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Obnova lesa po kalamitách - problematika 

• Výsadba cílových dřevin 

 - ekologické problémy 

 - ekonomická náročnost 

 - nízká kvalita budoucích porostů 

 - stejnověké porosty 

 

• Využívání dřevin přípravných 

 - biologická východiska 

 - lesnický konzervatismus 

 - úzký výklad legislativy      

     (cílová dřevina vyhl. 83/96 Sb.) 

 



Oblasti šetření – přípravné porosty 

a) Starší porosty 

Severní Morava – PLO 29 

 - produkce + vliv na půdu 

 

b) Mladší porosty 

Drahanská vrchovina – PLO 
30 (ŠLP Křtiny) 

 - růst v iniciálním stádiu + 
nákladovost 

 



Ostravsko – PLO 29:  

- rozpad smrku před cca 20    

    lety 

- živná stanoviště, 3. lvs, 
hlinité půd 

- restituce, předávaní lesa 
novým vlastníkům 

- pestrá mozaika obnoveních 
postupů; 

 

• Porosty různé dřevinné 
skladby: 

     a) smrk 

     b) buk 

 - sukcesní plochy: 

      c) bříza 

      d) osika  

      e) směs 
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SM – chřadne, pokles AVB (32 – 30), význam příměsi 
BK – intenzivní  management,  vliv okolních porostů  

BR – nízký zápoj, řídká obnova, AVB nad tabulkovou  
OS – plně zapojený porost  



ŠLP Křtiny (PLO 30) 

• výsadba SM+BK 

• síje BR  

• samovývoj 

 

 

 

• 2010 – větrná kalamita, 

• Původní - smrkový porost na SLT 3S 

 



Stav obnovy (2010 – 2015) 

Parametry 
obnovy 

Rok 
šetření 

Síje Výsadba 

BR SM BK 

Hustota 
(ks/ha) 

2010 0 1 570 6 200 

2015 44 700 1 400 2 300 

Výška nadzemní 
části (cm±SD) 

2010 0 36 – 50* 36 – 50* 

2015 218 (84) 109 (30) 45 (22) 

SM – odrůstá, ale chřadne 
BK – nepřirůstá (zvěř, sucho) a pokles početnosti 
BR – porost  je  biologicky „zajištěn“ 



 

Nepřirůstavý buk 

Prosychající smrk 



 



Nákladovost variant (2010 – 2015):  



Závěr a doporučení - přípravné porosty:  

• první krok k obnově lesa po nepůvodních 
porostech; 

• nabízí celou škálu postupů (časové i prostorové 
diferenciace) k tvorbě smíšených porostů; 

• předností je nízká nákladovost jejich obnovy a 
současně zajímavý ekonomický profit; 

• nepřehlédnutelné jsou environmetální dopady. 

 

 



Děkuji za pozornost 


