
 
 
 
 
 

P Ř Í L O H Y 



Příloha č. 1 
 
Doporučená opatření k zachování populací druhů ptáků, které jsou předměty ochrany 
Ptačí oblasti Jeseníky, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu 
 
Ptačí oblast (PO) Jeseníky byla vymezena nařízením vlády č. 599/2004 Sb. ze dne 27. října 
2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a 
chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova 
ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném areálu 
rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ptáků ve stavu příznivém 
z hlediska jejich ochrany. 
 
1. Odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče 
 

Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování 
populací jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) v příznivém stavu 
v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních 
biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých plochách a dále 
upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO. 

 
 
1.1. Předmět ochrany 
Předmětem ochrany PO jsou dva ptačí druhy přílohy I směrnice č. 209/147/EC o ptácích. 
Následující podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. 
V kapitole 1.2. jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO 
z hlediska jejich ochrany. Kapitola 2.2. pak shrnuje požadavky k zajištění ochrany těchto 
druhů. 
 
1.1.1. jeřábek lesní (Bonasa bonasia)  
Jeřábek lesní je stálý druh, který přeletuje jen na vzdálenost několika set metrů, mimo 
hnízdní období zalétá za potravou výjimečně i na vzdálenost několika kilometrů.  
Jeho biotopem jsou dobře strukturované jehličnaté, smíšené i listnaté lesy s bohatým 
podrostem ve vyšších a středních polohách. Preferuje věkově rozrůzněné druhově pestré 
porosty s bohatým keřovým i bylinným patrem se světlinami, zarůstajícími pasekami a 
lesními cestami a břehovými porosty drobných vodotečí. Je to velmi nenápadný druh, který 
snadno unikne pozornosti, protože se pohybuje převážně v hustém porostu po zemi. 
Sameček se od samičky téměř neliší a díky svému zbarvení snadno splyne s okolím. Při 
vyplašení prudce vyletuje.  
Hnízdí v dubnu a v květnu. Do travou, listím a pery vystlané jamky na zemi, většinou u paty 
stromu, v hustém křoví nebo v podrostu v lese samička klade 8–12 vajíček. Zahřívá je pouze 
samice po dobu asi 25 dní, a když hnízdo opouští, zakrývá je listím. Mláďata velmi rychle 
rostou, po dvou týdnech jsou již vzletná a v měsíci již zcela samostatná.  
V létě se živí hmyzem a jinými drobnými živočichy, listy, bobulemi a plody. Na podzim tvoří 
většinu potravy různé bobule a semena, bukvice nebo i malé žaludy. V zimě a na jaře v 
potravě převažují pupeny a jehnědy břízy, olše a dalších listnáčů, pupeny vřesu, bobule, ale i 
jedlové jehličí, případně lístky travin.  
 
1.1.2. chřástal polní (Crex crex) 
Chřástal polní je tažný druh. Do České republiky se vrací ze svých zimovišť v rovníkové a 
jižní Africe na konci dubna až v květnu. Ihned po obsazení vhodných hnízdních lokalit se 
samci začínají ozývat a vytrvale volají svým typickým hlasem především v noci a navečer. 
Jelikož žijí velmi skrytě, jejich volání je prakticky jediná možnost, jak lze jejich výskyt zjistit. 
Chřástalí volání obvykle ustává v průběhu července, v srpnu dospělí ptáci pelichají a dva 
týdny nejsou schopni letu, od konce srpna do října se ptáci vracejí na zimoviště. Druh je 
zranitelný po celou dobu své přítomnosti na hnízdišti. 



Hnízdní biotop druhu v našich podmínkách představuje bylinná vegetace, jejíž výška by měla 
optimálně přesahovat 20 cm a současně by neměla být příliš hustá, aby se v ní mohl bez 
obtíží pohybovat. Z tohoto důvodu chřástalovi polnímu nejvíce vyhovují každoročně kosené 
kulturní louky (ale i nepravidelně obdělávané a dlouhodobě nekosené, pokud nejsou příliš 
husté). Kromě travních porostů obsazuje řídce i polní kultury, zejména pak jeteliště. Dalším 
důležitým faktorem je přítomnost mokřin a pramenišť. Vyhledávaným prostředím jsou 
prameništní louky s rozptýlenými keřovými vrbami, ze kterých v noci samci s oblibou volají. 
Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh. Samec po obsazení teritoria láká svým voláním 
samici, tráví s ní však pouze 7–10 dní. Po snesení prvních vajec samec samici opouští a 
přelétá na jinou, často i velmi vzdálenou lokalitu. Samice hnízdí obvykle dvakrát ročně, 
zejména v nižších polohách. Ve vyšších polohách, kde k hnízdění dochází později, umožňují 
klimatické podmínky v některých letech pouze jediné hnízdění. V případě brzkého zničení 
hnízda následuje náhradní snůška. Samice snáší 7–12 vajec, na kterých sedí 16–19 dní a 
následující dva týdny vodí mláďata. Ve stáří 34–38 dní jsou mláďata vzletná. 

V potravě druhu převažuje drobný hmyz a jeho larvy, měkkýši a pavoukovci, v malé míře 
se živí i zelenými částmi rostlin, případně semeny.  
 
1.2. Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany 
 

Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů a naplnění jejich 
biologických nároků. Svým členěním kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává 
popis obecných nároků jednotlivých druhů.  
 
 
1.2.1. jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 
Vzhledem k jeho velmi skrytému způsobu života je často obtížné jej v terénu zjistit. 
Současná populace jeřábka lesního v PO je odhadována na 100 párů a zdá se stabilní. 
Jeřábek obsazuje celoročně všechny lesní porosty, přednostně členité porosty s bohatým 
křovinným listnatým patrem a ekotony různých vývojových typů lesa, často v souběhu se 
skalními útvary zapojenými v těchto porostech. Mnohdy vystupuje až na hranici lesa. Na 
základě aktuálně zjištěných dat z monitoringu a porovnání s biotopy, ve kterých se tento druh 
vyskytuje, lze konstatovat, že minimálně na třetině území PO jsou potravní i hnízdní biotopy 
v uspokojivé kvalitě a mohou být jeřábkem osídleny. Limitujícím faktorem pro kvalitu biotopů 
jeřábka je způsob lesnického hospodaření (vhodný je podrostní způsob hospodaření a 
dostatek pionýrských druhů dřevin - bříza, olše, vrba, líska, jeřáb). Vzhledem k tomu, že 
lesnická činnost na území PO čím dál tím více využívá těchto pro jeřábka vhodných způsobů 
hospodaření, lze předpokládat, že plocha kvalitních hnízdních i potravních biotopů pro 
jeřábka bude do budoucna na území ptačí oblasti narůstat. Vhodná potravní a na ně 
navazující hnízdní stanoviště jsou nerovnoměrně rozmístěna po území ptačí oblasti.  
Lokality s pravidelným výskytem (jádrové lokality) jsou např. Skalní potok – Bílý potok, 
Šumný potok, Videlské sedlo, masív Mravenečníku, údolí Merty, Klepáčského potoka, 
Hučivé i Divoké Desné. 
 
1.2.2. chřástal polní (Crex crex) 
Počet volajících samců chřástala v PO je s meziročním kolísáním odhadován na 60–100 
ptáků. Ačkoli dochází k těmto sezonním výkyvům, dlouhodobě lze populaci zhodnotit jako 
stabilní. 
Ve srovnání s rozsahem lesa představuje zemědělsky obhospodařované území v PO 
Jeseníky jen malou část při okrajích a v nejnižších polohách ptačí oblasti. Chřástal obsazuje 
především extenzivně obhospodařované vlhké a mezofilní nivy a svahové louky s prameništi, 
částečně pastviny v podhůří a v okrajových částech PO. Stav jeho pravidelně využívaných 
hnízdních i potravních stanovišť lze díky částečně upravovanému hospodaření označit jako 
uspokojivý pro stavy při dolní hranici odhadů. Pro udržení populace chřástala při horní 
hranici odhadů by bylo potřeba zajistit větší rozlohu kvalitních hnízdních/potravních biotopů 
(větším využitím příslušného agroenvi programu, dodržením vhodné technologie a termínu 
seče, atd.)  



K jádrovým oblastem s pravidelným výskytem chřástala patří například oblast Rejvízu – 
Horního Údolí - Vrbna, Nové Vsi – Malé Morávky, Sobotínska a Přemyslovského sedla.  
 
1.3. Optimální způsoby využívání ptačí oblasti 
 
1.3.1. Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů 
Optimální fungování PO je závislé především na zvolení vhodného způsobu hospodaření 
v daných biotopech vedoucím ke zlepšení stavu těchto biotopů. V PO Jeseníky se jedná o 
lesní biotopy pro jeřábka lesního a luční biotopy pro chřástala polního.  
Vhodnými způsoby lesnického hospodaření vedoucími k zachování a postupnému 
zlepšování kvality biotopů jeřábka je myšleno především maloplošné hospodaření, využívání 
přirozené obnovy, podpora podrostního hospodaření, vnášení původních listnatých druhů 
dřevin a podpora jejich přirozené obnovy (zejména bříza, vrba, jeřáb, líska), ochrana 
ekotonálních biotopů, podpora keřového patra, podpora druhové diverzity a věkové 
diferenciace porostů i ponechávání částí lesa na dožití k přirozenému rozpadu (stojící i ležící 
odumírající dřevo). 
Optimální způsob hospodaření v lučních biotopech by měl být charakterizován pravidelnou 
údržbou zamezující mimo jiné nadměrnému zarůstání prostředí s vhodným načasováním 
seče (po 15.8.), nepoužíváním chemie a v případě podmáčených lučních porostů 
s prameništi neodvodňováním takových biotopů. Pro existenci populace je optimální 
zachovat stávající rozlohy travních porostů. 
Ke vhodným způsobům využívání PO, které se přímo i nepřímo podepisují na rozsahu a 
kvalitě biotopů, patří také „kontrolovaný“ rozvoj zástavby v blízkosti lokalit s pravidelným 
výskytem předmětů ochrany ptačí oblasti. 

 
1.3.2. Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou 

předmětem ochrany PO 
Pro jeřábka lesního je důležitá především regulace lesnické činnosti v lokalitách s aktuálním 
výskytem z důvodu možného rušení v době hnízdění (jarní období), zamezení použití 
insekticidů a herbicidů, především v oblastech s pravidelným výskytem a regulace 
nadměrných stavů divokých prasat (umisťování vnadišť) a predátorů v PO. Z hlediska rušení, 
a to jak v hnízdním období, tak v období strádání (zima) by bylo vhodné směrování 
sportovně rekreačních aktivit mimo místa soustředěného výskytu druhu. 
Pro chřástala polního je podstatné zajištění vhodného způsobu (ne od kraje ke středu, ne 
více sekaček najednou) a termínu (po 15. srpnu) seče aktuálně obsazených lokalit. 
Z hlediska rušení je důležitá také regulace a usměrnění sportovně rekreačních aktivit 
v hnízdním období. Vhodná je rovněž regulace nadměrných stavů divokých prasat a 
predátorů. 

 
1.4. Aktuální stav využívání území ptačí oblasti 
 
1.4.1. Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů 
Z pohledu jeřábka lesního jako typického lesního druhu lze konstatovat, že v posledních 
letech dochází ke zlepšení stavu lesních biotopů. Více je využívána přirozená obnova a 
podrostní způsob hospodaření, dochází ke zvyšování podílu původních listnatých dřevin, 
včetně přípravných (JR, BR, VR) a větší rozrůzněnosti prostorové struktury lesa, v čemž je 
však nutné i nadále pokračovat. Lokálně přetrvává problém s nadměrným stavem jelení 
zvěře, která se nemalou měrou podepisuje na kvalitě biotopů. Také čím dál častější 
využívání harvestorové technologie při těžbě v lokalitách s výskytem druhu vede k narušení 
biotopů a při „non-stop“ provozu představuje rušivý prvek v dané lokalitě. Vhodné způsoby 
hospodaření vedoucí ke zkvalitnění biotopů jsou průběžně zakomponovány do plánů péče 
(MZCHÚ, CHKO) a do LHP.  
Agroenvironmentální programy podporující využívání zemědělské půdy v souladu 
s ochranou chřástala polního jsou využívány jen částečně (pro chřástala cca 1300ha, což 
představuje přibližně 50% rozlohy jádrových území). Často je dávána přednost 
„výhodnějším“ dotačním titulů (zaměřeným na jiné cíle), čímž dochází velmi často ke snížení 



kvality biotopu. Vlivem postupující sukcese a změny využití lučních porostů (pastva) či v 
důsledku záboru půdy pro výstavbu lokálně dochází k úbytku vhodných biotopů. 

 
 
1.4.2. Aktuální stav využívání PO – činnosti s přímým vlivem na jedince druhů, jež 

jsou předmětem ochrany PO 
Z hlediska lesnického hospodaření je problematické rušení jeřábků lesních zejména 
v hnízdním období vyvolané  jak nevhodně načasovanou lesnickou činností (provádění těžeb 
v hnízdním období), tak zpřístupňováním klidových oblastí výstavbou nových lesních cest. 
Problémem pro oba druhy jsou také nadpočetné stavy přirozených predátorů (kuna, liška, 
prase) v oblasti.  
V některých lokalitách dochází k sečení lučních porostů v pro chřástala polního nevhodném 
termínu a nevhodným způsobem.  
Dochází či je plánována výstavba nových areálů s navazující celoroční činností a okolní 
infrastrukturou (nové turistické stezky a cyklostezky atd.) 
Dochází k nárůstu zájmu o konání různých sportovně-rekreačních akcí většího rozsahu 
v hnízdním období v PO, je také zaznamenáván nárůst individuálních aktivit (čtyřkolky 
apod.).  

 
1.5. Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných opatření 
 
Následující tabulka podává přehled a základní charakteristiku činností, aktivit a jevů na 
území PO, které mají či by v dohledné době mohly mít negativní vliv na druhy, jež jsou 
předmětem ochrany PO. 
 
Činnost, jev, aktivita Ovlivněný druh Časová 

specifikace 
Prostorová 
specifikace 

Významno
st  

1.5.1. Nevhodné způsoby 
lesnického  hospodaření 

jeřábek lesní celoročně celoplošně v 
lesích 

vysoce 
významný – 
kritický 
faktor 

1.5.2. Nadpočetné stavy 
jelení zvěře, černé zvěře 
a predátorů 

jeřábek lesní 
chřástal polní 

celoročně celoplošně v 
PO 

významný 
faktor 

1.5.3. Rušení sportovně 
rekreačními aktivitami 

jeřábek lesní, 
chřástal polní 

celoročně (s 
důrazem na 
hnízdní 
období) 

celoplošně v 
PO 

vysoce 
významný 
faktor 

1.5.4. Nevhodný termín a 
technologie sečení 
lučních porostů 
 

chřástal polní V - VII lokálně (louky 
v PO) 

vysoce 
významný – 
kritický 
faktor 

1.5.5. Úbytek lučních 
porostů 

chřástal polní celoročně lokálně vysoce 
významný 
faktor 

1.5.6. Rozvoj nové 
zástavby, realizace 
rozsáhlých investičních 
záměrů 

chřástal polní, 
jeřábek lesní 

celoročně celoplošně v 
PO 

vysoce 
významný 
faktor 

 
1.5.1. Nevhodné způsoby lesnického hospodaření  
Nevhodné lesnické hospodaření v některých lokalitách PO se podepisuje na kvalitě lesních 
biotopů vhodných pro jeřábka lesního. Spočívá především v holosečném způsobu mýtní 
těžby, využívání těžké techniky, používání chemických látek (zejména při ochraně lesa) a 
potlačování pionýrských druhů dřevin. Také neregulovaná těžba v jarním období může mít 
významný negativní vliv na populaci jeřábka lesního v  jádrových oblastech výskytu. 
 



1.5.2. Nadpočetné stavy jelení zvěře, černé zvěře a predátorů 
Vyšší stavy jelení zvěře mají za následek ovlivňování kvality lesních biotopů (přirozené 
zmlazení, druhová skladba) vhodných pro jeřábka lesního. Nadpočetné stavy divokých prasat 
se negativně podepisují na ptačích druzích hnízdících na zemi (oba předměty ochrany PO). 
Kvůli mysliveckým způsobům hospodaření (vnadiště, krmeliště) se dnes tato zvěř celoročně 
zdržuje i ve vyšších horských polohách. Dlouhodobý nárůst populace šelem (liška, kuna) má 
za následek zvýšené riziko predace pro ptačí druhy hnízdící a pohybující se na zemi. 
 
1.5.3. Rušení sportovně rekreačními aktivitami 
V poslední době je zaznamenáván čím dál větší zájem o konání různých sportovně-
rekreačních aktivit na území PO. Jedná se především o aktivity tohoto typu: závody různě 
velkého rozsahu – orientační běh, cyklo, hromadné turistické akce, survivalové a outdoorové 
aktivity především v zimním období (skialpinismus, snowboarding i běžecké lyžování mimo 
vyznačené trasy), s rozvojem lanových drah spojený nárůst pěší, ale zejména cyklo turistiky. 
Nekoordinace a množství výše uvedených aktivit negativně ovlivňuje předměty ochrany 
především rušením v období rozmnožování a v období strádání – zima (jeřábek lesní), a to 
zejména v jádrových oblastech výskytu obou druhů. 
 
1.5.4.  Nevhodný termín a technologie sečení lučních porostů  
Kosení lučních porostů v období hnízdění (květen až polovina srpna) působí jako dočasná 
likvidace biotopu a přímá likvidace hnízdících jedinců a mláďat. Rizikem je obhospodařování 
luk spojené s posouváním agrotechnických lhůt směrem k dřívějším senosečím, sklizní 
rozsáhlých ploch v jednom termínu a se snížením druhové diverzity na těchto plochách. 
Jedná se zejména o použití moderní mechanizace, která umožňuje rychlejší kosení na 
velkých plochách v krátkém období. Problémem je kosení od okraje pozemků k jeho středu, 
při němž hrozí přímá likvidace snůšek a sedících samic či mláďat. Podle publikovaných 
výzkumů uhyne při tomto způsobu kosení až 60% přítomných mláďat. 
 
1.5.5. Úbytek lučních porostů 
Lokální úbytek lučních porostů je způsoben především přímým zalesňováním některých 
pozemků, přirozenými sukcesními procesy na neudržovaných lokalitách nebo změnou 
využívání luk (pro chřástala nevhodné pastviny). 
  
1.5.6. Rozvoj nové zástavby, realizace rozsáhlých investičních záměrů 
Přímým negativním vlivem, především na chřástala polního, může působit jakýkoliv další 
rozvoj stavební činnosti „na zelené louce“ v chřástalem obsazených lokalitách. Většinou se 
jedná o další rozšiřování stávající zástavby či přímo umísťování nových staveb do volné 
krajiny např. výstavba rekreačních a sportovních areálů či realizace jiných rozsáhlých 
investičních záměrů. Chřástal, ale i jeřábek jsou ohroženi nejen záborem vhodného biotopu, 
jeho fragmentací, zatížením širšího okolí při budování doprovodné infrastruktury, ale také 
nárůstem přímého vyrušování v důsledku samotné stavby nebo následného provozu. 
Příkladem může být plánovaná výstavba sportovního areálu v oblasti Rejvízu, záměry 
budování nových lanových drah s celoročním provozem, rozhleden apod.  
 
2. Plán opatření 
 
2.1. Dlouhodobý plán opatření 
Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a obnovu 
ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Navrhovaná 
doporučená opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon 
státní správy příslušných OOP na území PO. 
 
2.2. Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany  
Ke každé aktivitě z kapitoly 1.5. (činnosti, aktivity a jevy na území PO, které mají či by v 
dohledné době mohly mít negativní vliv na druhy, jež jsou předmětem ochrany PO) byla 
vypracována následující ochranná opatření. 
 



2.2.1. Lesní hospodaření zohledňující nároky druhu 
Pro druhy: jeřábek lesní 
Popis opatření: hospodaření v lesních porostech provádět se zvýšeným ohledem na 
zachování a zkvalitnění biotopu pro jeřábka lesního. 
V jádrových oblastech (viz kap. 2.4.) výskytu jeřábka v maximální možné míře vyloučit 
holosečné mýtní úmyslné těžby, preferovat maloplošné obnovní prvky, podrostní způsob 
hospodaření a maximální využití přirozené obnovy při obnově lesa. Nepotlačovat a 
případně i vnášet pionýrské druhy dřevin (bříza, olše, vrba, líska, jeřáb) zlepšující potravní 
nabídku pro jeřábka, a podporovat keřové patro poskytující potravu i úkryt (zejména borůvčí, 
apod.). V nejcennějších lesních partiích podporovat přirozenou sukcesi s ponecháním 
stojícího i ležícího odumřelého dřeva včetně ponechání části lesa na dožití k fyzickému 
rozpadu. Chránit ekotony na rozhraní les a bezlesí, dále podél cest. Pečlivě zvažovat 
všechny návrhy k řešení polomů, vývratů a usýchajících stromů v návaznosti na zásady 
ochrany lesa a maximálně omezit až vyloučit použití insekticidů. Kalamitní holiny obnovovat 
s využitím přípravných dřevin, vyloučit použití herbicidů. Těžební práce organizovat tak, aby 
v těchto územích nebyly prováděny v jarním období vodění mláďat a v noci. Preferovat lehčí 
mechanizaci, která nadměrně nepoškozuje půdu a vegetační pokryv.    
V lokalitách s občasným pozorováním jeřábka a v místech jeho potenciálního výskytu 
preferovat (po dohodě s vlastníky) lesní hospodaření zohledňující nároky tohoto druhu: 
nevyřezávat pionýrské druhy dřevin, podporovat olši, vrbu a břízu podél toků, ponechávat 
přirozenému vývoji proluky vzniklé v porostech, v prolámaných místech i na menších 
uměle vzniklých pasekách, v rozsáhlých homogenních mlazinách jehličnatých dřevin 
podpořit či uměle vnést alespoň jednotlivě či ve skupinkách listnáče, chránit ekotony na 
rozhraní les a bezlesí, dále podél cest. 
 
2.2.2. Regulace stavů zvěře 
Pro druhy: jeřábek lesní, chřástal polní 
Popis opatření: Ve spolupráci s orgány státní správy myslivosti, vlastníky pozemků a nájemci 
honiteb prosazovat snížení nadměrných stavů zvěře jelení, divokých prasat a predátorů 
těchto druhů (liška, kuna) a omezování přikrmování a vnadění zvěře v jádrových lokalitách 
předmětů ochrany. 
 
2.2.3. Vhodná regulace sportovně rekreačních aktivit 
Pro druhy: jeřábek lesní, chřástal polní 
Popis opatření: Aktivity s větším počtem účastníků primárně nasměrovat mimo jádrové 
oblasti výskytu obou předmětů ochrany PO. Komunikací a osvětou zajistit plánování 
rozsáhlejších akcí mimo hnízdní období případně alespoň mimo lokality výskytu, v zimním 
období usměrňovat akce mimo jádrová území. Směrovat případné vyznačování nových 
turistických, lyžařských a cykloturistických tras mimo lokality s pravidelným výskytem obou 
předmětů ochrany. Kontrolovat dodržování zákonných požadavků (především ve vazbě na 
základní ochranné podmínky ZCHÚ a ZCHD) a postihovat nedovolené aktivity s výrazným 
rušivým vlivem (např. jízda čtyřkolek mimo silnice a místní komunikace, cyklistické závody 
pořádané mimo silnice a místní komunikace v I. a II. zóně CHKO, snowboarding, 
skialpinismus provozovaný mimo cesty v NPR).   
 
 
2.2.4. Vhodné obhospodařování trvalých travních porostů 
Pro druhy: chřástal polní 
Popis opatření: Zajistit zařazení pozemků s výskytem chřástala polního (pozemky 
v jádrových oblastech) mezi pozemky s možností využití agroenviromentálního programu 
zaměřeného na ochranu tohoto druhu (vyloučení kosení a pastvy dobytka v hnízdním 
období) a zároveň osvětou motivovat dotčené hospodařící subjekty k zapojení se do 
programu. V jádrových oblastech, kde se provádí či bude provádět časnější kosení (před 15. 
8.) zajistit osvětu u hospodařících subjektů ve věci způsobu obhospodařování travních 
porostů, tj. z hlediska ochrany druhu vhodné kosit po menších plochách tak, aby mezi nimi 
stále zůstávaly určité plochy vhodných biotopů s vyšší vegetací pro únik chřástalů; kosit 
z centra kosené lokality k okrajům nebo postupovat v pruzích od jednoho konce lokality 



k druhému, ale nikdy od okrajů plochy do centra. Nezakládat trvalé pastviny na tradičních 
místech soustředěného výskytu, nezačínat pastvu na lokalitách v tom roce již chřástalem 
obsazených. Na pastvinách je vhodné oplocovat podmáčené plochy v okolí vodotečí a 
prameniště, po vyhnízdění druhu je však třeba zajistit jejich seč a odklizení travní hmoty. 
Vyloučit mulčování v lokalitách výskytu. 
 
2.2.5. Udržení rozlohy luk 
Pro druhy: chřástal polní 
Popis opatření: Pravidelným a řízeným obhospodařováním bránit sukcesi na lučních 
porostech s výskytem druhu. Nezastavovat, nezalesňovat a nadměrně rekreačně a 
sportovně nevyužívat  i potenciální lokality vhodné pro chřástala. Nezakládat trvalé pastviny 
na tradičních místech soustředěného výskytu. Neustálou komunikací vtáhnout hospodařící 
subjekty do ochrany cílového druhu (dotační tituly, finanční náhrady). 
 
2.2.6. Zohlednění nároků druhů při výstavbě a jiných záměrech se záborem půdy a při 
plánování investičních záměrů 
Pro druhy: chřástal polní, jeřábek lesní 
Popis opatření: Dle možností a platné legislativy usměrňovat záměry tohoto typu v lokalitách 
pravidelného hnízdění a směřovat do lokalit méně vhodných z hlediska předmětu ochrany. 
Pečlivě zvažovat jakékoliv stavební záměry na území PO s ohledem na zábor biotopu druhů 
předmětu ochrany, ale i na doprovodné rušivé činnosti spojené s provozem stavby. Místa 
s aktuálním i potenciálním výskytem obou druhů ponechávat v maximální možné míře 
nezastavěná a neměnit zde druhy pozemků a způsoby jejich využívání. U stávajících staveb 
a areálů vyhodnotit vliv jejich provozu na předměty ochrany PO a využít zjištěné skutečnosti 
při jednáních o případných dalších záměrech obdobného charakteru. Komunikací a osvětou 
v začátcích nových podnikatelských záměrů předcházet záměrům na realizaci staveb 
v cenných lokalitách ptačí oblasti. 
 
 
2.3. Opatření správního charakteru 
Při tvorbě LHP zohledňovat v maximální možné míře požadavky jeřábka lesního na ochranu 
biotopu.  
Již při projednávání návrhu zadání územních plánů zohledňovat požadavky druhů s ohledem 
na ochranu jejich biotopu (zábor vhodných biotopů i možné rušivé vlivy související s realizací 
záměrů).  
Nároky druhů předmětu ochrany zohledňovat při tvorbě plánů péče o MZCHÚ. 
Nároky druhů předmětu ochrany zohledňovat v rámci  rozhodnutí OOP dle ZOPK (např. dle 
§ 43, § 45e odst. 2,  § 56 ZOPK) či stanovisek OOP jako DOSS v rámci řízení dle jiných 
zákonů.   
Iniciovat u státní správy myslivosti snížení stavu zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb.  
   
2.4. Vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem 
 
chřástal polní: lokality s pravidelným výskytem chřástala polního (jádrové lokality výskytu) 
jsou vyznačeny na přiložené mapce PO (viz. Obr. 1). V těchto lokalitách by se měla seč 
provádět pouze jedenkrát ročně a to až po 15. srpnu. V rámci PO Jeseníky se jedná 
především o tyto lokality: Rejvíz – Horní a Dolní Údolí, Vrbno pod Pradědem, Malá Morávka 
– Dolní Moravice – Stará Ves, Nový Malín, Ostružná. 
 
jeřábek lesní: Lokality s pravidelným výskytem jeřábka lesního (jádrové lokality) jsou 
orientačně vyznačeny na přiložené mapce PO (viz. obr. 2). Kruhem vyznačené oblasti jsou 
místa, ze kterých je nejvíce údajů o pozorování jeřábků za poslední čtyři roky. V období let 
2010–2013 se jedná téměř o sto registrovaných pozorování jeřábka lesního na území PO. 
Jednotlivá pozorování se nacházejí i mimo kruhové vyznačení v mapě a lze předpokládat, že 
po podrobnějším monitoringu zde mohou být vyznačena další „jádrová území výskytu“. 
v těchto jádrových oblastech by se mělo hospodařit s ohledem na zásady uvedené v kap. 
2.2.1. Způsob péče uvedený v rámcových směrnicích péče o les v CHKO Jeseníky (viz 



příloha č. 2) v I. a II. zóně CHKO a ve výčtu plánovaných opatření v lesních porostech I. zóny 
mimo MZCHÚ (viz příloha č. 3) také odpovídá potřebám druhu. 
 
2.5. Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany, popř. významnými druhy, v území  
K zásadním konfliktům s jinými předměty ochrany (popř. významnými druhy) na území PO 
Jeseníky nedochází.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 1 Vymezení lokalit s pravidelným výskytem chřástala polního (Crex crex) 

 

 

 

 

 

 



Obr. 2 Vymezení lokalit s pravidelným výskytem jeřábka lesního (Bonasa bonasia) 

 

 



Příloha č. 2 
 
Rámcové směrnice péče o les v CHKO Jeseníky 
 
Rámcové směrnice péče o les pro I. a II. zónu CHKO Jeseníky vycházejí z OPRL pro PLO 
27 – Hrubý Jeseník a jsou v nich zvýrazněna specifika hospodaření naplňující cíle ochrany 
CHKO dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
I. zóna CHKO: 
Území, která jsou v lesích zařazena do I. zóny CHKO, jsou ve většině současně chráněna 
formou MZCHÚ (kategorie NPR, NPP, PR, PP). Rámcové směrnice péče o les jsou součástí 
plánu péče pro každé konkrétní MZCHÚ a péče o lesy může mít různou formu s ohledem na 
specifické předměty a cíle ochrany jednotlivých území, i když se jedná o lesy obdobného 
složení na obdobných stanovištích.  

Rámcové směrnice pro I. zónu CHKO jsou určeny pro lokality I. zóny CHKO, které nejsou 
součástí MZCHÚ.  

Přitom číselné označení cílového hospodářství je v I. zóně CHKO (mimo MZCHÚ) 
upraveno pro kategorii lesa zvláštního určení.  
 
II. zóna CHKO: 
Pro území II. zóny CHKO jsou zpracovány Rámcové směrnice péče o les pro plošně nejvíce 
zastoupené CHS.  
 
III. zóna CHKO: 
Pro území III. (příp. IV. zóny) CHKO nejsou Rámcové směrnice péče o les v plánu péče o 
CHKO Jeseníky zpracovány. Pro území III. (příp. IV.) zóny CHKO se přebírají Rámcové 
směrnice péče o les uvedené ve schváleném Oblastním plánu rozvoje lesů (OPRL) pro PLO 
č. 27 – Hrubý Jeseník nebo pro PLO č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku. Při jejich použití je 
nutné dodržet omezení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, tj. např. zákaz rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů. 
 
Vysvětlivky: 
 
Cílová dřevinná skladba (CDS): 
V rámci cílového HS optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku porostu, které 
odpovídá přírodním podmínkám souboru. Cílové druhové skladby jsou u jednotlivých dřevin 
uvedeny v desítkách procent. Znaménko + vyjadřuje zastoupení nižší než 5 %. Rozpětí sice 
není uvedeno, ale předpokládá se ±10 % zastoupení; dřeviny uvedené se zastoupením 1 by 
však měly být vždy přítomny. 
Při obnovách porostů s převahou jedle a listnatých dřevin je cílem udržet v následném 
porostu alespoň stejné % MZD jako v obnovovaném porostu. 
 
Porostní typ: 
Zařazení do porostního typu se provádí podle převládající dřeviny. Není-li pro převládající 
dřeviny vylišen porostní typ, řadí se do příbuzného porostního typu, a to jedle, příp. modřín 
opadavý a exotické smrky do „smrkového“, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý příp. další 
tvrdé listnáče (JLH) do „bukového“, BR, OS, OL, JR do porostního typu „ostatní listnaté“.  
 
Hospodářský způsob: 
V textu rámcových směrnic jsou používány zkratky V – výběrný, P – podrostní, N – násečný,  
H – holosečný.  
 
podrostní – při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu. 
 
násečný – při němž obnova lesních porostů probíhá na souvisle vytěžené ploše, jejíž šíře 



nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu. 
 
holosečný – při němž obnova lesních porostů probíhá na souvisle vytěžené ploše, širší než 
je průměrná výška těženého porostu. 
 
výběrný – při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a 
prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na 
ploše porostu. 
 
Obmýtí: 
Je stanoveno jako plánovaná rámcová produkční doba lesních porostů, zařazených do 
hospodářských souborů, udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky. Obmýtí je možno od 
průměrné hodnoty uvedené v rámcových směrnicích snížit v případě výrazně zhoršeného 
zdravotního stavu porostů.   
 
Obnovní doba: 
Je plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního 
porostu, zařazeného do hospodářského souboru udaná počtem let, zaokrouhleným na 
desítky. Obnovní dobu je možno oproti průměrné hodnotě uvedené v rámcových směrnicích 
zkrátit v případě obnovy porostů se zhoršeným zdravotním stavem a naopak prodloužit při 
obnově zaměřené na zvýšení zastoupení jedle. 
 
Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů: 
Meliorační a zpevňující dřeviny pro příslušné cílové hospodářské soubory podle souborů 
lesních typů jsou uvedeny příloze č. 4 vyhlášky 83/1996 Sb. Uvedená % MZD počítají s tím, 
že některé dřeviny mohou být současně meliorační a zpevňující dřevinou i dřevinou hlavní. 
Snížení podílu MZD, např. na kalamitních plochách většího rozsahu, není v rámcových 
směrnicích péče o les řešeno. 
 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 1a) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

01 
mimořádně 
nepříznivá 
stanoviště 

I., II.  
 5Y, 7Y 
 6Z, 7Z 
 5J 

 90 ha (I.) 
430 ha (II.) 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
5Y, 5Z: BK 6-7,JD 1-2, BR 1, KL, BO, SM 
7Y, 7Z: SM 6-7, BK 1-2, B_ 1, JR, JD 
5J: BK 4, JD 2, KL 3-4, JS 1, JL 1, LP, JV 
Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les ochranný les ochranný  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá fyzický věk nepřetržitá   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, BR, JR, JV 
Na 5J BK, JV, JD, JL, LP, JS 

% MZD    5Z, 6Z, 5Y - 
30 
7Z, 7Y - 10 
5J - 60 

% MZD   5Z, 6Z, 5Y - 
30 
7Z, 7Y - 10 
5J - 60 

% MZD     

Hospodářský způsob 

Účelový výběr, jednotlivý až skupinovitý 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Extrémní polohy (skály, sutě, skalnaté srázy) bez úmyslných zásahů. Na méně extrémních 
stanovištích jednotlivý až skupinovitý výběr za účelem podpory dřevin přirozené druhové 
skladby (včetně keřů), maximální využití přirozené obnovy. Proředěná místa po asanačních 
těžbách anebo místa ohrožená introskeletovou erozí lze využít jako příp. východiska 
obnovy, v porostním typu „smrkový“ obnova s využitím porostu přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Bez péče, pouze ochrana proti zvěři. Možná dosadba chybějících dřevin přirozené druhové 
skladby (zejména JD, KL) a jejich individuální ochrana proti zvěři. 
Výchova porostů  
Extrémní polohy bez výchovy. V případě výchovy na méně extrémních stanovištích se 
upravuje pouze druhová skladba ve prospěch přimíšených dřevin přirozené druhové 
skladby. V porostech do 40 let zásah za účelem zvýšení ekologické stability – volnější 
zápoj, hluboké koruny, zásah převážně do podúrovně, SM porosty nad 40 let – podpora 
vertikálního zápoje, výškové diferenciace. 
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Doporučené technologie 
Přibližování dřeva možno provádět jen z méně extrémních stanovišť. Upřednostnit lanové 
systémy a minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení, předcházet vzniku 
eroze půdy. 



Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.  

 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 1b) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

01 
mimořádně 
nepříznivá 
stanoviště 

I.   0R, 8R  116 ha (I.) 
   26 ha (II.) 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
8R: SM 10, JR, BR, BRP 
0R: BL 8-9, BRP 1-2, SM 
Porostní typy 

smrkový blatkový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les ochranný les ochranný  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá fyzický věk nepřetržitá   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

0R – BL, BRP 
8R – BRP, JR 

% MZD    0R 5  
8R 1-5 

% MZD   0R 5  
8R 1-5% 

% MZD     

Hospodářský způsob 

Účelový výběr jednotlivý  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Do blatkových porostů nezasahovat. Ve smrkových porostech na 8R pouze jednotlivý 
zdravotní výběr. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
Na 0R bez péče o nárosty. Na 8R možno výjimečně podpořit vtroušené listnáče 
(přednostně BRP a JR). 
Výchova porostů  
Na 0R blatkové porosty bez výchovy. Na 8R možno výjimečně podpořit vtroušené listnáče 
(přednostně BRP a JR), bez vyklízení dřeva. 
Opatření ochrany lesů 
Na 8R v nezbytném případě asanace aktivních stromů napadených kůrovci bez použití 
insekticidů s ponecháním hmoty na místě. 
Doporučené technologie 
Bez vyklizování a přibližování dřeva. 
Poznámka 
Veškerou dřevní hmotu ponechat na místě k zetlení. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 2) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

02 
vysokohorské 

lesy pod 
hranicí 

stromové 
vegetace 

I.   8Z, 8K, 8N, 8S, 8V, 8Y, 8Q  2260 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
8Z, 8Y: SM 8-9, JR 1-2, BR 
8K: SM 10, JR 
8N: SM 10, JR, KL  
8S: SM 10, JR 
8V: SM 10, KL 
8Q: SM 10, BR, JR 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les ochranný   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JR, BR, KL 

% MZD    + % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

Účelový výběr, jednotlivý až skupinovitý 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Extrémní polohy (8Z, 8Y) ponechat samovolnému vývoji, v proředěných částech podsadba 
autochtonního SM, do porostních prosvětlených mezer výsadba JR, na 8N, 8V i KL, uplatnit 
nepravidelný spon. Obnova holých a kalamitních ploch s využitím pionýrských dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Výsadba SM v menších skupinách, JR jednotlivě s individuální ochranou nebo do bioskupin 
– do menších oplocenek (4-10 a). 
Výchova porostů  
V porostech do 40 let zásahy za účelem zvýšení ekologické stability – volnější zápoj, 
hluboké koruny, zásah převážně do podúrovně, SM porosty nad 40 let – mírnějšími 
úrovňovými zásahy tvorba vertikálního zápoje, preferovat pozitivní výběr, uvolňovat kvalitní 
jedince, v případě výskytu vtroušených listnáčů (např. KL, BK, JR, BR) bez ohledu na tvar, 
kvalitu, zdravotní stav, věk a postavení v porostní struktuře jejich „prstencové“ uvolnění. 
Cílem je dosažení prostorové a věkové diferenciace. 
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Doporučené technologie 
Přizpůsobit podle stanoviště (převážně kůň, lanové systémy anebo kombinace). 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození přirozeného zmlazení.   



Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 3) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

03 
lesy 

v subalpínském 
lesním 

vegetačním 
stupni 

I.   9K, 9Z, 9R  770 ha (I.) 
 120 ha (II.) 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
9Z: SM 10, JR, vrba slezská 
9K: SM 10, JR 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les ochranný   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

JR 

% MZD    + % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

--- 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Rozvolněné SM porosty (vegetativní obnova), JR ponechat samovolnému vývoji. Postupná 
redukce KOS, OLZ. 

Péče o nálety, nárosty a kultury 
SM bez péče, redukce KOS a OLZ. 

Výchova porostů  
Bez výchovy, ponechat samovolnému vývoji. 

Opatření ochrany lesů 
--- 

Doporučené technologie 
--- 

Poznámka 
Redukci KOS provádět dle studie Hošek (2007) a podkladů LČR. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 4) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

50 
exponovaná 
stanoviště 

vyšších poloh 

I.  

  
 5N, 5A, 5U 
 6N, 6A 
 

 160 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
5N: BK 4-5, JD 2-4, SM 1, BR, KL, (LP) 
5A: BK 5-6, JD 2-3, KL 2, JS, JL, LP 
5U: BK 2-4, JD 2-3, KL 2-3, JS 1-3, SM 1-3, JL 
6N: BK 4-6, SM 3-4, JD 1-2, BR  
6A: BK 4-5, JD 2-3, SM 1-2, KL 1-2, JL 
Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení les zvláštního určení  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 40 150 50   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, LP 

% MZD    40  % MZD   70 % MZD     
Hospodářský způsob 

P V, P  

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnovní postup přizpůsobit podílu SM dle zastoupení v přirozené druhové skladbě. 
Maximálně využít přirozenou obnovu všech původních druhů dřevin (BK, JD, KL, JS, JL 
včetně keřů, částečně SM), případně jejich umělá obnova, ve SM porostech silné zásahy, 
podpora fruktifikace vtroušených i přimíšených listnatých dřevin, v případě umělé obnovy 
vnos JD a BK do předsunutých maloplošných prvků jednotlivě i skupinovitě, KL při 
vylepšování, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. V BK 
porostech ponechávat i netvárné a nekvalitní jedince, preferovat výškovou i tloušťkovou 
diferenciaci - maloplošná skupinovitě clonná obnova, event. okrajová clonná. Do 
extrémních stanovišť (drobné sutě, skály) nezasahovat. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Individuální ochrana JD a vzácných dřevin (JL, LP, JS) proti zvěři. 

Výchova porostů  
V mladých SM porostech podporovat vtroušené listnáče, silný zásah, volnější zápoj, zajistit 
dlouhé koruny, mechanická stabilita, ve starších SM porostech uvolňovat vtroušené 
listnáče a JD, vertikální zápoj, výšková a tloušťková diferenciace. Ve starších BK porostech 
částečné uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o tvorbu korun 
(fruktifikace a budoucí přirozená obnova), ale ponechávat i netvárné jedince (předrostlíky, 
obrostlíky), maximální podpora ostatních listnáčů a JD. 
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. 



Doporučené technologie 
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 5) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

54 
živná 

stanoviště 
vyšších poloh 

I.  
 5S, 5B 
 6S, 6B 
(3B, 3S, 4S) 

 100 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
5S, 5B: BK 4-6, JD 3-4, SM 1, KL 1, LP 
6S, 6B: BK 4-5, SM 3-4, JD 2-3, LP 
Porostní typy 

bukový smrkový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení les zvláštního určení  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
150 50 130 40   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JL, LP, JS, TR 

% MZD    70 % MZD   40  % MZD     
Hospodářský způsob 

V, P P  

Způsob obnovy a obnovní postup 
V BK porostech uplatňovat jednotlivý až skupinovitý výběr, v plošně větších porostech 
velmi pozvolně různé varianty maloplošné clonné seče, maximální podpora a využití 
přirozené obnovy, neodstraňovat netvárné jedince (předrostlíky, obrostlíky). Vnos JD 
jednotlivě, další dřeviny přirozené druhové skladby jednotlivě i skupinovitě. Ve SM 
porostech využívat okrajové clonné seče, kombinace s předsunutými obnovními prvky, 
kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Ponechávat výstavky 
vtroušených cílových dřevin. Při přítomnosti jednotlivých BK ve SM porostu jejich uvolnění 
pro přirozenou obnovu, pro stinné dřeviny předsunuté obnovní prvky (zejména JD). 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Ochrana výsadeb proti zvěři. Individuální ochrana vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR). 

Výchova porostů  
V mladších BK porostech zpočátku negativní, později kombinovaný výběr, šetřit zejména 
předrostlíky, ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem 
v úrovni, péče o tvorbu korun (fruktifikace), podpora ostatních listnáčů a JD. V mladých SM 
porostech intenzivní zásahy za účelem úpravy druhové skladby, podpora vtroušených a 
přimíšených listnáčů a JD, zvýšení stability, ve starších SM porostech mírnější úrovňové 
zásahy (hrozí zabuřenění) za účelem tvorby vertikálního zápoje. 
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   



Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 
 
Směrnici lze použít i pro cílový HS 44 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba  
ve 3. LVS:  BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1 
ve 4. LVS:  BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1  
a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 6) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

70 
exponovaná 
stanoviště 
horských 

poloh 

I.  7N, 7K9, 7S9  360 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
7K9, 7N: SM 7-8, BK 2-3, JD, BR, JR, KL 
7S9: SM 6-7, BK 2-3, KL 1, JD 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 50     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JR 

% MZD    25  % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Jednotlivý až skupinovitý výběr, preferovat přirozenou obnovu, přiměřené proclonění pro 
vhodné světelné a teplotní podmínky pro hloučkovitou obnovu SM, BK (JD) do 
předsunutých clonných prvků, JD více v předstihu, smíšení skupinovité, KL přednostně při 
vylepšení. Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK, KL, možná dosadba chybějících 
dřevin přirozené druhové skladby, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu 
přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Ochrana BK, JD proti zvěři (jednotlivě i skupinovitě). 

Výchova porostů  
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, především za úćelem 
úpravy druhové skladby, v nesmíšených SM porostech event. zásahy za účelem stability, 
vertikální zápoj. Ve starších porostech podpora kvalitních jedinců, uvolnění korun 
vtroušených listnáčů, výšková diferenciace. Z důvodu stability preferovat maloplošnou 
mozaikovitost (nepravidelné rozmístění jedinců po ploše).  
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody s vlastníkem lesa a Správy CHKO). Ochrana výsadeb 
a přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Doporučené technologie 
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných a 
potenciálně stromů, souší, (starých) stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do 
fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 7) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

72 
kyselá 

stanoviště 
horských 

poloh 

I.  
 7K, 7F 
 6K  160 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
7K: SM 7-8, BK 2-3, JD, BR, JR 
7F:  SM 6-7, BK 2-3, KL 1-2, JL 
6K: BK 5, SM 3-4, JD 1-2, JR, BR  
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 50     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JR 

% MZD    25 % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Maloplošný clonný postup pro zajištění hloučkovité přirozené obnovy. Vnos BK a JD do 
předsunutých prvků, míšení skupinovité, u JD i jednotlivé, KL přednostně při vylepšení. 
Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK a JD, možná dosadba chybějících dřevin 
přirozené druhové skladby. Ve vyšších polohách možný přechod ke skupinovitému výběru, 
kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování skupin a nárostů BK, JD, individuální ochrana JD v nárostech SM. 

Výchova porostů  
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin, zásahy pro vytvoření volnějšího zápoje 
s cílem budoucí stability (zavětvení korun až k zemi). Ve starších porostech podpora 
přimíšených dřevin, zásahy převážně do úrovně, tvorba hlubokých korun, vertikální zápoj, 
výšková a tloušťková deferenciace, podpora cílových stromů. Z důvodu stability v 7. LVS 
preferovat maloplošnou mozaikovitost (nepravidelné rozmístění jedinců po ploše).  
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 8) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

74 
živná 

stanoviště 
horských 

poloh 

I.  7S   490 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
7S: SM 4-7, BK 2-5, KL 0-1, JD, BR, JR, 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
150 50     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JR 

% MZD    25 % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P, V 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Maloplošný clonný postup pro zajištění hloučkovité přirozené obnovy. BK do předsunutých 
prvků, míšení skupinovité. Umělé doplnění JD, KL i jednotlivě, KL přednostně při vylepšení. 
Maximální využítí přirozené obnovy SM, BK, KL a JD (předsunuté obnovní prvky), možná 
dosadba chybějících dřevin přirozené druhové skladby. Z důvodu stability preferovat 
maloplošnou mozaikovitost (nepravidelné rozmístění jedinců po ploše). Ve vyšších 
polohách možný přechod k hospodaření skupinovými výběry, kalamitní holiny obnovovat 
s využitím porostu přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování skupin BK, JD. Individuální ochrana JD v nárostech SM. 

Výchova porostů  
V mladších SM porostech podpora přimíšených dřevin, ve SM převážně úrovňové zásahy 
s kombinovaným výběrem, volnější zápoj a podpora přimíšených druhů dřevin. Ve starších 
SM porostech podpora přimíšených dřevin, úrovňové zásahy pro zvýšení stability a 
zvýraznění tloušťkové a výškové diferenciace, postupné uvolňování nejkvalitnějších 
stromů.    
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů. 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 9) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

76 
oglejená 

stanoviště 
horských 

poloh 

I.  
 7V, 7P, 7G, 7R, 7T 
 6V, 6P, 6Q, 6G, (5G)  520 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Totožná se skladbou přirozenou 
7V: SM 5-7, BK 1-3, KL 2, JD, JS, JL, OL 
7R: SM 9-10, JD, BR, JR 
7P: SM 7-8, BK 1, BR 1, JD +-1 
7G: SM 8-9, JD 1, OL, BR, JR 
6V: SM 2-4, BK 3-4, JD 2, KL 1-2, OL +-1, JS, JL 
6P: SM 4-5, JD 4-5, BK 1 
6G: SM 5, JD 4, OL 1, BK 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les zvláštního určení   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
150 50     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, BR, JR 
Na 6V BK, JD, JV, JS, JL 

% MZD    10  
(v 6. LVS 40) 

% MZD    % MZD     

Hospodářský způsob 

P 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Pomalý postup obnovy maloplošnými clonnými sečemi se zajištěním přirozené obnovy, 
chybějící dřeviny do předsunutých prvků. Přirozená obnova JD a BK rovněž řešena 
v předstihu před obnovou SM, možná dosadba chybějících dřevin přirozené druhové 
skladby. Z důvodu stability v 7. LVS preferovat maloplošnou mozaikovitost (nepravidelné 
rozmístění jedinců po ploše), kalamitní holiny obnovovat s využitím porostů přípravných 
dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vyvýšená sadba. Oplocování podsadeb a výsadeb JD a BK, individuální ochrana jednotlivě 
vnesených KL, JR. 
Výchova porostů  
V mladých porostech šetřit a podporovat vtroušené dřeviny, volnější zápoj, cílené 
pěstování dlouhých korun. Ve starších porostech podpora výškové diferenciace (ponechání 
i předrůstavých stromů), udržovat volnější zápoj za účelem zajištění stability, podpora 
příměsi.  
Opatření ochrany lesů 
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývratů, část dřeva ponechat na místě k 
zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a 
přirozeného zmlazení proti zvěři. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů (ohrožení 
střídavým zamokřením a následně větrem, sněhem) a porostní okraje. 



Doporučené technologie 
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období (zimní). 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 10) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

02 
vysokohorské 

lesy pod 
hranicí 

stromové 
vegetace 

II.   8Z, 8K, 8N, 8S, 8V, 8A  1990 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
SM 9-10, JR, BR, KL 

Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les ochranný   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JR, BR, KL 

% MZD    + % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

Účelový výběr, jednotlivý až skupinovitý 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Extrémní polohy (8Z, 8Y) ponechat samovolnému vývoji. Event. místy jednotlivý až 
skupinový výběr pro uvolnění existující přirozené obnovy, v proředěných místech podsadba 
SM (pouze jesenický SM), výsadba JR. Nepravidelný spon, výsadba do rozkládajícího se 
dřeva v chráněných polohách (pařezy, vyvýšená místa apod.), obnova kalamitních ploch 
s využitím pionýrských dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Výsadba SM v menších skupinách, JR jednotlivě s individuální ochranou nebo do menších 
oplocenek (4-10 a). 
Výchova porostů  
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vertikální diferenciace porostu, 
maximálně šetřit vtroušené listnáče. 
Opatření ochrany lesů 
Asanace stromů napadených kůrovci s ponecháním dřevní hmoty na místě.  

Doporučené technologie 
Přizpůsobit podle stanoviště (převážně kůň, lanové systémy). Minimalizovat narušení 
půdního krytu a poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 11) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

51 
exponovaná 
stanoviště 

vyšších poloh 

II.  
 5N, 5A, 5U, 5F 
 6N, 6A, 6F, 6S9 
 (4A) 

 2410 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Ve smrkových porostech: SM 6, BK 3, JD 1, KL, LP, BR 
V bukových porostech: BK 6, SM 2, JD 1, KL 1, LP, JL, BR 
V 6. LVS možno zvýšit zastoupení SM o 1-2 
Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský les hospodářský  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
120 40 140 40   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, LP 

% MZD    30 % MZD   70 % MZD     
Hospodářský způsob 

P, (N) 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Ve SM okrajové a pruhové clonné seče po spádnici, v zabuřenělých částech obnova 
náseky. JD a BK do předsunutých prvků. Ponechávat výstavky vtroušených cílových 
dřevin, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Při přítomnosti 
BK jeho uvolnění pro přiroz. obnovu, v BK porostech pruhové a skupinové clonné seče. 
Využít přirozené obnovy BK, JD, KL, JS, JL, SM. Mezery ve SM zmlazení doplnit 
poloodrostky dřevin, které dosud ve skladbě chybí. 
Nezasahovat do extrémních stanovišť (drobné sutě, skály). 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování výsadeb. Individuální ochrana vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR). 

Výchova porostů  
V mladých SM porostech intenzivní podúrovňové zásahy, záporný výběr, podporovat 
vtroušené listnáče, volnější zápoj. 
Ve starších SM porostech šetřit vtroušené listnáče a jedli, záporný výběr v podúrovni, péče 
o tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu). 
Ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o 
tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu), podpora ostatních listnáčů a JD. 
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 
 
Doporučené technologie 
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   



Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 
 
Směrnici lze použít i pro cílový HS 41 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba  
ve 3. LVS:  BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1 
ve 4. LVS:  BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1  
a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let. 

 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 12) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

53 
kyselá 

stanoviště 
vyšších poloh 

II.  
 5K 
 6K  1060 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Ve smrkových porostech: SM 5-6, BK 3-4, JD 1, KL, LP, BR, JR, MD  
V bukových porostech: BK 6, SM 2-3, JD 2-3, KL, MD, LP, JL 
V 6. LVS možno zastoupení SM o 1-2 zvýšit  
Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský les hospodářský  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
110 40 130 40   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, LP 

% MZD    40  % MZD   60 % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Ve SM okrajové clonné seče v kombinaci s předsunutými clonnými příp. násečnými prvky 
pro JD a BK, v zabuřenělých částech obnova náseky. Ponechávat výstavky vtroušených 
cílových dřevin, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Při 
přítomnosti BK jeho uvolnění pro přiroz. obnovu, v BK porostech pruhové a skupinové 
clonné seče. Využít přiroz. obnovy SM, BK, JD, KL, BR, JR. Mezery ve zmlazení doplnit 
poloodrostky dřevin, které dosud ve skladbě chybí. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Prostřihávky přehoustlých nárostů SM, BK. Oplocování výsadeb. Individuální ochrana 
vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR). 
Výchova porostů  
V mladých SM porostech intenzivní podúrovňové zásahy, záporný výběr, podporovat 
vtroušené listnáče. Ve starších SM porostech šetřit vtroušené listnáče a jedli, záporný 
výběr v podúrovni, péče o tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu). 
Ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o 
tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu), podpora ostatních listnáčů a JD. 
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 
 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 13) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

55 
živná 

stanoviště 
vyšších poloh 

II.  
 5S, 5B, 5H, 5D 
 6S, 6B, 6D 
(4S, 4B) 

 4240 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
Ve SM porostech: SM 6, BK 3, KL 1, JD, LP, JS, JL, MD 
V BK porostech: BK 6, SM 1-2, KL 1-2, JD 1, MD, LP, JS, JL, TR 
V 6. LVS možno zastoupení SM o 1-2 zvýšit 
Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský les hospodářský  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
110 40 130 40   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JL, LP, JS, TR 

% MZD    40 % MZD   70 % MZD     
Hospodářský způsob 

N, P 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Ve SM okrajové náseky v kombinaci s předsunutými clonnými nebo násečnými prvky pro 
JD a BK, v nezabuřenělých částech obnova pruhovou clonnou sečí. Ponechávat výstavky 
vtroušených cílových dřevin, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných 
dřevin. Při přítomnosti BK jeho uvolnění pro přiroz. obnovu, v BK porostech pruhové a 
skupinové clonné seče. Využít přiroz. obnovy SM, BK, JD, KL, JS, JL. Mezery ve zmlazení 
doplnit poloodrostky dřevin, které dosud ve skladbě chybí. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Prostřihávky přehoustlých nárostů SM či BK. Oplocování výsadeb. Individuální ochrana 
vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR). 
Výchova porostů  
V mladých SM porostech intenzivní podúrovňové zásahy, kombinovaný nebo záporný 
výběr, podporovat vtroušené listnáče a kvalitní cílové dřeviny. 
Ve starších SM porostech šetřit vtroušené listnáče a jedli, záporný výběr v podúrovni a 
úrovni, kladným výběrem uvolnit kvalitní jedince. 
Ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o 
tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu), podpora ostatních listnáčů a JD. 
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 
 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   



Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 
 
Směrnici lze použít i pro cílový HS 45 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba  
ve 3. LVS:  BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1 
ve 4. LVS:  BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1  
a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 14) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

57 
oglejená 

stanoviště 
vyšších poloh 

II.  
 5V, 5O 
 6V, 6P, 6O 
(4V, 4O) 

 570 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
6V, 6P, 6O: SM 5-7, BK 2-3, JD 1-2, KL 1, JS , JL, OL ,OS, BR 
5V, 5O: SM 4-5, BK 3-4, JD 1-2, KL 1, JS 1, JL, OL 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
110 40     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

Na stanovištích kategorie O, P: BK, JD, BR, OS 
Na stanovištích kategorie V: BK, JD, JV, JS, JL, LP. 

% MZD    40  % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Postup proti převládajícímu větru. Na kyselých stanovištích (kategorie P, příp. O) okrajové 
a skupinové clonné seče pro přirozenou obnovu SM a JD, do procloněných částí 
podsazovat JD a BK. Na stanovištích kategorie V využít zmlazení KL, JS a JL.  Při 
zabuřenění půdy použít náseky s výstavky v kombinaci s předsunutými clonnými prvky. 
Dosáhnout dostatečného zastoupení JD. Míšení dřevin skupinovité i jednotlivé. Mezery ve 
SM zmlazení doplnit poloodrostky KL, OL, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu 
přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vyvýšená sadba. Oplocování podsadeb, individuální ochrana jednotlivě vnesených KL, OL. 

Výchova porostů  
V mladých porostech šetřit a podporovat vtroušené dřeviny, intenzivní záporný výběr ve 
smrku, volnější zápoj, cílené pěstování dlouhých korun.  
Ve starších porostech podpora výškové diferenciace (podpora předrůstavých a úrovňových 
stromů), udržovat volnější zápoj, podpora příměsi. 
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů. 

Doporučené technologie 
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období. Minimalizovat 
narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 15) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

71 
exponovaná 
stanoviště 
horských 

poloh 

II.   7N, 7K9, 7S9  1460 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
SM 8, BK 2, JD, JR, BR, KL 

Porostní typy 

smrkový bukový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský les hospodářský  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 40 140 40   

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JR 

% MZD    15 % MZD   30 % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnova okrajovými a pruhovými clonnými sečemi, v silně zabuřenělých částech případně 
náseky. Řazení sečí po spádnici. BK a JD do předsunutých clonných prvků, JD více 
v předstihu, míšení skupinovité. KL přednostně při vylepšení. Maximálně využít přirozené 
obnovy SM, BK, KL a JD, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování skupin a nárostů BK, JD.  

Výchova porostů  
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, ve SM podúrovňové zásahy 
se záporným výběrem, volnější zápoj.  
Ve starších porostech podpora přimíšených dřevin, ve SM podúrovňové zásahy se 
záporným výběrem, volnější zápoj.   
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 
 
Doporučené technologie 
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 16) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

73 
kyselá 

stanoviště 
horských 

poloh 

II.   7K  1730 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
SM 7, BK 2, JD 1, KL, BR, JR 

Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 40     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JR 

% MZD    15 % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnova okrajovými a pruhovými clonnými sečemi, případně v kombinaci s náseky. Řazení 
sečí proti převládajícímu větru. BK a JD do předsunutých prvků, JD více v předstihu, 
míšení skupinovité. KL přednostně při vylepšení. Kalamitní holiny obnovovat s využitím  
porostu přípravných dřevin. Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK a JD. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování skupin a nárostů BK, JD. Individuální ochrana JD v nárostech SM. 

Výchova porostů  
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, podúrovňové zásahy 
s kombinovaným výběrem, volnější zápoj.  
Ve starších porostech podpora přimíšených dřevin, podúrovňové zásahy se záporným 
výběrem, udržení hlubokých korun.   
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 
 
Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 17) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

75 
živná 

stanoviště 
horských 

poloh 

II.   7S  2340 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
SM 6-7, BK 2-3, KL 1, JD 1, BR, JR 

Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 40     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, JR 

% MZD    15 % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnova okrajovými a pruhovými clonnými sečemi, případně v kombinaci s náseky. BK do 
předsunutých prvků, míšení skupinovité. JD, KL i jednotlivě,  KL přednostně při vylepšení. 
Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK, KL a JD, kalamitní holiny obnovovat 
s využitím porostu přípravných dřevin. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Oplocování skupin a nárostů BK, JD. Individuální ochrana JD v nárostech SM. 

Výchova porostů  
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, podúrovňové zásahy 
s kombinovaným výběrem, volnější zápoj.  
Ve starších porostech podpora přimíšených dřevin, podúrovňové zásahy se záporným 
výběrem, udržení hlubokých korun.   
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů. 

Doporučené technologie 
Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 18) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

77 
oglejená 

stanoviště 
horských 

poloh 

II.   7V, 7P, 7O, 7G, 8Q  350 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
7V: SM 6-7, BK 1-2, KL 1-2, JS, JL, OL 
7O, 7P: SM 7-8, BK 1, BR 1, JD 
7G: SM 8-9, JD 1, OL, BR, JR, VR 
8Q: SM 9-10, BR, JR 
Porostní typy 

smrkový   

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský   
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
130 40     

Meliorační a zpevňující dřeviny  
Výčet 
dřevin:   

BK, JD, JV, BR, JR 

% MZD    10 % MZD    % MZD     
Hospodářský způsob 

P, N 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Obnova okrajovými a pruhovými clonnými sečemi nebo skupinové clonné seče vycházející 
ze samovolně prořídlých míst. V chladnějších polohách podsadby prosvětlených porostů, 
v silně zabuřenělých částech obnova náseky, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu 
přípravných dřevin. 
BK a JD vnášet do podsadeb, JD v předstihu (10-20 let). Ostatní dřeviny mísit jednotlivě se 
smrkem. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vyvýšená sadba. Oplocování podsadeb, individuální ochrana jednotlivě vnesených KL, JR. 

Výchova porostů  
V mladých porostech šetřit a podporovat vtroušené dřeviny, intenzivní záporný výběr ve 
smrku, volnější zápoj, cílené pěstování dlouhých korun.  
Ve starších porostech podpora výškové diferenciace (podpora předrůstavých a úrovňových 
stromů), udržovat volnější zápoj, podpora příměsi.  
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů. 

Doporučené technologie 
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období. Minimalizovat 
narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 



Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 19) 
 
Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Rozloha 

29 
olšová 

stanoviště na 
podmáčených 

půdách 

II., I. 
  5L 
 (3L)  80 ha 

Cílová druhová skladba dřevin 
5L: OL 6-7, JS 2-3, SM 1-2, JV, KL, OS, VR 
3L: OL 6-7, JS 3-4, JV, KL, JL, VR, SM 
Porostní typy 

olšový smrkový  

Základní rozhodnutí 
Kategorie lesa Kategorie lesa Kategorie lesa 
les hospodářský les hospodářský  
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
Obmýtí Obnovní 

doba 
fyzický věk nepřetržitá 90 20   

Meliorační a zpevňující dřeviny 
Výčet 
dřevin:   

OL, JV 

% MZD    70 % MZD   70 % MZD     
Hospodářský způsob 

 výběr jednotlivý až skupinovitý, ve SM náseky 

Způsob obnovy a obnovní postup 
Maximální podpora přirozené obnovy všech dřevin. V přirozených, často maloplošných 
porostech s převahou olše (při zastoupení OL, OLS a JS 70 %a více) ponechat tyto porosty 
bez úmyslných zásahů, při podílu těchto dřevin pod 70 % je možné provádět jednotlivý a 
skupinový výběr pouze ve SM (eventuálně v jiných dřevinách, pokud se vyskytují). Ve SM 
porostech náseky podle konfigurace terénu s využitím přirozeného zmlazení OL, JS a 
dalších listnáčů. 
Péče o nálety, nárosty a kultury 
Vyvýšená sadba. Ochrana proti zvěři individuální (JS, KL, JV, JL). 

Výchova porostů  
V mladších porostech zaměřit na úpravu druhové skladby - redukovat SM. V nesmíšených 
porostech záporný výběr. Ve starších porostech šetření vtroušených dřevin a kladný výběr 
v úrovni. Podpora výškové diferenciace. Ve smrkovém typu převážně pozitivní výběr. 
Opatření ochrany lesů 
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. 

Doporučené technologie 
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období. Minimalizovat 
narušení půdního krytu, poškození zmlazení.   
Poznámka 
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, 
souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu. 

 
 



Příloha č. 3 
 
Popis lesních porostů v I. zóně mimo stávající MZCHÚ a výčet plánovaných opatření v nich 
 
*Věk uveden vždy k 1.1. 2012 
Číslo rámcové směrnice / porostní typ - číslo rámcové směrnice uvedené v příloze č.2 a označení porostního typu podle příslušné směrnice.  
 
LHC Jeseník 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Jeseník (s platností 2007-2016 ) - stav k 1.1.2007. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

503A 02 0,06 7/smrkový SM 100 Prořezávka 1x. Věk 20; 6K1 

 04 1,26 7/smrkový SM 100 Probírka s ponecháním části hmoty. Věk: 40; 6K1 

 05 2,73 7/smrkový 
SM 98 

Probírka s ponecháním části hmoty. Věk: 50; 6K1  BK 2 

 06 0,39 5/ smrkový SM 100 Probírka s ponecháním části hmoty. Věk: 60; 6S1 

        07 0,62 9/smrkový 
SM 98 

Probírka s ponecháním části hmoty. Věk: 75; 7G OL 2 

        12/1 18,51 7/smrkový 

SM(1) 60 

Pouze asanační těžby s ponecháním hmoty, 
podsadby BK, KL, JD. Věk: 125/9; 6K1 

JD(1) 30 
BK(1) 10 

SM(12) 99 
BK(12) 1 

504A 0z  5/bukový   Prořezávka 1x. 
Věk: 5; 6S1, zalesněno BK 
100 

 01b 0,47 7/smrkový 

SM 65 

Prořezávka 1x.  Věk: 10; 6K1 

JD 10 
JR 10 
KL 5 
BK 5 
BR 5 

 02 0,80 5/ smrkový 

SM 95 

Prořezávka 1x. Věk: 19; 6S1 

BK 2 
BR 2 
JR 1 

 03 0,35 5/ smrkový 

DG 45 

Prořezávka 1x. Věk: 28; 6S1 

JDO 45 
JIV 5 
BK 5 

 04 0,37 7/smrkový 
SM 95 

Probírka s ponecháním části hmoty. Věk: 32; 6K1 BK 5 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 05 6,55 5/ smrkový 

SM 90 

Uvolnění listnáčů – probírka. Věk: 42; 6S1 

BK 5 
JR 3 
BR 2 

 08 1,63 5/ smrkový 

SM 90 

Uvolnění listnáčů – probírka. Věk: 79; 6S1 

JR 5 
BK 3 
BR 1 
KL 1 

 13/1 3,19 7/smrkový 

SM(1) 45 

Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, 
podsadby JD, BK, KL. Věk: 131/9;  6K1 

BK(1) 35 
JD(1) 15 
JR(1) 5 

SM(13) 100 

504B 01a 0,14 7/smrkový 

JD 90 

Prořezávka 1x. Věk: 6; 6K1 
JR 5 
BK 5 

 02a 0,26 7/smrkový SM 100 Prořezávka 1x. Věk: 17; 6K1 

 02b 4,64 7/smrkový 
SM 90 

Prořezávka 2x. Věk: 19; 6K1 MD 10 

 03a 0,05 5/ smrkový SM 100 Prořezávka 1x. Věk: 28; 6S1 

 03b 0,35 5/ smrkový SM 100 Prořezávka 1x. Věk: 28; 6S1 

 04 4,13 5/ smrkový SM 100 Probírka. Věk: 36; 6S1 

 05 5,78 5/ smrkový SM 100 Probírka. Věk: 48; 6S1 

 06a 2,73 5/ smrkový 

SM 90 

Probírka. Věk: 57; 6S1 

KL 5 
JR 3 
BK 2 

 06b 3,24 5/ smrkový 

SM 90 

Probírka. Věk: 57; 6S1 

KL 5 

BK 5 

 08 1,27 5/ smrkový 

SM 90 

Probírka. Věk: 78; 6S1 

KL 5 

BK 5 

 13/1b 0,87 7/smrkový 

SM(1) 100 

Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, 
podsadby JD, BK, KL Věk: 10/,134; 6K1 

BK(1) 15 

JD(1) 10 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

SM(13) 100 

320C 16 30,31 2/smrkový SM 100 
Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, 
možné podsadby. Věk: 165; 8Z2 

 
 
LHC Hanušovice 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Hanušovice (s platností 2005-2014 ) - stav k 1.1.2005. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

357B 1 1,02 6/smrkový 

SM 70 

Výchovný zásah za podpory listnáčů. Vzniklé 
světliny dosázet dle CDS. Věk: 11; 7N2 

JR 10 
BK 10 
BR 10 

 2 1,70 2/smrkový 

SM 70 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. Diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 25; 8N2 

OLZ 20 

BR 10 

 7 3,55 2/smrkový SM 100 

Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit jiné 
dřeviny než SM. Věk: 76; 8N2 

 17 22,39 2/smrkový 

SM 98 Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 168; 8N2 BK 2 

357C 15 16,71 2/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 155; 8Z9 

357D 1/0 1,70 6/smrkový 

SM 60 

Výchovný zásah za podpory listnáčů, světliny 
dosázet dle CDS. Věk: 10; 7K3 

JR 25 

KL,BK 15 

 10 2,71 6/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 104; 7K3 

 15 17,58 6/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk:155; 7K3 

359A 0 0,23    

Výchovný zásah s cílem volnějšího zápoje, 
pěstování hluboce zavětvených korun, podpora 
listnáčů. 

Bylo zalesněno SM 60%, JR 
40%, 8Z2 

 1 4,59 6/smrkový 

SM 70 

Výchovný zásah za účelem podpory listnáčů. Věk: 9; 7N4 
BK 28 
JV 2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 2 1,81 6/smrkový 

SM 93 

Výchovný zásah účelem za podpory listnáčů, 
přednostně redukce SMP. Věk: 20; 7N4 

SMP 5 

JR 2 

 3 0,78 2/smrkový 

SM 95 Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 32; 8Z2 OL 5 

 4 1,22 6/smrkový SM 100 Výchovný zásah. Věk: 38; 7N4 

 7 0,38 6/smrkový SM 100 Výchovný zásah. Věk: 77; 7K3 

 16 10,80 2/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 159; 8Z2 

359B 1 2,75 2/smrkový 

SM 70 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. Diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 9;  8Z2 

BK 28 

JR 2 

 16 16,71 2/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 159; 8Z2 

359C 0 0,50 2/smrkový   

Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert.diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. 

Bylo zalesněno SM 80%, BK 
20%, ; 8K2 

 1 8,19 2/smrkový 

SM 85 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 8; 8K2 

BK 10 

JR 5 

 2 2,28 6/smrkový SM 100 
Výchovný zásah za podpory jiných dřevin než 
SM. Věk: 19; 7K3 

 16/1p 17,26 2/smrkový 

JR(1p) 80 

Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk 159/11; 8K2 

SM(1p) 15 
BRP(1p) 5 
SM16) 100 

359D 1 0,41 6/smrkový SM 100 Výchovný zásah. Věk: 8; 7K3 

 2 1,60 6/smrkový 
SM 97 

Výchovný zásah za podpory listnáčů. Věk: 18; 7K9 BR 3 

 16/1p 14,28 2/smrkový 

JR(1p) 80 

Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 159/11; 8K2 

SM(1p) 15 
BRP(1p) 5 
SM(16) 100 

362C 1a/0 0,67 2/smrkový 

SM 65 Výchovnými zásahy docílit volnější zápoj, 
pěstování hluboce zavětvených korun, vert. 
diferenciace porostu, max. šetřit listnáče. 
Dosadby dle CDS. 

Skupina 0 byla zalesněna SM 
90%, JR 10% na ploše 0,11 
ha; 8K2 

JR 30 

BK 5 

 1b 0,22 6/smrkový 

SM 80 

Výchovný zásah za podpory listnáčů. Věk: 11; 7N4 JR 20 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 2 0,51 2/smrkový 

SM 85 Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče.  Věk: 22; 8K2 OL 15 

 3 1,00 2/smrkový SM 100 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu. Věk: 29; 8K2 

 7 10,98 2/smrkový SM 100 
Výchovný zásah, vertikální diferenciace porostu, 
volnější zápoj. Věk: 72; 7K3 

 16 14,09 2/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 158; 8K2 

361H 1a 0,42 2/smrkový 

SM 75 Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 8; 8S1 BK 25 

 1b 0,13 2/smrkový 

SM 90 Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 10; 8S1 BK 10 

 1c 0,67 2/smrkový 

SM 80 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu, max. šetřit 
listnáče. Věk: 11; 8S1 

BK 15 

BR 5 

 1d 0,85 6/smrkový 

SM 90 

Výchovný zásah, podpora listnáčů, přednostně 
redukce SMP. Věk: 15; 7N2 

SMP 9 

BR 1 

 2 3,15 6/smrkový 

SM 90 

Výchovný zásah, podpora listnáčů, přednostně 
redukce SMP. Věk: 22; 7N2 

SMP 5 

BR 5 

 3 0,81 6/smrkový SM 100 Výchovný zásah. Věk: 35; 7N2 

 5a 0,51 2/smrkový SM 100 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu. Věk: 53; 8S1 

 5b 0,28 2/smrkový SM 100 
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených 
korun, vert. diferenciace porostu. Věk: 53;  8S1 

 15a/1p 5,32 2/smrkový 

SM(1p) 50 

Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 155/10; 8S1 

BK(1p) 50 
SM(15a) 98 
JR(15a) 2 

 15b 0,17 2/smrkový SM 100 
Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé 
světliny podsázet dle CDS. Věk: 155; 8S1 

362D 1a/0 0,11 2/smrkový 

SM(et. 0) 65 

Výchovný zásah, podpora listnáčů. věk: 9-16; 8K2 

JR (et. 0) 35 
SM 

(et.1a) 65 
JR (et.1a) 30 

BR 
(et.1a) 5 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 1b 0,21 6/smrkový 
SM 80 

Výchovný zásah, podpora JR. věk: 4; 7N4 JR 20 

 3 0,27 2/smrkový SM 100 Výchovný zásah. věk: 38; 8K2 

 7 0,39 7/smrkový SM 100 Výchovný zásah. věk: 73; 7K3 

 9 3,41 7/smrkový SM 100 Výchovný zásah. věk: 88; 7K3  

 15 2,88 6/smrkový 
SM 95 Pouze asanační zásahy. Vzniklou plochu po 

kůrovcem napadených a asanovaných stromech 
vysázet dle CDS. 

věk: 154; 7K9 
BK 5 

 
 
LHC Janovice 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Janovice (s platností 2011-2020 ) - stav k 1.1.2011. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

619E 1 0,24 

 
 
 

9/smrkový 

SM 60  

Výchovný zásah  - prořezávka ve SM, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 7; 5G1 

OL 20 
BR 10 
JR 10 

 2 0,24 

 
 

9/smrkový 

SM 60 

Výchovný zásah  - prořezávka ve SM, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 17; porost prostorově 
diferencovaný, 5G1 

KL 30 

OL 10 

 3 0,39 4/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, 
vtroušenou BR ponechat bez zásahu. Věk: 29; 501, BR+ 

 4 0,14 9/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 36; 5G1 

 5 0,28 9/smrkový 

SM  90 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 49; 5G1 MD 10 

 6a 2,59 19/olšový 

OL 70 

Bez zásahu. Věk: 56; 5G1 

OLS 10 

SM 10 

BR 10 

 6b 3,40 19/olšový OL 70 Bez zásahu. Věk: 56; 5G1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

OLS 10 

SM 10 

BR 10 

 11 0,32 19/olšový 

OL 70 

Bez zásahu, pouze asanační těžba. Věk: 110; 5L1 SM 30 

 
 
LHC Loučná nad Desnou 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Loučná nad Desnou (s platností 2006-2015) - stav k 1.1.2006. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

201A 1 0,17 2/smrkový JR 100 Bez zásahu. Věk: 11; 8Z2 

 16 52,97 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Do prosvětlených míst 
případné výsadby JR. Věk: 158; 8Z2 

201B 15 48,61 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou ponechat na místě 
k zetlení. Do prosvětlených míst případné 
výsadby JR. Věk: 151; 8Z2 

208A 0 0,71 2/smrkový   Bez zásahu. 
Věk: 5; 8Z2, realizovaná 
výsadba SM 95, JR 5 

 1a 6,69 2/smrkový 

SM 90 

Výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 10; 8Z2 

JR 8 

BR 2 

 1b 3,65 2/smrkový SM 100 Bez zásahu. 
Věk: 14; 8K2, výchovný zásah 
v r. 2011 

 2 5,09 2/smrkový SM 100 Bez zásahu. 
Věk: 18; 8K2, výchovný zásah 
v r. 2011 

 7 0,53 2/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační 
těžba. Věk: 71; 8K2 

 14 19,89 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Do prosvětlených míst 
případné výsadby JR. Věk: 141; 8Z2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 17 15,17 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Do prosvětlených míst 
případné výsadby JR. Věk: 171; 8Z2 

208B 1a/0 1,30 2/smrkový 

SM 80 

Bez zásahu. Věk: 10; 8K2 JR 20 

 1b 0,27 2/smrkový 

SM 75 

Bez zásahu. 
Věk: 12; 8K2, výchovný zásah 
v r. 2011 

KL 15 

JR 10 

 2 6,61 2/smrkový 

SM 80 

Bez zásahu. 
Věk: 20; 8K2, výchovný zásah 
v r. 2011 

BR 15 

BK 5 

 4 0,31 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
dlouhých korun, rozvolněného zápoje, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 41; 7N4 

 7 3,27 2/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
dlouhých korun, rozvolněného zápoje, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační 
těžba. Věk: 72; 8K2 

 16 4,08 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Do prosvětlených míst 
případné výsadby JR. Věk: 166; 8K2 

 
 
LHC Karlovice 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Karlovice (s platností 2004-2013) - stav k 1.1.2004. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

  422C 7 15,22 7/smrkový 

SM 90 

Bez zásahu, pouze asanační těžba. 

Věk: 76; silné poškození SM 
loupáním, výchovný zásah 
proveden v r. 2009, 6K1 

MD 8 
BK 1 
OL 1 

 14 2,89 7/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 145; 7K2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

  427A 5 0,65 7/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 55; 7K2 

 6 0,79 9/smrkový 

SM 60 

Bez zásahu. 

Věk: 66; silné poškození SM 
loupáním a hnilobou, 
výchovný zásah proveden v r. 
2011; 6V2 OL 40 

 10 16,80 6/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 106; výchovný zásah 
proveden v r. 2012; 7K9 

 13 1,69 6/smrkový SM 100 

Jednotlivý až skupinovitý výběr v úrovni za 
účelem podpory kvalitních jedinců, výšková 
diferenciace, jiné dřeviny než SM ponechat bez 
zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po 
dohodě se Správou CHKO ponechat na místě 
k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 138; postupné doplnění 
BK (skupinovitě i jednotlivě); 
7K9 

614A 1 0,17 2/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 18; 8Z2 

 13 4,11 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 135; ředina – zakm. 4; 
8K2  

 17 11,67 2/smrkový 

SM 99 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Sadbou do bioskupin doplnit 
JR. 

Věk: 183; uznaný porost kat. 
„B“ pro SM, 8K2 KL 1 

614B 2 10,47 2/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
Možné doplnění dřevin dle CDS. Věk: 21; 8Z2 

614C 2 1,90 8/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
Možné doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 21; 2 části – několik 
výstavků BK a SM; 7S1 

 
3 
 8,25 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 30; 3 části – několik 
výstavků KL, BK , SM; 7S1 

 4 3,87 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 48; 3 části – několik 
výstavků KL, BK; 7S1 

 8 2,51 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 81; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 17a 0,51 8/smrkový 

KL 60 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 205; Součást potoční 
rokliny, protierozní funkce; 
7S1 

BK 30 
SM 10 

 17 0,57 9/smrkový 

SM 98 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Sadbou do bioskupin doplnit 
JR. Věk: 205; 7V2 

BK 1 

KL 1 

614D 1 0,40 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 13; 7S1 

 2a 0,03 1/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 23; 7Y1 

 2 2,38 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 23; 7S1 

 3 1,36 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 31; 7S1 

 5 2,54 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 54; 7S1 

 7 1,09 5/bukový 
BK 85 Jednotlivý až skupinovitý výběr, podpora věkové 

a výškové diferenciace, vertikální zápoj.  Věk: 71; 6S1 SM 15 

 8 5,88 6/smrkový 

SM 97 
Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. 

Věk: 81; cca na ploše 1,2 ha 
RS č. 5/smrkový, 3 části, 
vytvořit podmínky pro 
zmlazení BK; 7N3 BK 3 

 10 1,17 6/smrkový 

SM 98 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 100; vytvořit podmínky 
pro zmlazení BK; 7N3 BK 2 

 17 0,25 9/smrkový 

BK 40 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 224; porost v potoční 
roklině - protierozní funkce; 
7V2 

KL 30 
SM 30 

614E 1 1,48 6/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 16; 7N3 

 2 0,84 4/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 21; podpora vtroušeného 
BK, KL; 6N3 

 3 3,14 4/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 30; 6N3 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 10 3,25 6/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 107; redukce SM, 
podpora vtroušeného BK; 7N3 

 13 3,40 6/smrkový 

SM 95 

Jednotlivý až skupinovitý výběr v úrovni za 
účelem podpory přirozeného zmlazení SM a BK, 
vertikální zápoj, asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 124; 2 části; 7N3 BK 5 

616A 4 1,20 2/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 47; 8K2 

 17 24,49 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 179; 8K2 

616B 2 0,60 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 19; vtroušeně se 
vyskytuje SMP; 7S1 

 4 0,63 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 44; 7S1 

 5 7,80 8/smrkový 

SM 99 
Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 55; místy skupinovitě 
přimíšen BK, poškození SM 
loupáním; 7S1 BK 1 

 17 6,98 8/smrkový 

SM 97 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 198; 7S1 BK 3 

 17a/3 2,44 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 198/33; 7S1 

616C 1 0,69 8/smrkový       SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 15; 7S1 

 4 0,64 2/smrkový       SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 46; 8K2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 17/1a 1,17 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 177/15; spodní etáž po 
celé ploše; 7S1  

617A 2 0,89 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 26; 7S1 

 3 2,50 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 32; 2 části, výstavky SM, 
BK; 7S1 

 5 3,54 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 55; 7N3 

 8 8,58 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 83; část porostu po 
větrné kalamitě; 7S1 

 11 2,52 5/smrkový SM 100 

Jednotlivý až skupinovitý výběr v úrovni za 
účelem podpory kvalitních jedinců, výšková 
diferenciace, jiné dřeviny než SM uvolnit a 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. Věk: 112; 6S1 

617B 2 3,89 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 26; 7S1 

 4 

 
 

8,64 
 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
 Věk: 46; 7N3 

 4a/1a 

 
 

4,01 
 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
 

Věk: 46/15; plocha spodní 
etáže 1,30 ha; 7S1 

 8 0,33 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 83; 7N3 

617C 1 0,34 6/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 12; 7N3 

 2 0,31 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 26; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 3 2,76 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 34; 7S1 

 5 4,77 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 52; 7S9 

 8 6,33 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 84; 4 části; 7S1 

 10 2,59 6/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 107; podpora prostorové 
diferenciace, doplnění dalších 
dřevin; 7N3 

 13 0,72 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba, část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení.  

Věk: 142; porost po větrné 
kalamitě; 7S1 

618A 

 
1 
 0,76 8/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 14; 7S1 

 4        8,80 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 44; 2 části; 7S1 

618B 4 8,46 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 46; 7S1 

 8 0,73 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 76; 7S1 

618C 1 1,79 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 14; místy malé skalní 
útvary; 7S1 

 2 0,41 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 26; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 3 1,32 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 38; místy výstavky SM, 
BK, KL; 7S1 

 6 0,61 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 60; 7S1 

 10 4,41 6/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 101; podpora 
přirozeného zmlazení, 
podsadby BK realizované v r. 
2011; 7N3 

 17 0,29 8/smrkový 

SM 90 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 211; místy nárosty SM 
vysoké do 3 m, podsadba BK; 
7S1 BK 10 

619A 1 7,73 2/smrkový SM 100 Bez zásahu. 

Věk: 15; po ploše výstavky 
SM a zbytky souší 
mateřského porostu, součást 
OP NPR Praděd; 8K2 

 2 2,08 2/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 21; 8K2 

 3 1,18 8/smrkový 
SM 98 

Bez zásahu. Věk: 32; 7S1 SMP 2 

 4 2,84 2/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 38; 8K2 

 8 0,46 2/smrkový SM 100 Bez zásahu, pouze asanační těžba. Věk: 80; 8K2 

 17/1a 4,77 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 207/16; porost po větrné 
kalamitě; 8K2 

619B 2 2,28 8/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 20; 7S1 
 3 5,47 8/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 33; 7S1 
 4 2,21 8/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 46; 7S1 

 7 2,78 8/smrkový SM 100 
Bez zásahu, pouze asanační těžba. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 66; 7S1 

 11 0,94 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 102; 7S1 

 17/3a 1,12 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 189/36; 8K2 

619C 1a 1,09 8/smrkový SM 100 Bez zásahu. 
Věk: 11; výchovný zásah 
proveden v r. 2011; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 6 3,77 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM uvolnit a ponechat bez zásahu. 
Možné doplnění dřevin dle CDS. Věk: 66; 7S1 

 8 3,37 2/smrkový SM 100 
Bez zásahu, pouze asanační těžba. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 87; část porostu po 
větrné kalamitě; 8K2 

 9 0,64 8/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení lesa, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba. 

Věk: 92; podpora prostorové 
diferenciace; 7S1 

 12/1a 10,37 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 127/14; 7S1 

619D 1 0,10 8/smrkový 

SM 98 

Bez zásahu. Věk: 13; 7S1 
KL 1 
JR 1 

 2 0,16 8/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 19; 7S1 

 5 4,26 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 53; porost po větrné 
kalamitě; 7S1 

 8 19,62 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 85; realizované 
podsadby BK; 7S1 

 12 1,27 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 127; porost po větrné 
kalamitě; 7S1 

 16 0,19 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 161; 7S1 

719A 2 0,38 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 23; 6S1 

 3 0,93 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 32; ponechat vtroušenou 
BR; 6S1 

 5 0,37 5/smrkový 

SM 97 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 54; poškození SM 
loupáním a hnilobou; 6S1 BK 3 

 6 2,71 6/smrkový 
BK 65 

Bez zásahu. 
Věk: 61; SM skupinovitě i 
jednotlivě přimíšen; 7N3 SM 35 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 9 3,22 5/smrkový 

SM 85 
Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení lesa, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 91; prosvětlená místa 
doplnit JR, KL; 6S1 BK 15 

 11 1,27 5/smrkový 

SM 90 
Jednotlivý až skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, zásah ve prospěch BK, 
asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě 
se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. 
Možné doplnění dřevin dle CDS. Věk: 113; podpora BK; 6S1 BK 10 

719B 1a 0,09 8/smrkový 
SM 55 

Bez zásahu. 
Věk: 9; dvojsadba SM+BK; 
7S2 BK 45 

 2 2,66 8/smrkový 
SM 85 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

přednostně redukce SMO. Věk: 22; 7S2 SMO 15 

 3 5,38 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 30; poškození zvěří a 
hnilobou;  7S2 

 4 1,20 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 42; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability; 
7S2 

 6 6,47 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 62; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability; 
7S2 

 7 1,49 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 70; poškození zvěří a 
hnilobou; 7S2 

 8 1,47 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 80; poškození zvěří a 
hnilobou; 7S2 

 10 15,17 8/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 102; v horní části svahu 
podsadba JD do oplůtků, 
vtroušený výskyt BK, JR; 7S2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 12/1 1,69 8/smrkový SM 100 

Jednotlivý až skupinovitý výběr za účelem 
uvolnění zmlazení, podpora vertikálního zápoje, 
asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě 
se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. 
Možné doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 128/13; zmlazení SM po 
ploše; 7S2 

719C 1a 0,05 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 13; 7S2 

 4 7,14 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora kvalitních jedinců, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 38; 7S2 

 16/1 0,41 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 167/13; 7S2 

719D 4 13,40 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 46; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability; 
7S2 

 6 0,63 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 61; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability; 
7S2 

 17/1 2,29 8/smrkový 

SM 70 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 184/12; nárosty SM, KL, 
sadbou do bioskupin doplnit 
JR; 7S2  
 

BK 30 

SM 100 

719E 4 2,48 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 43; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability; 
7S2 

 6 2,67 6/smrkový 

SM 95 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 60; poškození zvěří a 
hnilobou, zvýšení stability, 
podpora BK; 7N3 BK 5 

720A 12 3,70 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 125; poškození hnilobou 
a imisemi; ; 8S1 

 15 9,73 2/smrkový SM 100 Bez zásahu, pouze asanační těžba. Věk: 154; 8S1 

720B 12 7,76 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 122; poškození hnilobou 
a imisemi; 8K2 

 15 17,39 2/smrkový 

SM 99 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 154; 8K2 KL 1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

720C 3 1,79 6/smrkový 

SM 99 
Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu, při 
výběru preferovat SMP. Věk: 30; 7S9 SMP 1 

 16 4,88 6/smrkový 

SM 97 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 160; 7S9 

BK 2 
KL 1 

721A 1a 0,36 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 15; 7S1 

 2 1,95 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 27; výškově 
diferencovaná mlazina; 7S1 

 3 0,79 9/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 30; 7V2 

 4 4,90 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 43; 7S1 

 6 0,26 8/smrkový 

SM 95 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 63; výškově 
diferencovaný porost, důraz 
na podporu BK; 7S1 BK 5 

 16/1 3,30 8/smrkový 

SM 100 Jednotlivý výběr ve SM, podpořit vertikální 
zápoj, podpora přirozeného zmlazení BK, KL, 
asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě 
se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Věk: 160/12; 7S1 

SM 65 
BK 34 
KL 1 

721B 2 5,45 8/smrkový 
SM 98 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 20; 7S1 MD 2 

 2a 4,34 8/smrkový       SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 28; výškově a věkově 
diferencovaný porost; 7S1 

 3 3,96 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 29; 7N2 

 4 2,46 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 42; porost poškozen 
zvěří; 7N2 

 6 0,53 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 63; 7N2 

 16 3,37  

SM 80 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 161; genetická 
klasifikace kat. „B“ pro SM a 
KL; 7S9 

BK 15 
KL 5 

722A 1 1,75 6/smrkový 
SM 90 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
Věk: 13; SM z náletu, MD 
vysázen uměle; 7N2 MD 10 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 2 4,93 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 24; ponechat vtroušenou 
BR, příp. další dřeviny, 
vytvořit podmínky pro 
přirozenou obnovu BK, KL 
z výstavků; 7S2 

 4 7,20 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 43; ponechat vtroušenou 
BR, příp. další dřeviny, 
poškození zvěří a hnilobou, 
výšková diferenciace; 7S2 

 12 0,37 1/ bukový 

BK 40 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 125; JR na suti, silně 
exponovaná lokalita, 7Y1 

SM 30 
KL 25 
JR 5 

 15 0,35 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 158; 7S2 

722B 2 0,39 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 21; 7S2 

 3 5,04 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 32; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace; 7S2 

 4 4,24 8/smrkový 

SM 97 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 46; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace, podpora BK; 
7S2 BK 3 

 5 0,84 8/smrkový 

SM 50 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 55; BK – skupinovité, 
jednotlivé až hloučkovité, 
podpora BK; 7S2 BK 50 

 7 2,61 8/smrkový 

SM 97 
Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit, asanační těžba. 

Věk: 74; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace, podpora BK, 
7S2 BK 3 

 17 1,14 5/bukový 

BK 80 

Bez zásahu. 

Věk: 182; genetická 
klasifikace pro KL (rodičovské 
stromy), zmlazení BK, KL, 
SM, JR doplnit JD, 7S2 KL 20 

722C 3 0,80 5/ smrkový 

SM 90 Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 33; poškození zvěří a 
hnilobou, na podmáčených 
místech OL; 6S9 

BK 5 
OL 5 

 4 4,71 5/smrkový 

SM 85 
Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu, uvolnění 
zmlazení BK. 

Věk: 43; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace, výstavky BK, KL, 
hloučkovitě přimíšen BK; 6S9 BK 15 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 
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Doporučený zásah Poznámka* 

 6 10,78 5/bukový BK 100 

Jednotlivý výběr podněcovací, podpora 
prostorové diferenciace. Možné doplnění dřevin 
dle CDS. 

Věk: 65; výstavky BK, KL, JL 
již zdecimován grafiózou; 6S9 

 7 0,57 8/smrkový 

SM 95 Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora cílových jedinců, 
uvolnění zmlazení BK, asanační těžba. 

Věk: 77; poškození zvěří a 
hnilobou, BK přimíšen 
jednotlivě; 7S2 BK 5 

 17 

 
 

0,69 
 8/smrkový 

BK 66 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 182; 7S2 

SM 30 

KL 4 

722D 1 1,67 8/smrkový 

SM 85 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 12; v dolní části výstavky 
KL, MD z umělé obnovy; 7S2 

BK 10 
MD 5 

 2 1,30 8/smrkový 
SM 90 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
Věk: 21; poškození zvěří a 
hnilobou; 7S2 BK 10 

 3 4,10 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 31; výšková diferenciace, 
výstavky KL; 7S2 

 4 5,33 5/smrkový 

SM 97 
Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 44; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace, důraz na 
podporu BK; 6S9 BK 3 

 17 0,67 8/smrkový BK 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 170; pomístně zmlazení 
SM, BK, KL; 7S2 

722E 2 3,16 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu 

Věk: 21; ponechat vtroušenou 
BR, JR, MD, při zásahu 
odstranit SMP; 7S2 

 3 2,44 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 31; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace; 7S2 

 4 2,75 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 44; poškození zvěří a 
hnilobou, výšková 
diferenciace; 7S2 

724A 1 1,02 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 13; 7S1 

 2 0,07 6/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 21; 7N3 

 4 0,77 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 48; na okraji výstavky 
KL; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
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Doporučený zásah Poznámka* 

 8 0,32 1/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. 

Věk: 81; vtroušený KL, 
nutnost prosvětlení; 7Y1 

 15 0,54 8/smrkový 

SM 99 
Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 153; realizované 
podsadby BK; 7S1 BK 1 

724B 1 2,03 8/smrkový 

SM 93 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu 

Věk: 12; vtroušená BR, MD 
z umělé obnovy; 7S1 

BK 5 
MD 2 

 2 2,14 8/smrkový 

SM 98 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu 

Věk: 21; ponechat vtroušenou 
BR, JIV, hloučkovitě přimíšen 
SMO; 7S1 MD 2 

 5 1,67 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 52; podpora vtroušeného 
BK, KL; 7S1 

 13 0,09 8/smrkový 

SM 93 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 136; 7S1 BK 7 

724C 1 0,20 8/smrkový 
SM 80 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu 
Věk: 11; umělá obnova BK; 
7S1 BK 20 

 2 1,45 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 21; ponechat vtroušený 
BK, JIV; 7S1 

 5 0,28 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 53; poškození zvěří a 
hnilobou, výstavky BK, KL; 
6S1 

 7 0,89 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. 

Věk: 70; poškození zvěří a 
hnilobou, výstavky BK; 6S1 

 13 0,42 8/smrkový 

SM 98 
Jednotlivý výběr ve SM, podpořit vertikální 
zápoj, podpora přirozeného zmlazení BK, 
asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě 
se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Věk: 133; 7S1 BK 2 

724D 1 1,83 8/smrkový 
SM 95 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 
Věk: 15; vtroušená BR, JIV; 
7S1 MD 5 

 2 
3,24 

 8/smrkový 

SM 85 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 21; ponechat vtroušenu 
BR, přednostné vybírat SMO; 
7S1 

SMO 10 
MD 5 



Oddělení 
Dílec 
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skupina 

Výměra  
(ha) 
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rámcové 
směrnice 

/  
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 8 0,37 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit, asanační těžba. Věk: 83; 7S1 

724E 1 1,36  SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 13; vtroušená BR, 
výstavky BK; 6S9 

 2 1,24 8/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu 

Věk: 20; poškození zvěří a 
hnilobou; 7S1 

 4 2,97 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 48; podpora vtroušeného 
BK; 6S9 

 5 0,39 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 53; poškození zvěří a 
hnilobou, vtroušený BK, 
výstavky BK, KL, nutná 
podpora vtroušeného BK; 6S1 

 6 1,09 5/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 63; vtroušený BK; 6S9 

 7 3,88 6/smrkový SM 100 

Výchovný zásah s pozitivním výběrem, 
především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, 
jiné dřeviny než SM při výchově vždy 
upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, 
asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 78; poškození zvěří a 
hnilobou; 6S1 

 11 0,97 6/smrkový SM 100 

Jednotlivý až skupinovitý výběr v úrovni za 
účelem podpory kvalitních jedinců, výšková 
diferenciace, jiné dřeviny než SM ponechat bez 
zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po 
dohodě se Správou CHKO ponechat na místě 
k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 115; poškození imisemi 
a hnilobou; 7S9 

 13 1,41 5/smrkový 

SM 93 Jednotlivý výběr ve SM - proclonění, podpořit 
vertikální zápoj, podpora BK, KL, asanační 
těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou 
CHKO ponechat na místě k zetlení. 

Věk: 133; hloučkovitě 
přimíšen BK, KL, doplnit JD 
podsadbou; 6S9  

BK 5 

KL 2 
725A 2 4,37 2/smrkový SM 100 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 

vtroušenou BR, JIV ponechat bez zásahu. 
Věk: 24; 8Z2 

 

5 0,23 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 50; 7S1 

725B 
2 7,14 8/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
vtroušenou BR, JIV, BK ponechat bez zásahu. Věk: 24; 7S1 

 

3 0,14 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 31; 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 

5 0,11 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 53; 7S1 

725C 
3 0,68 8/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 31; 7S1 

 

5 0,40 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 50; 7S1 

 

15 1,63 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 157; 8K2 

725D 
1 0,58 8/smrkový 

SM 95 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 13; v Z části oplocenka 
KL+BK, 7S1 KL 5 

 

2 0,43 8/smrkový 

SM 90 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
JR, BR, JIV, BK ponechat bez zásahu. Věk: 24; 7S1 

BR 5 
JR 5 

 

3 1,62 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 31; 7S1 

 

4 0,51 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 46;  porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S1 

 

17 0,91 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

Věk: 174; genetická 
klasifikace kat. „B“ pro SM, byl 
doplněn KL, 7S1 

725E 
1 0,09 9/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 13; porost výškově 
diferencován, 7V2 

 1a 0,07 8/smrkový BK 100 Bez zásahu. Věk: 10; 7S1 
 

2 2,82 9/smrkový SM 100 
Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 24; porost poškozen 
zvěří a hnilobou , 7V2 

 

3 0,80 9/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 32; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7V2 

 

4 1,53 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 45; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S1 

 

17 1,33 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 175; realizovaná 
výsadba KL, 7S1 

725F 

2 4,41 

 
 

8/smrkový 

SM 75  
Silný výchovný zásah ve SM s cílem zajištění 
stability, BR, MD,vtroušenou JIV a BK ponechat 

 
Věk: 24; 7S1 

MD 5 
SMP 5 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

SMO 5 bez zásahu, při výběru upřednostnit SMP, SMO. 
 BR 5 

JR 5 
 

3 0,82 
 

8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

 
Věk: 31; 7S1 

 

4 0,14 
 

8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

 
Věk: 46; porost poškozen 
zvěří a hnilobou , 7S1 

 
 

725G 2 3,83 

 
 

6/smrkový 

SM 97 Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
BK ponechat bez zásahu. 
 

 
Věk: 23; 7S9 BK 3 

 

3 2,71 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 31; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S9 

 

4 4,63 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 48; 7S9 

 

17/1(1) 2,75 8/smrkový 

SM 95 Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. 

 
Věk: 13; 7S9 BK 5 

 

17/1(17) 0,31 

 
 

8/smrkový 

BK 90 

Bez zásahu. 

 
 
Věk: 177; 7S9 

SM 5 
KL 5 

725H 
1 0,20 

 
8/smrkový 

SM 
BK 

90 
10 

Silný výchovný zásah ve SM s cílem zajištění 
stability. 

 
Věk: 2; doplněn BK, 7S9 

 

4 6,68 6/smrkový 

SM 98 
Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. 

Věk: 38; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7N3  BK 2 

 

10 5,03 4/smrkový SM 100 

Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora 
kvalitních jedinců, podpora a zachování 
přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM 
ponechat bez zásahu, asanační těžba - část 
dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO 
ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění 
dřevin dle CDS. 

Věk: 91; porost poškozen 
hnilobou, 6A2 

725J 

2 4,03 8/smrkový 

SM 80 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
při výběru upřednostnit SMO, SMP. Věk: 14; 7S1 

SMP 10 
SMO 5 
MD 5 

 

3 1,33 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 23; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S1 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 

4 1,09 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. 

Věk: 39; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S1 

725K 

2 4,73 8/smrkový 

SM 80 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
při výběru upřednostnit SMO, SMP. Věk: 14; 7S1 

SMP 10 
SMO 5 
MD 5 

 

4 1,04 8/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění 
 
 dřevin dle CDS. 

Věk: 39; porost poškozen 
zvěří a hnilobou, 7S1 

726A 
1 0,62 7/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 4; 7K3 

 
2 1,15 6/smrkový SM 100 

Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, 
jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Věk: 11; 7N2 

 

4 1,27 7/smrkový SM 100 

Výchovný zásah, především v úrovni, podpora 
kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné 
dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné 
doplnění dřevin dle CDS. Věk: 32; 7K3 

 

13 16,96 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 128; 8K2 

 

15 15,09 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 148; 8K2 

726B 
1 0,11 2/smrkový 

SM 80 
Bez zásahu. Věk: 3;  8Z2 KOS 20 

 4a 3,31 2/smrkový SM 100 Bez zásahu. Věk: 32; 8K2 
 

12/4(4) 1,47 2/smrkový 

KOS 60 Redukce KOS, asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Věk: 38; 8K2 SM 40 

 

12/4(12) 2,45 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 112/16; 8K2 

 

12a 2,58 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 112/16; 8K2 



Oddělení 
Dílec 

 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

 

15 3,31 8/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. Věk: 142/16; 7S1 

 

17 7,16 2/smrkový SM 100 

Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní 
hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat 
na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle 
CDS. 

Věk: 192; výsadbou doplnění 
JR do bioskupin, 8K2 

 
 
LHC Ruda nad Moravou 
Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Ruda nad Moravou (s platností 2003-2012) - stav k 1.1.2003. 
 
Oddělení 

Dílec 
 Porostní 
skupina 

Výměra  
(ha) 

Číslo 
rámcové 
směrnice 

/  
porostní typ 

Dřeviny Zastoupení 
dřevin 

(%) 

Doporučený zásah Poznámka* 

616D 8 0,29 5/smrkový 

SM 80 

Bez zásahu, pouze asanační těžba. věk: 84; 3S2 

MD 10 
DB 5 
BR 5 

616D 10 0,25 5/bukový 

BK 59 

Bez zásahu. věk: 107; 3A1 

HB 20 

DB 20 

BR 1 

616C 11 0,14 5/smrkový 

SM 70 

Bez zásahu, pouze asanační těžba. věk: 112; 3B2 

MD 10 

BK 5 

DB 5 

JS 5 
LP 5 

 
 


