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Cíl

K jakému cíli by měla směřovat zvolená strategie obnovy velké 

kalamitní holiny?

Cílem jsou lesy s vysokou mírou

 odolnosti vůči vnějším vlivům (rezistence)

 schopnosti rychle obnovit porostní prostředí po narušení 

(resilience)

Víme, jaké vlastnosti by měly takové lesy mít?



Cíl  - lesy pestré

Lesy druhově, tloušťkově, výškově, věkově a prostorově 

skupinovitě až jednotlivě diferencované

lesy pestré



na 

začátku:



dnes

:



dílčí

cíl



cíl



Jak ale dosáhnout pestrých lesů po velké kalamitě?

 Velká výzva, velká příležitost

 Základ všech strategií – pionýrské dřeviny

 Jen plné využití všech funkcí, nejen funkce přípravné

 Plné využití = zapojení do produkce

 „Tolerance“ není plné využití

 Vlastnosti a funkce pionýrů, které se nejvíce opomíjejí:
rychlost růstu a krátkověkost

nepravidelná hustota až mezernatost přirozené obnovy

 ... a jak jich využít



Rychlost růstu, krátkověkost

 rychlejší obnova porostního prostředí

 kratší produkční cyklus s užitkovým dřívím téměř po celou 

produkční dobu

 částečná náhrada výpadku celých věkových tříd SM a BO

 cesta k různověkosti už v první generaci lesa
střídání skupin krátkověkých a dlouhověkých dřevin

vynucení předsadby



Nepravidelná hustota, mezernatost

Pionýři poskytují podmínky pro pestřejší strukturu a vyšší 

biodiverzitu

 Přirozenou obnovou (nejen) pionýrských dřevin vzniká mnoho 
různě hustých skupin 

různé velikosti skupin 

včetně dlouho nezapojených mezer.

 Tím se vytváří podmínky pro dlouhodobou přirozenou i umělou 

obnovu cílových dřevin s různými nároky na světlo = 

různověkost.



Pestrost po kalamitě a zvěř

● Okusem zpomaluje obnovu porostního prostředí

● Výrazně negativně ovlivňuje druhovou pestrost - selektivní okus

● Výrazně snižuje efektivitu
○ náklady na zajištění - okus, vytloukání

○ znehodnocení dříví - ohryz, loupání

… aneb se zvěří to nejde!

... nebo jen omezeně a draze













Rychlost obnovy po kalamitě

Staré lesnické pravidlo říká: zalesnit holinu co nejrychleji

Ale je to skutečně důležité?

● Obnovení porostního mikroklimatu

● Omezení produkční ztráty

● Zvýšení míry pestrosti

● Nákladnost



Mezery v kulturách

K čemu jsou dobré?

Kdy je jich moc?

Jak je využít a nepřipravit se o produkci?

Jak velké jsou nejlepší?







Strategie obnovy vedoucí k pestrosti

Nejprve částečná umělá 

obnova cílových dřevin

● světlostní druhy bez 

možnosti PO

● oplocené skupiny 0,20-

0,50 ha

● mezi skupinami sukcese

● postupné doplňování 

dalšími dřevinami

Nejprve přirozená 

obnova pionýrských 

dřevin

● na celé ploše sukcese

● podpůrná opatření

● po cca 5 letech 

postupně doplňovat

● nízkonákladová 

strategie (Martiník 2019)

Kombinace okamžité 

umělé obnovy 

dlouhověkých a 

krátkověkých dřevin ve 

skupinách

● cílem je skupinovitá 

různověkost

● omezení produkčních 

ztrát

● vyšší náklady













Velikost skupin

Podle čeho se rozhodovat?

● Jak velké “chci” kalamitní holiny v budoucnu?

● Umožňují stavy zvěře obnovu bez oplocení?

● Význam oplocení pro organizaci péče o kultury

● Zvládnutelnost kontroly a údržby oplocení



Dvoufázová obnova 

(VÚLHM 2016, certifikovaná metodika)

1. fáze - přípravné dřeviny

Přirozená, popř. um.obnova síjí i sadbou (sníženými 

ha-počty).

Podpůrná opatření.

Jak dlouho čekat na PO? Do lhůty pro zalesnění, 

pak se rozhodnout, co dál.



Dvoufázová obnova 

(VÚLHM 2016, certifikovaná metodika)

2. fáze - cílové dřeviny

Různá délka časového odstupu

Čím delší, tím větší různověkost, ale kratší zástin pro stinné dřeviny.

Metodika předpokládá pouze dočasnou funkci přípravného porostu.

https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/03/LP_10_2016c.pdf



Souběžná x následná obnova cílových dřevin

(Martiník 2019)

Souběžná obnova

Cílové i přípravné se obnovují současně, v 

řadovém smíšení

Následná obnova

Cílové dřeviny až do funkčních přípravných 

porostů samovolně nebo podsadbou nebo do 

uměle vytvořených kotlíků, náseků ...



Extenzivní postupy (Martiník 2019)

Nízkonákladová obnova

Max. důraz na využívání přirozených procesů při obnově i výchově.

Různé varianty využití sukcese, přirozené obnovy cílových dřevin i výchovné funkce 

pionýrských dřevin

https://www.modreknihkupectvi.cz/uplatneni-brizy-a-osiky-pri-obnove-a-tvorbe-lesa/



Generel obnovy IV (ÚHÚL 2021)

Cíl: Založit lesní porosty, které při vhodně vedené výchově v budoucnu 

vytvoří

● druhově, věkově a prostorově diferencované porosty 

● se stanovištně odpovídající druhovou skladbou dřevin (ideálně jehličnato-

listnaté víceetážové porosty).

Doporučené pěstební postupy, odlišné pro holiny

● do 1 ha (bez přípravných dřevin)

● mezi 1 a 5 ha (50% podíl přípravných dřevin, “prodloužená jednofázová ob.”)

● nad 5 ha (dvoufázová obnova s přípravnými dřevinami)



Generel obnovy IV (ÚHÚL 2021)

Obnovní druhové skladby - zásady

● přípravné dřeviny zejména na velkých holinách

● poměr jehl. a list. dř. ve středních polohách 50:50

● geograficky nepůvodní dřeviny do 20 %

● SM aktivně pěstovat až od 5. LVS (do 30 %) výše 

● přirozeně se zmlazující SM ani ve 3. a 4. LVS neomezovat

● min. 4 druhy, žádná dřevina více jak 50 %

http://www.uhul.cz/ke-stazeni/generel-obnovy



Společné všem strategiím je…

Plné využití všech funkcí krátkověkých pionýrských dřevin

Plné využití není “tolerance”

Plné využití musí být vědomé

Neexistují “nežádoucí dřeviny”



Nejdůležitější je …

Pestrost ve všech porostních parametrech

Přednost mají přirozené procesy

Umělé zásahy jen takové, které pestrost zvyšují…

…a takové, které současně zlepší ekonomiku majetku (normální investiční 

uvažování)

Při každém zásahu myslet na půdu, vodu, biodiverzitu

Děkuji za pozvání a příležitost k vystoupení








