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Abstrakt 

Lesy České republiky se na velkých územích nacházejí v kritickém stavu. Mezi nejvíce 

postižená území patří Vysočina, včetně Dačicka. Lesní porosty LHC ML Dačice jsou od roku 

2015 vystaveny mimořádnému ataku abiotických a biotických škodlivých činitelů. 

Podmiňujícím vlivem je zjevně srážkový deficit, který za období 2015 – 2018 dosáhl již výše 

624 mm. Představuje více než jeden roční normální úhrn srážek (581 mm). Neméně 

významným faktorem je nárůst teplot zejména ve vegetačním období (cca o 2 °C). Důsledky 

těchto nepříznivých klimatických podmínek nejvíce postihly smrkové porosty vyšších 

a středních poloh (400-500 m n. m.). Aditivně dochází i k expanzi rozvoje biotických škůdců. 

Nastává postupný rozpad porostů. Důsledkem jsou rozsáhlé holiny. Dopady na ekosystémové 

funkční účinky lesa jsou sledovány a hodnoceny metodou kvantifikace funkcí (Vyskot a kol. 

2003; Vyskot a kol. 2014). Posuzována je újma funkce hydricko-vodohospodářské 

a ekologicko-stabilizační v podmínkách hospodářského souboru 45 – živná stanoviště 

středních poloh. Na základě reálných potenciálů tangovaných funkcí, jejich reálné účinnosti a 

výše újmy jsou navržena lesnická opatření ke zvýšení ekologické stability, zlepšení vodní 

bilance a vodního režimu obnovovaných porostů. 

Klíčová slova: smrkové porosty, hydricko-vodohospodářská funkce, ekologicko-stabilizační 

funkce, funkční újma, změny hospodaření 

 

Abstract 

Forests in the Czech Republic are in large areas in critical conditions. Vysočina region, incl. 

Dačice municipality belongs among the most affected areas. Forest stands managed by FMU 

UF Dačice have been expose to unusual attacks of abiotic and biotic disturbances since 2015. 

The conditional phenomenon is obviously the precipitation deficit, which reached 624 mm for 

the period 2015 – 2018. This deficit means more than one normal annual precipitation (581 



 

 

mm). The increase of temperature is also a significant factor, especially in growing season 

(about 2 °C). Negative impact of these adverse climatic conditions affected at most spruce 

stands in medium and high attitudes (400-500 m above sea level). Biotic disturbances 

expansion also occurs. Gradual decay of forest cover arises with extensive clearcuts as a 

result. Impacts to forest ecosystem functions are observed and evaluated using the method of 

quantification of forest functions (Vyskot et al. 2003; Vyskot et al. 2014). The losses of 

hydric-water management and ecological-stabilization forest functions are evaluated on the 

example of the management forest group 45 (rich stand in the middle altitude). Based on real 

potential of target function, real efficiency and amount of losses are proposed forest steps to 

increase ecological stabilisation, water balance and hydrological regime of renewed stands. 

Key words: spruce stand, hydric-water management function, ecological-stabilization 

function, functional losses, changes of management 

 

Úvod 

Lesy České republiky se na velkých územích nacházejí v kritickém stavu. Dlouhodobé 

naturální impakty a disturbance, několikaletý srážkový deficit, zapříčiňující extrémní sucha, 

pandemie hmyzích škůdců, velké škody zvěří i nevhodné formy hospodaření způsobují 

velkoplošné odumírání porostů na území celé České republiky. Nejvíce postiženy jsou 

smrkové porosty především nižších a středních poloh, výrazně atakovány jsou však již i 

porosty podhorských oblastí. Spektrum těchto disturbancí zasahuje i další typy porostů 

(borovice i listnatých dřevin). Obrovské škody na lesích jsou bohužel většinově vnímány jako 

ztráty na dřevní hmotě, značně nedoceněny jsou důsledky na tzv. ekosystémových funkcích. 

Lesy ztrácejí svoji ekologickou stabilitu, rezistenci i rezilienci, schopnosti hospodaření 

s vodou, půdoochranný potenciál a další ekosystémové i celospolečenské účinky. 

Mezi nejvíce postižená území patří oblast Vysočiny, včetně Dačicka. Lesní porosty LHC ML 

Dačice jsou od roku 2015 vystaveny mimořádnému ataku abiotických a biotických škodlivých 

činitelů. Podmiňujícím vlivem je zjevně srážkový deficit, který za období 2015 – 2018 dosáhl 

již výše 624 mm. Představuje více než jeden roční normální úhrn srážek (581 mm). Neméně 

významným faktorem je nárůst teplot zejména ve vegetačním období (cca o 2 °C). 

Jak už bylo uvedeno výše, rozličné požadavky lidské společnosti připisují lesům široké 

spektrum ekosystémových ale i socioekonomických funkcí. Lesy bezesporu přinášejí 

společnosti velký hospodářský a sociální prospěch. Opomíjet nelze zejména zmiňované 

ekosystémové funkce, jež jsou pro lidstvo zásadní z hlediska existence. Mezi jedny 

z nejpodstatnějších benefitů lesních ekosystémů lze zařadit ekologicko-stabilizační funkci 



 

 

v krajině, dále hydrickou a vodohospodářskou funkci nebo schopnost zlepšování kvality 

ovzduší (Führer 2000; Mori a kol. 2016; Verma, Singh, Negandhi 2017). Je zřejmé, že lesní 

ekosystém může vytvářet pouze ty funkce, které korespondují se specifickou kapacitou tohoto 

ekosystému. Pro vytváření a poskytování rozmanitých lesních funkcí je jednoznačně klíčová 

diverzita lesního porostu (Gamfeldt a kol. 2013; Isbell a kol. 2015; Mori a kol. 2016; Morin 

a kol. 2014; Tilman, Reich, Knops 2006).  

Kvantifikace a finanční ocenění ekosystémových funkcí a služeb lesů je pro společnost stále 

velkou výzvou. Existuje řada pokusů kvantifikovat funkce přírodních ekosystémů (Costanza a 

kol. 1997; Daily 1997; deGroot, Wilson, Boumans 2002; MEA 2005). Většina těchto 

uznávaných prací se zabývá hodnocením komplexních funkcí ekosystémů ve smyslu 

služeb/užitků pro společnost nikoli ve smyslu přirozených funkcí/účinků. Kline (2007) přesto 

poukazuje na fakt, že socio-ekonomické služby/užitky z lesa pocházejí z ekosystémových 

funkcí/účinků podmíněných přirozenými vlastnostmi a podmínkami lesů v souladu s tezemi 

Vyskota a kol. (2003). Právě metodika „Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí 

lesů“ (Vyskot a kol. 2003) prezentuje jasný postup založený na hodnocení ekosystémových 

funkcí na úrovni potenciálních schopností (reálných potenciálů) a reálných účinků (efektů) 

vyplývajících z aktuálního stavu porostů. Dynamika funkčních účinků lesních porostů, její 

kvantifikace a ocenění jako součást problematiky ekosystémových služeb, byla již 

prezentována četnými studiemi (Vyskot, Schneider, Kozumplíková, 2016;  Vyskot a kol. 

2012; Schneider a kol. 2013; Vyskot, Kozumplíková 2018). 

Cílem příspěvku je prezentovat výsledky kvantifikace a hodnocení újmy na hydricko-

vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkci lesních porostů v prostoru LHC Dačice na 

příkladu hospodářského souboru HS45 v období 2015 – 2018. 

 

Materiál a metody 

LHC ML Dačice se rozkládá na porostní ploše cca 400 ha. Většinově je součástí přírodní lesní 

oblasti (PLO) Českomoravská vrchovina. Průměrná roční teplota je 6 – 7 °C, průměrné roční 

srážky 598 – 750 mm, půdní typy – kambizem a pseudoglej. Lesní vegetační stupeň 0 až 6, 

nejvíce zastoupeny jsou 4. bukový a 5. jedlobukový stupeň. Z hlediska typu stanovišť a 

porostů má dominantní zastoupení cílový hospodářský soubor 45 – živná stanoviště středních 

poloh (Graf 1). 



 

 

 

Graf 1 Zastoupení hospodářských souborů (HS) v lesním hospodářském celku (LHC) 

Zkoumání a hodnocení újmy na funkci hydricko–vodohospodářské (HV) a ekologicko-

stabilizační (ES) je směřováno do podmínek tohoto hospodářského souboru. Vzhledem 

k širokému spektru zastoupení dřevin jsou explikovány typy porostů (porostní typ - PT) 

s dominancí či převahou smrku (43 % LHC), jejichž postižení i mortalita je funkčně 

rozhodující (Graf 2). 

 

Graf 2 Zastoupení stanovených PT v LHC (nad 1 % plochy) 

Hodnoceny jsou tedy porostní typy PT C1 – čistý porostní typ (zastoupení smrku 90 % +) a  

PT D1 – dřevině dominantní porostní typ (zastoupení smrku 71–90 %). 

 

 



 

 

Použitá metoda 

Strategie, koncepce a postupy řešení jsou determinovány oficiálními metodickými postupy 

hodnocení funkcí lesů v ČR, certifikovanými v rámci a kompetenci Ministerstva životního 

prostředí ČR (MŽP ČR 2003; Vyskot a kol. 2003; 2014). Vzhledem k veřejné přístupnosti a 

rozsáhlosti metodických postupů, jsou zde uvedeny pouze stěžejní kroky řešení. 

- Vymezení ekosystémových funkčních jednotek lesa - funkční hospodářský soubor 

(HS), funkční porostní typy (PT), 

- stanovení reálných potenciálů funkcí lesa – hydricko-vodohospodářského (HV) 

a ekologicko-stabilizačního (ES), 

- stanovení reálných efektů (účinků) funkcí lesa (HV a ES), 

- stanovení hodnot újmy na funkcích lesa – (HV a ES) hodnotově v % a finančně v Kč. 

Hydricko-vodohospodářský potenciál je kvantifikovaná, maximálně možná funkční schopnost 

lesních ekosystémů (hodnota produkované funkce) formovat a modifikovat v optimálních 

ekosystémových podmínkách složky a režim vodní bilance. Ekologicko-stabilizační potenciál 

je kvantifikovaná, maximálně možná funkční schopnost lesních ekosystémů (hodnota 

produkované funkce) dosahovat za optimálních ekosystémových podmínek vyváženosti 

energomateriálových toků, fungování autoregulačních procesů a odolnosti proti disturbanci. 

Újma na funkcích lesů je ztráta, nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající 

poškozením jejích složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů. Je vyhodnocována jako 

ztráta hodnoty reálných účinků - efektů funkcí v procentech (%) i finančně (Kč). 

 

Výsledky a diskuse 

V hospodářském souboru 45, tvořícího téměř 40 % celého území LHC, byly explikovány 

porostní typy „čistých“ (C1) a „dominantních“ smrčin (D1P2 až P9x). Čisté smrčiny tvoří cca 

45 % tangovaného hospodářského souboru, dominantní smrčiny pak cca 30 % (viz dílčí 

údaje; Tab. 3). Porostní typy D1P8, 9 a 9x nebyly, vzhledem ke zcela zanedbatelné ploše, 

samostatně evidovány. Pro zahrnuté porostní typy pak byly stanoveny hodnoty reálných 

potenciálů funkcí. Z pohledu funkční synergie jsou funkční potenciály hydricko-

vodohospodářské a ekologicko-stabilizační funkce doplněny hodnotami funkce bioprodukční 

(BP) i edaficko-půdoochranné (EP; Tab. 1). Záměrem je cílená komparace potenciálních 

schopností tangovaných smrčin. Je zřejmé, že převaha smrčin na uváděných stanovištích je 

historicky i aktuálně směrována k nejvyšší produkci dřevní hmoty (většinově potenciál velmi 

vysoký – 5) na úkor dalších stěžejních funkcí ekosystémů. Půdoochranný funkční potenciál je 

průměrný, potenciál hydricko-vodohospodářské funkce nízký. Druhová a stanovištní 



 

 

nevhodnost je průkazná hodnotou „existenční“ ekologicko-stabilizační funkce. Čisté smrčiny 

jsou funkčně nevhodné (0 – 1), dominantní smrčiny pak funkčně velmi nízké (1) (Tab. 1). 

Tomu odpovídá i zásadně deficitní ekosystémová rezistence (dospělé porosty) i juvenilní 

rezilience. Je zřejmé, že tyto porosty nejsou schopny odolávat vnějším impaktům, které 

způsobují jejich oslabení, silné poškozování a vysokou mortalitu. 

Tab. 1 HS 45 – Funkční potenciály dle porostních typů (smrkové porosty) 

Porostní 

typ 

Reálné potenciály ekosystémových 

funkcí 

BP HV ES EP 

C1 5 2 1 3 

D1 5 2 1 3 

D1P2 3 2 1 3 

D1P3 4 2 1 4 

D1P4 5 2 1 3 

D1P5 3 2 1 3 

D1P6 5 2 1 3 

D1P7 5 2 1 3 

D1P8 5 2 2 3 

D1P9 5 2 2 3 

D1P9x 4 2 1 3 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
Vysvětlivky: C1 – čistý smrkový porost; D1 – porost s dominantním smrkem; P – přimíšená dřevina (2 – jedle, 3 

– borovice, 4 – modřín, 5 – dub, 6 – buk, 7 – jasan, 8 – olše, 9 – topol, 9x – habr, bříza).  

Funkční potenciál: 0 – funkčně nevhodný; 1 – velmi nízký; 2 – nízký; 3 – průměrný; 4 – vysoký; 5 – velmi 

vysoký 

 

 

Následně jsou analyzovány a rezultovány hodnoty reálných funkčních účinků (efektů) 

zájmových funkcí hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační pro období 2015 – 

2018, tedy časový úsek, ve které na LHC Dačice dochází ke kritickému impaktu naturálních 

disturbancí (sucho, hmyzí škůdci, parazitické houby, zvěř). Výsledky jsou předloženy v Tab. 

2. 

Tab. 2. Reálné efekty funkce hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační 2015 – 

2018 

Porost. 

typ 

Ø RE  

2015 

ØREred 

2015 

Ø RE  

2018 

ØREred 

2018 

Ø RE  

2015 

ØREred 

2015 

Ø RE  

2018 

ØREred 

2018 

HV HV HV HV ES ES ES ES 

C1 75,5 0,45 61,3 0,40 54,7 0,00 47,0 0,00 

D1 62,2 0,41 60,4 3150,40 38,1 0,06 41,3 0,07 

D1P2 - - - - - - - - 

D1P3 96,5 0,64 52,5 0,35 94,7 0,16 63,2 0,11 



 

 

D1P4 80,3 0,54 88,7 0,59 41,4 0,07 57,5 0,10 

D1P5 87,3 0,58 97,6 0,65 39,3 0,07 67,5 0,11 

D1P6 28,0 0,19 41,0 0,27 10,5 0,02 26,5 0,04 

D1P7 66,0 0,44 70,0 0,47 29,0 0,05 46,0 0,08 

D1P8 -  -  -  -  

D1P9 -  -  -  -  

D1P9x -  -  -  -  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průměrný reálný efekt funkce-hydricko-vodohospodářské v čistých smrčinách byl v roce 

2015 cca 75 % jejich nízkých potenciálních schopností. V roce 2018 pak byl uváděnými 

disturbancemi snížen na cca 60 %. Pro objektivní srovnání s nejvyššími potenciálními 

možnostmi na daných stanovištích je zpracován tzv. reálný efekt „redukovaný“, 

dokumentující hodnotovou vzdálenost (rozdíl) od tzv. potenciálního maxima. Je zjevné, že 

čisté smrčiny (hodnoty 0,45 a 0,40 k maximální hodnotě 6) funkci HV potřebně nenaplňují. 

Poněkud lepší je situace v dominantních smrčinách s příměsí borovice, modřínu a dubu, i zde 

je však funkční úroveň HV funkce velmi deficitní. 

Hodnoty reálných účinků (efektů) ekologické stability porostů jsou u dospělých porostů 

rovněž výrazně klesající, naopak reálný efekt roste u mladých porostů v důsledku juvenilní 

rezilience. Rozhodný je však ukazatel „redukovaný funkční efekt“ (hodnoty 0,0 – 0,11), 

dokladující minimální eko-stabilizační schopnosti i těchto porostů. 

V Tab. 3 je dokumentována výše funkční újmy funkce hydricko-vodohospodářské 

a ekologicko-stabilizační v procentech (%) i finančně (Kč) za období 2015 – 2018. Čisté 

smrkové porosty vykazují průměrnou funkční újmu 21 % svého hydricko-vodohospodářského 

účinku. Finanční „celospolečenské“ vyjádření znamená finanční újmu 3 915 229 Kč 

z pouhých 45 hektarů. Dominantní smrčiny s příměsemi pak snižují svůj účinek v průměru o 

14 %. Vyjádřeno finančně – újma HV funkce činí na cca 16 ha 902 991 Kč. Razantní ztráta 

funkčnosti je v porostním typu D1P3 (s borovicí) a D1P4 (s modřínem). Finanční výše újmy 

v obou typech činí 424 753 Kč na pouhých 12 hektarech. Celková finanční újma na hydricko-

vodohospodářské funkci hodnocených smrčin (cca 75 ha) je 5 242 973 Kč.  

Výše funkční újmy funkce ekologicko-stabilizační je ještě dramatičtější. V čistých smrčinách 

činí v následném období dalších 17 % účinku, vzhledem k velmi nízkému potenciálu jde 

téměř o úplnou destabilizaci.  Finanční výše celospolečenské újmy činí na cca 45 ha 

1 551 427 Kč. Obdobné ztráty ekologické stability jsou i v porostech dominantního smrku i 

smrčin s přimíšením borovice a modřínu. Finanční ztráty jsou na ploše cca 28 ha 486 000 Kč. 

Celková výše újmy funkce ekologické stability činí 2 037 427 Kč. 



 

 

 

 

Tab. 3 Výše funkční újmy funkce hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační 

2015 – 2018 

Porostní 

typ 

Plocha 
% plochy 

z H45 

Ø újma  

% 

Ø újma 

Kč 

Ø újma  

% 

Ø újma  

Kč 

ha ha HV HV ES ES 

C1 44,9 32,1 21,4 3 915 229 17,0 1 551 427 

D1 15,7 11,2 14,1 902 991 10,1 323 653 

D1P2 - - - - - - 

D1P3 1,4 1,0 44,0 243 205 31,5 87 047 

D1P4 10,5 7,5 4,2 181 548 3,5 75 300 

D1P5 1,5 1,1 0 0 0 0 

D1P6 0,5 0,4 0 0 0 0 

D1P7 0,4 0,3 0 0 0 0 

D1P8 - - - - - - 

D1P9 - - - - - - 

D1P9x - - - - - - 

Suma 74,9 53,6  5 242 973  2 037 427 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledných údajů hodnot funkčních účinků funkce hydricko-vodohospodářské a 

ekologicko-stabilizační je zřejmé, že smrkové porosty v čistých i dominantních formách, jsou 

na tangovaných stanovištích stávajícího hospodářského souboru nevhodné. Při jednostranné 

komerční preferenci proponované dřevní produkce v podstatě „okupují“ porostní půdy, které 

při optimální druhové skladbě a způsobu hospodaření mohou maximalizovat ekosystémový 

funkční potenciál i reálné funkční účinky. 

Nutná adaptace zásad hospodaření na současné i predikované klimatické a ekosystémové 

změny spočívá v: 

- explicitně indikovaném stanovištním posunu vegetačních stupňů (současná stanovištní 

taxace je klimaticky i ekosystémově neodpovídající), 

- revizi typologických jednotek (nová specifikace růstových podmínek stanovišť), 

- zásadních změnách cílové druhové skladby. 

V tomto pojetí je koncipován návrh modifikovaného hospodaření. Změněné stanovištní 

podmínky v současnosti odpovídají dispozicím hospodářského souboru 25a (hospodářství 

živných stanovišť nižších poloh – specifických SLT). Tato skutečnost znamená vyloučení 

plných forem smrkového hospodářství i směsí s dominantním smrkem a jasanem. Zcela 



 

 

modifikovány jsou proto smrkové porostní typy C1, D1 a D1 + (varianty BK, MD, JS, DB). 

Modifikace prakticky znamená: 

- změnu determinace cílového hospodářského souboru z HS45 na HS25, 

- zásadní odklon od stávajícího „smrkového hospodářství“, 

- úpravu spektra druhové skladby DB 3-4, BK 1-3, JD 1-3, SM 0-2, DG 2, MD 1-2, KL 

0-1, LP+, TR+, 

- tvorbu bohatých porostních směsí, nadprůměrnou pěstební péči, 

- snížení obmýtí u SM na 80 let, ostatní dřeviny 100 – 120 let podle stavu porostů, 

- v současných kulturách SM podporu přimíšených dřevin, 

- doplňování obnovovaných ploch, poškozených, mezernatých kultur MD, DG 

i pionýrskými zástinnými dřevinami. 

 

Závěr 

Smrkové porosty středních poloh (HS 45) na LHC Dačice jsou destruovány naturálními 

disturbancemi (sucho, hmyzí škůdci, parazitické houby, zvěř). Jejich funkční potenciál a 

účinky funkce hydricko-vodohospodářské a ekologicko-stabilizační jsou velmi nízké, újma a 

její finanční vyjádření dokladuje vysoké ekosystémové i celospolečenské ztráty. Návrh změn 

lesnického hospodaření s dopady na krajinné prostředí proponuje vhodnou adaptaci lesních 

porostů ke zvýšení existenční ekosystémové stability, hospodaření s vodou, zlepšení 

energetického, klimatického, hydrického a půdního režimu prostředí. 
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Abstract 

The long-term natural disturbances, several-year precipitation deficits, extreme droughts, 

pandemics of insect pests, large damage from game and unsuitable forms of farming cause 

large-scale die back throughout the Czech Republic. Unfortunately, the vast damage to the 

forests is mostly perceived as loss on wood mass, and the consequences on so-called 

ecosystem functions are largely underestimated. Forest diversity is clearly key to creating and 

delivering diverse forest functions (Gamfeldt a kol. 2013; Isbell a kol. 2015; Mori a kol. 2016; 

Morin a kol. 2014; Tilman, Reich, Knops 2006). The aim of the paper is to present the results 

of the quantification and evaluation of the damage to the hydric-water management and 

ecological-stabilizing function of the forest stands in the forest management unit of Dačice 

municipality on the example of the management forest group 45 (rich stand in the middle 

altitude) during the period 2015 – 2018. Forest management unit of Dačice municipality 

covers an area of about 400 ha. The average annual temperature is 6 - 7 °C, average annual 

rainfall is 598 – 750 mm, main soil types are Cambisol and Stagnosol and the most 



 

 

represented forest vegetation levels are 4. beech and 5. fir-beech. In terms of habitat type, the 

management forest group 45 dominates. Impacts to forest ecosystem functions are observed 

and evaluated using the method of quantification of forest functions (Vyskot a kol. 2003; 

Vyskot a kol. 2014). the key steps of the quantification and evaluation are: 1) definition of 

ecosystem functional forest units –functional stand types (PT); 2) determination of real 

potentials of forest functions (hydric-water management – HV and ecological-stabilization – 

ES); 3) determination of real effects of forest functions (HV and ES); 4) determination of 

damage values on forest functions (HV and ES) in value in % and financially in CZK. The 

losses of hydric-water management and ecological-stabilization forest functions are evaluated 

on the example of the management forest group 45 (40 % of the forest stands). The "pure" 

spruce (C1) and “dominant" spruce (D1P2 to P9x) forest types were explored in this 

management forest group. Pure spruce stands account for about 45% of the tangled group 45, 

the dominant spruce strands about 30%. It is evident that the predominance of spruce forests 

in the mentioned habitats is historically and currently directed towards the highest production 

of wood (potential 5 – very high) at the expense of other key ecosystem functions. The soil-

protective functional potential is average, the potential of the hydric-water management 

function is low. The species and habitual unsuitability is conclusive in the value of the 

existential (minimal) ecological-stabilizing function. Pure spruce forests are functionally 

unsuitable (0 - 1), dominant spruce forests are functionally very low (1). This is also reflected 

in the fundamentally deficit ecosystem resistance (adult stands) and juvenile resilience. Pure 

spruce stands have an average functional damage 21% of their hydro-water management 

effect. The financial "all-societal" expression means financial loss CZK 3,915,229 from just 

45 hectares. Dominant spruce forests then reduce their effect by an average of 14%. 

Expressed financially, damage on hydro-water management function is 902,991 CZK from 16 

hectares. The dramatic loss of functionality is in the stand type D1P3 (with pine) and D1P4 

(with larch). The total financial damage to the hydrological-water management function of the 

evaluated spruce stands (about 75 ha) is CZK 5,242,973. The level of functional damage to 

the ecological-stabilizing function is even more dramatic. In pure spruce forests, the level of 

functional damage is so significant that due to its very low potential it means almost complete 

destabilization of forest stands. The financial loss on the ecological-stabilizing function 

reaches CZK 1,551,427 from 45 ha. Similar losses of ecological stability are also found in the 

spruce stands with the addition of pine and larch. The total loss of ecological stability is CZK 

2,037,427. Based on the real potentials of the tangent functions, their real efficiency and the 

level of damage the individual forestry measures are proposed. These measures should lead to 



 

 

an increase in ecological stability, improvement of the water balance and water regime of the 

renewed vegetation, so that ecosystem and thus also social losses will not increase in the 

future. These measures practically mean following modifications: 1) a change of the 

determination of target forest management group from 45 to 25 (forest management on rich 

stands with lower altitude – oak forests); 2) a fundamental diversion from existing “spruce 

farming”; 3) a modification of the species composition (oak up to 40 %, beech up to 30 %, fir 

up to 30 %, larch up to 20 %, maple up to 10 %); 4) a formation of  rich growth mixtures, 

above-average cultivation care, reduction of trees rotation to 80 years for spruce and up to 120 

years for other trees; 5) support other trees in current spruce monocultures and 6) a 

replenishment of restored, damaged and interspersed areas by pioneer trees. Spruce stands of 

medium positions (HS 45) at forest management unit of Dačice municipality are destroyed by 

natural disturbances (drought, insect pests, parasitic fungi and game). Their functional 

potential and effects of hydric-water management and ecological-stabilization functions are 

very low. The damage and its financial expression demonstrate high ecosystem and societal 

losses. The proposal of changes in forest management with impacts on the landscape 

environment suggests appropriate adaptation of forest stands to increase the existential 

ecosystem stability, water management, improvement of energy, climate, hydric and soil 

regime. 

 


