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    Zalesňování zvláštních typů holin  

- Kalamitní holiny : vznikají nejčastěji ve SM a BO porostech větrem, sněhem, 

lavinami, imisemi, druhotně hmyzem a   houbami 

odochází k narušení hosp. cílů, změně mikroklima,  zvýšení hladiny spodní 

vody, lokálnímu zamokření, vzniku terenních překážek /vývraty, zlomy/, 

zabuřenění, nálet křovin a pion. dřevin   

orozhodující je: 

rychlost a důkladnost zpracování kalamity 

příprava a rozčlenění ploch /nejdříve čisté holiny, prac. pole/ 

zajištění sadebního materiálu, pracovníků, mechanizace/ 

důsledné vylepšování a ochrana kultur 

omalé holiny – co nejdříve 

ovelké holiny – zpracováváme projekt /postup, rozčlenění, stanovení pořadí, 

dřevinná skladba, zajištění sad. materiálu, přípravné a meliorační dřeviny, 

ochrana proti buřeni, zvěři, oplocení, hnojení, vápnění, meliorace /biologická, 

technická,  časový harmonogram, schválení, dotace/      
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- Nelesní půdy /Z/ – pozemky, které nebyly nejméně 3 roky 

zemědělsky využívané,  nebo pozemky převedené do PUPFLu 

obuřeň, svah, náletové dřeviny, keře, poškození erozí /pasení 

dobytka/,  

ozajistit především plnění ostatních fcí lesa 

ou větších ploch biotechnický projekt 

ovyužití mechanizace /drtiče, pluhy, zal. stroje/ podle 

přístupnosti a  únosnosti terénu 

ostanovení dřevinné skladby a sad materiálu:  

podle sousedních porostů, výškového pásma, stanoviště 

dřeviny holin /SM, BO, MD, DB, LP/ 

vyspělé sazenice s mykorrhizou  /na Z není/ 

obalovaný SM 

ovylepšování a ochrana 
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- Zamokřelé půdy a rašeliniště – před vlastním zalesňováním vyžadují melioraci 

odvodněním, popřípadě hnojením 

 

obiologická úprava vodního režimu /úzké holoseče, mel. dřeviny, obnova 

pod porostem/ 

oodvodnění otevřenými příkopy 20 – 200 cm hluboké /při větších plochách 

vypracovat projekt lesotechnických meliorací/ 

ručně, pluhy, hvězdice, těžší mechanizace, trhaviny 

podle druhu zamokření 

dočasné – po smýcení porostu 

trvalé – dané stanovištěm 

 

ovyvýšená sadba – kopečky, záhrobce 

opříprava půdy a vápnění /zlepšení chemismu půdy/, nedostatek O2 

orekultivace rašelinišť 

 přeorání vrstvy rašeliny – černá rekultivace /i s podložím – smíšená 

rekultivace/  

zelené hnojení, polaření 

ovyspělé stanovištně vhodné sazenice 
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- Mrazové polohy: 

 

- mělké polohy, kde se zdržuje chladný vzduch, poškozuje 

                                    asimilační orgány hlavně na kulturách /BK, JD/, 

častozamokřelé, 

•odvodnění 

•podsadby (pod ochranou mateřského porostu) 

ovyvýšená výsadba, záhrobcová a kopečková příprava půdy 

ovýsadba pod ochranu mrazuvzdorných přípravných dřevin  /OL, JŘ, 

OS, BŘ, BO, SM, TP/ 

ovyspělé odolné sazenice  /vhodný původ, sad. materiál z vyšších LVS/ 

otlumení buřeně 

- Plochy zasažené erozí: činností vody a větru /sesuvy půdy, výmoly a strže, 

váté písky/, lavin, člověkem 

- nejdříve technické úpravy: ustálení půdy /u sesuvů odlehčení půdy/, 

mechanická stabilizace svahů: odvodnění, záplety, ploty, zítky, lapače sutin, 

oplůtky /kolmo na směr větrů/, výsadba pod zábrany 

odonáška zeminy /pro sad. materiál/ 

okrytokořenný mladý sad. materiál – hlubokokořenící dřeviny 

osadba jamková, štěrbinová 

ona erozních lokalitách výsev dřevin v kombinaci s keři 
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- Degradované půdy: 

 

 - půdy druhotně znehodnocené /nesprávným   

                        hospodařením/,   zamokřelé, podzolované, oglejené, nahromaděný 

                        surový  humus,  toxické látky 

omeliorace  - vrácení úrodnosti,  

mechanická, chemická, biologická, kombinace 

mechanická: rozrušení a promísení vyluhovaného horizontu s obohaceným 

/vyklučení pařezů, hluboká orba (60-80 cm – jak na polích), odvodnění 

chemická: vápnění /snížení kyselosti/,přihnojování – rozbory /bazické horniny/ 

biologická: zelené hnojení /vikvovité (vlčí bob)/, výsadba melioračních dřevin /OL, 

LP, BŘ, HB, JŘ, DB Č/, postupné zakládání stanovištně vhodných porostů  

ov imisních oblastech - způsobeno komplexem faktorů /imise, kyselé deště,  

           sucho, mráz, změna klimatu, biotičtí činitelé, původ osiva/  

charakteristika imisního stanoviště: silná a úporná buřeň, zamokření, rozvoj 

biotických škůdců, škody zvěří, změna půdních podmínek, změna klimatických 

podmínek /teplota, vlhkost, rychlost větru, vznik mrazových lokalit, odvívání sněhu, 

zamokření/ 

 biotechnologický projekt - podrobně rozpracovaný postup přípravy stanoviště, 

zalesnění a následné péče o celé imisní  lokality   

ozalesnění: sadbou i síjí /JŘ, BŘ, OL/, krytokořenný vitální sad. mat.  

                                                     /nepoužívat sazenice nad 50 cm výšky/ 
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- Devastované půdy na vápencích: 

 

- mělké vysýchavé půdy s nedostatkem jemnozemě /kamenité, suťovité/ 

ojamková ruční sadba /jamka hluboká min. 30 cm/ 

odonáška zeminy /čím je půda kamenitější, tím více zeminy/ 

oobalené sazenice /zásoba zeminy, vláhy, živin/, nejlépe jednoleté borovice černé  

/dále lesní, dub cer, jeřáb, babyka, habr/ 

oochrana před zvěří a požáry 

 

 

 

 

- Rekultivace 

 

- /hald, výsypek, hlušiny, popílků, skládek odpadu, pokleslých území, povrchových dolů a 

pískoven/: 

okomplexní průzkum 

oprojekt : postup zakládání porostů od urovnání, svahování,  navážky zeminy, přes síji 

pionýrských dřevin, zakládání přípravných porostů, ochranu a ošetřování až po podsadbu 

cílových dřevin  
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- Výsadby topolů: 

 

- topoly vysazujeme jako ozeleňovací prvky, ochranné pásy a větrolamy, topolové plantáže 

/lignikultury, silvikultury/ 

ořadové výsadby: břehy,toky, cesty, hřiště, veřejná zeleň  

oplošné výsadby:  v I. A II. topolové oblasti, šlechtěné kultivary, jámy až 1x1x1 m, 

jednoletky na dvouletém kořenu, řízkovanci, řízky, hnojení, okopávání, krátké /do 10lel/ a 

dlouhé obmýtí /50let – silvikultury/ 

ovětrolamy /ochranné lesní pásy/: zmírňují rychlost větru a ovlivňují teplotní a vlhkostní 

režim v zemědělských oblastech, navazují na břehové porosty, aleje, 

šířka 7–18 m, dřeviny podle oblasti /stanoviště/ 

přítomnost keřů /propustnost/ 

 

 

 

- Břehové porosty: 

  

o  zpevnění břehů proti erozivním účinkům vody /toky, rybníky, nádrže/ 

                   i produkce dřevní hmoty 

o  převládá řadová výsadba /1–2 řady/ OL, JS, JLM, DB/ s bohatým kořenovým    

systémem /po smýcení silné kořeny vyhnijí a způsobují průsak hrází až protržení/ 
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