Příloha č. T3 – Rámcová směrnice péče o les podle hospodářských souborů
Číslo směrnice
1

Kategorie lesa
les hospodářský

Soubory lesních typů
2B4, 2H2, 2H4, 2D3, 2D4

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT
základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
ostatní dřeviny
A) 2B
BK 1, LP 1, HB 1, JV, JL, JS, JD, JDO, TŘ,
B) 2H
DB 6
MD 1, BO
BŘK, BB
C) 2D
A) Porostní typ

B) Porostní typ
les vysoký

C) Porostní typ
les vysoký

les vysoký

Základní rozhodnutí
Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

160

30

160

30

160

30

Hospodářský způsob
Výběrný/násečný/podrostní

Hospodářský způsob
Výběrný/násečný/podrostní

Hospodářský způsob
Výběrný/násečný/podrostní

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
dosažení přirozené druhové skladby

dosažení přirozené druhové skladby

dosažení přirozené druhové skladby

Způsob obnovy a obnovní postup
Výběrný/holosečný

Výběrný/holosečný

Výběrný/holosečný

Péče o nálety, nárosty a kultury
Ošetření proti buřeni, v případě
potřeby individuální ochrana
proti okusu.

Ošetření proti buřeni, v případě
potřeby individuální ochrana
proti okusu.

Ošetření proti buřeni, v případě
potřeby individuální ochrana
proti okusu.

mladé: interval 5let, záporné zásahy
kombinované, později kladné
úrovňové, uvolňovat a šetřit listnáče,
tvarový výběr
dospívající: interval 10 let, úrovňové
zásahy s kladným výběrem, podpora
listnáčů

mladé: interval 5let, záporné zásahy
kombinované, později kladné úrovňové,
uvolňovat a šetřit listnáče, tvarový výběr
dospívající: interval 10 let, úrovňové
zásahy s kladným výběrem, podpora
listnáčů

ohrožení suchem, větrem, hnilobou,
buření. Opatrné hosp. s vláhou,
postupně odstranit monokultury
a biologickou degradaci stanovišť

ohrožení suchem, větrem, hnilobou,
buření. Opatrné hosp. s vláhou, postupně
odstranit
monokultury
a biologickou degradaci stanovišť

Výchova porostů
mladé: interval 5let, záporné zásahy
kombinované, později kladné úrovňové,
uvolňovat a šetřit listnáče, tvarový výběr
dospívající: interval 10 let, úrovňové
zásahy s kladným výběrem, podpora
listnáčů
Opatření ochrany lesa
ohrožení suchem, větrem, hnilobou,
buření.
Opatrné
hosp.
s vláhou,
postupně
odstranit
monokultury
a biologickou degradaci stanovišť
Provádění nahodilých těžeb
Nahodilé
těžby
provádět
z bezpečnostních důvodů

pouze Nahodilé těžby provádět
z bezpečnostních důvodů

pouze Nahodilé
těžby
provádět
z bezpečnostních důvodů

pouze

Doporučené technologie
Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu. Lehká mechanizace, koně.
Poznámka
Ponechat část odumřelé dřevní hmoty v porostu (i stojící). Holosečný obnovní způsob používat v monokulturách SM a AK.

Číslo směrnice
2

Kategorie lesa
les hospodářský

Soubory lesních typů
1C3

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT
druhová skladba
1C

DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK dřín

Porostní typ
les vysoký
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
DB: 180 – fyzický věk
nepřetržitá
Ostatní: 100 – fyzický věk
Hospodářský způsob
Podrostní, jednotlivý a skupinovitý výběr, v monokulturách SM a AK holosečný (holoseč do 0,5 ha)
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Dlouhodobým cílem je postupná úprava druhové skladby porostů na porosty s přirozenou druhovou skladbou odstraňováním
porostů a jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin, úprava prostorové a věkové diferenciace porostů
Způsob obnovy a obnovní postup
Využívat případné světliny po odstraněných nepůvodních dřevinách jako předsunuté prvky obnovy. Umělá výsadba druhy dle
SLT.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Ochrana proti zvěři (plocení, individuální ochrana, atd.). Nepoužívat biocidy. V lužních částech proti buřeni zvýšená ochrana.
Výchovnými zásahy upravovat druhové složení a tloušťkovou a věkovou diferenciaci porostů, uvolňování př. zmlazení a
nadějných nárostů, podpora JL.
Při prořezávkách a probírkách průběžně redukovat kotlíkovou sečí a jednotlivým výběrem skupiny a jedince stanovištně
nevhodných a geograficky nepůvodních dřevin
Výchova porostů
mladé: interval 5-10 let, jednocení výmladků, podpora cílových dřevin, zásahy v úrovni i nadůrovni záporným výběrem,
podúroveň šetřit
dospívající: interval 10 let,úrovňový kladný výběr, tvarový výběr, podpora vitálních jedinců, udržet zápoj a podůroveň.
Opatření ochrany lesa
Asanační těžby podle potřeb ochrany lesa.

Provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby provádět pouze z bezpečnostních důvodů. Neškodící vývraty, souše a zlomy listnáčů nezpracovávat a ponechávat
je k zetlení
Doporučené technologie
Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu. Lehká mechanizace, koně. Pro pohyb na lesních cestách těžká
technika – podpora vzniku a údržby zvodněných depresí.
Poznámka
Ponechat část odumřelé dřevní hmoty v porostu (i stojící). Holosečný obnovní způsob používat v monokulturách SM a AK.

Číslo směrnice
3

Kategorie lesa
Lesy hospodářské

Soubory lesních typů
2L1

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
2L
DB 5, JS 3, JV 1, JLV /JL/ JLH 1, OL
Porostní typ A
lužní porosty s DB (zimní, letní), JS, OL, (VR)
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
Podrostní, jednotlivý a skupinovitý výběr
Obmýtí
Obnovní doba
DB: 200–fyzický věk
Ostatní: (100)140– fyzický
nepřetržitá
věk
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Dlouhodobým cílem je postupná úprava druhové
skladby porostů na porosty s přirozenou
druhovou skladbou odstraňováním porostů a
jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně
nevhodných dřevin, úprava prostorové a věkové
diferenciace porostů., ponechávání
samovolnému vývoji.

Porostní typ B
porosty geograficky a
stanovištně nevhodných dřevin
(SM, BO, MD, BOC, DBC)

Porostní typ C

Hospodářský způsob (forma)

Hospodářský způsob (forma)

jednotlivý výběr a kotlíková seč
Obmýtí
80

Obnovní doba
20

akátové porosty

jednotlivý výběr a kotlíková seč
Obmýtí
Okamžité postupné
odstraňování

Obnovní doba
-

Nahrazení porostů a jedinců
Odstranění jedinců, skupin a porostů a
geograficky nepůvodních a
nahrazení dřevinami dle SLT
stanovištně nevhodných dřevin
za porosty s dřevinnou skladbou
odpovídající přirozenému složení
dle SLT

Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Využívat přirozené zmlazení. Při nedostatku
Obnova kotlíkovou sečí a
obnova umělá dle SLT
jednotlivým výběrem

Jednotlivým výběrem či kotlíkovou sečí
odstraňovat akát z celého území
s patřičným ošetřením herbicidem a
následnou likvidací zmlazení.

Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Pokud je využívat přirozené obnovy. Při
Výsadby dřevin dle CDS (SLT)
Zalesnění dle SLT
nedostatku přirozeného zmlazení umělá obnova
dle SLT. Na cílovou skladbu doplňovat
podsadbami dle SLT.
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)
SLT
druh dřeviny
komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově
2L1
DBZ (DBL) 7 JL 1 JS 1 JV 1 OL+1
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
Standardní ochrana proti zvěři. Proti buřeni
Výchovnými zásahy v zatím
Výchovnými zásahy v zatím
ožínáním. Výchovnými zásahy upravovat druhové neobnovovaných porostech
neobnovovaných porostech podporovat
složení a tloušťkovou a věkovou diferenciaci
podporovat uvolňováním nálety uvolňováním nálety a nárosty listnáčů.
porostů, uvolňování př. zmlazení a nadějných
a nárosty listnáčů.
Nutná kontrola výmladnosti akátu a
nárostů, podpora JL. Při prořezávkách a
Standardní ochrana proti zvěři.
pravidelná likvidace.
probírkách průběžně redukovat kotlíkovou sečí a Proti buřeni ožínáním.
Standardní ochrana proti zvěři. Proti
jednotlivým výběrem skupiny a jedince
buřeni ožínáním.
stanovištně nevhodných a geograficky
nepůvodních dřevin
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
Asanační těžby podle potřeb ochrany lesa
Asanační těžby podle potřeb
ochrany lesa
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
Neškodící vývraty, souše a zlomy listnáčů
Neškodící vývraty, souše a zlomy
nezpracovávat a ponechávat je k zetlení.
listnáčů nezpracovávat a
ponechávat je k zetlení
Poznámka: Technologické postupy šetrné k půdnímu povrchu a bylinnému krytu. Pro pohyb na lesních cestách těžká technika –
podpora vzniku a údržby zvodněných depresí. Nepoužívat biocidy.

