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Příloha I

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice Kategorie lesa Cílový hospodářský soubor Soubory lesních typů

1 31c, 32d  
– les zvláštního určení

DB střední les na živném stanovišti 1H, 2H, 1B, 2B,1D, 2D, 1W, 2W, 1V, 2V,  
1O, 2O, 1S, 2S

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa

SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny

1H, 2H, 1B, 2B,1D, 
2D, 1W, 2W, 1V, 2V, 
1O, 2O, 1S, 2S

DB (50 +) DB, LP, HB, BK, LP, JV, JL, JS, BRK, BB, TR (do 50) BR, OLL, OS 

A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ 

DB – střední les DB střední les v převodu, hlavní porost ve věku 
do 60 let, generativní původ či kombinovaný původ

DB střední les v převodu, hlavní porost ve věku nad 
60 let, vegetativní či kombinovaný původ

Základní rozhodnutí

Etáž Obmýtí Obnovní 
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Hlavní výmladková 40 10 Výmladková 40 10 Hlavní 80 40

Výstavková 100 (alt 120) 40 (alt. 80) Hlavní – výstavková 80 80  

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob

Etáž Etáž Etáž

Hlavní výmladková P Hlavní výstavková V Hlavní P

Výstavková V Výmladková P

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Hospodaření ve tvaru středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity s těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
výmladného původu s obmýtím 40 let, výstavková 
etáž převážně generativního původu je tvořena 
dvěma až třemi patry s obnovním zásahem ve věku 
80, 120 a 160 let, podpora bohaté porostní směsi. 

Převod plně vitálních mladých porostů DB se za
stoupením dalších list. dřevin na tvar středního lesa 
za účelem podpory biodiverzity a těžištěm kvalita
tivní produkce na záměrně pěstovaných výstavcích  
a lepším využitím celého porostního prostoru. Hlavní 
etáž je generativního nebo kombinovaného původu 
z původního porostu. Prosvětlením hlavní etáže jed
ním zásahem vytvoříme podružnou etáž smíšeného 
původu s obmýtím 40 let s ponecháním budoucích 
výstavků pro tvar plně hodnotného bohatě struktu
rovaného středního lesa, podpora bohaté porostní 
směsi. 

Převod porostů DB smíšeného původu (ne
pravých kmenovin) se zastoupením dalších list. 
dřevin na tvar středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity a těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
smíšeného původu s obmýtím 80 let a postupným 
prosvětlováním vytváříme novou etáž smíšeného 
původu, z níž bude možné po stanoveném obmýtí  
40 let ponechat dostatečný počet budoucích 
výstavků (cca 100 ks), podpora bohaté porostní 
směsi. 

Způsob obnovy a obnovní postup

Hlavní výmladková etáž je tvořena bohatou po
rostní směsí s obmýtím 40 let, obnova podrost
ním způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 
100 ks budoucích výstavků zejm. DB ge nerativního 
původu, ve výstavkové etáži při dvou etážích 
výstavků provést jeden zásah ve věku 80 let 
s redukcí na cca 40 % a druhý domýtný ve věku 120 
let. Při třech etážích respektujeme procentické za
stoupení výstavkových tříd 65– 25–10, po posled
ním zásahu v obou případech ponecháváme do 5 ks 
výstavků na dožití. 

Hlavní etáž generativního původu je radikálně 
rozvolněna ve věku 40–60 let s ponecháním cca 
100 ks zejm. DB se zastoupením ostatních dřevin, 
další zásah po 40 letech s ponecháním cca 30–50 
výstavků a zásahem v nově vytvořené podružné etáži 
kombinovaného původu s opětovným ponecháním 
50–100 ks výstavků, dále hospodaření ve tvaru 
středního lesa.

Hlavní etáž smíšeného původu je postupně 
rozvolňována ve věku od 80–100 let s cílovým 
ponecháním 30–50 ks zejm. DB, JS do ukončení 
převodu ve věku 120 let, v té době je vytvořena 
podružná etáž smíšeného původu o věku 40 let, 
v ní je současně provedena obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 
výstavků, dále hospodaření ve tvaru středního lesa.

Péče o nálety, nárosty a kultury

1x pročistka, 1 x prořezávka, negativní výběr 
obrostlíků a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozi
tivní druhový výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, 
LP, JL

1x pročistka, 1 x prořezávka, negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, LP, JL

1x pročistka, 1 x prořezávka, negativní výběr 
obrostlíků a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozi
tivní druhový výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, 
LP, JL

Výchova porostů

V intervalu 40 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

V intervalu 40 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

Postupné prosvětlování v intervalu 3–5 let, nega
tivní výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých ko
run dubů. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

Opatření ochrany lesa 

U nadějných jedinců v náletech a nárostech semenného i výmladného původu mechanická ochrana. Dodržení normovaného stavu zvěře. 

Provádění nahodilých těžeb

Dle předmětu a cíle ochrany stanovit požadavky na ponechávání hmoty k zetlení. Jinak bez omezení.

Doporučené technologie

U porostního typu A a B při nahodilé těžbě metoda sortimentní s druhováním dříví na místě nebo alespoň krácením na výřezy o délce max. 8 m s použitím JMP, 
traktoru a koně. Klest odstraňovat z těžené plochy.
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Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice Kategorie lesa Cílový hospodářský soubor Soubory lesních typů

2 31c, 32d  
–  les zvláštního určení

Střední les  listnatých dřevin na živném stanovišti 1H, 2H, 1B,  2B,1D, 2D, 1W, 2W,  
1V, 2V, 1O, 2O, 1S, 2S

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa

SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny

1H, 2H, 1B,  2B,1D, 
2D, 1W, 2W, 1V, 2V, 
1O, 2O, 1S, 2S

JS, LP, HB (min. 50) DB, LP, HB, BK, LP, JV, JL, JS, BRK, BB, TR (max.50) BR, OLL, OS 

A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ 

Střední les listnatých dřevin Střední les listnatých dřevin v převodu, hlavní porost 
ve věku do 60 let, generativní či kombinovaný  
původ

Střední les listnatých dřevin v převodu, hlavní 
porost ve věku nad 60 let, vegetativní  
či kombinovaný původ

Základní rozhodnutí

Etáž Obmýtí Obnovní 
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Hlavní výmladková 30 10 Výmladková 30 10 Hlavní 80 30

Výstavková 75 (alt. 90) 30 (alt. 60) Hlavní – výstavková 60 (alt. 
75)

60 (alt. 90)  

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob

Etáž Etáž Etáž

Hlavní výmladková P Hlavní výstavková V Hlavní P

Výstavková V Výmladková P

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Hospodaření ve tvaru středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity s těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
výmladného původu s obmýtím 30 let a výstavková 
etáž převážně generativního původu je tvořena 
dvěma patry s obnovním zásahem ve věku 60 a 90 
let, v případě převahy tvrdých listnáčů je možné 
třetí patro s konečným obnovním zásahem ve věku 
120 let, podpora bohaté porostní směsi, podpora 
jedinců DB, zvyšování zastoupení DB výchovou.  

Převod plně vitálních mladých listnatých  porostů 
na tvar středního lesa za účelem podpory biodiver
zity a těžištěm kvalitativní produkce na záměrně 
pěstovaných výstavcích a  lepším využitím celého 
porostního prostoru. Hlavní etáž je  generativního 
nebo kombinovanáho původu z původního porostu. 
Prosvětlením hlavní etáže jedním zásahem vytvoříme 
podružnou etáž smíšeného původu s obmýtím 30 
let s ponecháním budoucích výstavků pro tvar plně 
hodnotného, bohatě strukturovaného středního lesa, 
podpora bohaté porostní směsi, podpora jedinců DB, 
zvyšování zastoupení DB výchovou.  

Převod listnatých porostů smíšeného původu 
(nepravých kmenovin) na tvar středního lesa 
za účelem podpory biodiverzity a těžištěm kvalita
tivní produkce na záměrně pěstovaných výstavcích. 
Hlavní etáž je smíšeného původu s obmýtím 80 let 
a jejím prosvětlováním vzniká nová etáž smíšeného 
původu, z níž bude možné po stanoveném ob
mýtí 30 let ponechat dostatečný počet budoucích 
výstavků (cca 100 ks), podpora bohaté porostní 
směsi, podpora jedinců DB, zvyšování zastoupení 
DB výchovou. 

Způsob obnovy a obnovní postup

Hlavní výmladková etáž je tvořena bohatou po
rostní směsí s obmýtím 30 let, obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 ks 
budoucích výstavků základních dřevin genera
tivního původu, ve výstavkové etáži provést jeden 
zásah ve věku 60 let s redukcí na cca 40 % a druhý 
ve věku 90 let s ponecháním 5 ks výstavků na dožití.  
U porostů s převahou JS a JL provést ve výstavkové 
etáži 3 zásahy v intervalu 30 let a konečným ob
mýtím 120 let, tomu upravit počty ponechávaných 
jedinců. Vyhledávání DB a zvyšování jeho podílu.

Hlavní etáž generativního nebo kombinovaného 
původu je radikálně rozvolněna ve věku 31–60 let 
s ponecháním cca 100 ks základních dřevin, další zá
sah po 30 letech s ponecháním cca 30–50 výstavků 
a zásahem v nově vytvořené podružné etáži kombino
vaného původu s opětovným ponecháním cca 100 ks 
výstavků, dále hospodaření ve tvaru středního lesa. 
U porostů s převahou JS a JL provést ve výstavkové 
etáži 3 zásahy v intervalu 30 let a konečným obmýtím 
120 let, tomu upravit počty ponechávaných jedinců. 
Vyhledávání DB a zvyšování jeho podílu.

Hlavní etáž smíšeného původu je postupně 
rozvolňována ve věku od 61 let  s cílovým 
ponecháním 30–50 ks výstavků  do ukončení 
převodu ve věku 90–100 let, v té době je vytvořena 
podružná etáž smíšeného původu o věku 30 let, 
v ní je současně provedena obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 
výstavků, dále hospodaření ve tvaru středního lesa.
Vyhledávání DB a zvyšování jeho podílu.

Péče o nálety, nárosty a kultury

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, LP, JL

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, LP, JL

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr 
obrostlíků a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozi
tivní druhový výběr ve prospěch DB, JS, BRK, TR, 
LP, JL

Výchova porostů

V intervalu 30 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

V intervalu 30 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů.

Postupné prosvětlování v intervalu 3–5 let, nega
tivní výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých 
korun výstavků. Tvorba a udržování složitější pros
torové struktury porostů. 

Opatření ochrany lesa 

U nadějných jedinců v náletech a nárostech semenného i výmladného původu mechanická ochrana. Dodržení normovaného stavu zvěře. 

Provádění nahodilých těžeb

Dle předmětu a cíle ochrany stanovit požadavky na ponechávání hmoty k zetlení. Jinak bez omezení.

Doporučené technologie

U porostního typu A a B při nahodilé těžbě metoda sortimentní s druhováním dříví na místě nebo alespoň krácením na výřezy o délce max. 8 m s použitím JMP, 
traktoru a koně. Klest odstraňovat z těžené plochy.
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Příloha 3

Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice Kategorie lesa Cílový hospodářský soubor Soubory lesních typů

3 31c, 32d   
– les zvláštního určení

DB/JS střední les na lužním stanovišti 1L, 2L, 1U, 3U

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa

SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny

1L, 2L, 1U DB(30–60), JS (30–60) DB, LP, HB, LP, JV, JL, BRK, BB, OLL,  OS, VR (do 40) TP, JS, JSÚ

A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ 

DB/JS – střední les DB/JS střední les v převodu, hlavní porost ve věku 
do 60 let, generativní či kombinovaný původ

DB/JS střední les v převodu, hlavní porost ve věku 
nad 60 let, vegetativní či kombinovaný původ

Základní rozhodnutí

Etáž Obmýtí Obnovní 
doba

Etáž Obmýtí Obnovní 
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Hlavní výmladková 40 10 Výmladková 40 10 Hlavní 80 40

Výstavková 100 (alt 120) 40 (alt. 80) Hlavní – výstavková 80 
(alt.100)

80 (alt.100)  

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob

Etáž Etáž Etáž

Hlavní výmladková P Hlavní výstavková V Hlavní P

Výstavková V Výmladková P

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Hospodaření ve tvaru středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity s těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
výmladného původu s obmýtím 40 let, výstavková 
etáž převážně generativního původu je tvořena 
dvěma patry s obnovním zásahem ve věku 80 a 120 
let, podpora bohaté porostní směsi.  V alternativě je 
možné pracovat se třemi patry výstavků s obnovním 
zásahem ve věku  80, 120  a 160 let. 

 Převod plně vitálních mladých porostů DB/JS se za
stoupením dalších list. dřevin na tvar středního lesa 
za účelem podpory biodiverzity a těžištěm kvalita
tivní produkce na záměrně pěstovaných výstavcích a  
lepším využitím celého porostního prostoru. Hlavní 
etáž je generativního původu z původního porostu. 
Prosvětlením hlavní etáže jedním zásahem vytvoříme 
podružnou etáž smíšeného původu s obmýtím 40 
let s ponecháním budoucích výstavků pro tvar plně 
hodnotného bohatě strukturovaného středního lesa, 
podpora bohaté porostní směsi.   

Převod porostů DB/JS smíšeného původu (ne
pravých kmenovin) se zastoupením dalších list
natých dřevin na tvar středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity a těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
smíšeného původu s obmýtím 80 let a postupným 
prosvětlováním vytváříme novou etáž smíšeného 
původu, z níž bude možné po stanoveném ob
mýtí 40 let ponechat dostatečný počet budoucích 
výstavků (100–150 ks), podpora bohaté porostní 
směsi.  

Způsob obnovy a obnovní postup

Hlavní výmladková etáž je tvořena bohatou po
rostní směsí s obmýtím 40 let, obnova podrost
ním způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 
100 ks budoucích výstavků zejm. DB a JS genera
tivního původu, ve výstavkové etáži provést jeden 
zásah ve věku 80 let s redukcí na cca 40 % a druhý 
domýtný ve věku 120 let. Při třech etážích  respek
tujeme procentické zastoupení výstavkových  tříd 
65 –25–10, po posledním zásahu v obou případech 
ponecháváme do 5 ks výstavků na dožití.  

Hlavní etáž generativního původu je radikálně 
rozvolněna ve věku 40–60 let s ponecháním cca 
100 zejm. DB, JS se zastoupením ostatních dřevin, 
další zásah po 40 letech s ponecháním cca 30–50 
výstavků a zásahem v nově vytvořené podružné etáži 
kombinovaného původu s opětovným ponecháním 
cca 100 ks výstavků, dále hospodaření ve tvaru 
středního lesa.

Hlavní etáž smíšeného původu je postupně 
rozvolňována ve věku od 80–100 let  s cílovým 
ponecháním 30–50 ks zejm. DB, JS  do ukončení 
převodu ve věku 120 let, v té době je vytvořena 
podružná etáž smíšeného původu o věku 40 let, 
v ní je současně provedena obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 
výstavků, dále hospodaření ve tvaru středního lesa.

Péče o nálety, nárosty a kultury

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr 
obrostlíků a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozi
tivní druhový výběr ve prospěch DB, JS, BRK, LP, JL

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK, LP, JL

1x pročistka, 1x prořezávka,  negativní výběr 
obrostlíků a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozi
tivní druhový výběr ve prospěch DB, JS, BRK, LP, JL

Výchova porostů

V intervalu 40 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

V intervalu 40 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

Postupné prosvětlování v intervalu 3–5 let, nega
tivní výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých ko
run dubů. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

Opatření ochrany lesa 

U nadějných jedinců v náletech a nárostech semenného i výmladného původu mechanická ochrana. Dodržení normovaného stavu zvěře. 

Provádění nahodilých těžeb

Dle předmětu a cíle ochrany stanovit požadavky na ponechávání hmoty k zetlení. Jinak bez omezení.

Doporučené technologie

U porostního typu A a B při nahodilé těžbě metoda sortimentní s druhováním dříví na místě nebo alespoň krácením na výřezy o délce max. 8 m s použitím JMP, 
traktoru a koně.  Klest odstraňovat z těžené plochy.
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Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice Kategorie lesa Cílový hospodářský soubor Soubory lesních typů

4 31c, 32d  
– les zvláštního určení

Střední les  listnatých dřevin  na lužním stanovišti 1L, 2L, 1U, 3U

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa

SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny

1L, 2L, 1U JS, LP, TP, OLL  (min. 50) DB, LP, HB, LP, JV, JL, JS, BRK, BB, OLL,  OS, VR (max 50) TP, JS, JSÚ

A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ 

Střední les listnaté směsi Střední les listnaté směsi v převodu, hlavní porost 
ve věku do 60 let, generativní nebo kombinovaný 
původ

Střední les listnaté směsi v převodu, hlavní porost 
ve věku nad 60 let, vegetativní či kombinovaný 
původ

Základní rozhodnutí

Etáž Obmýtí Obnovní 
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Etáž Obmýtí Obnovní  
doba

Hlavní výmladková 30 10 Výmladková 30 10 Hlavní 80 30

Výstavková 100 (alt 120) 40 (alt. 80) Hlavní – výstavková 80 (alt.100) 80 (alt.100)  

Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob

Etáž Etáž Etáž

Hlavní výmladková P Hlavní výstavková V Hlavní P

Výstavková V Výmladková P

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Hospodaření ve tvaru středního lesa za účelem pod
pory biodiverzity s těžištěm kvalitativní produkce 
na záměrně pěstovaných výstavcích. Hlavní etáž je 
výmladného původu s obmýtím 30 let a výstav ková 
etáž převážně generativního původu je tvořena 
dvěma patry s obnovním zásahem ve věku 60 a 90 
let, v případě převahy tvrdých listnáčů je možné 
třetí patro s konečným obnovním zásahem ve věku 
120 let. Podpora bohaté porostní směsi, podpora 
jedinců DB, zvyšování zastoupení DB výchovou.

Převod plně vitálních mladých listnatých  porostů 
na tvar středního lesa za účelem podpory biodiver
zity a těžištěm kvalitativní produkce na záměrně 
pěstovaných výstavcích a  lepším využitím celého 
porostního prostoru. Hlavní etáž je  generativního 
původu z původního porostu. Prosvětlením hlavní 
etáže jedním zásahem vytvoříme podružnou etáž 
smíšeného původu s obmýtím 30 let s ponecháním 
budoucích výstavků pro tvar plně hodnotného 
bohatě strukturovaného středního lesa, podpora bo
haté porostní směsi, podpora jedinců DB, zvyšování 
zastoupení DB výchovou.   

Převod listnatých porostů smíšeného původu 
(nepravých kmenovin) na tvar středního lesa 
za účelem podpory biodiverzity a těžištěm kvalita
tivní produkce na záměrně pěstovaných výstavcích.  
Hlavní etáž je smíšeného původu s obmýtím 80 let 
a jejím prosvětlováním vzniká nová etáž smíšeného 
původu z níž bude možné po stanoveném ob
mýtí 30 let ponechat dostatečný počet budoucích 
výstavků (cca 100 ks), podpora bohaté porostní 
směsi, podpora jedinců DB, zvyšování zastoupení 
DB výchovou.   

Způsob obnovy a obnovní postup

Hlavní výmladková etáž je tvořena bohatou po
rostní směsí s obmýtím 30 let, obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 ks 
budoucích výstavků základních dřevin genera
tivního původu, ve výstavkové etáži provést jeden 
zásah ve věku 60 let s redukcí na cca 40 % a druhý 
ve věku 90 let s ponecháním 5 ks výstavků na dožití.  
U porostů s převahou JS a JL provést ve výstavkové 
etáži tři zásahy v intervalu 30 let a konečným ob
mýtím 120 let, tomu upravit počty ponechávaných 
jedinců. Vyhledávání DB a zvyšování jeho podílu.

Hlavní etáž generativního původu je radikálně 
rozvolněna ve věku 30–50 let s ponecháním cca 
100 ks základních dřevin, další zásah po 30 letech 
s ponecháním cca 30–50 výstavků a zásahem v nově 
vytvořené podružné etáži kombinovaného původu 
s ponecháním cca 100 ks výstavků, dále hospodaření 
ve tvaru středního lesa. U porostů s převahou JS a JL 
provést ve výstavkové etáži tři zásahy v intervalu 30 
let a konečným obmýtím 120 let, tomu upravit počty 
ponechávaných jedinců. Vyhledávání DB a zvyšování 
jeho podílu.

Hlavní etáž smíšeného původu je postupně 
rozvolňována ve věku od 60 let  s cílovým 
ponecháním 30–50 ks výstavků  do ukončení 
převodu ve věku 90–100 let, v té době je vytvořena 
podružná etáž smíšeného původu o věku 30 let, 
v ní je současně provedena obnova podrostním 
způsobem na jeden zásah s ponecháním cca 100 
výstavků, dále hospodaření ve tvaru středního lesa.
Vyhledávání DB a zvyšování jeho podílu.

Péče o nálety, nárosty a kultury

1x pročistka, 1 x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK,  LP, JL

1x pročistka, 1 x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK,  LP, JL

1x pročistka, 1 x prořezávka,  negativní výběr obrostlíků 
a předrostlíků v nadúrovni a úrovni. Pozitivní druhový 
výběr ve prospěch DB, JS, BRK,  LP, JL

Výchova porostů

V intervalu 30 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

V intervalu 30 let při zásahu v hlavní etáži negativní 
výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých korun 
výstavků. Tvorba a udržování složitější prostorové 
struktury porostů. 

Postupné prosvětlování v intervalu 3–5 let, nega
tivní výběr s cílem tvorby pravidelných a velkých 
korun výstavků. Tvorba a udržování složitější pros
torové struktury porostů. 

Opatření ochrany lesa 

U nadějných jedinců v náletech a nárostech semenného i výmladného původu mechanická ochrana. Dodržení normovaného stavu zvěře. 

Provádění nahodilých těžeb

Dle předmětu a cíle ochrany stanovit požadavky na ponechávání hmoty k zetlení. Jinak bez omezení.

Doporučené technologie

U porostního typu A a B při nahodilé těžbě metoda sortimentní s druhováním dříví na místě nebo alespoň krácením na výřezy o délce max. 8 m s použitím JMP, 
traktoru a koně.  Klest odstraňovat z těžené plochy.


