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Plánování, evidence a kontrola zalesňovacích prací 
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-Zjišťování rozsahu zalesňovacích prací a stanovení 

pořadí naléhavosti 

 Výchozí stav holin při obnově LHP 

 Orientační rozsah zalesňování na decennium /bez 

kalamit/ 

 Bilance holin – přehled o stavu holin /počáteční stav, 

přírůstky, úbytky /těžbou, nezdary, zpřesnění, majetkové 

přesuny, přir. obnova, síje, zalesnění/, konečný stav 

k 31.12. 

o zaměření holiny, zákres do mapy, vykázání /prac. lístek/, 

LHE  

o pořadí naléhavosti: -  čerstvé nezabuřenělé, - holiny na 

dobrých bonitách, - postupně podle stanoviště a rozsahu 

/při kalamitách zastavit obnovní úmyslné těžby/ 
                                       

Jiří Gratcl  
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- Plánování zalesňovacích prací a biotechnický projekt 

zalesňování:  zjišťuje se  potřeba sadebního materiálu, 

pracovníků, mechanizace, peněz 

 LHP -  výchozí stav holin, zalesňování na 10 let 

 Roční plán zalesnění – vychází z bilance holin a 

běžných těžeb /porost, plocha, druh a způsob zalesnění, 

potřeba semen a sazenic, náklady (doprava, materiál, 

pracovníci, mechanizace, režie), časový harmonogram/ 

 Pěstební technologická karta – pro porost  

 Biotechnický projekt – pro zvláštní případy zalesnění, 

vypracovává pověřená osoba /ÚHUL/ 

Jiří Gratcl  



24.1.2012 4 

- Evidence zalesňování:  

 

 

- v LHE  /plán, výkaz (prac. lístek), sestava, evidence 

(ruční, počítačová) 

 

Porost, plocha dřeviny /0,01 ha/, tisíce ks, 

první zalesnění, opakované zalesnění, 

přirozená obnova. 
 

Jiří Gratcl  
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- Organizace zalesňování a zásady ochrany a bezpečnosti při 

práci: 

 roční plán zalesnění  /porosty, plochy, druh a způsob zalesnění, 

dřeviny a počty sazenic (množství semene), potřeba pracovníků, 

náklady/ 

 technologická karta /nákres,dopravní zpřístupnění, záložiště 

sazenic, rozmístění dřevin, směr řad, označení zvláštností 

pracoviště (nálet, mokřiny, balvany, sesuvy, vývraty), náklady/ 

 příprava plochy /klest, rýhy, pařezy, mokřiny, příprava půdy 

(předem, při sadbě) oplocení/, 

 distribuce sazenic /odkud, jak často, čím/ 

 záložiště sazenic /vlhké stinné místo (ne do vody), nadkrytí, 

aklimatizace/ 

 rozmístění dřevin a spon /podle stanoviště a dřeviny/ 

 způsob sadby /jamková, štěrbinová, mechanizace/ 

 OBP, kontrola kvality, podklady pro LHE, výrobně mzdový 

lístek, podpisy /předání pracoviště, poučení o bezpečnosti 

práce/ 

  
 Jiří Gratcl  


