Soubor map – zastoupení hospodáĜských dĜevin v ýR
Tento soubor obsahuje tyto podsoubory, nebo mapy:
Výskyt zástupcĤ rodu Quercus L. v jednotlivých fytogeografických oblastech
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
PĤvodní výskyt modĜínu opadavého (Larix decidua Mill.) v rámci fytogeografických
oblastí ýeské republiky
Martin Slávik, Václav Bažant, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních
dĜevin
Výskyt zástupcĤ rodu Pinus L. v jednotlivých fytogeografických oblastech ýeské
republiky
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
RozšíĜení borovice lesní Pinus sylvestris L. v jednotlivých pĜírodních lesních oblastech
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Procentuální zastoupení jehliþnatých a listnatých dĜevin podle krajĤ ýR
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Zastoupení Fagus sylvatica L. a Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) v rámci krajĤ ýR
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Zastoupení Picea abies L. v Královéhradeckém kraji
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Zastoupení Picea abies L. v StĜedoþeském kraji Soubor specializovaných map s
odborným obsahem
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Zastoupení cenných listnáþĤ – javoru horského (Acer psedoplatanus L.) a jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior L.) v lokalitČ Pustý zámek na LS Dolní Lomnice
Martin Slávik, ýZU Praha, FLD, katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin
Soubor odborných map – zastoupení hospodáĜských dĜevin v ýR vznikl s podporou grantu
QH 81 160 - Ekonomická efektivnost šlechtČní lesních dĜevin

Quercus L.
Soubor specializovaných map s odborným obsahem
Výskyt zástupcĤ rodu Quercus L.
v jednotlivých fytogeografických
oblastech
Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin

Anotace
Soubor map poskytuje ucelený pĜehled o výskytu zástupcĤ rodu
Quercus L. v rámci fytogeografického þlenČní ýeské republiky.
Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických informaþních
systémĤ (ArcGIS 10.1)

jednotlivých sekcií. Ve StĜední EvropČ systematicky dČlíme 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)

Charakteristika rodu Quercus L – dub
Opadavé i stále zelené stromy, zĜídka i keĜe. Listy stĜídavé, opadavé
s þepelí jednoduchou, vČtšinou þlenČnou. KvČty jednopohlavní,
samþí v Ĝídkých jehnČdách na loĖských vČtévkách, samiþí v
chudokvČtých jehnČdách, na bázi kvČtu miskovitá þíška. Plod
elipsoidní nebo vejcovitá nažka (žalud), sedící ve zveliþené þíšce.
Klíþení semene je hypogeické. DĜevo kruhovitČ pórovité s barevnČ
odlišeným jádrem.
Rod obsahuje asi 200 (500) druhĤ, pĜiþemž tČžištČ výskytu je
v teplejších oblastech severní polokouli od Ameriky pĜes Evropu,
Asii až po Malajsii.

UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci v sledování pĤvodního a
skuteþného rozšíĜení zástupcĤ rodu Quercus L. v rámci
fytogeografického þlenČní ýR.

Výskyt zástupcĤ rodu Quercus L. v jednotlivých
fytogeografických oblastech ýeské republiky
Velice významný rod, v minulosti byly na území ýeské republiky
vylišovány pouze þtyĜi druhy zástupcĤ rodu, z toho dĤvodu jsou i
pĤvodní výskyty rodu, omezeny na výskyt Quercus robur – dubu
letního, Quercus petraea – dubu zimního, Quercus pubescens – dubu
pýĜitého a Quercus cerris – dubu cerového. V moderní botanické
systematice jsou zástupci rodu zaĜazení do þtyĜ sekcií. Rod je velice
problémový jednak pro nČkdy tČžko identifikovatelné determinaþní
znaky i pro znaþné mezidruhové kĜížení, zejména uvnitĜ
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Fytogeografické oblasti ýeské republiky
Fytogeografické oblasti: termofytikum
Fytogeografický obvod: ýeské termofytikum
1.Doupovská pahorkatina
2.StĜední PoohĜí
3.Podkrušnohorská pánev
4.Lounsko-labské stĜedohoĜí
5.Terezínská kotlina
6.Džbán
7.StĜedoþeská tabule
8.ýeský kras
9.Dolní Povltaví
10.Pražská plošina
11.StĜední Polabí
12.Dolní PojizeĜí
13. Rožćalovická pahorkatina
14. Cidlinská pánev
15. Východní Polabí
Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum
16. Znojemsko-brnČnská pahorkatina
17. Mikulovská pahorkatina
18. Jihomoravské úvaly
19. Bílé Karpaty stepní
20. Jihomoravská pahorkatina
21. Haná
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: ýeskomoravské
mezofytikum
22. Halštrovská vrchovina
23. Smrþiny
24. Horní PoohĜí
25. Krušnohorské podhĤĜí
27. Tachovská brázda
28. Tepelské vrchy
29. Doupovské vrchy
30. Jesenicko-rakovnická plošina

31. PlzeĖská pahorkatina
32. KĜivoklátsko
33. Branžovský hvozd
34. Plánický hĜeben
35. Podbrdsko
36. Horažćovická pahorkatina
37. Šumavsko-novohradské podhĤĜí
38. BudČjovická pánev
39. TĜeboĖská pánev
40. Jihoþeská pahorkatina
41. StĜední Povltaví
42. Votická pahorkatina
43. Votická pahorkatina
44. Milešovské stĜedohoĜí
45. VerneĜické stĜedohoĜí
46. Labské pískovce
47. Šluknovská pahorkatina
48. Lužická kotlina
49. Frýdlantská pahorkatina
50. Lužické hory
51. Polomené hory
52. Ralsko-bezdČzská tabule
53. PodještČdí
54. JeštČdský hĜbet
55. ýeský ráj
56. Podkrkonoší
57.Podzviþínsko
58 Sudetské mezihoĜí
59. Orlické podhĤĜí
60. Orlické opuky
61. Dolní Poorliþí
62. Litomyšlská pánev
63. ýeskomoravské mezihoĜí
64. ěíþanská plošina
65. Kutnohorská pahorkatina
66. Hornosázavská pahorkatina
67. ýeskomoravská vrchovina

68. Moravské podhĤĜí Vrchoviny
69. Železné hory
70. Moravský kras
71. Drahanská vrchovina
72. ZábĜežsko-uniþovský úval
73. Hanušovicko-rychlebská
vrchovina
74. Slezská pahorkatina
75. Jesenické podhĤĜí
Fytogeografický obvod: Karpatské
mezofytikum
76. Moravská brána
77. StĜedomoravské Karpaty
78. Bílé Karpaty lesní
79. Zlínské vrchy
80. StĜední Pobeþví
81. Hostýnské vrchy
82. Javorníky
83. Ostravská pánev
84. Podbeskydská pahorkatina
Fytogeografická oblast:
oreofytikum
Fytogeografický obvod: ýeské
oreofytikum
85. Krušné hory
86. Slavkovský les
87. Brdy
88. Šumava
89. Novohradské hory
90. Jihlavské vrchy
91. Žćárské vrchy
92. Jizerské hory
93. Krkonoše
94. Teplicko-adršpašské skály
95. Orlické hory
96. Králický SnČžník
97. Hrubý Jeseník
98. Nízký Jeseník

Larix decidua Mill.
Specializovaná mapa s odborným obsahem
PĤvodní výskyt modĜínu opadavého
(Larix decidua Mill.) v rámci
fytogeografických oblastí
ýeské republiky
Martin Slávik
Václav Bažant
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin

Anotace
Mapa poskytuje pĜehled o pĤvodním výskytu modĜínu opadavého
(Larix decidua Mill.) v rámci fytogeografického þlenČní ýeské
republiky. Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických
informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)

ModĜín opadavý Larix decidua Mill.
DĜevina dosahující výšky pĜes 50 metrĤ, na extremních stanovištích
dosahuje výraznČ menší výšku pouze do 20 m. Kmen pĜímý, v prsní
výšce 1 – 1,5 m v prĤmČru, koruna štíhlá, kuželovitá, Ĝídká, hlavní
vČtve více – ménČ rovnovážnČ odstálé v Ĝídkém nepravidelném
uspoĜádání. Ve vyšším vČku má sklon vytváĜet silné vČtve, co má za
následek tvorbu výraznČ širokých korun. KoĜenový systém u
mladých stromĤ tvoĜen hlavním kĤlovým koĜenem, pozdČji se hlavní
koĜen bohatČ vČtví, tvoĜí tlusté boþné koĜeny, které se rovnČž vČtví
na všechny strany. Tímto zpĤsobem je tvoĜen bohatý srdþitý
koĜenový systém. ModĜín je velice dobĜe kotven v pĤdČ, schopen
þerpat vodu i živiny z hlubších vrstev. Považuje se za dĤležitou
zpevĖovací dĜevinu, zejména smrkových porostĤ. ModĜín opadavý
dožívá maximálnČ 500 let.

Zastoupení pĜíslušníkĤ rodu Pinus L. v rámci fytogeografického
þlenČní.
PĤvodní byl pouze v oblasti východnČ od Hrubého Jeseníka a oblasti
Nízkého Jeseníka. V tČchto lokalitách byl pĤvodní ekotyp slezského
(jesenického, sudetského) modĜínu v nadmoĜských výškách 350 –
700 m. Dnes se však na svých pĤvodních lokalitách nevyskytuje.
V souþasné dobČ je podle druhové skladby lesĤ ýR pČstován na
redukované ploše 3,9 %1.

UplatnČní map:
Mapový podklad poskytuje pĜehled o pĤvodním výskytu modĜínu
opadavého (Larix decidua Mill.) v rámci fytogeografického þlenČní
ýR.
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Soubor specializovaných map s odborným obsahem
Výskyt zástupcĤ rodu Pinus L.
v jednotlivých fytogeografických
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ýeské republiky
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ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
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Anotace
Soubor map poskytuje ucelený pĜehled o výskytu domácích zástupcĤ rodu
Pinus L., resp. jejich spontánních hybridĤ v rámci fytogeografického
þlenČní ýeské republiky. Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických
informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)

Charakteristika rodu Pinus L – borovice
Borovice jsou vČtšinou statné stromy, v mladém vČku s nepravidelnou
korunou a pĜeslenitém vČtvení. Pouze nČkolik málo druhĤ dosahuje pouze
keĜovitý rĤst. Ve vyšším vČku mají tendenci vytváĜet široké koruny.
KoĜenový systém vČtšinou mohutnČ vyvinutý lehce se pĜizpĤsobující
geologickým a pĤdním podmínkám. Tenká a hladká kĤra na kmenech se u
vČtšiny druhĤ mnČní na šupinovitou nebo deskovitou hluboko podélnČ
rozbrázdČnou borku. Vždyzelené jehlice vyrĤstají ve svazeþcích na
zkrácených brachyblastech nejþastČji po dvou, tĜech, nebo pČti.
Jednodomá, jednopohlavní dĜevina, samþí šištice bývají nahluþeny na bázi
letorostĤ, samiþí na jejich konci jednotlivČ, nebo skupinovitČ. Šišky
dozrávají v druhém (výjimeþnČ ve tĜetím) roce, opadávají po dozrání nebo
také vytrvávají mnoho let. Semena jsou vČtšinou drobná.
Borovice vyžadují dostatek pĜímého slunce, na pĤdu jsou nenároþné a
znaþnČ odolné vĤþi zneþistČnému ovzduší. Rod obsahuje pĜibližnČ 150
druhĤ rozšíĜených v Eurasii, Severní Americe, Africe, Indonésii a Malajsii.

Zastoupení pĜíslušníkĤ rodu Pinus L. v rámci fytogeografického
þlenČní.
NejpromČnlivČjší a zároveĖ nejrozšíĜenČjší domácí borovicí je borovice
lesní (Pinus sylvestris L.) její výšková variabilita zpĤsobuje že její
pĜirozený výskyt zasahuje od termofytika až do oreofytika. Druhým
domácím zástupcem rodu je borovice kleþ (Pinus mugo Turra). V ýR je
kleþ pĤvodnČ rozšíĜena pouze v subalpínském a supramontánním stupni
západních Sudet – Krkonoše a Jizerské hory a ve vrcholové þásti Šumavy.
Spolu s další domácí borovicí, borovicí blatkou (Pinus rotundata Link) je
souþásti agregátu mugo. PĜirozený výskyt borovice blatky v rámci FGO

ýR je v západních a jižních ýechách (zejména Krušné hory a Šumava) a v
Jeseníkách (Rejvíz) a na ýeskomoravské vrchovinČ (napĜ. NPR DáĜko).
V pĜípadČ pĜímého prolínání areálu zástupcĤ rodu vznikají spontánní
hybridi. Pinus x celakovskiakum je kĜížencem Pinus sylvestris a Pinus
mugo, Pinus x digedea je kĜížencem Pinus rotundata a Pinus sylvestris,
Pinus x pseudopumilio je potomstvem Pinus mugo a Pinus rotundata.

UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci sledování pĤvodního a skuteþného
rozšíĜení þistých zástupcĤ rodu Pinus i jejich spontánních hybridĤ v rámci
fytogeografického þlenČní ýR.
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mezofytikum
22. Halštrovská vrchovina
23. Smrþiny
24. Horní PoohĜí
25. Krušnohorské podhĤĜí
27. Tachovská brázda
28. Tepelské vrchy
29. Doupovské vrchy
30. Jesenicko-rakovnická plošina

31. PlzeĖská pahorkatina
32. KĜivoklátsko
33. Branžovský hvozd
34. Plánický hĜeben
35. Podbrdsko
36. Horažćovická pahorkatina
37. Šumavsko-novohradské podhĤĜí
38. BudČjovická pánev
39. TĜeboĖská pánev
40. Jihoþeská pahorkatina
41. StĜední Povltaví
42. Votická pahorkatina
43. Votická pahorkatina
44. Milešovské stĜedohoĜí
45. VerneĜické stĜedohoĜí
46. Labské pískovce
47. Šluknovská pahorkatina
48. Lužická kotlina
49. Frýdlantská pahorkatina
50. Lužické hory
51. Polomené hory
52. Ralsko-bezdČzská tabule
53. PodještČdí
54. JeštČdský hĜbet
55. ýeský ráj
56. Podkrkonoší
57.Podzviþínsko
58 Sudetské mezihoĜí
59. Orlické podhĤĜí
60. Orlické opuky
61. Dolní Poorliþí
62. Litomyšlská pánev
63. ýeskomoravské mezihoĜí
64. ěíþanská plošina
65. Kutnohorská pahorkatina
66. Hornosázavská pahorkatina
67. ýeskomoravská vrchovina

68. Moravské podhĤĜí Vrchoviny
69. Železné hory
70. Moravský kras
71. Drahanská vrchovina
72. ZábĜežsko-uniþovský úval
73. Hanušovicko-rychlebská
vrchovina
74. Slezská pahorkatina
75. Jesenické podhĤĜí
Fytogeografický obvod: Karpatské
mezofytikum
76. Moravská brána
77. StĜedomoravské Karpaty
78. Bílé Karpaty lesní
79. Zlínské vrchy
80. StĜední Pobeþví
81. Hostýnské vrchy
82. Javorníky
83. Ostravská pánev
84. Podbeskydská pahorkatina
Fytogeografická oblast:
oreofytikum
Fytogeografický obvod: ýeské
oreofytikum
85. Krušné hory
86. Slavkovský les
87. Brdy
88. Šumava
89. Novohradské hory
90. Jihlavské vrchy
91. Žćárské vrchy
92. Jizerské hory
93. Krkonoše
94. Teplicko-adršpašské skály
95. Orlické hory
96. Králický SnČžník
97. Hrubý Jeseník
98. Nízký Jeseník

Borovice lesní - Pinus sylvestris L.
Soubor specializovaných map s odborným obsahem
RozšíĜení borovice lesní Pinus
sylvestris L. v jednotlivých
pĜírodních lesních oblastech

Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních
dĜevin

Anotace
Soubor map poskytuje ucelený pĜehled o pĜirozeném, souþasném i
cílovém zastoupení borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v rámci
pĜírodních lesních oblastí ýeské republiky. Mapy byly vytvoĜeny
v prostĜedí geografických informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)

Borovice lesní – Pinus sylvestris L.
Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) je dĜevinou s nejrozsáhlejším
areálem naší hospodáĜsky dĤležité dĜeviny. PĜirozenČ zabírá témČĜ
celou Evropu a podstatní lesnatou þást Asie, kde vytváĜí mnoho
zemČpisných ras. Jedná se o druh mírného pásma Eurasie s velkou
ekologickou amplitudou. DaĜí se mu jednak na velmi suchých,
vláhovČ deficitních lokalitách, i na stanovištích podmáþených. Je to
výraznČ svČtlomilný druh, se znaþnou odolností vĤþi mrazu. PatĜí
mezi hospodáĜsky velmi významné dĜeviny se znaþným
ekologickým potenciálem, uplatĖuje se jako kosterní dĜevina i na
zalesĖování devastovaných pĤd.

Výskyt borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v rámci pĜírodních
lesních oblastí ýeské republiky.
Borovice lesní roste na území republiky v rámci jednotlivých
pĜírodních lesních oblastí pĜirozenČ i druhotnČ na celém území
republiky. Vertikální rozšíĜení je znaþné, nejvyšší pĜirozené lokality
výskytu u Plešného jezera na ŠumavČ jsou ve výšce 1 070 m n.m.,
na druhé stranČ byl výskyt lokalizován i v HĜensku v nadmoĜské
výšce 144 m. Její pĜirozený výskyt byl ostrĤvkovitý vázaný na

extrémní reliktní stanovištČ a pĜedstavoval 3,4 %1. PĜirozené
zastoupení borovice lesní v ýR odpovídalo její ekologickým
nárokĤm a stanovištním podmínkám, jelikož se jedná o maximálnČ
svČtlomilnou dĜevinu která se nedokáže pĜirozenČ obnovovat
v zástinu. Skuteþné zastoupení borovice lesní je témČĜ pČtinásobné,
pĜedstavuje 16,7 %1 je témČĜ shodné s cílovým 16,8 %1. Skuteþné i
cílové zastoupení dĜeviny v rámci jednotlivých PLO je podmínČno
jednak ekonomickým využitím borovice lesní v dĜevozpracujícím
prĤmyslu, jednak i výraznČ prospČšnou ekologickou funkcí borovice
lesní v porostních smČsích. PĜizpĤsobivost borovice lesní k rĤzným

UplatnČní map:
Mapové podklady zastoupení borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
usnadĖují orientaci v sledování zmČn mezi pĤvodním, skuteþném a
cílovém rozšíĜení dĜeviny v rámci jednotlivých pĜírodních lesních
oblastí ýeské republiky
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Seznam pĜírodních lesních oblastí v ýesku
1.Krušné hory
2.Podkrušnohorské pánve
3.Karlovarská vrchovina
4.Doupovské hory
5.ýeské stĜedohoĜí
6.Západoþeská pahorkatina
7.Brdská vrchovina
8.KĜivoklátsko a ýeský kras
9.Rakovnicko-kladenská pahorkatina
10.StĜedoþeská pahorkatina
11.ýeský les
12.PĜedhoĜí Šumavy a Novohradských hor
13. Šumava
14. Novohradské hory
15. Jihoþeské pánve
16. ýeskomoravská vrchovina
17. Polabí
18. Severoþeská pískovcová plošina a ýeský
ráj
19. Lužická pískovcová vrchovina
20. Lužická pahorkatina

21. Jizerské hory a JeštČd
22. Krkonoše
23. Podkrkonoší
24. Sudetské mezihoĜí
25. Orlické hory
26. PĜedhoĜí Orlických hor
27. Hrubý Jeseník
28. PĜedhoĜí Hrubého Jeseníku
29. Nízký Jeseník
30. Drahanská vrchovina
31. ýeskomoravské mezihoĜí
32. Slezská nížina
33. PĜedhoĜí ýeskomoravské vrchoviny
34. Hornomoravský úval
35. Jihomoravské úvaly
36. StĜedomoravské Karpaty
37. Keleþská pahorkatina
38. Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
39.Podbeskytská pahorkatina
40. Moravskoslezské Beskydy
41. Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

Procentuální zastoupení jehliþnatých a
listnatých dĜevin podle krajĤ ýR
Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin

Anotace
Soubor dvou map poskytuje pĜehled o procentuálním zastoupení
jehliþnatých a listnatých dĜevin podle krajĤ v ýeské republice. Mapy
byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických informaþních systémĤ
(ArcGIS 10.1)
Faktory ovlivĖující složení lesĤ ýeské republiky
Souþasný stav hospodáĜských lesních porostĤ, jejich druhová
skladba je na jedné stranČ historicky daný fakt, datující se z poloviny
18. století a zejména z období prĤmyslová revoluce, která probíhala
na zaþátku 19. století, na druhé stranČ je i odrazem souþasné
ekonomické situace v lesích a lesnictví. Vzhledem k tomu, že dosud
jediný relevantní ekonomický zisk vlastníkĤ lesa je z prodeje dĜevní
hmoty, je pochopitelná i snaha vlastníkĤ lesa, o co nejlepší
ekonomické zhodnocení dĜevní hmoty. V podmínkách stĜední a
severní Evropy je výraznČ ekonomicky nejvhodnČjší dĜevinou smrk,
a tomuto faktu odpovídá i jeho nynČjší procentuální zastoupení.
SouþasnČ stále stoupá poptávka po borovicové i modĜínové dĜevní
hmotČ. StupĖující se poptávka po jehliþnaté dĜevní hmotČ vedla
k tomu, že procentuální zastoupení jehliþnanĤ v roce 2011 atakovalo
hranici 75 %1. Ekonomika pČstování tvrdých listnatých dĜevin je
ovlivnČna zejména delší obnovní dobou, nároþnČjší výchovou
kvalitních jedincĤ a nČkdy i problematickým uplatĖováním tvrdé
listnaté dĜevní hmoty. Na druhovou stranu, pro procentuální nárĤst
listnáþĤ v dĜevinné skladbČ lesĤ ýeské republiky hovoĜí zejména
ekologická hlediska a bezpeþnost produkce.
Zastoupení jehliþnatých a listnatých dĜevin podle krajĤ ýeské
republiky.

Území ýeské republiky je výraznČ variabilní pĤdními podmínkami,
klimatickými faktory, srážkovými pomČry ale i rozdílností
prĤmyslového využití jednotlivých þástí krajiny. Všechny tyto
faktory sebou nesou rozdílné požadavky na dĜevinné skladby.

Nezastupitelné místo v uplatĖování jednotlivých dĜevin v rámci
regionálního þlenČní ýeské republiky mají ekologické podmínky
jednotlivých stanovišĢ a stanovištní nároky dĜevin. I ze stávajícího
stavu dĜevinné skladby, podle pĜiložených map, je zĜejmé, že lesy
v karpatské a hercynské þásti státu se vzájemnČ výraznČ liší
složením.
UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci v procentuelním zastoupení
jehliþnatých a listnatých dĜevin podle krajĤ ýeské republiky.
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Zastoupení Fagus sylvatica L.
a Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
v rámci krajĤ ýR
Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních dĜevin

Anotace
Soubor dvou map poskytuje pĜehled o výskytu hospodáĜsky
nejvýznamnČjší domácí listnaté dĜevinČ buku lesním (Fagus sylvatica L.) a
nejperspektivnČjší nepĤvodní (introdukované) dĜevine douglasce tisolisté
(Pseudotsuga menziesii) (Mirb.) Franco v jednotlivých krajích ýeské
republiky. Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických informaþních
systémĤ (ArcGIS 10.1)
Buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Vysoký strom dorĤstající do výšky 35 - 40 (50) m, prĤmČr kmene dosahuje
až 1,5 m (objem dĜeva mĤže dosáhnout až 30 m3). Na volném prostranství
mívá tendenci vytváĜet košaté habity, pĜi dodržení vhodných výchovných
zásahĤ vytváĜí rovné, štíhlé kmeny. VytváĜí mohutný srdþitý koĜenový
systém který dobĜe kotví dĜevinu v pĤdČ, buk je dĜevinou, která výraznČ
zvyšuje odolnost porostu vĤþi vČtrovým kalamitám. Bohatý, dobĜe
rozložitelný opad napomáhá k tvorbČ bohatých humusových zásob. Buk se
dožívá 200 - 400 (500) let.
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) (Mirb.) Franco)
Mohutný strom, ve své vlasti dosahující výšku þasto pĜes 90 m a prĤmČr
kmene až 5 m. Má rovný, štíhlý kmen. Koruna mladých exempláĜĤ je
kuželovitá, ve stáĜí zaokrouhlena, ve vyšším vČku nepravidelnČ zploštČlá.
V mladém vČku se kmen od vČtví þistí pomČrnČ špatnČ, pozdČji (cca od 80
roku) bývá þištČní kmene výborné. KoĜenový systém v mladém vČku
kĤlový, pozdČji se mČní na srdþitý, silné boþní koĜeny sahají daleko a
velmi dobĜe kotví dĜevinu v pĤdČ. Na mČlkých, kamenitých, pĜípadnČ
oglejených pĤdách se þasto vytváĜí nekvalitní plochý koĜen a snadno na
tČchto stanovištích dochází, zejména ve starším vČku k vývratĤm.
Douglaska je dlouhovČká dĜevina, je schopna dožít 500-700, nČkdy i 1000
let.
Zastoupení Fagus sylvatica L. a Pseudotsuga menziesii v rámci krajĤ
ýR
Buk lesní, jako pĤvodnČ plošnČ nejvíce zastoupena dĜevina, s historickým
podílem 40,2 %1 i douglaska tisolistá jako velice perspektivní nepĤvodní

druh jsou dvČ dĜeviny, kde je pĜedpoklad navyšování zastoupení
v porostech ýeské republiky. Je to vhodné nejenom z ekonomického
(produkþního) hlediska, ale i z hlediska mimoprodukþního, kde jak buk
lesní tak i douglaska tisolistá jsou dĜeviny vhodné od porostních smČsí,
svým alelopatickým vlivem pozitivnČ pĤsobí na ostatní stromové druhy
dĜevinné složky porostĤ. Vzhledem k variabilním pĤdním, klimatickým i
srážkovým pomČrĤm ýeské republiky je i pĜedpoklad zastoupení tČchto
dĜevin rozdílný.
UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci v procentuelním zastoupení buku
lesního (Fagus sylvatica L.) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii)
(Mirb.) Franco na území ýeské republiky..
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Zastoupení Picea abies L.
v Královéhradeckém kraji
Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních
dĜevin

Anotace
Soubor map poskytuje pĜehled o výskytu hospodáĜsky nejvýznamnČjší
domácí dĜeviny - smrku ztepilém (Picea abies L.) na území
Královéhradeckého kraje. Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí geografických
informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)

Smrk ztepilý (Picea abies L.)
Strom dorĤstající výšky kolem 50 m. TvoĜí pĜímý, v pravidelných
pĜeslenech vČtvený kmen s prĤmČrem do 1-1,5 m. Koruna bývá vČtšinou
pravidelná, kuželovitá (tento tvar si uchovává do vysokého vČku). Je velmi
promČnlivá a tvoĜí rĤzné pĜechody od širokých až k úzkým sloupovitým
tvarĤm. KoĜenový systém plošný, rozložený pĜi povrchu, bez zjevného
hlavního koĜene. Smrk proto trpí jednak vývraty, jednak rychlým
vyþerpáním pĤdy v horním horizontu. KĤra je v mladém vČku tenká a
hladká kĤra, ve vyšším vČku se vytváĜí nepĜíliš tlusté plotýnky. Jehlice
tmavČ zelené 2 cm dlouhé. Samþí šištice jsou þervené, až 2 cm dlouhé,
samiþí jsou þervené nebo zelené, do 6 cm dlouhé. Zralé šišky jsou hnČdé,
pĜevislé, až 15 cm dlouhé. Semena dozrávají v prvním roce. Smrk ztepilý
dožívá 300 – 400, výjimeþnČ 600 let.

Zastoupení smrku ztepilého (Picea abies L.) na území
Královéhradeckého kraje
Smrk ztepilý je dĜevinou, zastoupení které bylo a dosud je nejvíce
ovlivnČné lidskou þinností. Poptávka po smrkové dĜevní surovinČ þiní
smrk dĜevinou žádanou þemu plnČ odpovídá i zvČtšování procentuálního
zastoupení smrku ztepilého v porostních smČsích nebo i plošného
zastoupení v monokulturách. V celostátním mČĜítku zastoupení smrku
z pĤvodních 11, 2 %1 stouplo k nynČjšímu 51,7 %1 podílu.
Královéhradecký kraj je územím výraznČ výškovČ diferencovaným, za
nejníže položené místo kraje je považována hladina Ĝeky Cidliny
v nadmoĜské výšce 202 m, nejvýše položené místo kraje je vrchol SnČžky
v Krkonoších 1 602 m n.m. PrĤmČrný roþní úhrn srážek se pohybuje od
550 – 650 mm (Polabí) až po 1 200 – 1 600 mm (Krkonoše). Vzhledem

k zvýšeným nárokĤ smrku ztepilého na vysokou pĤdní vláhu je vČtšina
okresĤ sledovaného kraje pro tuto dĜevinu vhodní. Území kraje je
klimaticky vhodné i pro pČstování smrku v nižších nadmoĜských výškách
formou umČlých porostĤ, kde využití prodloužené vegetaþní doby zvyšuje
prĤmČrnou produkci smrku ztepilého ve vČku 80 let cca o 50 %
v porovnání s produkcí na výše položených lokalitách.

UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci v zastoupení smrku ztepilého (Picea
abies L.) na území Královéhradeckého kraje.
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Zastoupení Picea abies L.
v StĜedoþeském kraji
Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních
dĜevin

Anotace
Soubor map poskytuje pĜehled o výskytu hospodáĜsky
nejvýznamnČjší domácí dĜeviny - smrku ztepilém (Picea abies L.) na
území StĜedoþeského kraje. Mapy byly vytvoĜeny v prostĜedí
geografických informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)
Smrk ztepilý (Picea abies L.)
Strom dorĤstající výšky kolem 50 m. TvoĜí pĜímý, v pravidelných
pĜeslenech vČtvený kmen s prĤmČrem do 1-1,5 m. Koruna bývá
vČtšinou pravidelná, kuželovitá (tento tvar si uchovává do vysokého
vČku). Je velmi promČnlivá a tvoĜí rĤzné pĜechody od širokých až k
úzkým sloupovitým tvarĤm. KoĜenový systém plošný, rozložený pĜi
povrchu, bez zjevného hlavního koĜene. Smrk proto trpí jednak
vývraty, jednak rychlým vyþerpáním pĤdy v horním horizontu. KĤra
je v mladém vČku tenká a hladká kĤra, ve vyšším vČku se vytváĜí
nepĜíliš tlusté plotýnky. Jehlice tmavČ zelené 2 cm dlouhé. Samþí
šištice jsou þervené, až 2 cm dlouhé, samiþí jsou þervené nebo
zelené, do 6 cm dlouhé. Zralé šišky jsou hnČdé, pĜevislé, až 15 cm
dlouhé. Semena dozrávají v prvním roce. Smrk ztepilý dožívá 300 –
400, výjimeþnČ 600 let.
Zastoupení smrku ztepilého (Picea abies L.) na území
StĜedoþeského kraje
Smrk ztepilý je dĜevinou, zastoupení které bylo a je nejvíce
ovlivnČné lidskou þinností. Poptávka po smrkové dĜevní surovinČ
þiní smrk dĜevinou žádanou þemu plnČ odpovídá i zvČtšování
procentuálního zastoupení smrku ztepilého v porostních smČsích
nebo i plošného zastoupení v monokulturách. V celostátním mČĜítku
zastoupení smrku z pĤvodních 11, 2 %1 stouplo k nynČjšímu 51,7 %1
podílu.
StĜedoþeský kraj je územím s pomČrnČ rĤznorodými podmínkami
pro rĤst hospodáĜsky dĤležitých dĜevin. NadmoĜská výška se

pohybuje od 153,1 m (úroveĖ Labe u Dolních BČĜkovic) až
k nadmoĜské výšce 846 m (vrch Tok v Brdské pahorkatinČ).
Srážkové pomČry v StĜedoþeském kraji dosahují hodnoty od 450 mm
do cca 670 mm roþnČ. Vzhledem k ekologickým nárokĤm smrku
ztepilého se jedná o lokality výraznČ srážkovČ poddimenzované. Dá
se tedy pĜedpokládat, že vzhledem k stanovištním nárokĤm dĜeviny
se nejedná o nejvhodnČjší lokality, ale produkce smrku ztepilého
v nižších nadmoĜských výškách je ve vČku 80 let cca o 50 % vyšší
než v pĜirozených vysokohorských polohách.
UplatnČní map:
Mapové podklady umožĖují orientaci v zastoupení smrku ztepilého
(Picea abies L.) na území StĜedoþeského kraje.
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Soubor specializovaných map s odborným obsahem
Zastoupení cenných listnáþĤ –
javoru horského (Acer
psedoplatanus L.) a jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior L.)
v lokalitČ Pustý zámek na LS
Dolní Lomnice
Martin Slávik
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
Katedra dendrologie a šlechtČní lesních
dĜevin

Anotace
Soubor map poskytuje pĜehled o výskytu cenných listnáþĤ, konkrétnČ
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) a javoru horského (Acer
psedoplatanus L.) v lokalitČ Pustý zámek na LS Dolní Lomnice
Vojenských lesĤ a statkĤ st.p. divize Karlovy Vary. Mapy byly vytvoĜeny
v prostĜedí geografických informaþních systémĤ (ArcGIS 10.1)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
Vysoký strom dosahující rozmČrĤ do 40 m, prĤmČr kmene 1,5-2 m, s
mohutným rovným kmenem a štíhlou korunou. Kmen prĤbČžný, vČtvení
pravidelné. V mládí habitus štíhlý, pozdČji koruna válcovitá až kulovitá,
Ĝídce vČtvena. V porostech se dobĜe þistí od vČtví. KoĜenový systém je
vČtšinou srdþitý, silné boþní koĜeny smČrují nejprve do stran pĜi povrchu a
pak do hloubky. KĤlový koĜen je slabČ vyvinut. ýasto silnČ, zejména na
sušších lokalitách prokoĜeĖuje vrchní vrstvy pĤdy a zabraĖuje tak náletu
jiných dĜevin. Výmladnost jasanu na paĜezu je výrazná, þasto obráží i na
koĜenových nábČzích. Jasan dožívá 200 – 300 let.
Javor horský (Acer pseudoplatanus L.)
Strom velkých rozmČrĤ 35 – 40 m,s pomČrnČ pravidelným pĜímým
válcovitým kmenem do 2 , a vysoce nasazenou, výjimeþnČ košatou
korunou. KoĜenový systém je srdþitého typu. Silné koĜeny smČrují do
hloubky a dobĜe upevĖují dĜevinu i v balvanité pĤdČ. Javor horský velmi
dobĜe odolává vČtrĤm a hodí se zejména na okraje porostĤ pro jejich
zpevnČní, též se hodí k zpevnČní pĤdy, napĜíklad v sutích v horách. Javor
horský dožívá cca 400 rokĤ.
Zastoupení javoru horského (Acer psedoplatanus L.) a jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior L.) v lokalitČ Pustý zámek na LS Dolní Lomnice
LHC Dolní Lomnice se nachází na jihozápadní stranČ Doupovských hor,
þásteþnČ zasahuje i do Karlovarské vrchoviny. Nejvýše položené místo je
vrchol kopce HradištČ 934 m n.m., nejníže položené místo se nachází
v blízkosti Ĝeky OhĜe v nadmoĜské výšce 339 m n.m.. PrĤmČrný úhrn
srážek se pohybuje od 580 - 680 mm. PrĤmČr roþních teplot dosahuje 6o C,
maxima v létČ 35 o C a minimální zimní teploty -30 o C. zastoupení jasanu

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

UplatnČní map:
Mapové podklady poskytují pĜehled o výskytu sledovaných dĜevin
v lokalitČ Pustý zámek na LS Dolní Lomnice Vojenských lesĤ a statkĤ st.p.
divize Karlovy Vary.
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