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Úvod 

 

Na lesní správě  Ledeč nad Sázavou je každoročně prováděno  zalesnění  cca 100 ha holin,     z toho 

přibližně na 40 ha ploch je před zalesněním provedeno drcení těžebních zbytků. Drcení 

klestu/těžebních   zbytků   je   používáno   na    plochách    po    soustředných    těžbách    a  po 

harvestorových technologiích. Vzhledem k tomu, že některé porosty mají velkou zásobu dřeva (650-

850 m3/ha), zůstává po těžbě také velké množství těžebních zbytků. Technologie drcení klestu je na 

této lesní správě využívána v poměrně velkém objemu, zmíněná plocha odpovídá zhruba 25-30 tisíc 

m3 zpracovaného materiálu (informace z přelomu let 2007/2008). 

Při drcení je zpracován materiál na povrchu půdy, přičemž při pojezdu traktoru s nesenou frézou 

dochází při nahrnování klestu do frézy také k nahrnutí humusu nebo i minerální půdy. Dochází tedy k 

promísení drti a humusu, v některých případech i se svrchní vrstvou minerální půdy. Velikost drti 

nelze regulovat. Rozdrcený materiál zůstává na zalesňovaných plochách, přičemž vrstva, která takto 

vznikne na povrchu půdy, může být nerovnoměrná (v závislosti na rozložení těžebních zbytků po 

ploše), vysoká zpravidla od 5 do 20 cm. Na některých místech může být i vyšší a dosahuje mocnosti 

cca 30 cm. 

Plochy, na kterých je prováděno drcení v období květen-září, jsou zpravidla zalesněny na podzim 

téhož roku, plochy po podzimním drcení klestu jsou zalesněny na jaře dalšího roku. Drcen je jak 

materiál čerstvý, tak zavadlý, výsadba cílových dřevin probíhá řádově dny až měsíce po drcení. Při  

zavedení  této  technologie  v první  dekádě  21.  století  byl  předpoklad nárůstu   objemu   této   

technologie.   S nástupem   využití   těžebních   zbytků    k energetickým  účelům  však  vznikl  velký  

tlak  na  prodej  klestu  místo  jeho  ponechání   v porostech. 

Technologie drcení těžebních zbytků je na LS Ledeč využívána zhruba od roku 2003/2004, přičemž na 

řadě lokalit docházelo v prvních letech po výsadbě do takto připravených ploch ke žloutnutí až 

odumírání sazenic, na některých plochách byla zaznamenána nižší ujímavost a byl pozorován rozdíl v 

růstu a vitalitě dřevin na plochách s drceným klestem a na plochách zalesňovaných do půdy 

nezakryté drtí. To vedlo k úvahám o negativním vlivu rozdrceného materiálu na zdárný růst a vývoj 

vysazených dřevin. 

Cílem projektu bylo nalézt možné příčiny pozorovaného chřadnutí sazenic, nižší ujímavosti sazenic a 

příčiny v rozdílné vitalitě a vzrůstu sazenic na plochách s drtí a následně stanovit optimální postupy 

pro nasazení této technologie v podmínkách lesní správy Ledeč. 

 

Předkládaná závěrečná zpráva shrnuje výsledky za celé období řešení projektu, tj. od dubna 2008 do  

prosince  2010,  přičemž  některé  podrobné  tabulkové  výstupy  jsou  již  obsaženy v předchozích 

technických zprávách. 

 

 

 



10.3.2 Orientační kalkulace 

V tabulce jsou uvedeny ceny prací spojených s úklidem a drcením klestu a s ožinováním buřeně a také 

průměrný výnos za prodej klestu na území revíru Vostojavka, kde bylo umístěno podrobné sledování 

vlastností a vlivu drti na půdu. 

Informace o drcení klestu je k dispozici pro tento revír za rok 2009, pro porovnání je uvedena cena 

roku 2010, jedná se o průměrnou cenu za celou LS. Ostatní ceny jsou z roku 2010. 

 

Tab. 10.6: Náklady na vybrané činnosti na revíru Vostojavka v roce 2010 

 

náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



výnosy   

 

U výnosů z prodeje  klestu  vycházíme  z toho,  že  na  revíru  Vostojavka  bylo  v roce  2010 v aukcích 

prodáno celkem 16960 m3 klestu za cenu 318215,- Kč bez DPH. Jednalo se jak o prodej klestu volně 

loženého, tak klestu v hromadách. Prodej klestu v hromadách přináší 2-3x vyšší výnos než prodej 

volně loženého klestu, nicméně je nutné vynaložit náklady na jeho soustředění do hromad. 

Průměrná cena za m3 klestu (celková cena za prodej / prodaný objem) je po zaokrouhlení   16,- 

Kč/m3. Při rozdělení na klest volně ložený a klest v hromadách  byly průměrné  ceny  8,40 Kč (ta je 

použita v kalkulaci), resp. 18,80 Kč/m3. 

Náklady na drcení klestu byly zjištěny z evidence LS – a to vztahem mezi vytěženým objemem dřeva a 

následnými náklady na drcení těžebních zbytků po těchto těžbách. Průměrná cena je uvedena v tab. 

10.6. Cena na hektar byla vypočtena vynásobením ceny vynaložené na jeden m3 a průměrné těžby na 

revíru Vostojavka v roce 2009 (406 m3). 

Pro porovnání jsou připraveny tři základní varianty: 

- drcení klestu s jeho ponecháním na ploše 

- prodej klestu na energetické účely, dodání odebraných živin řešeno hnojením, popř. 

kombinací hnojení a vápnění 

  

- prodej poloviny množství klestu, druhá polovina drcena, případná potřeba doplnění živin 

řešena hnojením 



 

Uvedeny jsou pouze náklady, kterými se varianty liší. Tj. bez zalesnění, ochrany, natírání – prací,  

které  se  provádějí  u  všech  výsadeb,  bez  ohledu  na  předchozí  práce  a  náklady.  U varianty s 

drcením klestu není třeba cca dva roky ožinovat, vrstva drti působí mulčovacím efektem proti růstu 

buřeně. 

Jako cena hnojení sazenic je v této první verzi uveden pouze odhad ceny, která se může lišit podle 

použitého melioračního materiálu i podle zvoleného typu aplikace. Na základě výsledků předchozí 

kapitoly je nutné kalkulovat dvě aplikace na obmýtí. Do kalkulace nejsou zahrnuty náklady  na  

potřebný  průzkum  stavu  půd,  který  je  nutno  provádět  před  hnojením  a     ve stanovených 

intervalech po něm. 

Budeme-li hodnotit porovnávané varianty pouze výsledkem rozdílu mezi náklady a výnosy  (u variant 

s prodejem klestu), vychází nejvýhodněji varianta 3 – prodej poloviny klestu. Varianta   2   –    prodej    

veškerého    klestu    z porostu    je    méně    výhodná    vzhledem  k vyšším nákladům potřebným na 

dodání většího množství odebraných živin. 

 

Tab. 10.7: Porovnání základních variant zacházení s těžebními zbytky 

 

Z hlediska požadavků na trvale udržitelné hospodaření v lesích se i s přihlédnutím ke zjištěním 

získaným při řešení tohoto projektu jeví jako vhodnější přístup ponechávat těžební zbytky v porostu a 

umožnit využití prvků, které obsahují, pro růst další generace lesa. 

 



10.3.3 Ponechat a drtit nebo prodat? 

Z tabulky 10.7. je zřejmé, že ekonomické rozdíly mezi jednotlivými variantami nejsou výrazné. Celý 

odhad je zatížen různými druhy chyb – výpočty jsou kalkulovány na základě reálných  aktuálních  cen,   

nelze   však   odhadnout   jejich   vývoj   a   není   např.   počítáno s diskontními sazbami. Obsahy živin 

jsou počítány na základě relativně spolehlivých podkladů, dostupnost a ceny jednotlivých způsobů 

meliorace se mohou vyvíjet. Ekologická rizika však nelze vždy hodnotit na základě „jednoduchých“ 

matematických pravidel. 

  

Kilogram libovolného prvku dodaný v melioračním materiálu neodpovídá kilogramu této živiny 

obsaženému v organické hmotě. Je však zřejmé, že doplňování prvků do koloběhu mezi půdou a 

dřevinami na ní rostoucími pouze zvětráváním horninového podloží nemůže nahradit velikost a 

rychlost odběru prvků v případě používání technologií, které z ekosystému odnášejí veškerou 

biomasu, tedy včetně těžebních zbytků. Uvedené kalkulace ukazují, že odnos veškerých těžebních 

zbytků z porostů by měl být zatím využíván pouze na části ploch  v podstatě formou „provozního 

pokusu“ a že je nutné vypracovat hlubší studie, které se budou zaměřovat na vhodné technologie 

štěpkování/drcení a navazující systém péče o lesní půdu jako základ zachování produkce lesních 

porostů. 

 

10.4 Navržený postup pro využití metody 

Technologie drcení těžebních zbytků je v podmínkách LS Ledeč vhodnou metodou pro zpracování 

biomasy klestu a přípravu ploch pro následnou výsadbu. Ze zjištění získaných při řešení projektu 

doporučujeme omezit výšku vrstvy na 10, max. 15 cm. Vyšší vrstva již nezaručuje dodržení kvalitní 

výsadby. V případě nahrnutí silnější vrstvy drti v terénních depresích je vhodné upravit její výšku při 

výsadbě, případně se takovým lokalitám vyhnout. 

V souladu  s praktickými  zkušenostmi  lze  smrk  sázet  i  do  těžebních  zbytků  drcených     v 

čerstvém  stavu,  naopak  u  jedle  je  vhodné  půl  roku  až  rok  počkat  a  sázet  do  drti    po 

zavadnutí, popř. drtit klest až po zavadnutí. U buku se nejvíce osvědčuje obalovaná sadba při 

podzimních výsadbách na plochy drcené v předchozím roce nebo na jaře téhož roku. 

Čím vyšší vrstva drti na ploše vznikne, tím větší pozornost je třeba věnovat výsadbě. Zejména u smrků 

bylo opakovaně zjištěno sázení pouze do vrstvy drti a humusu a u takto zasazených jedinců docházelo 

k prosychání nebo až k úhynu v důsledku zaschnutí kořenového systému. 

U porostů s velkou zásobou dřeva, kde lze předpokládat také větší objem těžebních zbytků lze při 

rozhodnutí těžební zbytky drtit  část  klestu  odklidit  a tím snížit  výslednou  vrstvu  drti. V 

podmínkách LS Ledeč se jedná o zejména o porosty se zásobou 750 m3/ha a vyšší. 

Prodej štěpkované drti by měl být realizován pouze na části ploch. Je nutné počítat s tím, že na 

těchto plochách bude nutné výhledově přistoupit k chemické melioraci lesních půd. Proto je nutné 

provádět výběr i s přihlédnutím např. k potenciálním požadavkům ochrany přírody. 

 



10.5 Závěr 

Technologie drcení těžebních zbytků s ponecháním materiálu na ploše má z pohledu udržení živin v 

koloběhu lesa a tím také z pohledu zajištění dostatečné výživy sazenic a vlivu na kvalitu půdy kladný 

efekt. Její využití lze doporučit. 
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