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           vstupní místo                číslo ukázky                 původní ukázka 
 
mapka DO Poněšice, stav k 1.1. 2011 – 1:20 000 
 

 

1. Úvod: DO Poněšice byl založen v r. 1997 s cílem dosáhnout souladu mezi GZ a oborním chovem zvěře. 
Z tohoto důvodu byla vybrána skupina porostů, které presentují charakteristické vlastnosti v DO a na jejichž 
případě byl přijat odpovídající hospodářský záměr. Cílem mysliveckého hospodaření je maximální trofejová 
kvalita chovu jelena evropského (národní rekord 262,46 CIC). Cílem lesnického hospodaření je minimalizace 
škod na lesních porostech a přirozené obnově. V souladu s  uvedenými cíli jsou relativně nízké kmenové stavy 
zvěře (JKS cca. 150 ks).  Dnes po 20 letech máme možnost posoudit do jaké míry je nebo byl tento záměr 
realizován a zároveň zahrnout do ukázek i další obdobné porostní skupiny. 

 
2. Charakteristika revíru: Revír Poněšice má zhruba tvar nepravidelného obdélníku, jehož nejkratší jižní 
stranu tvoří silnice v úseku Hluboká n.Vlt. – Chotýčany. Dále pokračuje východní hranice po silnici Chotýčany 
– Drahotěšice. Odtud pak směrem na Vlkov k řece Vltavě. Západní strana je ohraničena Vltavou směrem 
k Hluboké n. Vlt. Obora Poněšice o velikosti 1.550 ha sestává ze smíšeného lesa se zastoupením SM 48 %, BO 
2 %, JD 1 %, MD 1 %, BK 28 %, DB 14 %, LP 3 % a ostatní listnáče 3 %. Celkem jehličnaté dřeviny 53 %, listnaté 
47 %. Z ostatních dřevin převládá kaštan – jírovec maďal Jedná se o lesy zvláštního určení - oborní  chovy, 
s častým překryvem – biologická různorodost.  
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2.1. Charakteristika prostředí: 
lesní oblast č. 10 – Středočeská pahorkatina. 
LHC Hluboká nad Vltavou 
Platnost současného LHP 2011 - 2020 
nadmořská výška 400 – 550 m n.m 
převažující lesní vegetační stupeň 4. bukový 
klimatické údaje průměrná roční teplota je 7,6° C 

průměrný roční úhrn srážek činí 660 mm. 
Geologické podloží  dvojslidé ortoruly 
Půdy kambizemě, luvizemě, pseudogleje 
Převažující soubory lesních typů 4S – svěží bučina (CHS 45 – HS 8446, 8445, 9245, 9441, 9245, 9446) 

4B – bohatá bučina (CHS 45 - HS 8445) 
4H – hlinitá bučina (CHS 45 – 9446, 8445) 

2.2 Něco z historie oborního chovu:  Oborní chov vyžadoval již v minulosti odlišný způsob hospodaření 
v lesních porostech, ať už se jednalo o druhovou skladbu (používání více plodonosných dřevin, zejména 
kaštanu, dubu a buku), nebo o zakládání a výchovu porostů (které se musely přizpůsobit tlaku zvěře). 
Pěstitelskému cíli, založení smíšených, stanovištně odpovídajících porostů, nebylo možno, hlavně s ohledem 
na oborní chov, vždy vyhovět. Na téměř polovině plochy Poněšické obory bylo často přistupováno 
k intenzivním holosečím. Volné plochy byly následně využívány jako pastviště pro vysokou zvěř. Těžby obnovní, 
stejně jako probírky, se s ohledem na loupání zvěří prováděly hlavně v zimním období. Větve a probírkový 
materiál se ponechaly nezpracovány ležet 2 – 3 měsíce pro ohryz zvěří. V lesních hospodářských plánech 
z padesátých let jsou uváděny takzvané zvěrníky, což jsou místa s měkkými dřevinami sloužícími k okusu zvěři. 
Smíšené porosty bylo možno zakládat pouze v oplocení, protože všechny dřeviny (vyjma SM) byly vysokou 
zvěří okamžitě zničeny. Zakládání porostů po holosečích bylo prováděno převážně smrkem, pouze na 
nejlepších stanovištích se sázely dubové odrostky chráněné proti zvěři rozsochami. V přestárlých, mezernatých 
a zabuřeněných porostech, kde se již ani při oplocení nedalo počítat s přirozeným zmlazením, byly zakládány 
četné bukové a jedlové skupiny. Přirozené zmlazení bylo podporováno na všech vhodných místech. 
K vylepšování se používala douglaska a vejmutovka.  Revír je proložen oborně pastevním typem lesa – což je 
les, ve kterém je dlouhodobou výchovou nebo umělou výsadbou založená část porostu, charakterizovaná 
řídkým sponem dřevin (většinou KS a DB) umožňujícím dosažení bohatého bylinného patra. Zvyšuje se tak 
přirozená úživnost a estetická hodnota honitby. Po roce 1985 došlo vlivem nevhodného výběru při odstřelu 
k tomu, že převládla zvěř v I. a II. věkové třídě. Zároveň se zvýšil základní kmenový stav jelení zvěře až na 400 
kusů. To se místy promítlo ve vysokých škodách na lesních porostech a v ohrožení genových základen lesních 
dřevin. 

2.3 Popis stavu demonstračního objektu v době založení (1997): Dosud kompaktní a kvalitní zůstaly 
zachovány smíšené porosty buku, dubu a lípy. Jedná se převážně o porosty 5. až 7. věkové třídy. Celá řada 
ostatních porostů mladších věkových tříd svým současným zdravotním stavem nedává dostatečnou záruku 
kontinuity bývalých kvalitních bukových porostů. Přestože tyto porosty vznikly přirozenou obnovou, byly 
následně poškozeny ohryzem a loupáním jelení zvěří. Jejich produkční hodnota je výrazně snížena, nicméně 
z hlediska zachování genetických vlastností cenné jsou. Velkým problém GZ byla výchova porostů. Cílevědomá 
výchova již od stadia prvních prořezávek nebyla prakticky nikdy prováděna. Výchovné zásahy spočívaly pouze 
v odstraňování poškozených jedinců, převážně podúrovňových, což ještě umocňovalo nekvalitu jedinců 
v úrovni. Tento způsob výchovy přežíval ještě v roce 1994. Odstraňováním poškozených jedinců sice dochází 
ke zlepšení optického stavu, avšak kvalita a stabilita porostů tímto způsobem zlepšována není. Během 
posledních několika let byla zrealizována řada opatření v oblasti mysliveckého hospodaření včetně výrazného 
snížení stavů jelení zvěře. Nastoupený trend se začal příznivě projevovat odrůstáním bukových nárostů. 
Otevřená nadále zůstává problematika smrku a dubu. Pestrost pícnin, senáže, jadrná krmiva, dužina 
a pravidelné denní přikrmování zajišťují dostatečné množství potřebných látek a prvků pro zvěř. Tím se snižuje 
tlak zvěře na okus, ohryz a loupání. 
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2.4. Záměry hospodaření - obnova porostů (1997):   Do budoucna se předpokládá obnova bukových 
a dubových porostů podrostním způsobem. Především pak sečí skupinovou clonnou zevnitř porostu 
s postupným uvolňováním nárostů. Důsledně je třeba provádět výchovné a přípravné seče s cílem zkvalitnit 
porost. Při nich se z porostu odstraňují netvářné, poškozené a úrovňové stromy utlačující koruny cílových 
stromů. Cílem uvolnění korun nejkvalitnějších cílových stromů je podpora jejich fruktifikace a vytvoření 
vhodných podmínek pro následnou přirozenou obnovu. Nutné je také důsledné, včas prováděné rozčleňování 
porostů vyklizovacími liniemi a vytváření optimální velikosti pracovních polí. V kompaktních smrkových 
porostech se bude pracovat přípravnými sečemi za účelem zkvalitnění porostu a zvýšení fruktifikace. Cílem je 
postupné clonění ve skupinách uvnitř porostu a následné uvolňování přirozeného zmlazení. Po uvolnění dojde 
k doplnění o poloodrostky buku, dubu a dalších listnáčů, l zde je nutné rozčlenit porosty vyklizovacími liniemi 
a vytvořit trvalá pracovní pole. V době semenných let je vhodné spolupůsobit mechanickým zraňováním 
půdního povrchu, aby byly vytvořeny podmínky pro přirozenou obnovu. Rozvrácené porostní zbytky je nutno 
podle plošné velikosti těžebně upravit s využitím skupinových podsadeb zevnitř porostů.  
 

3. Produkčně ekologické charakteristiky SLT: 
SLT 4S – svěží bučina  

4B – bohatá bučina 
4H – hlinitá bučina 

ohrožení lesa buření od slabého (4S) po silné (4B, 4H) 
větrem a hnilobou SM (4B) 

ekologická funkce Infiltrační (retence, retardace, akumulace srážkových 
vod), příkré svahy protierozní (4B, 4H) 

přirozená skladba BK 8, JD 2, (DB), alternativně BK 10 
         - horizontální struktura porostu mírně diferencovaná 
         - vertikální struktura porostu stupňovitá (přechod do horiz. zápoje) 
         - zápoj stísněný 
doporučená cílová skladba SM 6-7,  BK 2, JD 1, MD 1, (DB, LP) 
         - bonitní stupeň    2-4        2-5      2-4     2-5  
         - horizontální struktura porostu středně až mírně diferencovaná (4S),  

výrazně diferencovaná (4B, 4H) 
         - vertikální struktura porostu vrstevnatá, nesouvislá podúroveň 
          -zastoupení v úrovni 

                        v podúrovni 
SM  6-7,  BK 1-2, JD 1, MD 1, 
(bk , jd, sm) 15 – 35,  lp 

produkční funkce průměrná až nadprůměrná (4S), nadprůměrná (4B, 4H) 
celkové hodnocení: 
V cílové skladbě je BK základním nositelem trvalosti ekosystému jak v lesích hospodářských, tak i 
v lesích zvláštního určení. 
V hospodářském lese, kde je ve větší míře využíván SM, se JD a MD podílí na zpevnění porostu i 
kvalitě produkce v hlavní úrovni a BK zajišťuje trvalou produktivnost melioračními účinky. Hospodaření 
je zde zaměřeno na kvalitu všech cílových dřevin v úrovni, méně na podúroveň. 
Alternativní BK hospodářství (BK 60+ %) je-li využitelná přirozená obnova, přitom se nevylučuje ani 
monokultura.  

(Plíva 2000) 

V našem případě jde o lesy zvláštního určení (zákon o lesích č. 289/1995 Sb, § 8, odst. 2, písm. g – uznané 
obory a samostatné bažantnice) kde činnost se přizpůsobuje mysliveckému hospodářství.  Hospodářská 
opatření musí směřovat k vyváženému soužití zvěře s lesem a zmírňování negativních dopadů působení zvěře 
na les. Součástí je i zabezpečení trvalosti ekosystému, což v tomto případě zabezpečuje zejména bukové 
podrostní hospodářství. 
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4. Ukázky: 

Zastávka č. 1 - U Huberta  

 

 
1:5000 
 

dílec 303 F – 13,21 ha   

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP – 2011 - 2020 porostní skupina 1a – 2,47 ha  

45 4S 10 10 BK 90 4 0 30/1 0 
    LP 10 4 0 30/1 0 

 porostní skupina 15/1b – 10,74 ha etáž 15 – parc.plocha – 5,61 ha 
45 4S 144 9 BK 75 33 49 30/2 385 

    DB 20 33 43 30/1 96 
    LP 4 33 43 30/2 20 
    SM 1 34 49 32/1 7 

Celkem:         508 
  etáž 1b -– parc.plocha – 5,13 ha 

45 4S 10 9 BK 95 1 0 30/1  
    LP 5 1 0 30/1  

Popis dílce (LHP 2011): ve starší skupině vtroušen JS, na části por.sk. SLT 4B, 4V, 4D. Při plánovaném obmýtí 
140 let a obnovní době 50 let je pro decennium plánována obnovní těžba ve výši necelých 40% z celkové 
zásoby. Genetická klasifikace  BK, DB, LP – B. 
Cíl ukázky: Postupná již přes 20 let trvající obnova, která v maximální výši využívá přirozenou obnovu pod 
porostem (BK, LP). I když je omezován stav zvěře, tak přes kvalitní (a místy až agresivní) přirozenou obnovu 
dochází k změně druhové skladby v neprospěch ostatních dřevin (zejména DB). 
Doporučení: Vzhledem k současnému vývoji kvalitní, převážně bukové obnovy z přirozené obnovy a věku 
starší etáže (s předpokládaným domýcením v  průběhu minimálně dalších dvou decenií) se dostáváme k hranici 
fyzického stáří se všemi dopady (zbarvení jádra, nastupující hniloby). Pokud se bude přirozená obnova zdárně 
dále vyvíjet (úměrné poškozování mladých kmínků zvěří), pak lze domýcení i částečně urychlit. Při nastupující 
výchově je prioritou udržet zastoupení  LP a ochrana nejkvalitnějších jedinců BK.  
 
 

dílec 303 F 
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Zastávka č. 2 – u BOUDY 
 
 

 
 
porostní skupina 303 K 15/1  

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 1991 - 2000 porostní skupina 335 L 3 – 3,92 ha 

445 4S 123  DB 55    202 
    BK 42    155 
    SM 3    11 

Celkem:         368 
Platnost LHP: 2001 - 2010 porostní skupina 303 K 14/1 etáž: 303 K 1 

45 4S 10 7 BK 95 2 0 30  
    LP 5 2 0 28  

  etáž: 303 K 14 
  133 7 DBZ 53 29 42 28 167 
    BK 38 32 46 30 143 
    SM 9 31 43 30 42 

Celkem:         352 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 303 K 2 – 1,06 ha  

45 4S 11 9 BK 95 3 0 30/1 0 
    LP 5 3 0 28/2 0 

 porostní skupina 303 K 15/1- 2,76 ha etáž: 303 K 1–parc. plocha – 1,03 ha 
45 4S 10 9 BK 95 2 0 30/1 0 

    LP 5 2 0 28/2 0 
  etáž: 303 K 15-parc.plocha - 1,73 ha 

45 4S 143 7 DBZ 53 30 43 28/1 177 
    BK 38 32 46 30/2 143 
    SM 9 32 44 30/2 44 

Celkem:         364 

 

porostní skupina 303 K 15 / 1 

porostní skupina: 312 A 13b/1b 
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Popis porostu: 
- v době založení DO (1997): Genetická klasifikace: DB – A, BK – B. Jde o dubobukovou kmenovinu, ve východní 
části se smrkem. Pod porostem došlo k masivnímu náletu buku. Jednotlivě na prosvětlených částech je zde 
nálet dubu a smrku.  
- LHP 2011: vylišená již samostatně mladší porostní skupina – 303 K2 – s ponechanými výstavky DB a BK. Starší 
skupina – na části SLT 4B, 4O. Zřejmě s cílem zvýšení podílu DB je obmýtí 180 let a obnovní doba 50 let. 
Cíl ukázky: Posouzení původního hospodářského záměru se současnými výsledky  
Původní hospodářský záměr: Postupně uvolňovat nárost buku. Ve východní části clonou sečí podpořit duby. 
Výběr cílových stromů zaměřit na ponechání nejjakostnějších stromů, tím bude podpořena jejich fruktifikace 
a přírůst. 
Naplňování původního hospodářského záměru: S výjimkou, že se nedaří udržet zastoupení DB a SM ve 
vznikajících nárostech je hospodářský záměr naplňován.  Postupně od západu se snižuje zakmenění až po vznik 
samostatné porostní skupiny, v níž jsou ponechány zejména výstavky DB, které jsou postupně uvolňovány i na 
celé ploše porostní skupiny.  Ve vylišené porostní skupině K2 realizován první výchovný zásah (prořezávka) 
zaměřený na odstranění nevhodných jedinců v úrovni a nadúrovní s uvolněním jedinců nejkvalitnějších. 
Doporučení:  Vysoce lze ocenit snahu zachovat co nejdéle duby v horním patře skupiny. Udržení nárostu DB 
a SM se v podmínkách obory ukazuje jako nereálné. Pokud situaci hodnotíme z hlediska udržitelnosti 
ekosystému v oboře, pak BK splňuje základní požadavky. Z hlediska ekonomického chybějící ekonomické 
dřeviny (DB, SM, JD) mají na ekonomiku značně negativní dopad. U mladší skupiny zřejmě bude nutné zajistit 
ochranu nejkvalitnějších jedinců proti ohryzu. 

 

Porostní skupina 312 A 13b/1b 

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 312 A 13b/1b – 8,99 ha etáž 13b – 7,11 ha 

45 4S 121 8 DBZ 45 25 35 24/4 126 
    BK 40 29 39 28/3 142 
    MD 8 33 42 32/1 41 
    BO 5 30 42 30/1 20 
    JD 1 26 38 24/4 5 
    SM 1 30 35 28/3 6 

Celkem:         340 
  etáž 1/b – 1,88 ha 

45 4S 10 10 BK 100 2 0 28/2 0 
Popis porostní skupiny (2011): na části SLT 4O, vtroušena LP, DG, DBC, místy nárost BK, věkově i výškově 
diferencováno. Obmýtí 180 let, obnovní doba 50. Plánovaná těžba obnovní ve výši 300 m3 s obnovou SM a BK. 
DBZ -  genetická klasifikace A. 
Cíl ukázky: Přes pestrou směs mateřského porostu se zejména vlivem zvěře zmlazuje pouze BK. 
Doporučení:  Obdobně jako v předchozím případě druhová změna následného porostu ve prospěch jediné 
dřeviny je sice z pohledu ekologické stability možná, zužuje se biodiverzita a snižuje ekonomická funkce. 
Současný maximální zápoj neumožňuje přirozenou obnovu dalších dřevin - SM, DB, MD. Proto přijato 
prodloužení doby obmýtí mateřského porostu (180 let), který má výhodnější druhovou skladbu.  Namístě je 
i vytváření podmínek pro úspěšnou obnovu dalších dřevin (skupinové uvolnění zápoje + oplocení). 
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Zastávka č. 3 – u Cirhana 
 
 
 

 
 
 
 
 
Porostní skupina 304 G 10  

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 304 G 10 – 8,96 ha  

45 4B 99 9 DBZ 70 33 45 34/1 344 
    BK 20 32 38 32/1 92 
    LP 4 32 38 32/1 18 
    SM 4 32 35 32/1 25 
    DG 1 36 63 36/5 7 
    JD 1 30 45 30/1 6 

Celkem:         492 
Popis porostní skupiny (2011): Vtroušen MD, VM, DBC, BŘ, na části SLT 4V, obmýtí 180/ obnovní doba 50. 
Proveden plánovaný výchovný zásah cca 50m3. ha-1. Genová základna (DB, BK, LP) genetická klasifikace u DBZ 
– A, u BK – B.  
Cíl ukázky: V LHP ještě není evidována přirozená obnova, v současnosti na velké části porostní skupiny vzniká 
spontánní nárůst BK, pomístně i LP(zřejmě i vlivem povedeného zásahu). 
Doporučení: Vzhledem ke genetické klasifikaci DBZ by bylo vhodné pokračovat v uvolňování cílových stromů 
DB v dlouhé době obmýtí a vytvářet podmínky pro jeho přirozenou obnovu. To zřejmě bude možné až za 
několik desetiletí, a to ve skupinách na volných plochách případně bude nutná redukce některých skupin BK. 
To je tak dlouhodobý cíl, že dnes je třeba se věnovat kvalitě DBZ a vytváření spodní etáže (BK, vtroušena LP). 
 
 
 

porostní skupina 304 G 10 
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Zastávka č. 4. RULÍK 
 

 
 
Porostní skupina 312 B 13 

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 312 B13 – 26,80 ha  

45 4H 124 9 DBZ 60 28 37 26/2 225 
    BK 30 28 36 24/4 113 
    SM 5 32 45 30/2 31 
    DG 2 36 58 32/5 13 
    JD 2 26 38 24/4 10 
    MD 1 33 44 32/1 6 

Celkem:         398 
Popis porostní skupiny (2011): zastoupení dalších SLT: 4S, 4V, místy nálet BK, DB. Plánovaná obnovní těžba 
v deceniu do 3% z celkové zásoby včetně uvolnění zmlazení BK. Genetická klasifikace u DB – A, u BK – B. Obmýtí 
180 /obnovní doba 50. 
Cíl ukázky: Zralá, kvalitní kmenovina na počátku obnovního procesu.  
Doporučení: Zaměření na maximální kvalitu u DBZ a přirozenou obnovu, to zřejmě v případě DB bez oplocení 
a částečné redukce bukového nárostu není provozně realizovatelné. 

porostní skupina 312 B 13 

porostní skupina 318 C 16, 1a, 1b / 0, 2 

porostní skupina 318 D 15  

porostní skupina 313 D 12 

porostní skupina 313 D 6 

porostní skupina 313 D 9 a 

porostní skupina 318 C 15 



10 
 

 
Porostní skupina 313 D 9a 

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 313 D 9a – 2,39 ha  

45 4S 86 9 DBZ  50 26 27 28/1 160 
    BK 40 25 25 26/4 120 
    DG 5 33 44 36/5 30 
    SM 5 28 33 30/2 26 

Celkem:         336 
Popis porostní skupiny (2011): vtroušen JS, BŘ, obmýtí 160 / obnovní doba 40, plánovaná výchova. 
 
 
 
 
Porostní skupina 313 D 6 

HS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 313 D 6 – 2,63 ha  

45 4S 55 9 SM 60 24 27 31/1 241 
    BK 30 21 21 28/2 70 
    MD 10 28 30 36/1 45 

Celkem:         356 
Popis porostní skupiny (2011): vtroušen DB, BŘ, věkově i výškově diferencováno, plánovaná výchova obmýtí 
120/ obnovní doba 40. 
 
 
 
 
Porostní skupina 313 D 12 

CHS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 313 D 12 – 3,28 ha  

45 4S 112 9 DBZ 80 26 31 26/2 262 
    BK 15 26 28 26/4 48 
    SM 5 26 30 26/4 23 

Celkem:         333 
Popis porostní skupiny: vtroušen MD, LP, DBC; obmýtí 160/ obnovní doba 40; plánována výchova. 
Cíl ukázek (313 D 6, D 9a, D12): výchova v porostech staršího věku zaměřena na kvalitativní výběr. 
Doporučení: Mimo kvalitativní výběr i postupné po ploše nerovnoměrné rozvolnění za účelem vytváření 
podmínek pro přirozenou obnovu všech cílových dřevin. 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
Porostní skupina 318 D 15 

HS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 318 D 15 – 6,30 ha  

45 4H 150 8 BK 80 36 50 32/1 420 
    DB 10 34 45 32/1 45 
    SM 10 37 60 34/1 69 

Celkem:         534 
Popis porostní skupiny: Uvolněná kmenovina se skupinami BK zmlazení; vtr. KL; TO – clonná seč nad BK 
zmlazením v rozsahu cca 7% zásoby. Obmýtí 140 / obnovní doba 50. BK - genetická klasifikace B. 
Cíl ukázky: Porostní skupina na počátku obnovy postupnými clonnými sečemi.  
Doporučení:  Typicky BK stanoviště, kde v přirozené skladbě mimo BK je také přítomna JD, případně DB nebo 
další listnaté dřeviny. V doporučené cílové skladbě obvykle převládá SM. Jde o příklad, kdy v intenzivních 
chovech zvěře se nedoporučuje vnášet do základních dřevin odlišné víceméně v místě vzácné dřeviny např. do 
BK kultur SM, JD.  
 
 
Porostní skupina 318 C 15 

HS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 318 C 15 – 4,63 ha  

45 4S 145 10 DB 59 33 48 30/1 330 
    BK 25 34 40 30/2 143 
    MD 10 37 50 34/1 74 
    JV 3 30 34 28/3 14 
    KL 2 31 43 28/3 10 
    SM 1 32 36 30/2 7 

Celkem:         578 
Popis porostní skupiny: Smíšená kmenovina se skupiny zmlazení BK, KL; další SLT 4V, 4D, 4B; Obmýtí 160 / 
obnovní doba 40. BK - genetická klasifikace B. 
Cíl ukázky: Výsledné hospodaření - porostní skupina v ideální kvalitě i druhové skladbě.  
Doporučení:  S obnovou není potřeba pospíchat, pouze jednotlivě uvolňovat kvalitní nárosty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Porostní skupiny 318 C 16, 1a, 1b/0, 2  

HS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

středn
í výška 

(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 1991 – 2000 porostní skupina 351 C 2 – 14,11 ha 

446 4S 140  BK 94    376 
    SM 5    20 
    DB 1    4 

Celkem:         400 
Platnost LHP: 2001 - 2010 Por. skupina: 318 C 15a/1a etáž: 1a 

8446 4S 3 9 BK 92 0 0 30  
    KL 5 0 0 30  
    LP 3 0 0 26  

  etáž: 15a 
  150 3 BK 80 34 45 30 39 
    DB 20 30 40 28 8 

Celkem:         47 
 porostní skupina 318 C 15b  

8446 4S 150 7 BK 95 36 51 32 440 
    SM 5 37 54 34 30 

Celkem:         470 
 porostní skupina 318 C 1b/0- 0,37 ha  

9446 4S 6 5 BK 100 1 0 26/3  
 porostní skupina 318 C 2 – 0,80 ha  

9446 4S 14 10 BK 100 5 0 24/4  
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 318 C 16 – 12,44 ha  

9446 4S 160 8 BK 95 37 54 32 534 
    SM 5 39 57 34 37 

Celkem:         571 

Popis porostu: 
- v době založení DO (1997): Rozlehlý zralý porost buku s vtroušeným smrkem a dubem. V severozápadní 
části prolámaný větrem na ploše cca 1 ha. Genetická klasifikace: BK – A. Porost zatím není rozpracován 
úmyslnou těžbou. Na rozvolněných místech (od nahodilých těžeb) a pod porostem se samovolně dostavuje 
přirozená obnova buku, klenu a smrku 
- dle LHP 2011: Uvolněná silná kmenovina; GZ pro BK; genetická klasifikace B; vtroušen DB; další SLT 4F; 
plánovaná TO (cca 16% zásoby) zaměřit na clonnou seč od SV; obmýtí 140 /obnovní doba 50. Vylišeny 2 
mladší skupiny se zastoupením BK. 
Cíl ukázky:  
Posouzení původního hospodářského záměru formou velkoplošné přípravné clonné seče až jednotlivého 
výběru odstranit nekvalitní jedince, podporovat vtroušený dub a smrk. Tím vytvořit podmínky pro 
postupnou přirozenou obnovu zevnitř porostu. Vzhledem ke genetické klasifikaci buku je záměrem 
dlouhodobá podpora cílových buků, do kterých jsou zařazováni nejkvalitnější jedinci bez ohledu na jejich 
současnou tloušťku.  

   

Naplňování původního hospodářského záměru: Po celou dobu 20 let je původní hospodářský záměr 
naplňován, základem současného porostu je udržení vhodné druhové skladby s mírným snížením zakmenění
(podpora vznikajícího nárostu) a zvýšenou hektarovou zásobou. V menších již obnovených skupinkách 
jednoznačně převládá BK. 
Další doporučení: Na původním hospodářském opatření není třeba nic měnit, i když výsledkem zřejmě bude 
téměř čistá bučina.   
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Zastávka č. 5 
 

 
 
Porostní skupina 317 H 7  

HS SLT věk zakmen. dřevina zastoup. 
(%) 

střední 
výška 
(m) 

výčetní 
tloušťka 

(cm) 
AVB/RVB 

Zásoba 
na 1ha 

(m3) 
Platnost LHP: 2011 - 2020 porostní skupina 317 H 7 – 4,38 ha  

45 4S 64 10 BK 100 21 21 26/3 260 
Popis porostní skupiny: vtroušen SM, DB, JD, plán - těžba výchovná, obmýtí 140, obnovní doba 50. 
Cíl ukázky: dosluhující individuální ochrana vybraných jedinců 
Doporučení: jde o poměrně typický příklad, kdy bukové nárosty v období od mlazin po tyčoviny jsou ohroženy 
ohryzem jelení zvěří a vyžadují po poměrně dlouhou dobu u kmínků vybraných jedinců velmi nákladnou 
individuální ochranu.  
 

 
Mimo připravenou trasu venkovní pochůzky začleňujeme informace o dvou dalších porostních skupinách 
uváděných v původním DO. 

 
Porost 317 D 16/1, 317 D 2a 
Původní porost (LHP 1991) 356 D6 o výměře 8,6 ha;  SLT 3S;  věk 142 let; zastoupení dřevin BK 79, DB 20, SM1; 
v době založení DO (1997): porost bukové a dubové kmenoviny s vtroušeným smrkem. Genetická klasifikace: 
BK – B. Ve východní části rozpracován holosečně. 
Původní hospodářský záměr: Obnovit přirozeným způsobem na buko-dubovou směs s příměsí lípy. 
Naplňování původního hospodářského záměru: Zcela uvolněné skupiny (317 D 2a) jsou plně zapojené (BK) 
a přechází z fáze obnovy do výchovy.  Starší rozlehlá skupina (317 D 16/1 má v etáži 16 uváděný věk 155 let; 
zastoupení dřevin BK 85, DB 10, SM 5, etáž 1 věk 10 let; zastoupení BK 100) v několika částech je diferencovaně 
rozvolněná, z intenzivním nárostem BK. Tak jako v předchozích případech se přirozená obnova daří u BK, DB 
nárosty chybí, nově vznikají převážně čisté bučiny s příměsí LP. 
V současné době obnova prakticky ukončena, přechází do fáze výchovy (poškození ohryzem). 

porostní skupina 317 H 7 
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Porost 321 E 17/1a  
Původní porost (LHP 1991) 257 E3 o výměře 3,36 ha; SLT 4O; věk 175 let; zastoupení dřevin – LP 53, BK 41, 
DB 4, SM 2. V době založení DO (1997) - porost lipové a bukové kmenoviny s příměsí smrku a dubu. 
V prosvětlených částech je nárost buku a nálet lípy, dubu a smrku. Genetická klasifikace: BK – B, DB – B, LP – 
A. V roce 1995 bylo provedeno proclonění po ploše a uvolnění nárostu. Část bukového nárostu byla zaplocena 
a doplněna modřínem. 
Původní hospodářský záměr: Zachovat původní dřevinnou skladbu. Přirozené zmlazení podporovat 
v počáteční fázi jednotlivým výběrem a uvolnit odrůstající nárost v kombinaci s procloněním po ploše. 
Naplňování původního hospodářského záměru: Dvouetážová por.skupina (etáž 17 – věk 220 let; zastoupení 
BK 80, LP 15, DB 4, SM 1 etáž 1a věk 10, zastoupení BK 100) ukazuje na významnou změnu ve prospěch BK 
a ústupu LP. Nově vzniká převážně čistá bučina. 
 
 
5. Závěr 
I při mimořádné snaze o dosažení souladu mezi lesnickým hospodařením a oborním chovem zvěře není takový 
soulad zcela funkční. Ten je naplňován z pohledu prioritní funkce chovu zvěře. Na základě ukázek 
a typologických podkladů (SLT 3S, 4S, 4H, 4B) je změna ve prospěch převážně až čistých bučin i v souladu 
s požadavkem na trvalost ekosystému. K zúžení dochází u biodiverzity včetně snížení produkční funkce 
v porovnání s možnou cílovou skladbou v běžném hospodářském lese. Dosažení plného souladu s oběma 
funkcemi (myslivost, produkce) není zcela reálné. Přes relativně nízké kmenové stavy jelení zvěře jsou škody 
především ohryzem, loupáním a vytloukáním místy značné.   Na druhou stranu nižší kmenové stavy již nelze 
požadovat, neboť již nyní je slovitelnost na hraně lidských možností. Co se týká kvality chovu – nejsilnější jeleni 
mají běžně trofeje 240 CIC +. 
 
 
6. Doplňující údaje: 

vlastník / správce, popř.org. jednotka vlastníka: 
státní majetek / správa LČR,  org. jednotka lesní správa Hluboká nad Vltavou 
spojení se správcem DO (e-mail): 
vedoucí lesní správy ing Foit Tomáš, tel: 724523197, e-mail: tomas.foit@lesycr.cz 
důvod zřízení - kategorie (A až D, případně překryvy – např. B2/D – odklon od holých sečí / imise): 
B2/D - obora 
úroveň významu DO 
celostátní 
pravidla pro návštěvy, dopravní přístupnost, případně další vhodné doplňující údaje: 
po dohodě s lesním správcem, celoročně po tvrdých cestách, dodržení „kodexu demonstračních 
objektů Ministerstva zemědělství“ 
souřadnice DO: 

49. 1070064 N,               14.4897283 E 
zpracovatel DO, datum, kontakt: 
ing. Sloup, Lehečka – ÚHÚL pobočka Plzeň; ing. Foit – LČR, lesní správce Hluboká nad Vltavou 
pobočka ÚHÚL: 
ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň 

 



 
 

Příloha 

    

       

 

 

 

Obr. č. 1 až 4: Porostní skupina 303 F 15/1b.  SLT 4S, věk 144/10 
(2011). Převážně zralá buková kmenovina (BK 75, DB 20, LP 4, 
SM 1) s postupnou  přirozenou obnovu (BK, částečně i LP) pod 
porostem.  



 
 

 

 

 

Obr.č. 5 až 7: Porostní skupina 303 K 2 – SLT 4S, věk 11let (2011), samostatná porostní skupina – 
mlazina BK s příměsí LP, vzniklá z přirozené obnovy původního porostu 303 K 15/1 s prořezávkou 
zaměřenou na odstranění nevhodných jedinců v úrovni a nadúrovni a uvolnění jedinců nejkvalitnějších. 



 
 

          

 

Obr. č. 8 až 10: Porostní skupina 303 K 15/1 – SLT 4S, věk 143/10 (2011) – dubobuková kmenovina 
s přirozenou obnovou s  převahou BK (zastoupení BK 95, LP 5) - postupně se od západu snižuje 
zakmenění až po vznik samostatné porostní skupiny, v níž jsou ponechány zejména  výstavky  DB, které 
jsou postupně uvolňovány i na celé ploše porostní skupiny. 



 
 

 

 
 
Obr. č. 11 a 12: Porostní skupina 312 A 13b /1b – SLT 45, věk 121 /10 (2011) – dubobuková kmenovina 
s vtroušeným MD, BO, JD, a SM, kde přes pestrou směs mateřského porostu se zejména vlivem zvěře a 
nedostatku (plný až stísněný zápoj) světla zmlazuje pouze BK 



 
 

 

Obr.č. 13: Tatáž porostní skupina 312 A 13b / 1b -  SLT 4S, věk 121/10 – dubobuková kmenovina 
s vtroušeným MD, BO, JD a SM, kde přes pestrou směs mateřského porostu se zejména vlivem 
omezeného přístupu světla zmlazuje pouze BK. 



 
 

 

Obr. č. 14: porostní skupina 318 D 15, SLT 4S, věk 145 let, zásoba na 1ha – 572 m3 (2011) Smíšená 
kmenovina (DB 59, BK 25, MD 10, JV 3, KL 2, SM 1), skupiny zmlazení (BK, KL). Ideální výsledek 
hospodaření. 



 
 

 

  

Obr. č.: 15 – 17: Porostní skupina 304 G 10 – SLT 4B, věk 99 let (2011). Porostní skupina s pestrou 
druhovou směsí (DB7, BK2, z ostatních LP, SM, DGL, JD, MD, VM, DBC, BŘ). Genetická klasifikace DBZ – 
A,  BK – B. V LHP (2011) ještě není evidována přirozená obnova, v současnosti na velké části porostní 
skupiny vzniká spontánní nárůst BK s vtroušenou LP. 



 
 

 

   

Obr. č. 18 – 20: Porostní skupina 317 D 16 /1, D2 – V současné době na větší části obnova 
prakticky ukončena, přechází do fáze výchovy (poškození ohryzem) zaměřené na méně poškozenou 
kvalitní složku porostu. Z hlediska prioritní funkce provozu myslivosti i ekologické stability je způsob 
hospodaření odpovídající, není zcela vyhovující z hlediska biologické rozmanitosti a funkce produkční. 
Tak jako v předchozích případech se přirozená obnova daří u BK, jednotlivě LP. DB nárosty chybí, nově 
vznikají převážně bučiny. 



 
 

   
 

 
 
Obr. č. 21 až 23: Porostní skupina 318 C 16 – SLT 4S, věk 160 let (2011), Rozlehlý zralý porost buku 
s vtroušeným smrkem a dubem. GZ pro SM a BK; u obou dřevin genetická klasifikace B; vtroušen DB; 



 
 

 

 
 

   
 
Obr. č. 24 až 26: Porostní skupina 317 H 7, SLT 4S, věk 64 let (2011). Od mlazin po tyčoviny jsou tyto 
porosty ohroženy okusem jelení zvěří. Na snímcích dříve poškozovaný porost se zbytky individuální 
ochrany vybraných jedinců. 


