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1 Úvod 
 

Kalamita způsobená bekyní mniškou (Lymantria monacha L.) na začátku 20. století, s následnými 
větrnými polomy a poškozením kůrovci, měla za následek zničení lesů na velkých plochách v různých 
oblastech naší republiky. Jen v přírodní lesní oblasti (PLO) 23 – Podkrkonoší přesahuje plocha tzv. 
„pomniškových“ porostů 16 000 ha. V důsledku zalesnění převážně kalamitních holin po mnišce došlo 
k nadnormálnímu zastoupení dnes 9. věkového stupně, který má plochu 8 616 ha (což je 15,7 % plochy 
PLO 23) a dále 8. věkového stupně s plochou 8 327 ha (což je 15,2 % plochy PLO 23). Kalamitní holiny 
byly zalesněny sadebním materiálem různého původu, převážně neznámého. Obrovská potřeba 
semene se projevila na druhové skladbě i kvalitě nově vzniklých porostů. Převažující dřevinou v oblasti 
je dnes smrk ztepilý, který často tvoří monokulturní porosty. Další jehličnany a listnáče tvoří jen 
vtroušenou příměs v jednotlivém až skupinovitém smíšení. Hojně zastoupená bříza bělokorá a topol 
osika vznikly přirozeným náletem. 
V pomniškových porostech, jejichž věk se pohybuje v rozmezí 75 až 90 let, se vzhledem k méně vhodné 
druhové skladbě s velkou převahou smrku zvyšuje ohrožení lesa různými škodlivými činiteli. Pro 
značný plošný rozsah a různorodost stanovištních podmínek zde představuje obnova lesa velmi 
náročný úkol, a to jak po stránce odborné, tak i technické. Obnova těchto porostů podle zásad 
biodiverzity bude vyžadovat maximální využití přirozené obnovy všech geneticky vhodných dřevin 
a zajištění žádoucího podílu melioračních a zpevňujících dřevin.  
Cílem je vytvoření produkčních i ekologicky stabilních porostů s pestrou druhovou skladbou, pro 
kterou jsou na jednotlivých lokalitách optimální podmínky. 
Ukázky obnovy pomniškových porostů mají sloužit jako příklady řešení problematiky obnovy 
rozsáhlých ploch smrkových monokultur s využitím možností přirozené obnovy v daných stanovištních 
podmínkách. 

2 Vznik a vývoj pomniškových porostů 
 
V nižších polohách PLO 23 byl pozorován zvýšený stav mnišky již v roce 1908 a hlavní mnišková 
kalamita proběhla v letech 1917 až 1923. Byly postiženy všechny porosty smrku ztepilého a borovice 
lesní, s výjimkou mlazin. Na vytěžených plochách byly pomístně ponechány výstavky buku lesního, 
dubu zimního a modřínu evropského. Před vlastním zalesněním rozsáhlých kalamitních holin bylo dle 
potřeby provedeno jejich odvodnění. Zalesnění probíhalo postupně podle možností zajištění 
sadebního materiálu a dokončeno bylo až v polovině 30. let minulého století. 
Semeno jehličnanů bylo dodáváno z několika luštíren a jeho původ je většinou neznámý. Semena 
listnatých dřevin byla zajišťována z tuzemské provenience. V obnově převažovala sadba, síje byla 
používána u listnáčů a omezeně i u jehličnanů. Volba jednotlivých dřevin byla převážně přizpůsobena 
stanovištním poměrům. Porostní okraje byly často zalesněny dubem zimním, dubem červeným nebo 
směsí listnatých dřevin, místy byly také založeny zpevňující pruhy z listnatých dřevin nebo modřínu. 
Vyskytují se také aleje z modřínu evropského, douglasky tisolisté, dubu zimního, dubu červeného nebo 
břízy bělokoré, vodoteče lemují olše lepkavá, jasan ztepilý, javor klen a javor mléč. 
Mladé porosty byly postupně vychovávány prořezávkami a probírkami, ne vždy byly při zásazích 
protěžovány přimíšené a vtroušené dřeviny. Ve stadiu tyčkovin a tyčovin nebyly důsledně včas 
odstraňovány bříza a osika, které postupně předrostly smrk i borovici. Při jejich vyšším zastoupení 
(zásoby až kolem 100 m3/ha) vznikly v porostech jejich pozdějším odstraněním pomístně skupinky 
potlačeného smrku nebo i menší mezery, což mělo za následek snížení zakmenění i porostních zásob. 
V mladších porostech nebyly, až na výjimky, prováděny úmyslné zásahy pro vnitřní zpevnění – rozluky, 
odluky a závory. Rozčlenění porostů vyklizovacími linkami nebylo často realizováno včas 
a v potřebném rozsahu. U části porostů jejich stav, zejména tloušťková diferenciace, neodpovídá věku 
v důsledku ponechání části podružného porostu a zanedbání uvolňování kvalitních jedinců.  
Současné zastoupení dřevin v pomniškových porostech v rámci PLO 23 je: smrk 64 %, borovice 7 %, 
modřín 6 %, ostatní jehličnany 1 %, jehličnaté celkem 78 %; duby 4 %, buk 5 %, jasan 2 %, javory 1 %, 
bříza 4 %, olše 2 % a ostatní listnáče 4 %, listnaté celkem 22 %. 
Vzrůst současných smrkových porostů je až na výjimky dobrý, často však trpí václavkou a červenou 
hnilobou, oddenková hniloba zasahuje do výše 2 až 3 m. V lokalitách navazujících na PLO 22 – 
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Krkonoše se v různé intenzitě vyskytuje starší poškození ohryzem jelení zvěří. V polohách kolem 500 m 
n. m. a výše byly v roce 1966 smrkové porosty kalamitně postiženy zlomy mokrým sněhem 
s následným částečným snížením zakmenění nebo i potřebou zalesnění. 
Borovice lesní s jednotlivým až skupinovitým zastoupením má vesměs špatnou genetickou kvalitu; je 
sukatá, netvárná, a z těchto důvodů není vhodná ani k přirozeně obnově. 
Modřín evropský, převážně jednotlivě až skupinovitě smíšen, vykazuje velmi dobrý vzrůst. Místy je 
vzhledem k jeho masivnímu přirozenému zmlazení nutná jeho redukce v nárostech. Jeho funkce 
zpevňující dřeviny je velmi důležitá. 
Ostatní jehličnaté dřeviny – jedle bělokorá, jedle obrovská, borovice černá a douglaska tisolistá – mají 
uspokojivý vzrůst (zejména douglaska) a jejich zdravotní stav je dobrý; u borovice vejmutovky není 
uspokojivý. 
Duby (zimní, letní, červený) mají dobrý vzrůst, což je dáno zalesněním na převážně vhodná stanoviště. 
Jejich jednotlivé až skupinovité zastoupení zvyšuje stabilitu porostů, přestože v některých případech 
nedošlo k jejich včasnému uvolnění. V těchto případech se často vyskytují i v podúrovni. 
Buk lesní má dobrý vzrůst, ale vytváří netvárné kmeny, košaté koruny a nepravé jádro. Přesto jeho 
jednotlivý až skupinovitý výskyt zvyšuje stabilitu porostů. 
Bříza bělokorá a topol osika vzhledem k příznivým růstovým podmínkám rychle předrostly ostatní 
dřeviny a svými korunami je shora i bočně potlačovaly. Intenzivní redukce byla většinou prováděna 
opožděně, kdy tyto dřeviny již měly velikou korunu a výchovné zásahy způsobily i trvalé snížení 
zakmenění. V současné době jsou obě dřeviny na hranici svého fyziologického stáří a dochází k jejich 
odumírání. Vyskytují se převážně v jednotlivých příměsích. 
Ostatní listnaté dřeviny mají dobrý vzrůst, plní stabilizační a meliorační funkci v porostech. Jedná se 
zejména o olši lepkavou a jasan ztepilý na vodou ovlivněných stanovištích a na ostatních stanovištích 
o javor klen a javor mléč. V případě jasanu ztepilého a olše lepkavé je v posledních letech pozorováno 
chřadnutí až hynutí ve všech věkových stupních, dochází tedy k omezení jejich využití při obnově. 

3 Současný stav obnovy 
 
Prvními zásahy, které sledovaly rozčlenění rozsáhlých stejnověkých komplexů lesních porostů, byly 
rozluky umísťované do porostů ve věku okolo 50 let. S vkládáním rozluk se v pomniškovinách započalo 
v sedmdesátých letech. Pruhy v šíři 20 až 25 m byly smýceny kolmo na směr převládajících větrů. 
Umístěny byly podél cest nebo rozčleňovacích linií a v odolnějších částech porostů s větším podílem 
listnatých dřevin, borovice nebo modřínu. Nepravidelně prostorově rozložené rozluky vytvořily 
základní rozčlenění pro budoucí obnovu. Byly zalesněny smrkem, méně modřínem, omezeně jedlí, 
bukem a duby. Výsadby často doplňovaly nálety smrku, modřínu, břízy, osiky i borovice.  
Systém rozluk byl postupně realizován v celé PLO 23 a téměř v žádném případě zpočátku nedocházelo 
k následnému poškození větrem. 
Nově vzniklé vitální porosty v místě rozluk jsou dnes ve stadiu tyčkovin až tyčovin.  
Další náseky byly přiřazeny v 6. až 7. věkovém stupni pomniškových porostů v devadesátých letech (ve 
věku kolem 70 roků) a zalesněny kromě smrku i borovicí, bukem, jedlí, javory, douglaskou 
a modřínem. Tyto výsadby, dnes ve stadiu mlazin až tyčkovin, byly po semenných letech 1992 a 1995 
doplněny nálety z okolních porostů, a to smrkem, modřínem, borovicí a rovněž břízou. Přiřazování 
dalších náseků vede k vytváření žádoucího střechovitého okraje na návětrné straně mladších porostů 
zajišťujícího ochranu navazujících pomniškových porostů před bořivými větry. 
Nárosty pod porosty se vyskytují v různé hustotě v závislosti na stupni proclonění mateřských porostů, 
ale i na charakteru stanovištních podmínek (přítomnosti kolísající hladiny podzemní vody). V příznivých 
podmínkách je výskyt nárostů i celoplošný. Při zalesňování bylo použito více druhů listnatých dřevin 
(buk, duby, javory) nebo byly kultury a nárosty dodatečně prosazovány poloodrostky buku, 
s individuální ochranou proti zvěři. 
Další rozluky realizované v posledních desetiletích zahustily nepravidelnou sít' východisek obnovy 
a místy vytvořily hlavní systém rozluk. Tento systém musí být postupně doplňován dalšími náseky 
a skupinovitými nebo clonnými sečemi tak, aby vytvořená pracovní pole měla šířku 100 až 150 m. 
Výskyt semenných roků 1992, 1995 a dalších s následnou hojnou přirozenou obnovou ukázal možnosti 
širšího využití okrajových i pruhových clonných sečí při rozšiřování východisek obnovy.  
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Potřeba odluk byla menší a byly většinou provedeny včas, včetně zalesnění Iistnatými dřevinami. 
Obseky byly realizovány v rámci výchovných zásahů. 
Objektivně negativní skutečností pro další postup obnovy v rozpracovaných porostech bylo, že 
v období po semenných letech, jejichž následkem bylo masivní zmlazení a vznik četných nárostů, 
nebyly, z důvodu velkých objemů kalamitní dřevní hmoty z větrných kalamit, nárosty uvolňovány 
přiřazováním dalších náseků a procloňováním. Současně bylo omezeno prosvětlení porostů výchovou 
i výběrem za účelem dalšího zmlazení. V některých případech byl z provozních důvodů těžební odpad 
uskladňován do porostních okrajů a tím částečně omezeno přirozené zmlazení. Buk zmlazující se pod 
porostem je poškozován převážně hlodavci a zvěří. 
Vzhledem k tomu, že poslední období se vyznačuje silnými klimatickými výkyvy, což se mj. projevuje 
i silnými větry (orkány) nejen západními, ale ojediněle i jižními během vegetačního období, byly 
i rozpracované pomniškové porosty zasaženy velmi silnými větrnými kalamitami (v polovině ledna 
2007 orkánem Kyrill, začátkem března 2008 vichřicí Emma, v červnu 2008 kalamitou Ivan). V rámci LHC 
Podkrkonoší o ploše 9 634 ha představoval v období 2007 až 2010 rozsah nahodilých těžeb 272 237 m3 

b.k., tj. 91,2 % z celkové těžby 298 474 m3 b.k. Dřevní hmota z výše uvedených kalamit se zpracovávala 
do konce roku 2010. Z tohoto důvodu se neprováděla těžba předmýtní úmyslná (PÚ) ani mýtní 
úmyslná (MÚ), včetně uvolňování nárostů a předsunutých obnovních prvků. Prováděla se jen výchova 
do 40 let.  
 

4 Zásady dalšího hospodaření v pomniškových porostech 

 

Většina porostů po mniškové kalamitě, při stanoveném obmýtí 110 let a obnovní době 30 let, dosáhla 

mýtného věku a porosty jsou v různém stupni rozpracovanosti v obnově. S ohledem na velikost 

porostů je možno obnovu zvládnout jen založením více východisek obnovy. 

Obnova bude prováděna hospodářským způsobem podrostním, násečným a holosečným nebo jejich 

kombinacemi. 

Hospodářský způsob holosečný je možno použít hlavně v případě vytvoření stanovištně a klimaticky 

vhodných podmínek pro zajištění vnosu minimálního zákonného podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin (MZD), dále při neúspěchu přirozené obnovy, při obnově porostů nevhodných pro přirozenou 

obnovu, porostů poškozených, prořídlých a silně zabuřeněných. Nevýhodou větších odlesněných ploch 

je pomístný vzestup hladiny podzemní vody, jejímž indikátorem je výskyt sítin (Juncus sp.). 

Hospodářský způsob násečný bude použit převážně při přiřazování sečí k již obnoveným plochám a pro 

zajištění minimálního podílu MZD.  

Pro vnášení jedle a buku do porostů je třeba volit předsunuté obnovní prvky (kotlíky) o velikosti do 

0,10 ha nebo je sázet skupinovitě v okrajových částech holin s ohledem na vhodné stanoviště. 

V případě kotlíků je vhodné je řadit do pruhů a po jejich zajištění je propojit uvolněním přirozeného 

zmlazení, popřípadě holé partie zalesnit. 

Prostorové umístění MZD v pruzích sleduje zvýšení stability porostu proti škodám větrem. 

Okrajové seče clonné budou navazovat na obnovené pruhy s cílem dosažení, příp. uvolnění přirozené 

obnovy s následným doplněním dalšími cílovými dřevinami. Pruhové seče clonné zakládané uvnitř 

porostu je třeba volit ve stabilnějších částech. Při těžebním zásahu bude provedeno rozčlenění 

přibližovacími liniemi ve vzdálenosti 20 m pro pohyb těžebních mechanismů. Při likvidaci klestu 

mechanizačními prostředky dochází k narušení humusové vrstvy a toto narušení povrchu slouží jako 

příprava půdy pro podporu přirozené obnovy. 

Vzhledem k charakteru a rozloze jednotlivých porostů (cca 10 ha) a délce obnovní doby (30 roků) je 

přednostním úkolem zajištění minimálního podílu MZD. V souladu s adaptačním opatřením 

a s ohledem na stanovištní poměry i vliv stoupající hladiny podzemní vody po těžbě se pro dosažení 

minimálního podílu MZD osvědčuje dub zimní (DBZ) s příměsí lípy (LP). Z výše uvedeného vyplývá, že je 

vhodné používat holé seče, což je dáno nejen ekologickými nároky zmíněných dřevin, ale 

i ekonomickými a časovými důvody dosažení minimálního podílu MZD. Vhodná šířka holých sečí je 40 
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až 50 m a šířka náseků do 35 m. Vnášení MZD do náletů nebo pod porost není podle zkušeností 

vhodné s ohledem na zvýšené ekonomické náklady a kvůli ztížené možnosti udržet MZD v konkurenci 

s nárosty stávajících dřevin. 

Nevýhodou výsadeb jedle a buku je jejich náchylnost k ohrožení často se vyskytujícími pozdními 

(jarními) mrazíky, které poškozují až ničí narašené letorosty. To má zejména u buku za následek jeho 

opožděné odrůstání, zpožďování růstu většinou jen do podúrovně. Z těchto důvodů je protěžován dub 

zimní. 

Při umisťování obnovních těžeb (maloplošných i velkoplošných) je třeba realizovat v okolních částech 

porostů podúrovňový výběr (výběr slabých jedinců) a kladný výběr v úrovni za účelem podpory 

hlubších rovnoměrných korun a fruktifikace dřevin. Dále je třeba uvolňovat cílové dřeviny a MZD, těžit 

nekvalitní borovici a modřín a odstraňovat veškeré škodící těžitelné břízy. Rovněž uvolňovat i pomístně 

zastoupený buk, duby a javory k podpoře jejich plodnosti. Uvolnění zápoje zlepší i humifikační procesy 

kyselého humusu a také stabilitu porostů. 

Při výchově následných porostů je základním kritériem výchovy jejich stabilita a odolnost proti 

působení negativních biotických i abiotických vlivů. Prvními zásahy je třeba redukovat početní stavy 

jedinců z přirozené obnovy, uvolňovat MZD, redukovat agresivní nárosty břízy a modřínu. Dalšími 

zásahy pak upravovat druhovou dřevinnou skladbu a rozestupy, protěžovat kvalitní jedince 

a uvolňovat MZD. U smrku je třeba podporovat tvorbu souměrných a hlubokých korun. 

Systém obnov pomniškových porostů byl zahájen a v různé míře rozvinut. Jeho další pokračování 

i úspěšnost, zejména co se přirozené obnovy týká, je závislá na práci lesních hospodářů a jejich 

odborných znalostech. 

 

5 Charakteristika demonstračního objektu 

 

Demonstrační objekt se nachází v rámci LHC Podkrkonoší. LHC má rozlohu 9 634 ha s průměrnou 

zásobou 358 m3 b.k./ha. Přitom průměrná zásoba v 8. věkovém stupni je 463 m3 b.k./ha a v 9. věkovém 

stupni 546 m3 b.k./ha. Průměrné zakmenění 9, průměrný věk 64 roků, průměrná roční těžba v období 

2002 – 2011 byla 65 725 m3 b.k., z toho nahodilá představovala 33 834 m3 b.k., tj. 51,5 %. 

Hospodaření negativně ovlivňuje zvěř srnčí, mufloní, černá a jen ojediněle se vyskytující zvěř daňčí 

a jelení. Výsadby listnatých dřevin je nutno oplocovat. 

 

Demonstrační objekt Choustníkovo Hradiště se skládá ze dvou lokalit. 

Lokalita Kocbeře se nachází v lesním komplexu východně od obce Kocbeře. 

Lokalita Velká Bukovina se nachází v okrajové části lesního komplexu severozápadně od obce Velká 

Bukovina. 

V obou lokalitách je ukázka rozpracování rozsáhlých komplexů smrkových porostů po holožíru mnišky. 

Hlavním zaměřením demonstračního objektu je adaptační opatření, které spočívá v zavádění pestřejší 

dřevinné skladby a rozložení obnovy na delší časové období a tím dosažení vyšší věkové diferenciace 

porostů.  
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Charakteristika prostředí lokalit  

přírodní lesní oblast 23 – Podkrkonoší 

lesní správa Dvůr Králové 

lesní hospodářský celek (LHC) Podkrkonoší 

kód LHC 502 003 

platnost LHP 2012 – 2021 

začlenění dle geomorfologického 
rozdělení (Demek 1987) 

celek        – IVA-8       Krkonošské podhůří 
podcelek  – IVA-8C    Zvičinsko-kocléřovský hřbet 
okrsek      – IVA-8C-b Kocléřovský hřbet  

geologie 
podložím jsou kvádrové křemičité, glaukonitické a kaolinitické pískovce 
cenomanského stáří 

půda 
na pískovcích vznikají lehké písčité půdy – poměrně mělké, kamenitější, 
mělce výrazné arenické podzoly 

nadm. 
výška  

lokalita Kocbeře 430 – 480 m n. m. 

lokalita Velká Bukovina 380 – 440 m n. m. 

průměrná roční teplota  6–7 °C  

průměrný roční úhrn srážek 650 – 700 mm 

klimatická oblast MT7 

klimatický 
okrsek 

lokalita Kocbeře B 8 – oblast mírně teplá, okrsek vhký, vrchovinový 

lokalita Velká Bukovina B 5 – oblast mírně teplá, okrsek mírně vlhký, s mírnou zimou, vrchovinový  

počet dnů nad 10 °C (dle Quitta)  140 – 160 dnů 

lesní vegetační stupně  3, 4  

SLT/CHS 
lokalita Kocbeře převládající: 3K/43,  místy 4P/47  

lokalita Velká Bukovina převládající: 3K/43    

MZD 25 % 

pásmo ohrožení imisemi D 

kategorie lesů lesy hospodářské 

 

Exkurzní trasy byly zvoleny tak, aby dokumentovaly praktické přístupy k obnově porostů po mniškové 

kalamitě a jejich výsledky v podmínkách LS Dvůr Králové. 

Vybrané ukázky představují výsledky praktické lesnické činnosti od rozčlenění porostů rozlukami, jejich 

rozšiřování a postupující obnovu. Můžeme zde vidět způsoby provádění obnov s využitím podmínek 

pro přirozenou obnovu, vnášení MZD a provádění zpřístupnění porostů vyklizovacími linkami. 

V rámci demonstračního objektu jsou do 1. věkového stupně (viz Situační mapa – návrh obnov) 

zahrnuty i zalesněné holiny z LHP. V navržených těžebních zásazích jsou zahrnuty i obnovní těžby 

realizované v prvních třech letech platnosti LHP. V přiložených Situačních mapách (návrhy obnov) jsou 

plánované zásahy včetně umístění MZD na období dvou decenií. 

Pro názornost je u jednotlivých lokalit zachycen sled porostních map za posledních 50 let ukazující 

genezi jednotlivých obnovních zásahů. 
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Lokalita Kocbeře 
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Porostní mapa  LZ Dvůr Králové n.L., LHC Kuks, stav k 1. 1. 1970, měřítko 1 : 10 000 

 
 

Porostní mapa  LZ Horní Maršov, LHC Trutnov, stav k 1. 1. 1983, měřítko 1 : 10 000 
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Porostní mapa  LZ Horní Maršov, LHC Trutnov, stav k 1. 1. 1992, měřítko 1 : 10 000 

 
 

Porostní mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1.  2002, měřítko 1 : 10 000 
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Porostní mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1. 2012, měřítko 1 : 10 000 

 
 

 Typologická mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1. 2011, měřítko 1 : 10 000 
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Lokalita Kocbeře 
 

Nachází se východně od obce Kocbeře v rámci lesních porostů 124 Aa, Ba, Ca, Da; 125 Da, 126 Ca, Da; 

127 Ba, Ca, Da, Ea, Ga, Ha. Vybrané ukázky se týkají porostů 127 Ba, Ca, Da, Ea a Ha. 

Poznámka: údaje k porostům a porostním skupinám jsou uvedeny k datu platnosti LHP, tj. k 1. 1. 2012. 

 

Ukázka č. 1 – porost 127 Da 

Plocha porostní půdy – 5,97 ha; obnovená část – 1,26 ha. 

Mateřský porost – 127 Da 9; plocha porostní skupiny – 4,71 ha; věk 81 roků; zakmenění 8; zastoupení 

dřevin: SM 91, BO 5, MD 2, BR 2; LT 3K1; HS 431; zásoba 509 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 1,49 ha; současný stav – 0,09 ha. 

 

Nejstarší rozčlenění porostu bylo provedeno první rozlukou v roce 1980 (por. sk. 127 Da 3a) v šíři cca 

15 m a vložením obnovního prvku (kotlíku) ve východním okraji porostu, který byl zalesněn JDO a BK, 

postupně nalétl i SM s MD. Vytěžený násek byl zalesněn SM, postupně nalétl MD. Západně od náseku 

byl porost procloněn na zakmenění podporující přirozené zmlazení. Došlo k masivní přirozené obnově 

SM a MD a následně v roce 1990 byl nárost uvolněn v šíři 30 m (por. sk. 127 Da 3b) a navazující část 

porostu opět procloněna. Nárosty SM a MD byly prosázeny poloodrostky BK do individuálních ochran, 

nárosty SM a MD byly redukovány. Uvolnění dalšího nárostu SM a MD dalo základ por. sk. 127 Da 1, 

která byla sporadicky prosázena BK.  

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí, holou sečí a násekem sleduje vedle uvolnění nárostů 

i dosažení podílu MZD (nárůst 0,80 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. 

Podle charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. 

Navržené okrajové a pruhové clonné seče mají umožnit využití podmínek pro přirozenou obnovu 

dřevin mateřského porostu.  

         

Ukázka č. 2 – porost 127 Ha 

Plocha porostní půdy – 15,02 ha; obnovená část – 4,62 ha. 

Mateřský porost – 127 Ha 9a; plocha porostní skupiny – 10,18 ha; věk 84 roků; zakmenění 10; 

zastoupení dřevin: SM 88, BO 3, MD 3, OL 3, BR 2, VJ 1; převládá LT 3K1; HS 431; v jižní až jihozápadní 

části podél vodoteče LT 4P1 a 6G3, zásoba 598 m3 b.k./ha.  

Mateřský porost – 127 Ha 9b; plocha etáže – 0,22 ha; věk 84 roků; zakmenění 9; zastoupení dřevin SM 

95, MD 5; LT 4P1; HS 471; zásoba 561 m3 b.k./ha. V jihovýchodní části vyčleněná por. sk. 127 Ha 9b/1p 

s podsadbou JD. 

Mateřský porost – plocha porostní půdy obou porostních skupin – 10,40 ha. 

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 3,76 ha; současný stav – 1,22 ha. 

 

Tato ukázka časově navazuje na ukázku v porostu 127 Da. Vytěžená plocha (por. sk. 127 Ha 3a) byla 

zalesněna SM, postupně nalétl MD. Západně od seče byl porost procloněn a došlo k masivní přirozené 

obnově SM a MD a následně v roce 1990 byl nárost uvolněn v šíři 30 m (por. sk. 127 Ha 3b) a navazující 

část porostu opět procloněna. Nárosty SM a MD byly prosázeny JDO, poloodrostky BK a DG do 

individuálních ochran. SM a agresivní MD byl výchovou redukován. V roce 1999 byl uvolněn nárost SM 

a MD okrajovou clonnou sečí (por. sk. 127 Ha 2a) a plocha pomístně prosázena DG, BK, KL a JL. 

V případě por. sk. 127 Ha 2b se jedná o předsunutý obnovní prvek (kotlík) s JD. Porostní skupiny 

1. věkového stupně (127 Ha 1a, 1b) vznikly převážně po nahodilých těžbách (vítr).  

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí, holými sečemi a náseky sleduje vedle obnovy i dosažení 

podílu MZD (nárůst 1,10 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. Podle 
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charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. Navržené 

pruhové clonné seče mají umožnit využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského 

porostu.  

 

Stanoviště č. 1 

Podél cesty je zřetelná alej DBC a výstavek BK. V porostu 127 Da jsou vidět jednotlivé fáze postupné 

obnovy, řazení obnovních prvků, použití různých způsobů obnovy i vnášení jednotlivých dřevin. Jedná 

se o typickou ukázku vytváření střechovitého okraje na návětrné straně mladších porostů zajišťujících 

ochranu navazující části pomniškového porostu (východní část por. sk. 127 Da 9 a severovýchodní část 

por. sk. 127 Ha 9a). Je možno již nyní posoudit realizaci navrhovaných obnovních prvků, stav 

následných porostních skupin i podmínky a vhodnost pro přirozenou obnovu.  

 

Ukázka č. 3 – porost 127 Ea 

Plocha porostní půdy – 5,89 ha; obnovená část – 1,80 ha. 

Mateřský porost – 127 Ea 9; plocha porostní skupiny – 4,09 ha; věk 85 roků; zakmenění 8; zastoupení 

dřevin: SM 65, BO 30, MD 5; převládá LT 4P1; HS 471; zásoba 464 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 1,47 ha; současný stav – 0,55 ha. 

 

V roce 1998 byla vložena úzká rozluka v šíři 20 m (por. sk. 127 Ea 2) s ponecháním semenných 

výstavků. Zmlazení SM bylo v jižní polovině doplněno skupinou BK a JD. Západně od seče byl porost 

procloněn na zakmenění podporující přirozené zmlazení a pro podporu přirozené obnovy provedena 

příprava půdy narušením humusové vrstvy. Předsunutý obnovní prvek (por. sk. 127 Ea 1c) je zalesněn 

BK a JD. Ostatní porostní skupiny 1. věkového stupně vznikly převážně po nahodilých těžbách (vítr).  

Plánovaná obnova domýcením clonné seče a holou sečí sleduje pokračování obnovy i dosažení podílu 

MZD (nárůst 0,70 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. Podle charakteru 

stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. Navržená clonná seč má 

umožnit využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského porostu.  

 

Ukázka č. 4 – porost 127 Ba 

Plocha porostní půdy – 10,84 ha; obnovená část – 2,45 ha. 

Mateřský porost – 127 Ba 10; plocha porostní skupiny – 5,02 ha; věk 91 roků; zakmenění 9; zastoupení 

dřevin: SM 77, MD 15, BO 8; převládá LT 4P1; HS 471; na zbytku plochy je LT 3K1; HS 431; zásoba 

577 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 2,71 ha; současný stav – 0,99 ha. 

 

V roce 1990 byla v severní části podél lesní cesty při východním okraji vytěžena rozluka (por. sk. 127 Ba 

3) o šíři 28 m a zalesněna SM, postupně nalétl MD. V roce 1993 byla rozluka protažena jižním směrem 

až k cestě (por. sk. 127 Ba 2) a v této části byly vysázeny BK a JDO v oplocení, SM a MD jsou z náletu. 

V severovýchodní části došlo na podmáčeném stanovišti k prořeďování větrem a místy k intenzivnímu 

nástupu zmlazení SM. V roce 1998 byly tyto nárosty uvolněny (por. sk. 127 Ba 1a). Nárosty byly 

postupně dále uvolňovány a také byl založen kotlík JD (por. sk. 127 Ba 1b). Ve střední části v pásu S – J 

byly umístěny předsunuté obnovní prvky (kotlíky) s podsadbou BK a JD (por. sk. 127 Ba 1c/0b). 

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí, holou sečí a náseky sleduje nejen uvolnění nárostů 

a propojení předsunutých obnovních prvků, ale také dosažení podílu MZD (nárůst 0,60 ha 

z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. Podle charakteru stanovištních 

podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. Navržené clonné seče mají umožnit 

využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského porostu.  
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Stanoviště č. 2 

Na stanovišti lze ukázat použití i umístění rozluky v počáteční fázi obnovy, jednotlivé fáze postupného 

rozpracování porostů, použití různých způsobů obnovy a zhodnotit výsledky uplatnění podrostního 

způsobu hospodaření v konečném stadiu zajištění nárostů. Na por. sk. 127 Ba 2 navazuje dotěžená 

procloněná plocha z roku 2012. Přirozená obnova je pomístná – zřetelná je v severní části navazující na 

por. sk. 127 Ba 1a. Různá intenzita zmlazení je podmíněna nedostatkem vláhy. Severně je oplocen DBZ 

(MZD), nedostatečně zmlazené partie jsou prosázeny, či zalesněny SM. Je možno posoudit realizaci 

navrhovaných obnovních prvků, stav následných porostních skupin i podmínky a vhodnost pro 

přirozenou obnovu.  

  

Stanoviště č. 3 

Stanoviště je ukázkou úspěšné předsunuté skupinovité výsadby MZD a jejich uvolňování obkácením. 

Jedná se o původní podsadby BK a JD, sporadické zmlazení SM, MD a BR.  

 

Ukázka č. 5 – porost 127 Ca 

Plocha porostní půdy – 13,05 ha; obnovená část – 4,76 ha. 

Mateřský porost – 127 Ca 9a, 9b a 11 (jedná se o porostní skupiny různého vývoje i intenzity 

přirozeného zmlazení); plocha porostních skupin – 8,29 ha; průměrný věk 89 roků; průměrné 

zakmenění 8; průměrné zastoupení dřevin: SM 92, MD 6, BO 2; převládají LT 3K1 a 3I1 (místy i 4P1); HS 

431; průměrná zásoba 515 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 3,26 ha; současný stav – 0,70 ha. 

 

Vložení první širší rozluky (por. sk. 127 Ca 3a) časově navazuje na ukázku č. 1 a č. 2 v porostech 127 Da 

a 127 Ha. Rozluka byla vložena před 30 lety a zalesněna SM, postupně nalétl MD a BO. Jihozápadním 

směrem byl přiřazen další pruh a zalesněn SM, postupně nalétl MD (por. sk. 127 Ca 3b). Navazující 

další pruhy, severně část por. sk. 127 Ca 2a a dále jihozápadně por. sk. 127 Ca 2b, vznikly po clonné 

seči z přirozené obnovy, místy bylo provedeno prosázení BK. Druhá část 2a se nachází samostatně 

u severní hranice porostu a vznikla uvolněním nárostů. 

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí a holými sečemi má podle rozsahu přirozeného zmlazení 

převážně charakter buď uvolnění četných nárostů různého stáří, nebo založení ploch pro MZD (nárůst 

2,10 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. Podle charakteru stanovištních 

podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. Navržené pruhové clonné seče sledují 

využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského porostu. 

 

Stanoviště č. 4 

Na stanovišti lze ukázat fáze postupné obnovy, řazení obnovních prvků a zalesnění MZD (por. sk. 127 

Ca 1a). V por. sk. 127 Ca 9b/1b je vidět, že přirozené zmlazení je ovlivňováno stanovištními 

podmínkami (půdní vlhkostí) a tak v některých případech nezapadá do systému obnov (viz uvolnění 

nárostu východně od por. sk. 127 Ca 2a). Nabízí se úvaha o dalším možném uvolňování již vzrostlých 

nárostů SM.  

 

Stanoviště č. 5 

Na stanovišti lze ukázat možnosti výsadby MZD (založený kotlík) a jeho těžební propojení s původní 

rozlukou. Za cestou v porostu 125 Da je možno vidět živelné zmlazení, které nezapadá do zvoleného 

systému obnov ve směru proti převládajícím větrům. Obnovené partie vznikly po nahodilých těžbách 

(vítr) a po ploše se pomístně vyskytuje přirozené zmlazení značného věkového rozpětí, což je dáno 

intervaly a intenzitou nahodilých těžeb.  
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Lokalita Velká Bukovina 
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Porostní mapa  LZ Dvůr Králové n.L., LHC Kuks, stav k 1. 1. 1970, měřítko 1 : 10 000 

 
 

Porostní mapa  LZ Horní Maršov, LHC Trutnov, stav k 1. 1. 1983, měřítko 1 : 10 000 
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Porostní mapa  LZ Horní Maršov, LHC Trutnov, stav k 1. 1. 1992, měřítko 1 : 10 000 

 
 

Porostní mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1.  2002, měřítko 1 : 10 000 
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Porostní mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1. 2012, měřítko 1 : 10 000 

 
 

Typologická mapa  LS Dvůr Králové, LHC Podkrkonoší, stav k 1. 1. 2011, měřítko 1 : 10 000 
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Lokalita Velká Bukovina 
 

Nachází se v okrajové části lesního komplexu severozápadně od obce Velká Bukovina v rámci lesních 

porostů 118 Aa, Ba, Ca, Da, Ea, Fa, Ga, Ha, Ja; 119 Aa, Ba, Ca.  Vybrané ukázky se týkají porostů 118 Ea, 

Fa a Ga. 

Poznámka: údaje k porostům a porostním skupinám jsou uvedeny k datu platnosti LHP, tj. k 1. 1. 2012. 

 

Ukázka č. 1 – porost 118 Ga (východní část) 

Plocha porostní půdy – 8,36 ha; obnovená část – 3,93 ha 

Mateřský porost – 118 Ga 10; plocha porostní skupiny – 4,43 ha; věk 91 roků; zakmenění 9; zastoupení 

dřevin: SM 90, MD 8, BO 2; převládá LT 3K6 (na severovýchodě 3K1); HS 431; zásoba 561 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 2,09 ha; současný stav – 0,73 ha. 

 

V roce 1994 byla podél odvozní cesty vytěžena rozluka v šíři 25 m (por. sk. 118 Ga 2a) a zalesněna SM. 

Ve střední části byly vysázeny JD, JDO a BK v oplocení, postupně nalétl MD. V navazujícím 

procloněném pruhu a v rozvolněné části porostu se po semenných rocích přirozeně zmladil SM, 

částečně i MD a JD, jednotlivě byl doplněn BK. Nárosty JD byly chráněny před škodami zvěří 

individuální ochranou. V roce 1999 byla provedena uvolňovací seč (por. sk. 118 Ga 2b). Ve střední 

a jižní části pak předsunuté obnovní prvky (kotlíky) s JD a BK (por. sk. 118 Ga 2c). Porostní skupiny 

1. věkového stupně a holina vznikly úmyslnou těžbou. V západní části por. sk. 118 Ga 0b byl v roce 

2011 vysázen DBZ do oplocení. V témže roce byly uvolněny stávající mladé porostní skupiny a případný 

nárost dosázen SM. 

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí, holými sečemi a náseky sleduje nejen uvolnění nárostů 

a kultur, ale především dosažení podílu MZD (nárůst 0,70 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně 

DBZ a LP jako příměsí. Podle charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového 

umístění JD a BK. Navržené clonné seče sledují využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin 

mateřského porostu.  

 

Stanoviště č. 1 

Na stanovišti lze ukázat výsledky vkládání prvních rozluk, přiřazování dalších obnovních prvků s cílem 

vytvořit střechovitý okraj na návětrné straně mladších porostů zajišťujících ochranu navazujícím 

porostům. Dále výsadbu MZD různého stáří a rozdílné podmínky pro zmlazování dřevin.  

 

Ukázka č. 2 – porost 118 Ga (západní část) 

Plocha porostní půdy – 4,33 ha; obnovená část – 1,30 ha.  

Mateřský porost – 118 Ga 9; plocha porostní skupiny – 3,03 ha; věk 86 roků; zakmenění 9; zastoupení 

dřevin: SM 82, MD 17, BO 1; převládá LT 3K6; HS 431; v JZ cípu LT 3S1; zásoba 548 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 1,08 ha; současný stav – 0,27 ha.   

 

V roce 1990 byla vložena rozluka (por. sk. 118 Ga 3) o ploše 0,60 ha a původní šířce 20 m; zalesněna 

byla SM a BK. BK v severní části 0,12 ha v oplocení, MD pochází z náletu. Porostní skupina 118 Ga 2b 

z uvolněných nárostů. Porostní skupiny 1. věkového stupně a holina jsou již plochy zalesněné po 

škodách větrem. Oplocené partie jsou s MZD (por. sk. 118 Ga 1a).  

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí a holými sečemi sleduje uvolnění nárostů různého stáří 

i dosažení podílu MZD (nárůst 0,60 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí. 

Podle charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD a BK. 
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Navržené clonné seče mají umožnit využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského 

porostu.  

 

Ukázka č. 3 – porost 118 Fa 

Plocha porostní půdy – 9,89 ha; obnovená část – 1,47 ha. 

Mateřský porost – 118 Fa 9; plocha porostní skupiny – 7,39 ha; věk 84 roků; zakmenění 10; zastoupení 

dřevin: SM 91, BO 6, MD 3; převládají LT 3K1 a v jihovýchodní části 3K6; HS 431; zásoba 584 m3 b.k./ha. 

Mateřský porost – 118 Fa 11; plocha porostní skupiny – 1,03 ha; věk 108 roků; zakmenění 8; 

zastoupení dřevin: SM 90, MD 5, DB 4, BK 1; převládá LT 3S8; HS 451; v severovýchodní a jižní části LT 

3K1; zásoba 515 m3 b.k/ha.  

Mateřský porost – plocha porostní půdy obou porostních skupin – 8,42 ha. 

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 2,47 ha; současný stav – 1,08 ha.  

 

V roce 1997 byla vytěžena rozluka (por. sk. 118 Fa 2a a 2c) o šířce 20 m, severní část (2c) byla 

zalesněna BK a JD, jižní část (2a) zalesněna SM s příměsí BK a DG (u DG byla nutná individuální 

ochrana). V přilehlém 15m pruhu byla provedena přípravná clonná seč s následnou mechanickou 

přípravou půdy pro zmlazení, ale s dalším prosvětlováním nebylo pokračováno. Ve střední části v pásu 

S – J byly založeny předsunuté obnovní prvky (4 kotlíky – por. sk. 118 Fa 1a) o plochách po 0,06 ha, 

zalesněné BK, JD, DB; postupně nalétl MD a BR. Nyní v důsledku průběžného uvolnění mají plochy po 

0,08 ha. Větrem prolomená část v JZ okraji (por. sk. 118 Fa 1b) je zalesněna SM, BK, JD (BK a JD jsou 

oploceny).  

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí, holými sečemi a náseky má umožnit dosažení podílu 

MZD (nárůst 1,00 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí, při uvolnění 

stávajících nárostů a kultur. Podle charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti 

skupinového umístění JD a BK. Navržené okrajové clonné seče sledují využití podmínek pro přirozenou 

obnovu dřevin mateřského porostu.  

 

Stanoviště č. 2    

Na stanovišti lze ukázat východiska obnovy. Úspěšně založené rozluky s podílem MZD (por. sk. 118 Ga 

3 a 118 Fa 2a). Možnosti přirozeného zmlazení při využití hospodářského způsobu podrostního. 

 

Stanoviště č. 3 

Stanoviště je ukázkou úspěšného vložení předsunutých obnovních prvků (kotlíků) v pruhu s výsadbou 

MZD (por. sk. 118 Fa 1a), přirozené obnovy a následného uvolnění a propojení kotlíků s využitím 

umělé a přirozené obnovy.  

 

Ukázka č. 4 – porost 118 Ea 

Plocha porostní půdy – 10,21 ha; obnovená část – 2,33 ha. 

Mateřský porost – 118 Ea 9; plocha porostní skupiny – 7,88 ha; věk 86 roků; zakmenění 11; zastoupení 

dřevin: SM 85, MD 9, BO 6; převládá LT 3K1; HS 431; zásoba 660 m3 b.k./ha.  

Plánovaný podíl MZD (25 %) – 2,55 ha; současný stav – 0,35 ha.  

 

V roce 1997 byl podél cesty procloněn pruh v šíři 20 m na zakmenění 3 a provedena mechanická 

příprava půdy pro přirozenou obnovu (por. sk. 118 Ea 1a). V roce 1999 bylo uvolněno úspěšné 

zmlazení SM a BO v procloněném pruhu, které bylo prosázelo 500 ks poloodrostků BK s individuální 

ochranou. V přilehlém pruhu o šířce 40 m byla provedena přípravná clonná seč, ale očekávané 

zmlazení se nedostavilo. V té době byla do předsunutých obnovních prvků vysázena JD (por. sk. 118 Ea 
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2). V JZ části (por. sk. 118 Ea 1b) po větrném prolomení porostu byly kromě SM vysázeny BK a JD do 

oplocení.  

Plánovaná obnova domýcením clonných sečí a holými sečemi má umožnit dosažení podílu MZD 

(nárůst 1,90 ha z navržených těžeb) zalesněním hlavně DBZ a LP jako příměsí a uvolnění nárostů 

a kultur. Podle charakteru stanovištních podmínek se uvažuje o možnosti skupinového umístění JD 

a BK. Navržené clonné seče sledují využití podmínek pro přirozenou obnovu dřevin mateřského 

porostu.  

 

Stanoviště č. 4 

Na stanovišti lze ukázat úspěšné založení rozluky podrostním způsobem s podílem MZD (poloodrostky 

BK), dále lze posoudit navrhované způsoby obnovy a možnosti přirozené obnovy. 

Při stejné intenzitě prosvětlení je vidět různý podíl zmlazení v důsledku přítomnosti půdní vláhy. Pruh 

po harvestoru (118 Ea 0) byl dosázen SM. V mateřském porostu roste kvalitní MD, ale nekvalitní BO. 

 

 

 

Podklady 

 

Porostní mapy LHP platných k 1. 1. – 1970, 1983, 1992, 2002, 2012. 

Typologická mapa, stav k 1. 1. 2011. 

LHP pro LHC Podkrkonoší s platností 2012–2021. 

Lesní hospodářská evidence za LHC Podkrkonoší za období 2002–2011. 

Obnova lesních porostů vzniklých po mniškové kalamitě v oblasti LS Dvůr Králové. Exkurzní průvodce, 

1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzního průvodce zpracovali: 

za ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové Ing. Vítězslav Krystýn, Ing. Alois Minx;                                

za LS Dvůr Králové Ing. Tomáš Hillermann, Ing. Miroslav Kohl.
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Příloha k DO Choustníkovo Hradiště 
 

Fotodokumentace k jednotlivým stanovištím 
 
 
 

Lokalita Kocbeře 
 

 

Stanoviště č. 1 
 
 

 
Porost 127 Da. Alej dubu červeného podél cesty. Ukázka vytváření střechovitého okraje na 
návětrné straně mladších porostů zajišťujících ochranu navazující části pomniškového porostu. 
(Foceno 13. 11. 2014)  
 
 

 

 

 

 

 



Stanoviště č. 2 

 
Porost 127 Ba. Ukázka vytváření střechovitého okraje na návětrné straně mladších porostů 
zajišťujících ochranu navazující části pomniškového porostu. Na por. sk. 127 Ba 2 navazuje 
domýtná seč. Nedostatečně zmlazené partie prosázeny smrkem. (Foceno 13. 11. 2014)  
 
Stanoviště č. 3 

 
Porost 127 Ba. Ukázka předsunuté skupinovité výsadby MZD. Jedná se o původní podsadby buku 
a jedle následně uvolněné; sporadické zmlazení smrku, modřínu a břízy. (Foceno 13. 11. 2014)  



 
Stanoviště č. 4 

 
Porost 127 Ca. Ukázka uvolnění nárostů v por. sk. 127 Ca 9b/1b východně od por. sk. 127 Ca 2a 
a prosázení nedostatečně zmlazených partií smrkem. (Foceno 13. 11. 2014)  
   
Stanoviště č. 5 

 
Porost 127 Ca. Ukázka založeného kotlíku s MZD (por. sk. 127 Ca 0) a jeho těžební propojení 
s původní rozlukou. (Foceno 24. 09. 2014)  



Lokalita Velká Bukovina 
 

Stanoviště č. 1 

 
Porost 118 Ga. Ukázka výsledků vkládání prvních rozluk, přiřazování dalších obnovních prvků, 
uvolnění obkácením a  prosázení nedostatečně zmlazených partií smrkem. (Foceno 13. 11. 2014)  
 

Stanoviště č. 2    

 
Porost 118 Ga. Ukázka východiska obnovy (por. sk. 118 Ga 3) a navazujícího četného zmlazení 
smrku již označeného k uvolnění. (Foceno 2. 10. 2014)  



Stanoviště č. 3 

 
Porost 118 Fa. Ukázka úspěšného vložení předsunutých obnovních prvků (kotlíků) v pruhu 
s výsadbou MZD (por. sk. 118 Fa 1a). (Foceno 2. 10. 2014)  
 
Stanoviště č. 4 

 
Porost 118 Ea. Ukázka založení rozluky podrostním způsobem s podílem MZD (poloodrostky buku) 
a různého podílu zmlazení při stejné intenzitě prosvětlení v důsledku rozdílných stanovištních 
podmínek. (Foceno 13. 11. 2014)  


