
 
Hodina 34 -35 

Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů 
 



  1 Základní pojmy, hodnocení umělé obnovy 
 obnova lesa – soubor opatření vedoucích ke vzniku 

následného porostu 
▪ přirozená – vytváření nového porostu nasemeněním nebo 

výmladností za přímé účasti mateřského porostu 
▪ umělá – vytváření nového porostu síjí nebo sadbou 
▪ kombinovaná – doplnění náletu o dřeviny obnovního cíle 

které nejsou v mat. porostu /podsíje, podsadba/, kombinace 
přirozené a umělé obnovy 

 zakládání lesního porostu – umělé vytváření lesního 
porostu na nelesní půdě 

 zalesnění – založení lesního porostu na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa 
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▪ za obnovený nebo zalesněný porost je pozemek považován: 
/vyhl.139/ 
▪ Roste-li na něm nejméně 90 % min. počtu životaschopných  
▪ jedinci jsou  rovnoměrně rozmístěni po ploše 
▪ na ploše je max. 15 % pomocných dřevin/nejsou cílové ani MZD/ 

 vylepšování kultur – nahrazení odumřelých nebo 
odumírajících jedinců /u uměle založených kultur/ 

 doplnění nárostů  - zalesnění volných míst v přirozeně 
vzniklých náletech a nárostech 

 podsadba, podsíje – zalesňování pod proředěným 
mateřským porostem 

▪ prosadba – doplnění  smrkových porostů  v imisních lokalitách 
původními a melioračními dřevinami /jeřábem, javorem klenem, 
olší šedou a bukem lesním/. 
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 holina -  dočasně odlesněná část porostní plochy  při 
úmyslné těžbě max. 1 ha, šířka max. dvojnásobek 
průměrné výšky těženého porostu (na exponovaných 
hosp. souborech jednonásobek), zalesnění do 2 let, 
zajištění do 7 let od jejího vzniku (na žádost vlastníka 
lze parametry i lhůtu změnit), nejmenší přípustná 
vzdálenost holé seče od holin a nezaj. kultur – 1  
průměrná výška těž. porostu (výjimka – 2ha -  borové 
a lužní stanoviště, horské svahy delší než 250 m 
dopravně nepřístupné (nejedná-li se o exponované 
HS) 
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 zajištění lesního porostu /§ 2 les.zákona, pís. j/– 
dosažení takového stavu lesního porostu, který po 
zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu, počet 
jedinců a jejich rozmístěni po zalesněné ploše a druhová 
skladba lesních dřevin dává předpoklady pro vznik 
stanovištně vhodného lesního porostu 

▪ kritéria zajištěnosti lesního porostu /vyhl. 139/ 

▪ stromky vykazují trvalý výškový přírůst 

▪ stromky jsou na ploše rovnoměrně nebo skupinovitě rozmístěny 

▪ počet stromků neklesl pod 80 % min. počtu pro obnovu a zalesnění 

▪ stromky jsou odrostlé negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně 
poškozeny 
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 výhody a nevýhody umělé obnovy /týkají se převážně umělé obnovy na holině 
maximálních parametrů/: 

 výhody 
▪ nezávislost na mateřském porostu 

▪ nezávislost na semenných letech 

▪ volba kvalitního sadebního materiálu vhodného ekotypu 
/podmínky přenosu/ 

▪ založené kultury jsou rovnoměrné, přehledné, optimálně 
husté /vyhláška udává min. počty na ha, nikoli maximální dle 
dřevin/ 

▪ jednoduchá a přehledná organizace práce 

▪ jednoduchá těžba a využití mechanizace 

▪ jednodušší  a levnější následná výchova 

24.1.2012 6 
Jiří Gratcl  



 nevýhody 
▪ jednorázové odstranění původního porostu (holá seč) vytváří 

extremní stanovištní podmínky /teplotní extrémy, zamokření, 
narušení porostních stěn (vítr, korní spála), škůdci/ (pokud 
nejde o podsadby) 

▪ zajištění kvalitního osiva a sad. materiálu 

▪ deformace kořenového systému sad. materiálu  /při 
pěstování, zalesňování/ 

▪ omezení výsadby stinných dřevin (jenom k porostní stěně) 

▪ vznik stejnověkých a stejnorodých porostů 

▪ vyšší náklady  /na umělou než přirozenou/ 

▪ větší poškození zvěří (pasečná vegetace) 
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