
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 51. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



Lesy vodohospodářského určení: hospodaření 
s vodou. 

Regulační  (kvantitativní) účinek lesa: 

Retenční –zadržování srážkové vody. 

Akumulační – hromadění pod povrchem. 

Retardační – snížení rozkolísanosti. 

Půdoochranný – protierozní. 

Detenční – útlumová. 
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Kvalitativní účinek lesa: zajistit zejména dostatek 
pitné vody. 

Čistící  – filtr (prach, popílek, jílovité a radioaktivní 
částice, zabránění přítoku znečištěných vod do nádrží). 

Výpar z povrchu půdy. 

intercepce- zadržení korunami (SM, BK, v zimě, v létě),  

transpirace- fyziologický výpar (les má největší), 

desukce – odčerpávání půdní vody lesními porosty. 

 Zachycení horizontálních srážek -  z mlhy (SM 
v horách). 
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 Dřevinná skladba – olše, vrby – břehy, mokřady, JS - sutě, BK - svahy 
(méně srážek zadrží listnáče). 

 Prostorová skladba – zakrnění, zápoj, hustota směsí, (méně jedinců 
– menší transpirace, větší propad srážek, v oblasti horizontálních 
srážek zvětšení porostní plochy). 

 Věková skladba – mladé porosty zadrží méně srážek. 
 Hospodářský způsob – maloplošná holosečná forma je vhodnější 

než podrostní (úzká paseka pustí více vody do porostu). 
 Výchova – intenzita a interval (souvisí se stabilitou, podporou 

vhodných dřevin, rozvolněností porostů). 
 Technologická příprava – hustota a kvalita dopravní sítě, sklon 

svážnic a cest, rozptýlení odtokové vody do porostu. 
 Těžební technologie – šetrné, ekologické. 
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Ochrana jakosti a vodního režimu 

• Lesy  1. ochranného pásma vodních zdrojů 
(vodních nádrží)  – úzké (100-500 m) pobřežní 
lesní pásy, které mají zabránit znečištění vody 
v nádržích: 
smíšené porosty (listnáče ne u vody), 

clonné způsoby obnovy - do 50m od zdroje hosp. 
způsob podrostní (výběrný), nad 50m – násečný, 

přednostně přirozená obnova, silné sazenice v hustším 
sponu. 
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Příprava půdy: 
do 50m jen jamková nebo plošková, 

nad 50m pruhová po vrstevnicích, 

výchova - individuální výběr, u nádrží těžební zbytky 
odstranit (dále ponechat), střední intenzita, 

šetrné technologie (koně, lanovky), svážnice po 
spádnici do 15% sklonu, neporušit povrch půdy, 

 voda z příkopů a cest musí být včas rozptýlena 
k infiltraci (nesmí vtékat přímo do ochranného pásma 
vodních zdrojů), 

zákaz chemie. 
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