
 
Hodina 37 

Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů 
 



 Hodina 37 
         Opakování – školkařství   

   Téma: Umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů                 
  
 3.  Technologie a technika zalesňování – způsob a technologie 

zalesňování se přizpůsobují podmínkám prostředí, vegetačnímu 
krytu, druhu dřeviny a sad. materiálu, plánované technologii 
zalesňování  /kde, č ím, j ak/ 

  
 Prostředí zalesňovaných ploch – kam sazenici umístíme 

▪ stanovištní podmínky – mají vliv  na volbu dřeviny, hustotu výsadby, způsob a 
techniku zalesňování 

▪ úrodnost půdy / hloubka, vlhkost, reakce/, expozice, sklon,  nadmořská 
výška, reliéf terénu,  srážky,  teplota,  proudění vzduchu,  zabuřenění, 
původní porost, zbytky po těžbě 
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 Volba dřevin:  dnes převládají biologické aspekty nad ekonomickými  /stanovištně vhodné 
dřeviny/ 

▪ druhová skladba obnovovaného porostu vychází: 
▪ z typologického průzkumu – zařazení do SLT a do HS 
▪ z rámcových směrnic hospodaření – pro každý HS stanoven obnovní cíl a cílová 

druhová skladba  
▪ z předpisu  v LHP a osnov – rozpis přímo pro jednotlivé holiny 

▪ obnovní cíl – skladba dřevin po ukončení obnovy porostu, dává předpoklad pro 
naplnění výhledového cíle 

▪ výhledový cíl /cílová skladba dřevin/ - optimální dřevinná skladba porostů v době 
mýtní zralosti 

▪ podíl MZD podle HS – vyhl. č. 83, příloha č. 3,  je –  li v LHP /osnovách/  schválen 
větší podíl MZD, stává se závazným, podíl MZD se nevztahuje na obnovovanou 
plochu, ale na celý obnovovaný porost 

▪ minimální počty prostokořenného sad.  mat na ha – vyhl.  139/2004 sb.  příloha 
č.6: 
▪ dle dřeviny – základní, MZD, přimíšené, vtroušené, pomocné, poloodrostky, 

odrostky. 
▪ dle HS /stanoviště/ 
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 Volba zalesňovacího materiálu – stanovištně vhodný , 
nejkvalitnější SM 

  
▪ genetická hodnota – průvodní list /číslo potvrzení  o původu/, 

štítek, dodržení zásad pro přenos SM/ vyhl. 139/2004 Sb 
▪ fyziologická a morfologická kvalita – dle vyhl.29/2004 / věk, výška 

nadz. části, tloušťka kořenového krčku, poměr kořenů k nadzemní 
části, délka kůlového kořene, deformace kořenového systému, 
nepřípustné vady,  mykorhiza, obsah vody /zvadnutí/, oschlé 
kořínky, kořenové vlášení,  prostokořené, obalované, hroudové 

▪ sadební materiál volíme podle stanoviště  / úrodnost půdy, 
hloubka, vlhkost, reakce, expozice, sklon, nadmořská výška, reliéf 
terénu, srážky, teplota,  proudění vzduchu, zabuřenění, původní 
porost, zbytky po těžbě/ 
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