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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Česká lesnická společnost v rámci 
 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
OSA I.: opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 

 

 
Biodiverzita lesů ČR 

 
Biodiverzita a genetika – rodičovské stromy a klony 

 
 

Seminář s exkurzí  zaměřený na problematiku uznávání rodičovských  
stromů a uznávání klonů, seznámení zúčastněných s legislativními předpisy v oblasti 

tvorby odborných posudků jako podkladů pro rozhodování orgánů státní správy  
o uznávání rodičovských stromů a klonů.  

 
 

 
 

Teoretická část 
 legislativní základy v oblasti tvorby odborných posudků jako podkladů pro 

rozhodování orgánů státní správy o uznávání rodičovských stromů a klonů; 

 
Praktická část  
 Uznávání rodičovských stromů  - terénní školení - venkovní ukázka tvorby 

odborných posudků o uznávání rodičovských stromů hlavních hospodářsky 
významných druhů dřevin; 

 Uznávání rodičovských stromů  - terénní školení - venkovní ukázka tvorby 
odborných posudků o uznávání klonů hlavních hospodářsky významných 
druhů dřevin. 

 
Místo a datum konání akce:  
Penzion EURORELLAX - HSK, s.r.o.; Růžový vrch 2;  
435 46 Hora Svaté Kateřiny; 20. 5. - 22. 5. 2013 
 

      
Odborný garant: 
Ing. Miloš Pařízek., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové,  parizek.milos@uhul.cz 
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Organizační garant: 
PhDr. Ing. Vít Skála, tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, tajemnik@cesles.cz 
Martin Polívka DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové,  polivka.martin@uhul.cz 

  
Přednášející:  

Ing. Miloš Pařízek, Ing. Miroslav Válek, Ing. Pavel Kotrla Ph.D., Ing. Lada Krnáčová; 
Martin Polívka DiS., ing. Tomáš Eybl 
 
 
 

ZAKLÁDÁNÍ SEMENNÝCH SADŮ 
1. Legislativní historie 
2. Zakládání semenných sadů z pohledu současně platné legislativy 
 
1. LEGISLATIVNÍ HISTORIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 65/1950 Sb.  o hospodaření lesními semeny a sazenicemi se o semenných sadech 

(plantážích) nezmiňuje. 

 Zákon č. 166/1960 Sb. (Lesní zákon) uvádí, že semenná plantáž je souvislá výsadba 

roubovanců lesních dřevin. Účelem zakládání semenných plantáží je vegetativně 

rozmnožit zvlášť kvalitní sorty lesních dřevin, které se ve velmi omezeném počtu 
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vyskytují v porostech, dále usnadnit způsob sběru semene lesních dřevin a získat hybridní 

osivo.  

 Problematiku zdrojů reprodukčního materiálu – semenných sadů – v návaznosti na 

zmiňovaný zákon řešily Směrnice a Instrukce MLVH provádějící §31 zákona 166/1960 

Sb.: 

- Směrnice pro uznávání lesních porostů a výběrových stromů pro sběr osiva (1966) 

- Metodika zakládání semenných plantáží (ing. Zavadil, CSc., 1969) 

- Směrnice pro zakládání semenných porostů a plantáží (1971) 

- Instrukce k uznávání lesních porostů a výběrových stromů pro sběr osiva(1973) – 

doplněk Směrnice pro uznávání lesních porostů a výběrových stromů pro sběr osiva z 

roku 1966  

 Zákon č. 96/1977 Sb. (Lesní zákon) se ve věci zajišťování osiva obecně zmiňuje pouze ve 

smyslu možnosti vydání prováděcího předpisu – vyhlášky  

 Vyhláška nebyla vydána, neboť její nepotřebnost konstatuje již komentář k tomuto zákonu 

( „... o vydání tohoto předpisu, který není obligatorní, se zatím v ČSR neuvažuje...“) 

 Náhradou nevydané vyhlášky byla pouze nová Směrnice pro uznávání a zabezpečení 

zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a jeho přenos (1988) 

 V úvodu jmenované směrnice je uvedeno, že Směrnice je vydána k provedení ustanovení 

zákona České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 

č.96 z roku 1977 

 Obsahuje některá pokroková ustanovení, např. zařazení dubu a buku mezi tzv. vybrané 

lesní dřeviny, stanovuje semenářské oblasti pro hlavní hospodářské dřeviny a zpřesňuje 

pravidla přenosu reprodukčního materiálu. 

 Zákon č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon) ve svém původním znění řešil problematiku 

semenných sadů v § 29, kde mimo jiné odkazuje na stanovení prováděcího právního 

předpisu – vyhlášku č. 82/1996 Sb. 

 Se vstupem České republiky do Evropské unie nastala nutnost sladit národní právo 

s právními předpisy EU.  

 Téma reprodukčního materiálu v EU řeší Směrnice Rady č. 1999/105/ES a definuje 

semenný sad jako výsadbu selektovaných klonů nebo rodin, která je izolována nebo 

obhospodařována tak, že opylení z vnějších zdrojů je vyloučeno nebo omezeno, a tak, aby 

se dosáhlo častějších, bohatších a snadnějších sklizní. 

 Minimální požadavky pro uznání semenných sadů jako zdrojů kvalifikovaného 

reprodukčního materiálu jsou obsaženy v příloze směrnice č. IV. 

 V případě ČR je směrnice implementována zákonem č. 149/2003 Sb. a podrobnosti 

stanovuje vyhláška č. 29/2004 Sb. v obou případech ve znění pozdějších předpisů 

Podle našeho zákona je semenný sad účelová výsadba selektovaných klonů nebo 

reprodukčního materiálu získaného z rodičovského stromu, který je izolován nebo 

obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se mimo 
semenný sad je vyloučeno nebo podstatně omezeno, pro generativní způsob reprodukce. 

 Vyhláška doplňuje podrobnosti např. obsah rozhodnutí o uznání, vzory žádostí, zavádí 

povinnost registrace sadu před jeho založením, minimální požadavky na uznání 

kvalifikovaných a testovaných semenných sadů apod. 

 - výsadba roubovanců lesních dřevin založená zejména pro produkci semene známé nebo 

předpokládané genetické hodnoty s cílem snadného sběru osiva (Lesnický naučný 

slovník, 1995)  
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2. ZAKLÁDÁNÍ SEMENNÉHO SADU Z POHLEDU SOUČASNĚ PLATNÉ LEGISLATIVY 

 

 
 
 K dosažení stanoveného cíle, tzn. vlastnictví uznaného zdroje reprodukčního 

materiálu, je zapotřebí dodržet následující postup: 
1. ujasnit si konkrétně, co je cílem uvažovaného semenného sadu – vědět co chci 
2. vypracovat dokumentaci podle záměru a cíle 
3. dokumentaci nechat schválit a zaregistrovat u „pověřené osoby“ 
4. semenný sad podle schválené a zaregistrované dokumentace založit 
5. po splnění legislativních požadavků požádat o odborný posudek „pověřenou 

osobu“ 
6. semenný sad nechat uznat orgánem státní správy 

 
 1. ujasnění cíle – co chci, proč to chci,  
- cíl 1 – účel založení semenného sadu (záchrana genofondu, šlechtitelský 

program ke zvýšení produkce dřeva, zvýšení odolnosti, účel použití semenného 
materiálu, zajištění přístupu k semennému materiálu konkrétního použití, 
usnadnění sběru, apod.) 

- cíl 2 – očekávané množství získávaného reprodukčního materiálu (pro vlastní 
potřebu, prodej v tuzemsku, export do zahraničí apod.) 

- cíl 3 - použití semenného materiálu ze sadu – skladbu klonů v sadu přizpůsobit 
zamýšlenému použití semenného materiálu ve smyslu místa jeho použití, tzn. 
vyhovět aktuálním požadavkům legislativy v oblasti pravidel přenosu, a to jak 
vertikálním (lesní vegetační stupně), tak horizontálním (přírodní lesní oblasti 
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- cíl 4 – velikost semenného sadu a počet klonů (odvíjí se od minimální velikosti 
sadu a počtu klonů v něm obsažených až po velikost respektující maximální 
požadavky vlastníka sadu) 

- cíl 5 –kvalita klonů v semenném sadu (co nejvyšší ve smyslu stanoveného cíle 
semenného sadu – objemová produkce, kvalitativní produkce, odolnost, 
záchrana genofondu, apod.) 

- cíl 6 – umístění semenného sadu ( vhodná plocha, s minimalizací předem 
známých rizikových faktorů – mráz, hlodavci, vandalismus, stanoviště 
respektující nároky dřeviny – vysýchání nebo zamokření, zpřístupnění, zvěř 
apod.)  

- cíl 7 – ekonomická efektivita projektu (v zásadě nejdůležitější rozhodování, 
kalkulace nákladů a přínosů – nejen krátkodobých investice do založení sadu, 
příjmy z prodeje semenného materiálu, ale i dlouhodobých plynoucích z údržby 
sadu, z potenciálně zvýšených výnosů z prodeje dřeva vyšší kvality a kvantity, 
pěstování původních regionálních populací dřevin, časový horizont 10 až 20 let) 
Výsledkem je rozhodnutí ANO / NE 
 

 
           Semenný sad buku lesního 
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Poškození semenného sadu buku lesního 
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Poškození semenného sadu jasanu ztepilého 
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Poškozený semenný sad lípy srdčité 
 
 
 2. vypracovat dokumentaci podle záměru a cíle 

- podle výsledku úvah při ujasňování cíle je potřeba se rozhodnout, jestli jsem schopen 
akci semenný sad zajistit vlastními silami nebo potřebuji spolupráci s odborníky na 
danou problematiku (věcná odbornost – projekt sadu, tzn. např. počet a rozmístění 
klonů, umístění sadu apod., ale také legislativní odbornost – dodržení legislativního 
postupu při zakládání a uznávání semenného sadu) 
- doporučuji spolupráci s odborníky, zamezí se kolizím v jednotlivých etapách 
uskutečňování akce semenný sad 
 3. dokumentaci nechat schválit a zaregistrovat u „pověřené osoby“ 
- „pověřenou osobou“ je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
- dokumentace musí obsahovat povinné náležitosti (lokalizace sadu, druh dřeviny, 

kvalita výchozích jedinců – ortetů, cíl, plán křížení a polohové schéma, 
komponenty a údaje o jejich provenienci, izolace, stanovištní podmínky) 

- po schválení dokumentace pověřená osoba tuto dokumentaci zaregistruje 
REGISTRACE 
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Registrovaný semenný sad jeřábu břeku 
 
 
 4. semenný sad podle schválené a zaregistrované dokumentace založit 
- semenný sad se zakládá podle dokumentace schválené a registrované 

pověřenou osobou (§10 vyhlášky) 
- příslušné komponenty – klony - musí být vysázeny dle plánu schváleného 

pověřenou osobou a vypracovaného tak, aby každá jeho komponenta byla 
určena 

 klony v semenných sadech jsou vybírány pro své výjimečné znaky, zejména: 
- věk a vývojový stupeň – musí umožňovat použití výběrových kritérií (minimálně 

věk provádění fenotypové klasifikace) 
- přizpůsobivost – porost musí být přizpůsoben ekologickým podmínkám v oblasti 

provenience 
- zdravotní stav a odolnost – stromy nesmí být napadeny škodlivými organismy a 

musí být odolné vůči nepříznivým stanovištním a klimatickým podmínkám (netýká 
se poškození znečištěným životním prostředím) 

- objem produkce – objem produkce musí být vyšší než je střední hodnota ve 
srovnatelných podmínkách 

- jakost dřeva – v některých případech může být podstatným kritériem při výběru 
- tvar a habitus – stromy v porostech musí vykazovat obzvlášť dobré morfologické 

znaky, zejména přímost a kruhovitost kmene, dobrý tvar a velikost větví a dobrou 
schopnost přirozeného vyvětvování 
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- KLON je typ zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu, proto podmínkou 
pro použití klonu jako komponenty semenného sadu je jeho uznání 

- Odběr roubů z ortetů je způsob získávání reprodukčního materiálu, proto by měla 
proběhnout standardní procedura kontroly sběru a vystavení potvrzení o původu 
získaných částí rostlin – klonů 

 KLON je typ zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu, proto podmínkou 
pro použití klonu jako komponenty semenného sadu je jeho uznání 

 Odběr roubů z ortetů je způsob získávání reprodukčního materiálu, proto by měla 
proběhnout standardní procedura kontroly sběru a vystavení potvrzení o původu 
získaných částí rostlin – klonů 

 Vystavení potvrzení o původu na jednotlivé části rostlin z klonů zjednodušuje 
prokazování původu klonů v semenném sadu 

 Poměrně důležitý je i výběr podnoží pro rouby – důsledkem nevhodně zvolené 
podnože mohou být různé a zásadní, např. nesrůstavost podnože a roubu z 
důvodu různé dynamiky rašení (buk), nevhodná podnož se nepřizpůsobí 
stanovišti (borovice), různá dynamika tloušťkového přírůstu roubu a podnože 
(extrémně silná nebo naopak slabá podnož) 

 Je důležité vybrat pro manipulaci s materiálem spolehlivou a prověřenou firmu 
např. při odběru a skladování roubů, roubování, převoz na plochu, vysazování na 
plochu apod. aby např. záměnou původů, nekvalitním roubováním, ztrátami při 
výsadbě nedošlo ke znehodnocení celé práce 

 V procesu uznávání může být požadován test identity klonů, který odhalí 
nekvalitu práce 

 
Založený semenný sad borovice lesní 
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 5. po splnění legislativních požadavků požádat o odborný posudek „pověřenou 
osobu“ 

- nastává v době, kdy stav semenného sadu je v souladu s dokumentací a splňuje 
požadavky přílohy č. 26 vyhlášky ve znění pozdějších předpisů, tzn. mimo jiné 
zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a 
semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční 
většina klonů 

- prvním krokem je žádost o odborný posudek zaslaná na ústředí ÚHÚL (pověřená 
osoba) 

- druhým krokem je vypracování odborného posudku, součástí je vždy terénní 
pochůzka za účasti vlastníka sadu, odborný posudek dokládá splnění požadavků 
uvedených ve vyhlášce a posuzuje soulad skutečného stavu semenného sadu se 
schválenou a registrovanou dokumentací, shoda na závěrech posudku je 
deklarována „Stanoviskem vlastníka“ 

- posudek vždy obsahuje číslo uznané jednotky a možnosti použití materiálu 
 6. semenný sad nechat uznat orgánem státní správy 

- žádost vlastníka sadu o uznání semenného sadu jako zdroje kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu na orgán veřejné správy 
(zanesení uznaného zdroje do ústřední evidence uznaných zdrojů, do databáze 
ERMa – probíhá zasláním rozhodnutí orgánu veřejné správy pověřené osobě, 
která vloží údaje z rozhodnutí do DS ERMa – netýká se vlastníka zdroje) 
 

 
Uznaný semenný sad borovice lesní 
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 Zdroje testovaného reprodukčního materiálu 
 - potomstva takovýchto zdrojů musí svoje vlastnosti prokázat genetickými nebo 
srovnávacími testy a zároveň musí splnit požadavky přílohy č. 22 vyhlášky – 
požadavky pro uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu a přílohy 
č. 28 vyhlášky – požadavky pro uznání zdroje testovaného reprodukčního 
materiálu 
- zdroje testovaného reprodukčního materiálu jsou vrcholnou kategorií zdrojů 
reprodukčního materiálu lesních dřevin a podle toho je nutné k jejich uznávání 
také přistupovat 

 Zdroje testovaného reprodukčního materiálu jsou vrcholnou kategorií zdrojů 
reprodukčního materiálu lesních dřevin a podle toho je nutné k jejich uznávání 
také přistupovat 

 Pokud se cesta k uznání semenného sadu jako zdroje kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu vyznačuje dlouhou dobou realizace a je lemována 
vysokými náklady, u zdrojů testovaného reprodukčního materiálu toto pravidlo 
platí několikanásobně více 

 Z hlediska postupu k dosažení cíle získat semenný sad uznaný jako zdroj 
testovaného reprodukčního materiálu platí obdobná pravidla jako v případě 
semenných sadů, zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu, s akcentem na 
některé etapy, např. uváděné srovnávací nebo genetické testy 
 

3. SHRNUTÍ 

 Při zakládání semenného sadu vždy: 
- pečlivě rozvážit cíl, účel, efektivitu záměru 
- vždy spolupracovat s odborníky, eliminace rizik 
- dodržovat legislativu 
- pracovat pečlivě – chyba v každé etapě realizace není napravitelná a způsobuje 

kolaps celého projektu 
Vynaložené úsilí má potenciál se vrátit. 
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METODIKA TVORBY ODBORNÝCH POSUDKŮ K UZNÁVÁNÍ 
ZDROJŮ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU KVALIFIKOVANÝ 
 
 Odborné posudky pro rozhodování orgánů veřejné správy o uznání zdroje 

reprodukčního materiálu kategorie kvalifikovaný zpracovává pobočka Hradec 
Králové. 
 

1 Semenné sady /směsi klonů 
Proces uznávání  těchto zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu je možné 
rozdělit do dvou částí: 

1) Schválení a registrace dokumentace semenného sadu nebo směsi klonů 
pověřenou osobou 

2) Tvorba odborného posudku jako podkladu pro rozhodování orgánu veřejné 
správy o uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu pověřenou 
osobou 

1.1 Schválení a registrace dokumentace semenného sadu nebo směsi klonů 
1.1.1 Obecný postup práce 
 Na počátku je záměr vlastníka pozemku založit semenný sad nebo směs 

klonů. 
 Legislativou vyžadováno předložení projektu semenného sadu nebo směsi 

klonů pověřené osobě  - dokumentace sadu nebo směsi klonů.  
 Předložená dokumentace obsahuje údaje o poloze a stanovištních podmínkách 

sadu a o klonech a jejich rozmístění na ploše, konkrétně: 
Údaje o semenném sadu: 

 lokalizace sadu 
 stanovištní podmínky 
 druh dřeviny 
 Izolace 
 cíl, plán křížení a polohové schéma 
 kvalita výchozích jedinců – ortetů 
 komponenty a údaje o jejich provenienci 

Údaje o použitých klonech: 
 identita 
 počet 
 podíly klonů obsažených ve směsi 
 výběrová metoda 
 výchozí klony 
 každá směs klonů musí vykazovat  dostatečnou genetickou různorodost 

 
Pověřená osoba na základě legislativních požadavků následně - 
tuto dokumentaci buď schválí a zaregistruje, nebo vyzve vlastníka k doplnění, úpravě 
dokumentace, anebo v případě velmi nekvalitních a neupravitelných projektů může 
také dokumentaci neschválit a odmítnout registraci. 
  
- Pokud je projekt  a jeho dokumentace v pořádku, následuje jeho registrace tímto 
postupem: 
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 Po přijetí žádosti na ústředí je založena složka semenný sad/směs klonů k 
písemné  archivaci všech dokumentů souvisejících se zdrojem 
reprodukčního materiálu.      

1. Žádost o schválení a  registraci dokumentace od žadatele na ústředí je předána 
na  pověřenou pobočku Hradec Králové , 
2. Zpracování registrace na pobočce, do jednoho měsíce od přijetí žádosti na 
pobočku,     
    popř. dle dohody s žadatelem o registraci, 
3. Odeslání zpracované registrace e-mailem z pobočky na ústředí včetně: 
    - přiděleného prozatímního čísla uznané jednotky, 
    - navrženého použití reprodukčního materiálu, 
    - všech údajů požadovaných legislativou v žádosti o registraci ( viz. výše ) 
4. Kontrola dokumentu registrace, 
5. Podepsání registrace v písemné podobě ŘÚ nebo náměstkem HÚEL, 
6. Odeslání písemné podoby registrace dle rozdělovníku z ústředí,  
Vzor tabulky evidence zpracovávání žádosti o registraci na ústředí 

ČJ žádosti o 
registraci 

Přijetí žádosti 
o registraci na 
ústředí 

Předání 
žádosti na 
pobočku HK 

Předání 
zpracované 
registrace na 
ústředí 

Odeslání 
registrace 
žadateli 

1234/2013 1.7.2013 3.7.2013 / HK 20.7.2013 31.7.2013 

 
7. Na ústředí je vedena evidence přijatých žádostí o registraci, s datem předání 
žádosti   
    na pobočku,  datem přijmutí zpracované registrace z pobočky zpět na ústředí a 
datem  
    odeslání hotové registrace žadateli, vzor tabulky evidence viz A – reprodukční 
materiál  
    kategorie selektovaný, 
8. Každá složka na ústředí písemně archivované registrace obsahuje: 
- originál žádosti o registraci 
- čistopis registrace 
( při tvorbě odborného posudku a následném uznávání bude tato složka doplněna 
patřičnými dokumenty ) 
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Vzor registrace semenného sadu/směsi klonů 
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1.2 Tvorba odborného posudku 
1.2.1 Obecný postup práce 
Před tvorbou odborného posudku na typy zdrojů semenný sad nebo směs klonů je 
potřeba na ústředí ÚHÚL zkontrolovat, zda žadatel o odborný posudek má 
pověřenou osobou schválenou a registrovanou dokumentaci k uznávanému objektu 
semenného sadu nebo směsi klonů, viz. bod 1.1.  
Pokud není na ústředí schválená a registrovaná dokumentace k uznávanému objektu, 
odborný posudek se nevyhotovuje a žadateli je tato skutečnost sdělena 
s odůvodněním, že nejsou naplněny legislativní požadavky pro uznávání zdrojů 
kvalifikovaného RM. 
V případě, že je tato dokumentace v archivu ústředí uložena a schválena nebo pokud 
se jedná o odborný posudek na typy zdrojů rodičovský strom nebo klon, je možné 
postupovat dále. 
1. Žádost nasměrovaná od žadatele na ústředí jde na pověřenou pobočku, 
2. Zpracování posudku na pobočce, v případě semenných sadů a směsi klonů do 
jednoho měsíce   
    od přijetí žádosti na pobočku, popř. dle dohody se žadatelem, 
3. Odeslání zpracovaného posudku e-mailem z pobočky na ústředí včetně: 
 - vyplněné Žádosti o uznání na vzoru žádosti z vyhlášky č. 29/2004 Sb.,   viz. 

příloha č. 1 odborného posudku,            
  originálu „Stanoviska vlastníka k závěrům odborného posudku“ na příloze č. 2 

odborného posudku ( je možné také naskenované e-mailem a originál dodat na 
ústředí při první cestě zástupce pobočky na ústředí ) 

 seznamu klonů, 
 schématu rozmístění klonů, 
 orientační mapy umístění objektu, 
 parcelní mapy s ortofotosnímkem, 
 výpisu z katastru nemovitostí, 
 konečného čísla uznané jednotky, možného použití reprodukčního materiálu a 

doby uznání, 
 podkladu pro fakturaci nákladů na zpracování odborného posudku na formuláři, 

který je přílohou č. 8 odborného posudku, slouží útvaru EaP 
 tabulky „Podrobný rozpis spotřeby času“ na příloze č. 3 této Metodiky, slouží 

útvaru HÚEL, využití v případě sporu s žadatelem o výši úhrady za zpracování 
odborného posudku, 

4. Kontrola odborného posudku, kontrola podkladů pro fakturaci, vystavení faktury, 
5. Podepsání posudku v písemné podobě ŘÚ nebo náměstkem HÚEL, 
6. Odeslání písemné podoby posudku dle rozdělovníku z ústředí,  
7. Na ústředí je vedena evidence přijatých žádostí o posudek, s datem předání žádosti 
na   
    pobočku, datem přijmutí zpracovaných posudků z pobočky zpět na ústředí a datem 
odeslání  
    hotového posudku žadateli, vzor tabulky evidence viz A – reprodukční materiál 
kategorie  
    selektovaný, 
8. Každá složka na ústředí archivovaného odborného posudku v analogové podobě 
doplňuje  
     složku registrované dokumentace ( viz. B 1.1 ) a obsahuje: 
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 originál žádosti o odborný posudek 
 čistopis odborného posudku 
 originál „Stanovisko vlastníka k závěrům odborného posudku“ 
 podklady pro fakturaci nákladů na tvorbu odborného posudku 
 tabulku „Podrobný rozpis spotřeby času“ 
 rozhodnutí o uznání 

 
1.2.2 Postup tvorby odborného posudku 
1.2.2.1 Přijetí žádosti na ústředí 
 Dle pokynů na webových stránkách ÚHÚL přijde žádost o zpracování odborného 

posudku písemně na ústředí.  
 Kompetentní pracovník nejprve zkontroluje formální správnost a úplnost žádosti, 

tzn. jsou-li vyplněny všechny požadované údaje a v případě semenných sadů 
nebo směsi klonů kontroluje ještě existenci dokumentace – registrace - 
k posuzovanému objektu.  

 Pokud není žádost v pořádku, pracovník ústředí sdělí žadateli, co má opravit 
nebo doplnit, popř. v případě neexistence registrované a schválené dokumentace 
k semennému sadu nebo směsi klonů žádost z důvodu nedodržení legislativních 
požadavků zamítne.  

 Poté pracovník ústředí zašle naskenovanou žádost e-meilem na pobočku Hradec 
Králové, v kopii také vedoucímu OS 149. Pracovník pobočky potvrdí e-meilem 
přijetí žádosti pracovníkovi, který žádost zaslal. 

1.2.2.2 Postup prací na pobočce 
 Po přijetí žádosti o odborný posudek RM kategorie kvalifikovaný pobočkou tato 

ve spolupráci s vedoucím OS 149, popř. externím specialistou postupuje při 
zpracování posudku obdobně, jako v případě RM kategorie selektovaný. 
 

 Posudek RM kategorie kvalifikovaný – semenný sad ( SS ) nebo směs klonů ( SK 
) hodnotí skutečný současný stav objektu. Ten musí být v souladu se zakládací 
dokumentací objektu, kterou registruje a schvaluje pověřená osoba, a který 
zároveň splňuje požadavky uvedené v zákoně a v příloze č. 26 vyhlášky. 

  
  V odborném posudku musí být tedy mimo jiné konstatováno zda výběr klonů 

použitých v uznávaném objektu splňuje výběrová kritéria uvedená v příloze č. 26 
vyhlášky: 

- věk a vývojový stupeň 
- přizpůsobivost 
- zdravotní stav a odolnost 
- objem produkce 
- jakost dřeva 
- tvar a habitus koruny 

 
 Semenný sad je možné uznat teprve tehdy, když v sadu v souladu s 

dokumentací pro založení zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s 
dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, 
na které se podílí nadpoloviční většina zastoupených klonů.  

 Směs klonů je možné uznat tehdy, když je schopna produkovat reprodukční 
materiál ve skladbě a kvalitě,  podle dokumentace pro založení registrované 
pověřenou osobou. 
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 Příslušné klony musí být vysázeny podle plánu v dokumentaci schválené 
pověřenou osobou při registraci  tak, aby každá jeho komponenta byla určena. 

 Zásahy v semenných sadech , které by vedly ke změně údajů dokumentace 
schválené při registraci, musí být povoleny, evidovány a zaregistrovány 
pověřenou osobou. 

 Odborný posudek musí dále obsahovat přidělené číslo uznané jednotky, 
doporučenou dobu uznání zdroje, doporučené použití získaného reprodukčního 
materiálu. 

 Odborný posudek tedy může semenný sad nebo směs klonů doporučit k uznání 
jedině tehdy, jsou-li splněny všechny výše uvedené podmínky požadované 
legislativou pro uznání objektu (semenného sadu nebo směsi klonů) za uznaný 
zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a skutečný stav objektu je v 
souladu s dokumentací registrovanou a schválenou pověřenou osobou. 

1.2.2.3 Dokončení posudku na ústředí 
 Po přijetí posudku na ústředí potvrdí pověřený pracovník e-mailem přijetí ( je 

možné formou nastavení potvrzení přečtení zprávy v MS Outlook ).  
 Provede kontrolu podkladů pro fakturaci nákladů a tyto údaje předá odpovědné 

osobě na útvar EaP.  
 Poté vytiskne potřebný počet posudků ( žadatel, ÚHÚL ) a předloží je řediteli 

ústavu nebo náměstkovi HÚEL k podpisu.  
 Posléze odešle doporučeně poštou 2x žadateli, 1x založí do archivu ÚHÚL, 

v případě semenných sadů nebo směsí klonů do složky registrované a schválené 
dokumentace k těmto objektům. V digitální podobě je konečná verze odborného 
posudku s přidělenými čísly uznaných jednotek zaslána elektronickou poštou 
také na pobočku zpracovateli posudku. 
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1.3 Adresářová struktura 

Adresářová struktura složek digitální evidence dokumentace semenných sadů/směsí klonů 
má tři úrovně.  
První úrovní je označení složky číslem uznané jednotky.  
Ve druhé úrovni jsou složky 01_Registrace,  
                                             02_Posudek,  
                                             03_Dokumenty a  
                                             04_Foto spolu s dalšími doplňujícími soubory,               
                                                   např.sken archivní dokumentace z VÚLHM. 
Třetí úroveň 01_Registrace obsahuje soubory: 
         01_žádost o registraci,  
         02_registrace spolu s dalšími doplňujícími soubory, např. skeny schémat   
               rozmístění klonů, seznamy klonů apod., 
                    02_Posudek obsahuje soubory: 
         01_žádost o posudek,  
         02_posudek spolu s dalšími doplňujícími soubory,  
                    03_dokumenty obsahuje různé soubory týkající se předmětného   
                                             zdroje, např. skeny dokumentů z VÚLHM apod.,  
                    04_Foto obsahuje fotodokumentaci zdroje. 
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Příklad: 

CZ-3-3-TR-12345-38-4-T     01_Registrace   01_žádost o registraci 
          02_registrace 

  02_Posudek  01_žádost o posudek 
           02_posudek 

  03_Dokumenty   
       04_Foto   
 
 

2 RODIČE RODINY/klony 
o Rodiče rodiny (rodičovské stromy) nebo klony jsou primárně uznávány jako výchozí 

jedinci pro zakládání semenných sadů nebo směsí klonů.  
o Jsou vybírány pro své výjimečné znaky, zejména kritéria uvedená v příloze č. 26 

vyhlášky. 
  
Odborný posudek na rodiče rodiny (rodičovské stromy) nebo klony hodnotí dle vyhláškou 
daných kritérií jedince – stromy – navržené k uznání.  

 

     Označení rodičovského stromu 
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Přehled tras a zastávek – venkovní školení 

PLO 1 – Krušné hory 
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Mapa k zastávkám 1, 2 a 3 
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Mapa k zastávkám 4, 5 a 6 
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Mapa k zastávce 7 
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Mapa k zastávce 8 
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Mapa k zastávkám 9 a 10 
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Mapa k zastávkám 11, 12 a 13 
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Mapa k zastávce 14 
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Mapa k zastávce 15 
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Mapa k zastávce 16 
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Mapa k zastávce 17 
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Mapa k zastávce 18 
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Exkurzní trasa I – LS Litvínov, LHC Červený Hrádek 
Zastávka č. 1 

Semenný sad Telš (Telč), dřevina JLD 

LVS 6, založen 1999, 1,27 ha, 304 roubovanců (70 klonů) ve sponu 6 x 6 m.  

 
Zastávka č. 2 

Směs klonů Telš (Telč), dřevina SM 

LVS 6 a 7, založen 2004, 472 roubovanců (62 klonů) z LVS 6 a 503 roubovanců (63 klonů) 

z LVS 7 ve sponu 1,2 x 1,2 m. 

 
Zastávka č. 3 

Porost 129 A 16a: LVS 4; BK fenotyp B, GZ 94 
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Zastávka č. 4 

Porost 7 B 9/2d: LVS 7; SM fenotyp B 

 
 

Zastávka č. 5 

Porost 1 B 12/1r: LVS 6; SM fenotyp B 
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Zastávka č. 6 

Porost 3 B 14/2/1: LVS 6; BK fenotyp B, GZ 94 

GZ č. 94 Červený Hrádek – Telč: vyhlášena pro BK a KL, cca 520 ha 

 
 

 

 

Exkurzní trasa II – LS Litvínov, LHC Červený Hrádek 
Zastávka č. 7 

Porost 25 B 8: LVS 6; MD fenotyp B 
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Zastávka č. 8 

Porost 21 B 14/1b: LVS 6; SM fenotyp A 

 
 

Porost 21 C 17/1b: LVS 6; SM fenotyp A 
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Zastávka č. 9 

Porost 35 B 9a/2a/1: LVS 7; SM fenotyp B ; MD fenotyp B 

 
 

Zastávka č. 10 

Porost 34 B 17/4/2: LVS 6; BK fenotyp B, GZ 94 
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Zastávka č. 11 

Porost 24 A 17a/1c: LVS 6; BK fenotyp B, GZ 94; KL fenotyp B, GZ 94; KL – rodiče rodiny a 

klony 

 
 

Zastávka č. 12 

Porost 42 A 17/1b: LVS 6; BK fenotyp B, GZ 94; JS fenotyp B; JS – rodiče rodiny a klony 
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Zastávka č. 13 

Porost 40 A 17/1e: LVS 6; KL fenotyp B, GZ 94; KL – rodiče rodiny a klony 

 
 

 

 

Exkurzní trasa III – LS Litvínov, LHC Litvínov 

Výhled na hnědouhelný lom ČSA 

 
V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o přibližné rozloze 5600 ha. I přes velkou 

rozlohu jezera bylo mělké a obsahovalo velké množství sedimentů a jeho postupné zanášení 

vytvořilo rozsáhlé mokřady. Jezerem protékala řeka Bílina. V roce 1831 započalo vysoušení z 

důvodů požadavku důlní těžby a také ze zdravotních důvodů (vlhké prostředí, močály atd.). 

První skrývka povrchového dobývání začínala poblíž severního okraje dnes již zaniklé obce 

Nové Sedlo nad Bílinou. Dále těžba postupovala severovýchodním směrem k Jezeří a stáčela se 

pod patou Krušných hor až k dnešním Černicím, od kterých se lom nachází asi 0,5 km. 

Vedle dolu se nachází Elektrárna Komořany a úpravna uhlí. Uhlí je dopravováno rovnou z 

dolu po pásových dopravnících a také se zde zpracovává a transportuje k dalšímu využití. 

V důsledku těžby zmizelo několik kilometrů čtverečních původní krajiny i Komořanské 

jezero,byla přeložena páteřní komunikace I/13 z Chomutova do Litvínova, byla přeložena i 

samotná řeka Bílina (částečně zatrubněna), Šramnický a Černický potok a železnice. 

Těžba je zde omezena územními ekologickými limity těžby podle usnesení vlády ČR č. 

444/1991. V rámci stanovených limitů jsou zde k dispozici zásoby do roku 2021. V případě 
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prolomení limitů se zde nachází pod několika obcemi přibližně 750 miliónů tun hnědého uhlí. Po 

ukončení těžby by zde mělo vzniknou v rámci rekultivace jezero. (zdroj: Wikipedia) 

 

 
Zastávka č. 14 

Porost 332 C 12: LVS 5; BK fenotyp B, GZ 236; KL fenotyp B 

GZ č. 236 – Šumenské údolí: vyhlášena pro BK, cca 280 ha 

 
 

Zastávka č. 15 

Porost 122 C 9/1: LVS 7; SM fenotyp B 

 
 

Vodní nádrž Fláje 

Výstavba proběhla v letech 1951 – 1963. 

Účelem VD Fláje je především akumulace vody 

pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti 

pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do 

Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku ve 

Flájském potoce a snížení povodňových průtoků 

na Flájském potoce a částečná ochrana území pod 

hrází před povodněmi a také energetické využití 

(2 x 4 MW + MVE 16 kW). 

Plocha 153 ha, celkový prostor 23,1 mil. m
3
, max. hloubka 48,5 m, délka koruny hráze 459 m, 

šířka koruny hráze 6 m, max. výška hráze nad terénem 49,5 m. 
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Přehrada je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku, i díky tomu je zařazena mezi 

kulturní památky ČR. (zdroj: Povodí Ohře) 

 

 
Zastávka č. 16 

Porost 427 D 5: LVS 7; BRP fenotyp B 

 
 

Zastávka č. 17 

Porost 539 F 12: LVS 3; SM fenotyp B 

 
 

Porost 539 F 13: LVS 3; MD fenotyp B 
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Zastávka č. 18 

Porost 479 B 17: LVS 3; BK vyřazený z návrhu na uznání 
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