novohradské hory
90. Jihlavské vrchy
91. Ž�árské vrchy
92. Jizerské hory
93. Krkonoše
94. Teplicko-adršpašské skály
95. Orlické hory
96. Králický Sn�žník
97. Hrubý Jeseník
98. Nízký Jeseník















Borovice lesní - Pinus sylvestris L.
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Anotace 

Soubor map poskytuje ucelený p�ehled o p�irozeném, sou�asném i 
cílovém zastoupení borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v rámci 
p�írodních lesních oblastí �eské republiky. Mapy byly vytvo�eny 
v prost�edí geografických informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Borovice lesní  – Pinus sylvestris L.  

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) je d�evinou s nejrozsáhlejším 
areálem naší hospodá�sky d�ležité d�eviny. P�irozen� zabírá tém��
celou Evropu a podstatní lesnatou �ást Asie, kde vytvá�í mnoho 
zem�pisných ras. Jedná se o druh mírného pásma Eurasie s velkou 
ekologickou amplitudou. Da�í se mu jednak na velmi suchých, 
vláhov� deficitních lokalitách, i na stanovištích podmá�ených. Je to 
výrazn�  sv�tlomilný druh, se zna�nou odolností v��i mrazu. Pat�í 
mezi hospodá�sky velmi významné d�eviny se zna�ným 
ekologickým potenciálem, uplat�uje se jako kosterní  d�evina i na 
zales�ování devastovaných p�d.  

Výskyt borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v rámci p�írodních 

lesních oblastí �eské republiky. 

Borovice lesní roste na území republiky v rámci jednotlivých 
p�írodních lesních oblastí p�irozen� i druhotn� na celém území 
republiky. Vertikální rozší�ení je zna�né, nejvyšší p�irozené lokality 
výskytu u Plešného jezera na Šumav� jsou ve výšce 1 070 m n.m., 
na druhé stran� byl výskyt lokalizován i v H�ensku v nadmo�ské 
výšce 144 m. Její p�irozený výskyt byl ostr�vkovitý vázaný na 

extrémní reliktní stanovišt� a p�edstavoval 3,4 %1. P�irozené 
zastoupení borovice lesní v �R odpovídalo její ekologickým 
nárok�m a stanovištním podmínkám, jelikož se jedná o maximáln�
sv�tlomilnou d�evinu která se nedokáže p�irozen� obnovovat 
v zástinu. Skute�né zastoupení borovice lesní je tém�� p�tinásobné, 
p�edstavuje 16,7 %1 je tém�� shodné s cílovým 16,8 %1. Skute�né i 
cílové zastoupení d�eviny v rámci jednotlivých PLO je podmín�no 
jednak ekonomickým využitím borovice lesní v d�evozpracujícím 
pr�myslu, jednak i výrazn� prosp�šnou ekologickou funkcí borovice 
lesní v porostních sm�sích. P�izp�sobivost borovice lesní k r�zným 

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady zastoupení borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 
usnad�ují orientaci v sledování zm�n mezi p�vodním, skute�ném a 
cílovém rozší�ení d�eviny v rámci jednotlivých p�írodních lesních 
oblastí �eské republiky 
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Seznam p�írodních lesních oblastí v �esku
1.Krušné hory 
2.Podkrušnohorské pánve 
3.Karlovarská vrchovina      
4.Doupovské hory             
5.�eské st�edoho�í 
6.Západo�eská pahorkatina
7.Brdská vrchovina        
8.K�ivoklátsko a �eský kras    
9.Rakovnicko-kladenská pahorkatina   
10.St�edo�eská pahorkatina  
11.�eský les  

21. Jizerské hory a Ješt�d
22. Krkonoše
23. Podkrkonoší
24. Sudetské meziho�í
25. Orlické hory
26. P�edho�í Orlických hor
27. Hrubý Jeseník
28. P�edho�í Hrubého Jeseníku
29. Nízký Jeseník
30. Drahanská vrchovina
31. �eskomoravské meziho�í11.�eský les  

12.P�edho�í Šumavy a Novohradských hor                 
13. Šumava           
14. Novohradské hory    
15. Jiho�eské pánve                 
16. �eskomoravská vrchovina 
17. Polabí
18. Severo�eská pískovcová plošina a �eský 

ráj
19. Lužická pískovcová vrchovina
20. Lužická pahorkatina

31. �eskomoravské meziho�í
32. Slezská nížina     
33. P�edho�í �eskomoravské vrchoviny                
34. Hornomoravský úval                      
35. Jihomoravské úvaly                
36. St�edomoravské Karpaty                     
37. Kele�ská pahorkatina                  
38. Bílé Karpaty a Vizovické vrchy                  
39.Podbeskytská pahorkatina                
40. Moravskoslezské Beskydy            
41. Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
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Anotace 
Soubor dvou map poskytuje p�ehled o procentuálním zastoupení 
jehli�natých a listnatých d�evin podle kraj� v �eské republice. Mapy 
byly vytvo�eny v prost�edí geografických informa�ních systém�
(ArcGIS 10.1) 
  
Faktory ovliv�ující složení les� �eské republiky 
Sou�asný stav hospodá�ských lesních porost�, jejich druhová 
skladba je na jedné stran� historicky daný fakt, datující se z poloviny 
18. století a zejména z období pr�myslová revoluce, která probíhala 
na za�átku 19. století, na druhé stran� je i odrazem sou�asné 
ekonomické situace v lesích a lesnictví. Vzhledem k tomu, že dosud 
jediný relevantní ekonomický zisk vlastník� lesa je z prodeje d�evní 
hmoty, je pochopitelná i snaha  vlastník� lesa, o co nejlepší 
ekonomické zhodnocení d�evní hmoty. V podmínkách st�ední a 
severní Evropy je výrazn� ekonomicky nejvhodn�jší d�evinou smrk, 
a tomuto faktu odpovídá i jeho nyn�jší procentuální zastoupení. 
Sou�asn� stále stoupá poptávka po borovicové i mod�ínové d�evní 
hmot�. Stup�ující se poptávka po jehli�naté d�evní hmot� vedla 
k tomu, že procentuální zastoupení jehli�nan� v roce 2011 atakovalo 
hranici 75 %1. Ekonomika p�stování tvrdých listnatých d�evin je 
ovlivn�na zejména delší obnovní dobou, náro�n�jší výchovou 
kvalitních jedinc� a n�kdy i problematickým uplat�ováním tvrdé 
listnaté d�evní hmoty. Na druhovou stranu, pro procentuální nár�st  
listná�� v d�evinné skladb� les� �eské republiky hovo�í zejména 
ekologická hlediska a bezpe�nost produkce.  

Zastoupení jehli�natých a listnatých d�evin podle kraj� �eské 

republiky.

Území �eské republiky je výrazn� variabilní p�dními podmínkami, 
klimatickými faktory, srážkovými pom�ry ale i rozdílností 
pr�myslového využití jednotlivých �ástí krajiny. Všechny tyto 
faktory sebou nesou rozdílné požadavky na d�evinné skladby. 

Nezastupitelné místo v uplat�ování jednotlivých d�evin v rámci 
regionálního �len�ní �eské republiky mají ekologické podmínky 
jednotlivých stanoviš� a stanovištní nároky d�evin. I ze stávajícího 
stavu d�evinné skladby, podle p�iložených map, je z�ejmé, že lesy 
v karpatské a hercynské �ásti státu se vzájemn� výrazn� liší 
složením.  

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci v procentuelním zastoupení 
jehli�natých a listnatých d�evin podle kraj� �eské republiky. 
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a Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 
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Anotace 
Soubor dvou map poskytuje p�ehled o výskytu hospodá�sky 
nejvýznamn�jší domácí listnaté d�evin� buku lesním (Fagus sylvatica L.) a 
nejperspektivn�jší nep�vodní (introdukované) d�evine douglasce tisolisté 
(Pseudotsuga menziesii) (Mirb.) Franco v jednotlivých krajích �eské 
republiky. Mapy byly vytvo�eny v prost�edí geografických informa�ních 
systém� (ArcGIS 10.1) 

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 
Vysoký strom dor�stající do výšky 35 - 40 (50) m, pr�m�r kmene dosahuje 
až 1,5 m (objem d�eva m�že dosáhnout až 30 m3). Na volném prostranství 
mívá tendenci vytvá�et košaté habity, p�i dodržení vhodných výchovných 
zásah� vytvá�í rovné, štíhlé kmeny. Vytvá�í mohutný srd�itý ko�enový 
systém který dob�e kotví d�evinu v p�d�, buk je d�evinou, která výrazn�
zvyšuje odolnost porostu v��i v�trovým kalamitám. Bohatý, dob�e 
rozložitelný opad napomáhá k tvorb� bohatých humusových zásob. Buk se 
dožívá 200 - 400 (500) let.  

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) (Mirb.) Franco) 
Mohutný strom, ve své vlasti dosahující výšku �asto p�es 90 m a pr�m�r 
kmene až 5 m. Má rovný, štíhlý kmen. Koruna mladých exemplá�� je 
kuželovitá, ve stá�í zaokrouhlena, ve vyšším v�ku nepravideln� zplošt�lá. 
V mladém v�ku se kmen od v�tví �istí pom�rn� špatn�, pozd�ji (cca od 80 
roku) bývá �išt�ní kmene výborné. Ko�enový systém v mladém v�ku 
k�lový, pozd�ji se m�ní na  srd�itý,  silné bo�ní ko�eny sahají daleko a 
velmi dob�e kotví d�evinu v p�d�. Na m�lkých, kamenitých, p�ípadn�
oglejených p�dách se �asto vytvá�í nekvalitní plochý ko�en  a snadno na 
t�chto stanovištích dochází, zejména ve starším v�ku  k vývrat�m. 
Douglaska je dlouhov�ká d�evina, je schopna dožít 500-700, n�kdy i 1000 
let. 

Zastoupení Fagus sylvatica L. a  Pseudotsuga menziesii v rámci kraj�
�R
Buk lesní, jako p�vodn� plošn� nejvíce zastoupena d�evina, s historickým 
podílem 40,2 %1 i douglaska tisolistá jako velice perspektivní nep�vodní 

druh jsou dv� d�eviny, kde je p�edpoklad navyšování zastoupení 
v porostech �eské republiky. Je to vhodné nejenom z ekonomického 
(produk�ního) hlediska, ale i z hlediska mimoproduk�ního, kde jak buk 
lesní tak i douglaska tisolistá jsou d�eviny vhodné od porostních sm�sí, 
svým alelopatickým vlivem pozitivn� p�sobí na ostatní stromové druhy 
d�evinné složky porost�. Vzhledem k variabilním p�dním, klimatickým i 
srážkovým pom�r�m �eské republiky je i p�edpoklad zastoupení t�chto 
d�evin rozdílný.  

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci v procentuelním zastoupení buku 
lesního (Fagus sylvatica L.) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) 
(Mirb.) Franco na území �eské republiky.. 
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Zastoupení Picea abies L.

v Královéhradeckém kraji
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Anotace 
Soubor map poskytuje p�ehled o výskytu hospodá�sky nejvýznamn�jší 
domácí d�eviny - smrku ztepilém (Picea abies L.) na území 
Královéhradeckého kraje. Mapy byly vytvo�eny v prost�edí geografických 
informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Smrk ztepilý (Picea abies L.) 
Strom dor�stající výšky kolem 50 m. Tvo�í p�ímý, v pravidelných 
p�eslenech v�tvený kmen s pr�m�rem do 1-1,5 m. Koruna bývá v�tšinou 
pravidelná, kuželovitá (tento tvar si uchovává do vysokého v�ku). Je velmi 
prom�nlivá a tvo�í r�zné p�echody od širokých až k úzkým sloupovitým 
tvar�m. Ko�enový systém plošný, rozložený p�i povrchu, bez zjevného 
hlavního ko�ene. Smrk proto trpí jednak vývraty, jednak rychlým 
vy�erpáním p�dy v horním horizontu. K�ra je v mladém v�ku tenká a 
hladká k�ra, ve vyšším v�ku se vytvá�í nep�íliš tlusté plotýnky. Jehlice 
tmav� zelené 2 cm dlouhé. Sam�í šištice jsou �ervené, až 2 cm dlouhé, 
sami�í jsou �ervené nebo zelené, do 6 cm dlouhé. Zralé šišky jsou hn�dé, 
p�evislé, až 15 cm dlouhé. Semena dozrávají v prvním roce. Smrk ztepilý 
dožívá 300 – 400, výjime�n� 600 let. 

Zastoupení smrku ztepilého (Picea abies L.) na území 

Královéhradeckého kraje 
Smrk ztepilý je d�evinou, zastoupení které bylo a dosud je nejvíce 
ovlivn�né lidskou �inností. Poptávka po smrkové d�evní surovin� �iní 
smrk d�evinou žádanou �emu pln� odpovídá i zv�tšování procentuálního 
zastoupení smrku ztepilého v porostních sm�sích nebo i plošného 
zastoupení v monokulturách. V celostátním m��ítku zastoupení smrku 
z p�vodních 11, 2 %1 stouplo k nyn�jšímu 51,7 %1 podílu.  
Královéhradecký kraj je územím výrazn� výškov� diferencovaným, za 
nejníže položené místo kraje je považována hladina �eky Cidliny 
v nadmo�ské výšce 202 m, nejvýše položené místo kraje je vrchol Sn�žky 
v Krkonoších 1 602 m n.m. Pr�m�rný ro�ní úhrn srážek se pohybuje od 
550 – 650 mm (Polabí) až po 1 200 – 1 600 mm (Krkonoše). Vzhledem 

k zvýšeným nárok� smrku ztepilého na vysokou p�dní vláhu je v�tšina 
okres� sledovaného kraje pro tuto d�evinu vhodní. Území kraje je 
klimaticky vhodné i pro p�stování smrku v nižších nadmo�ských výškách 
formou um�lých porost�, kde využití prodloužené vegeta�ní doby zvyšuje 
pr�m�rnou produkci smrku ztepilého ve v�ku 80 let cca o 50 % 
v porovnání s produkcí na výše položených lokalitách.  

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci v zastoupení smrku ztepilého (Picea 
abies L.) na území Královéhradeckého kraje. 
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Anotace 
Soubor map poskytuje p�ehled o výskytu hospodá�sky 
nejvýznamn�jší domácí d�eviny - smrku ztepilém (Picea abies L.) na 
území St�edo�eského kraje. Mapy byly vytvo�eny v prost�edí 
geografických informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Smrk ztepilý (Picea abies L.) 
Strom dor�stající výšky kolem 50 m. Tvo�í p�ímý, v pravidelných 
p�eslenech v�tvený kmen s pr�m�rem do 1-1,5 m. Koruna bývá 
v�tšinou pravidelná, kuželovitá (tento tvar si uchovává do vysokého 
v�ku). Je velmi prom�nlivá a tvo�í r�zné p�echody od širokých až k 
úzkým sloupovitým tvar�m. Ko�enový systém plošný, rozložený p�i 
povrchu, bez zjevného hlavního ko�ene. Smrk proto trpí jednak 
vývraty, jednak rychlým vy�erpáním p�dy v horním horizontu. K�ra 
je v mladém v�ku tenká a hladká k�ra, ve vyšším v�ku se vytvá�í 
nep�íliš tlusté plotýnky. Jehlice tmav� zelené 2 cm dlouhé. Sam�í 
šištice jsou �ervené, až 2 cm dlouhé, sami�í jsou �ervené nebo 
zelené, do 6 cm dlouhé. Zralé šišky jsou hn�dé, p�evislé, až 15 cm 
dlouhé. Semena dozrávají v prvním roce. Smrk ztepilý dožívá 300 – 
400, výjime�n� 600 let. 

Zastoupení smrku ztepilého (Picea abies L.) na území 

St�edo�eského kraje 
Smrk ztepilý je d�evinou, zastoupení které bylo a je nejvíce 
ovlivn�né lidskou �inností. Poptávka po smrkové d�evní surovin�
�iní smrk d�evinou žádanou �emu pln� odpovídá i zv�tšování 
procentuálního zastoupení smrku ztepilého v porostních sm�sích 
nebo i plošného zastoupení v monokulturách. V celostátním m��ítku 
zastoupení smrku z p�vodních 11, 2 %1 stouplo k nyn�jšímu 51,7 %1

podílu.  
St�edo�eský kraj je územím s pom�rn� r�znorodými podmínkami 
pro r�st hospodá�sky d�ležitých d�evin. Nadmo�ská výška se 

pohybuje od 153,1 m (úrove� Labe u Dolních B��kovic) až 
k nadmo�ské výšce 846 m (vrch Tok v Brdské pahorkatin�).  
Srážkové pom�ry v St�edo�eském kraji dosahují hodnoty od 450 mm 
do cca 670 mm ro�n�. Vzhledem k ekologickým nárok�m smrku 
ztepilého se jedná o lokality výrazn� srážkov� poddimenzované. Dá 
se tedy p�edpokládat, že vzhledem k stanovištním nárok�m d�eviny 
se nejedná o nejvhodn�jší lokality, ale produkce smrku ztepilého 
v nižších nadmo�ských výškách je ve v�ku 80 let cca o 50 % vyšší 
než v p�irozených vysokohorských polohách. 

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady umož�ují orientaci v zastoupení smrku ztepilého 
(Picea abies L.) na území St�edo�eského kraje. 
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Anotace 
Soubor map poskytuje p�ehled o výskytu cenných listná��, konkrétn�
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) a javoru horského (Acer 
psedoplatanus L.) v lokalit� Pustý zámek na LS Dolní Lomnice 
Vojenských les� a statk� st.p. divize Karlovy Vary. Mapy byly vytvo�eny 
v prost�edí geografických informa�ních systém� (ArcGIS 10.1) 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)  
Vysoký strom dosahující rozm�r� do 40 m, pr�m�r kmene 1,5-2 m, s 
mohutným rovným kmenem a štíhlou korunou. Kmen pr�b�žný, v�tvení 
pravidelné. V mládí  habitus štíhlý, pozd�ji koruna válcovitá až kulovitá, 
�ídce v�tvena. V porostech se dob�e �istí od v�tví. Ko�enový systém je 
v�tšinou srd�itý, silné bo�ní ko�eny sm�rují nejprve do stran p�i povrchu a 
pak do hloubky. K�lový ko�en je slab� vyvinut. �asto siln�, zejména na 
sušších lokalitách proko�e�uje vrchní vrstvy p�dy a zabra�uje tak náletu 
jiných d�evin. Výmladnost jasanu na pa�ezu je výrazná, �asto obráží i na 
ko�enových náb�zích. Jasan dožívá 200 – 300 let. 

Javor horský (Acer pseudoplatanus L.) 
Strom velkých rozm�r� 35 – 40 m,s pom�rn� pravidelným p�ímým 
válcovitým kmenem do 2 , a vysoce nasazenou, výjime�n� košatou 
korunou. Ko�enový systém je srd�itého typu. Silné ko�eny sm�rují do 
hloubky a dob�e upev�ují d�evinu i v balvanité p�d�. Javor horský velmi 
dob�e odolává v�tr�m a hodí se zejména na okraje porost� pro jejich 
zpevn�ní, též se hodí k zpevn�ní p�dy, nap�íklad v sutích v horách. Javor 
horský dožívá cca  400 rok�. 

Zastoupení javoru horského (Acer psedoplatanus L.) a jasanu ztepilého 

(Fraxinus excelsior L.) v lokalit� Pustý zámek na LS Dolní Lomnice 
LHC Dolní Lomnice se nachází na jihozápadní stran� Doupovských hor, 
�áste�n� zasahuje i do Karlovarské vrchoviny. Nejvýše položené místo je 
vrchol kopce Hradišt� 934 m n.m., nejníže položené místo se nachází 
v blízkosti �eky Oh�e v nadmo�ské výšce 339 m n.m.. Pr�m�rný úhrn 
srážek se pohybuje od 580 - 680 mm. Pr�m�r ro�ních teplot dosahuje 6o C, 
maxima v lét� 35 o C  a minimální zimní teploty -30  o C. zastoupení jasanu 

ztepilého a javoru horského bylo zjiš�ováno na ploše 897,95 ha – na 
zájmovém území Pustý zámek. 

Uplatn�ní map: 
Mapové podklady poskytují p�ehled o výskytu sledovaných d�evin 
v lokalit� Pustý zámek na LS Dolní Lomnice Vojenských les� a statk� st.p. 
divize Karlovy Vary.  
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