
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 50. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



V těchto lesích jsou mimoprodukční                      a 
celospolečenské funkce lesa nadřazeny nad produkcí 
dříví. 

Lesní zákon (§ 6-10)  dělí lesy (podle poslání)  na:  

1 ) ochranné: Plní především  ochranné funkce. 
a) Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 

b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící 
níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, 

c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 
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2) zvláštního určení: Celospolečenské funkce jsou 

nadřazeny nad produkčními, nejsou lesy ochrannými. 
Ze zákona vyplývají: 

a) lesy v pásmech hygienické ochrany vodních 
zdrojů        I. stupně 

b) lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních 
léčivých a stolních minerálních vod, 

c) lesy na území národních parků a národních 
přírodních rezervací 
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2) Zvláštního určení: 
• lesy, ve kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního 

prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. 
Jde o lesy: 

a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a  lesy v přírodních 
rezervacích a přírodních památkách,  
b) lázeňské, 
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, 
d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, 
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 
krajinotvornou, 
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti, 
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,  
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
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3) hospodářské: Nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných a lesů zvláštního určení (produkce 
dřevní hmoty při plnění ostatních funkcí lesa). 
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Zachování nebo zlepšení jejich funkcí. 

druhová skladba: podle přírodních podmínek – blízká 
složení přírodních lesů  na daném stanovišti, 

prostorová skladba: od jednoduché  (hranice lesa, 
vysokohorská stanoviště) až po složitou (věkově a 
výškově diferencované porosty) v nižších polohách. 

hospodářský a obnovní způsob: ne holosečný!  
podrostní, násečný (maloplošné formy, úzké prvky) kolmo na vítr, 

od závětrného okraje, dlouhá obnovní doba (podle stanoviště),   

 výběrný: v nejexponovanějších lokalitách seč jednotlivě výběrná 
(péče o porostní zásobu, účelová zralost). 

 

Pěstební technika v lesích ochranných 

22.12.2011 Progrm MV, modul 6 6 



Obnova:  

 Přirozená – využít maximálně, zachovat původní porost, 
 umělá – vhodný původ, vyspělé kvalitní sazenice, 

obalované. 
Výchova: 
 Hlavní cíl – snížení ohrožení porostů - individuální citlivý 

zásah podle potřeby porostu, odstraňování zdravotně 
závadných, podpora nadějných, zušlechťovací výběr, 
podpora příměsí, prostorová a druhová skladba, šetrné 
těžební a přibližovací technologie, ponechání hmoty. 

Biotechnologická opatření: 
  Zvážení všech funkcí a podmínek by mělo vyústit ve vhodná 

navrhovaná pěstební opatření nebo plán péče.  
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