
 

Richard Slabý 

ÚHÚL Brandýs nad Labem 

„Rozvoj lesů a genofondu 

místních ekotypů lesních 

dřevin v Mongolsku“ 
 

„Pomozme aktivním,  

oni pomohou dalším...“ 



 „Člověk v tísni“ – dva učitelé na Státní zemědělské universitě v 

Darchanu v rámci otevření lesnického studia (2011?).  

 „Křtinská deklarace“ – iniciativa MZe + UNECE Geneva + FAO. 

 Workshop pro zájemce z regionu konaný v Kyrgyzstánu v roce 2012. 

 Zájem o lesnickou genetiku z mongolské strany.  

 První návrh projektu v roce 2013 (lesnická genetika + OPRL) – 

nedostal se ale na naše velvyslanectví...  

 Ústup vlády od spolupráce s Mongolskem... 

 Nová iniciativa v září 2014 a pracovní cesta pracovníků ČRA do 

Mongolska. 

 Pracovní cesta ÚHÚL v říjnu 2014.   

 Rozšíření původního projektu ... 

 

Vývoj projektu I. 



 Spolupráce při vybudování dvou školek na obalované sazenice  

(technologie „Patrik“)  

 Semenářské školení.  

 Exkurse 4 mongolských odborníků do ČR  (duben 2016). 

 Založení semenného sadu (Larix sibirica). 

 Příkladné zalesňování  (100 000 ks sazenic v roce 2017). 

 Vzdělávací materiály, PPT a naučná videa. 

 Podpora existující spolupráci ČLA Trutnov s darchanskou        

universitou a učilištěm v Suchbátaru.  

 „Public relations“ v lesnictví... 

 Videodokument o projektu. 

Vývoj projektu II. 



 Spolupráce při vybudování dvou školek na obalované sazenice  

(technologie „Patrik“)  

 Semenářské školení.  

 Exkurse 4 mongolských odborníků do ČR  (duben 2016). 

 Založení semenného sadu (Larix sibirica). 

 Příkladné zalesňování  (100 000 ks sazenic v roce 2017). 

 Vzdělávací materiály, PPT a naučná videa. 

 Podpora existující spolupráci ČLA Trutnov s darchanskou        

universitou a učilištěm v Suchbátaru.  

 „Public relations“ v lesnictví... 

 Videodokument o projektu. 

 Historické kontakty mezi Československem a Darchanem – 

cementárna...   

 

Vývoj projektu II. 



Lokality projektu 

2 Darchan 

2 Khangai 

3 Hovsgul 

4 Batchiret 
1 Sharyngol 



Forests save soil against erosion... 

 

Hlavní lokality projektu: 

 

OPRL, genetika...: 
1.Sharyngol 

2. Zulzaga, Bugant, Tunkhel, Konin 

Nuga, Batchiret, Hovsgul, Khangai (pro 

přehled a srovnání...) 

 

Lení školky....: 
1.školka Sharyngol 

2.semenný sad – Larix sibirica 

3.školka university - Zulzaga 

4.Příklad technologie „Patrik“ + inovace 

semenné lab. na FRDC v UB 

 

 

Vzdělávání & Public 

relations v lesnictví 
1.Universita Darchan  

2.Učiliště Suchbátar 

 

 

 
 

 



Složení týmu I. 

OPRL: 

• ing. Antonín Kusbach, Ph.D. – ÚHÚL a MENDELU, 35 let praxe v lesnické typologii, 

OPRL a lesnické taxaci. Studium Ph.D. na Utah State university, USA. Postdoktorandské 

práce pro USDA. 

• ing. Tadeáš Štěrba - ÚHÚL, lesnický typolog a botanik – systematik. 

• ing. Petr Lukeš, Ph.D. – ÚHÚL + University of Helsinky, geoinformatik se zaměřením na 

lesy a s mezinárodními zkušenostmi.  

 

Lesnická genetika: 

• ing. Miloš Pařízek, ÚHÚL – zástupce ředitele pobočky v Hradci Králové, dlouhodobě 

zodpovědný za lesní genetiku a přenos a osiva v rámci pověřené osoby podle § 30 

zákona č. 149/2003 Sb. 

• ing. Pavel Kotrla, Ph.D. - VÚLHM, 30 praxe v oblasti lesnické genetiky a školkařství. 

Vedoucí výzkumné stanice Kunovice, která spravuje Národní banku osiva lesních dřevin. 

• ing. Jan Apltauer, ÚHÚL, - dlouholetá praxe v rámci zahraničních projektů v IFER - 

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 

 

 

 

 

•   



Složení týmu II. 

Lesní školky: 

• Ing. Josef Cafourek, Ph.D., - ÚHÚL – 33 let praxe v oboru lesní genetiky a školkařství. 

Dlouholetý předseda Asociace lesních školkařů. Realizátor projektů ZRS v Kolumbii, Chile, 

Etiopii a projektu LČR a MENDELU v Nikaragui. 

• ing. Josef Střítecký - ÚHÚL – 40 let praxe v oboru lesnického managementu. Dlouholetý 

ředitel Jihomoravských státních lesů. Autor technologie ovbalovaných sazenic „Patrik“. 

Vedoucí projektů ZRS v Kolumbii, Chile, Etiopii a účastník projektu LČR a MENDELU 

v Nikaragui. 

 

OPRL, demonstrační plochy, vzorové zalesňování: 

• ing. Martin Smola – Forest Management Service - 32 let praxe v oblasti hospodářské úpravy 

lesů včetně OPRL a výsadeb lesních dřevin. Soudní znalec v oboru hospodářská úprava a 

ekonomika lesů. Realizátor projektů ZRS v Kolumbii, Chile, Etiopii a projektu LČR a MENDELU 

v Nikaragui. Spolupracovník na projektu UNDP v Černé Hoře. 

 

Semenářský kurs: 

• ing. Karel Kejla - dlouholetá praxe v oboru arboristiky a lesního semenářství včetně 

zahraničních zkušeností. 



Složení týmu III. 

Vzdělávání: 

• Ing. Mikuláš Říha - ČLA, LČR – dlouholetý pracovník LČR s.p. v Hradci Králové a pedagog 

ČLA v Trutnově. 

• Ing. Jindřich Litomiský - ČLA – dlouholetý pracovník LČR s.p. v Hradci Králové a pedagog 

ČLA v Trutnově. 

• Ing. Václav Bažant, Ph.D. - ČZU – pedagog a vědecký pracovník v oblasti dendrologie. 

Vedoucí arboreta při ČZU Praha v Kostelci nad Černými lesy. 

 

Public relations: 

• AGORA CE – NGO zabývající se mediační problematikou s know-how z Holandska a 

s bohatými zkušenostmi v rámci ZRS a podpory státní správy v postkomunistických a 

rozvojových zemích. 

 

Dokument o projektu: 

• MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. - Hartola Film – režisér, scénárista, kameraman a režisér 

dokumentárních filmů. Nositel mnoha ocenění v různých kategoriích dokumentárních a 

zejména outdoorových filmů. Dlouholetý pedagog na universitě v Plzni. 

 



Rozpočet projektu 

Rok Přímé náklady 

projektu 

Režie ÚHÚL Celkem 

2015   10 826 610,- Kč       541 131,- Kč   11 367 741,- Kč 

2016     5 798 290,- Kč      289 915,- Kč     6 088 204,- Kč 

2017     6 784 790,- Kč      339 240,- Kč     7 124 030,- Kč 

Celkem   23 409 690,- Kč   1 170 286,- Kč   24 579 976,- Kč 



Selection of good 

sources of seeds 

Waiting for a seed year 

Harvest 

Scratching Cold storage 

Nursery Management in the 

Czech Republic 



Bare-rooted seedlings 



container-grown plants 



Control of the volume of seedlings by FMI experts 



Clone archives Seed orchads – Larix decidua  

Forest reserve(Gene-bases) 

National Seed bank 

National Bank of explants 

(archive) Forestry and Game 

Management Research Institute 



Forests save water at landscape... 



Forests save water at landscape... 



Forests save soil against erosion... 



Exkurse MNG kolegů do ČR 
 

 

Den Lokalita Nocleh 

0 - asi úterý 29.3.2016 Přílet Brandýs 

1 ÚHÚL – ústředí - OPRL, genetika, SSL a LH v ČR 

Železný Brod – porost nejvyšší DG 

Brandýs 

  

  

2 Městské lesy Hradec Králové 

- Genová základna BO 

- Uznané porosty BO 

- Obnova porostů BO 

ML Hradec Králové 

  

3 Colloredo – Mansfeld 

- Genová základna SM + BK 

- Uznané porosty SM+BK+JD 

ML Hradec Králové 

  

4 

Sobota 

KRNAP 

- uznané porosty, 

- GZ, 

- obnova kalamitních holin 

Svoboda nad Úpou 

  

  

  

5 

Neděle 

ČLA Trutnov 

- prohlídka školy, 

- hospodaření v souladu s LHP na Školním polesí 

Svoboda nad Úpou 

10x - 100 Kč/osoba Kč 

6 SZ Týniště nad Orlicí 

- zpracování semenné suroviny 

Semenný sad BO LČR LS Hořice 

Křtiny 

  

  

7 VÚLHM, v. s. Kunovice 

- Národní banka osiva 

- Klonový archiv 

Lesní školka Kladíkov 

Křtiny 

  

8 Silva Regina Křtiny 

9 ŠLP Křtiny, zpracování dřeva – prezentace výrobců dřevoobráběcích strojů... Brandýs 

  

10 Praha – návštěva velvyslanectví + prohlídka města... Brandýs 

11 - asi 9.4.2016 Odlet   



Úkoly v roce 2016 I. 

• OPRL – lesnicko – typologické mapování + základní taxační údaje 

místních porostů, další sondy a vzorky pro fyzikálně-chemické rozbory, 

ochranářský průzkum, vzorové plochy ukázek hospodaření, srovnávací 

plochy, bříza, jako palivo, ale nejen palivo... 
–  Lokality Sharyngol, Tunkhel, Changaii, Hovsgul - vše ve spolupráci s FRDC a GIZ 

• DPZ: budou navrženy pracovní postupy pro nakládání s obrazovými daty DPZ. Zejména jejich předzpracováním, 

klasifikací a tvorbou tematických výstupů (map) a následně implementací do pracovních postupů statní správy lesů - GIS. 

• Z těchto zdrojů budou následně vytvářeny mapové tematické produkty s cílem poskytnout datové sady pro sledování 

stavu a vývoje lesních ekosystémů a to zejména: 

• periodické mapování přítomnosti lesa v pilotním území z dat Landsat 

• na základě rozdílových časových řad změny v přítomnosti lesa (holiny, požáry apod.) 

• datový zdroj pro tvorbu Digitálního modelu terénu (DEM)  

• na základě DEM tvorba mapy sklonů a expozice svahu, která bude podkladem pro vymezení kritických svahů ohrožených 

erozí a dalších extrémních stanovištních podmínek 

• mapa rozlišení listnatých/jehličnatých dřevin (mJEHL/LIST) 

• podklady pro navigaci venkovních skupin  

• další výstupy na základě výsledků analýzy dostupnosti a praktické využitelnosti jednotlivých satelitních zdrojů.   

• Zpracování datových zdrojů bude zajišťovat realizátor projektu. Při tvorbě mapových výstupů bude formou školení 

probíhat seznámení specialistů z řad příjemců (zaměstnanci FRDC) projektu s používanými technologiemi. V rámci 

školení budou příjemci seznámeni se základy zpracování dat DPZ a aplikací technologie. Předpokládaný rozsah školení 

je 5 dnů – rok 2017. 

 

 



Úkoly v roce 2016 II. 

• OPRL – genetika lesních dřevin 
• vyhledání a evidenci porostů a zvlášť geneticky hodnotných jedinců  a lesní porosty vhodné pro sběr 

semenného materiálu borovice lesní (BO) a modřínu sibiřského (MD), výběrové stromy vhodné pro odběr roubů 

pro založení semenného sadu a zdroj osiva produkci sadebního materiálu ve školkách v Sharyngolu a lokalitě 

Zulzaga. 

• Pracovníci FRDC a vzdělávacích institucí v Suchbátaru a Darchanu se budou účastnit hlavních tematicky 

zaměřených úseků jako vegetační, půdní vzorkování, klasifikace funkcí a ochrana lesů, dopravní sítě apod. 

Časový harmonogram účasti na terénních pracích bude vypracován operativně podle možností všech stran, tak 

aby byli pracovníci FRDC a vzdělávacích institucí schopni informace předat dalším institucím a jedincům. 

Praktické ukázky bude předcházet školení, které bude uspořádáno podle vybraných tematických úseků, tak aby 

byli účastníci co nejefektivněji proškoleni ve všech relevantních pracovních postupech. Celková délka školení 

mimo terénní ukázky bude minimálně 10 dnů... 

• Terénní práce budou zahrnovat i další průzkumy tak, aby bylo možné provést vyhodnocení funkčního 

potenciálu lesních ekosystémů včetně deklarovaných funkcí (společenský zájem), disturbančních rizik (ochrana 

lesa) a zpřístupnění lesů. Tyto práce budou doplněny o asistenci při bezpilotním snímkování, která bude 

zahrnovat zejména rozmístění rektifikačních terčů v zájmovém území. 

• Výsledkem bude vytvoření či doplnění systému typologických jednotek (v rámci lesnicko-typologického 

klasifikačního systému - LTKS) a na jejich podkladě vytvoření rámcových směrnic hospodaření (RSH) pro 

nosné lesní ekosystémy v daném regionu. Současně s tvorbou RSH budou nastavena obecná pravidla pro 

využívání vysoce kvalitních porostů jako zdrojů genetického materiálu pro zachování genofondu a budoucí 

obnovu místních porostů. Práce budou probíhat za úzké spolupráce s partnery projektu. 

 

 

 

 



Úkoly v roce 2016 III. 

• OPRL  

 
• Výsledkem/produktem této aktivity bude metodika OPRL pro MNG obsahující: 

• datové zdroje včetně zdrojů pro tvorbu DEM 

• upravený či vytvořený lesnicko-typologický klasifikační systém – LTKS s charakteristikami jednotek 

• textová část OPRL 

• rámcové směrnice hospodaření (RSH) pro nosné lesní ekosystémy v daném regionu 

• tematické mapové dílo 

• Na tvorbě produktů se budou podílet pracovníci MEGD a FRDC. Budou mít možnost vyjádřit se 

k nejasným bodům, které případně zůstanou i po terénních ukázkách a školení. Pravidelná komunikace 

bude nastavena podle možností všech stran, např. 1x za dva týdny. Produkty budou předány partnerům 

v elektronické a alespoň jednou v tištěné podobě v mongolském jazyce. Pracovníci MEGD a FRDC by 

měli na mongolské verzi metodiky intenzivně spolupracovat a zajistí také finální jazykové úpravy. Příjemce 

potvrdí převzetí a souhlas s obsahem podpisem předávacího protokolu. Popis stavu rozpracování 

produktů a již hotové produkty budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

 

Metodika OPRL bude ve spolupráci s pracovníky MEGD a FRDC zařazena od roku 2017 do právních 

předpisů a pracovních postupů v rámci dlouhodobého plánování hospodaření s lesy. 

 

 

 

 



Úkoly v roce 2016 IV. 

Lesní školkařství – dobudování a nastavení standardního provozu ve 

školce u Sharingolu. Spolupráce na budování školky v lokalitě Zulzaga. 

 
•Dobudování školky v Sharyngolu a založení nové školky v lokalitě Zulzaga a vylepšení školky a 

semenné laboratoře FRDC v Ulánbátaru http://www.seedtest.org/en/home.html . 

•Práce a materiál potřebný pro vybudování infrastrukturu školky zajistí a uhradí (administrativní budova, 

pracovní hala, oplocení, vodní vrt, elektrifikace a případné zavedení internetu) v rámci spoluúčasti MNG. 

Tento závazek včetně dalších spoluúčastí byl před zahájením projektu deklarován v písemně uzavřeném 

memorandu a následných smlouvách.  

•V rámci projektu je pro každou školku kalkulováno s produkcí 100 tisíc ks sazenic s tím, že kapacita 

každé z nich může být následně navyšována. 

•Indikátorem dosažení výstupu budou dvě úspěšně fungující a finančně soběstačné školky. První škola 

bude od roku 2017, druhá od roku 2018 ročně produkovat 100 000 kusů kvalitních obalovaných sazenic 

známého původu. 

•Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou minimální 

předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou případné změny 

v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před předpokládanou realizací 

aktivity) konzultovány s ČRA. 

 

http://www.seedtest.org/en/home.html


Úkoly v roce 2016 V. 

Lesní školkařství – průběžné školení v rámci asistence při provoz 

školek 

•zpracování a následná péče o osivo, zjišťování kvalitativních parametrů 

osiva, praktické postupy skladování osiva 

•předosevní příprava 

•výsadby a jejich ochrana 

•pikýrováním semenáčků a úprava jejich kořenového systému  

•zavlažování, ošetřování, hnojení, třídění podle výškových tříd, a 

následné otužování 

•hospodaření se substrátem, kompostování 

•strukturovaný režim každého dne... 

•business plán pro udržitelné fungování školek - navázat vazby 

s odběrateli reprodukčního materiálu... 

 

 

 



Plán cest v roce 2016 

 

 



Děkuji za pozornost... 
 

Prvním zahraničním projektem ÚHÚL, 

dříve Lesprojektu, byl projekt             

v Mongolsku v roce 1956... 


