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Ukázky podrostního způsobu hospodaření s využitím clonné seče v převážně smrkových 
porostech s příměsí BK na živných stanovištích středních poloh. 
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Přehledová mapa s vyznačenými stanovišti 

 

I. Úvod 

DO Šternberk se nachází v blízkosti obce Dalov při okraji komplexu lesa na táhlém svahu 
severozápadní expozice v nadmořské výšce 530 – 600 m. Rostou zde převážně smrkové porosty místy 
s příměsí BK a vtroušeným MD, KL a JD. Ve většině dílců se vyskytuje zmlazení i odrůstající nárosty BK 
a místy SM. V posledních 20 letech byla snaha uplatňovat podrostní způsob hospodaření s využitím 
clonné seče a jednotlivého výběru ve prospěch přirozené obnovy BK, SM i JD. Kvůli tlaku zvěře se JD 
vysazuje pouze do oplocenek, kde dobře odrůstá. Staré JD se v porostech vyskytují minimálně. 
V posledních 2 letech se v porostech objevují jednotlivé suché SM, což mohou být první projevy 
chřadnutí SM v této lokalitě. Těžba nahodilá je většinou rozptýlená, takže zatím neohrožuje záměr 
DO. V dílcích 417D, 417E se nachází lokální biocentrum (č. 47).  

Důvodem zřízení DO jsou ukázky podrostního způsobu hospodaření s využitím clonné seče 
v převážně smrkových porostech s příměsí BK na živných stanovištích středních poloh. V DO je možné 
vidět ukázky bukových a smrkových nárostů a také jedlových kultur v oplocenkách.  
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DO Šternberk je přístupný po silnici III. třídy (Šternberk – Dalov) přes Horní Žleb. V obci Dalov je 
potřeba odbočit vpravo na Horní Loděnici a na konci obce Dalov znovu zabočit doprava na místní 
komunikaci a pokračovat mezi poli k lokalitě „U lomu“ a dále k okraji lesního komplexu.  

II. Charakteristika demonstračního objektu 

Základní charakteristiky DO Šternberk 

Název objektu Demonstrační objekt Šternberk 
Název lesní části Revír Šternberk 
Výměra 119,70 ha 
Název LHC, kód LHC LHC Šternberk, 718000 
Výčet dílců, jejich výměra a 
kategorie 

417A (13,74 ha; 10), 417B (13,77 ha; 10), 417C (5,11 ha; 10), 
417D (3,62 ha; 10), 417E (9,20 ha; 10), 417F (12,24 ha; 10), 
417G (4,30 ha; 10), 418A (12,72 ha; 10), 418B (9,29 ha; 10), 
418C (6,19 ha; 10), 418D (10,19 ha; 10), 418E (19,33 ha; 10) 

Vlastník Lesy České republiky s. p. 
Platnost LHP 2010 - 2019 
Hlavní dřeviny SM, BK 
Lesní hospodář Od r.  1992  Martin Hanuš - revírník 
Kontaktní osoba Ing. Jiří Sládek 

Světlov 60, Šternberk, 785 01 
Tel.: 724523129 
Email: ls129@lesycr.cz 

 

Souhrnné charakteristiky přírodních podmínek DO Šternberk 

Lesní oblast PLO 29 – Nízký Jeseník 
Začlenění dle 
geomorfologického rozdělení 
(Demek 1987) 

Geomorf. oblast – Jesenická podsoustava 
Geomorf. celek – Nízký Jeseník  
Geomorf. podcelek – Domašovská vrchovina 
Geomorf. okrsek – Jívovská vrchovina 
 

nadmořská výška DO 530 – 600 m.n.m 
klimatické údaje Průměrná roční teplota – 6,5 °C 

Průměrné roční srážky – 600 až 750 mm 
klimatický okrsek MT 3 – krátké léto, mírně chladné, mírně suché, mírné jaro 

s mírným podzimem, zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, 
suchá s krátkou až normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 

vegetační doba (T=10 °C) 120 – 140 dnů 
geologie Střídání břidlic, prachovců a jemnozrnných drob. 
půda Dominantní půdní typ je kambizem (ve varietách modální 

mezotrofní, modální eutrofní). Na exponovaných stanovištích se 
nachází kambizemě rankerové. 

převažující soubory lesních typů Dominantní: 4B 
Méně zastoupené: 4S, 4O, 5S, 5O  
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III. Ukázky podrostního hospodářství 
Platnost LHP pro LHC Šternberk je od r. 2010 do r. 2019. Taxační údaje, ke kterým se ukázky vztahují, 
jsou k datu obnovy LHP. 
 
Stanoviště č. 1 – 417E9/1b 
Mapa 

 
 
Taxační údaje 

etáž věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

9 
86 9 SM 70 35 30 1,22 32 1 394 

  BK 30 34 31 1,25 32 1 130 

1b 
10 1 BK 85 0 1 0,00 28 2 0 

  SM 10 0 0 0,00 28 3 0 
  BR 5 0 0 0,00 22 2 0 

Popis ukázky 
Smíšený porost, kde je v horní etáži zastoupen SM a BK. Místy se vyskytuje spodní etáž tvořená 
hlavně BK s příměsí SM. V místě ukázky se nachází BK zmlazení většinou v počáteční fázi růstu. Mýtní 
úmyslná těžba (MÚ) v porostu byla provedena v letech 2010 a 2011 ve výši 407 m3 (SM 326, BK 78, 
DB 3 m3) jednak formou clonné seče a jednak uvolněním zmlazení. Mýtní nahodilá těžba byla 
provedena v letech 2012, 2013 a 2014 ve výši 103 m3. Východní část porostu leží v lokálním 
biocentru. 
Cíl ukázky 
Šetrné podrostní hospodářství s využitím přirozené obnovy při clonné seči. 
Doporučení 
Cílem hospodaření je maximální využití přirozené obnovy při obnově porostu a co nejšetrnější postup 
při těžbě bez významného poškození nárostů.  
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Stanoviště č. 2 – 417E1a 

Mapa 

 
 
Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4B 

1 9 BK 55 0 0 0,00 28 2 0 

  JD 40 0 0 0,00 28 1 0 

  SM 3 0 0 0,00 28 3 0 

  JR 2 0 0 0,00 22 2 0 
 
Popis ukázky 
Kultura v oplocence tvořená hlavně BK a JD. JD v SLT 4B velmi dobře odrůstá, pokud je chráněna proti 
okusu zvěře. 
 
Cíl ukázky 
Kotlík vytvořený holosečně v místě s částečným zmlazením BK u průseku, kde byla na volná místa 
uměle dosazena JD. 
 
Doporučení 
Při výchově mladé jedlové bučiny preferovat JD.  
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Stanoviště č. 3 – 418B1b 

Mapa 

 
 
Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4B 

7 9 SM 55 0 2 0,00 28 3 0 

  BK 40 0 2 0,00 28 2 0 

  BR 3 0 2 0,00 22 2 0 

  JR 2 0 2 0,00 20 3 0 
 
Popis ukázky 
V r. 2000 uváděn věk 81 let (viz následující ukázka 418 B 10), skupinovitě rozvolněná kmenovina. 
Porost na počátku obnovy bez rozpracování a přípravy pro obnovu. Uvádí se po ploše ojedinělé a 
skupinovité nálety SM – zastíněné, bez přírůstu. V průběhu decennia (2000 – 2010) prováděny těžby 
ve prospěch plošného rozšíření BK, následně doplnění náletů SM s postupným domýcením. 
V současnosti (2015) mlazina tvořená hlavně SM a BK z přirozeného zmlazení výškově diferencovaná. 
První prořezávka byla provedena v r. 2011. 

Cíl ukázky 
Relativně rychlý způsob podrostní obnovy v rámci jednoho decennia na části porostní skupiny. 
Výsledek - smíšený porost vzniklý z přirozené obnovy a jeho výchova prořezávkami.  

Doporučení 
Výchova porostu by měla být zaměřena na odstraňování nekvalitních jedinců, obrostlíků, 
předrostlíků, zdravotní výběr. Cílem hospodaření je snaha o dosažení max. podílu kvalitních jedinců. 
Další prořezávka se uskuteční pravděpodobně v roce 2017. 
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Stanoviště č. 4 – 418B10 

Mapa 

 
 
Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4B 91 8 SM 85 37 30 1,35 32 1 425 

   BK 15 34 29 1,17 30 2 52 
 

Popis ukázky 
V r. 2000 uváděn věk 81 let; zakmenění 8, zastoupení dřevin SM85, BK15, KL+, MD+; výčetní tloušťka 
34 cm; střední výška 29m; objem středního kmene 1,23 m3; zásoba na ha 453m3; v jižní části (místo 
ukázky) nálety BK se SM pod porostem.  
V současné době (2015) kmenovina s převahou SM a příměsí BK. Místy se vyskytuje hloučkovité 
přirozené zmlazení tvořené hlavně BK a SM. V místě ukázky se nachází SM a BK zmlazení o výšce 
přibližně 1 m. MÚ těžbou bylo v PSK v r. 2010 vytěženo 464 m3  (SM 407, BK 54, MD 3 m3) – hlavně 
šlo o domýcení Z části PSK. MN těžbou bylo v letech 2010 – 2014 vytěženo celkem 503 m3.    
 
Cíl ukázky 
Přeměna převážně smrkového porostu za pomoci přirozené obnovy BK z mateřského porostu. 
 
Doporučení 
Cílem hospodaření je maximální využití přirozené obnovy při obnově porostu. Při dalších zásazích 
uvolňovat vzrůstající nárosty. Do mezer v nárostech BK a SM je vhodné doplnit MD. Jelikož JD chybí 
v mateřském porostu, bylo by vhodné vytvořit v porostu kotlík o průměru cca 20 m, kde by byla JD 
vysazena a oplocena. Nutná je včasná asanace smrků napadených kůrovcem. 
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Stanoviště č. 5 – 418C2c 

Mapa 

 
 
Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4B 
14 10 SM 90 8 6 0,00 28 3 43 

  BK 10 0 4 0,00 26 3 0 
 
Popis ukázky 
Tyčkovina s převahou SM a menším zastoupením BK z přirozeného zmlazení výškově diferencovaná. 
V roce 2012 zde byla provedena prořezávka.  

Cíl ukázky 
Smíšená porostní skupina s převahou SM částečně vzniklá z přirozené obnovy. Bude následovat první 
probírka pravděpodobně v r. 2018. 

 
Doporučení 
Výchova porostu by měla být zaměřena na zdravotní výběr ve SM a odstraňování netvárných jedinců 
BK, pokud škodí kvalitnějším jedincům. V případě větších projevů chřadnutí SM zkusit prosadby JD 
(případně DG) do mezer s individuální ochranou. 
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Stanoviště č. 6 – 418A12 

Mapa 

 
 
Taxační údaje 

SLT věk zakmenění dřevina zastoupení 
výčetní 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
středního 

kmene 
(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 

1 ha 
(m3) 

4B 
120 8 BK 90 39 31 1,66 30 2 355 

  KL 5 43 29 1,92 28 3 18 
  SM 5 40 30 1,54 28 3 25 

 
 
Popis ukázky 
Mýtní BK porost s příměsí KL a SM. Jde o porost fenotypové třídy B pro BK. Místy se vyskytuje 
přirozené zmlazení BK o výšce do 1m. V roce 2014 byla provedena MN těžba ve výši 9 m3 SM.  

Cíl ukázky 
Šetrné podrostní hospodářství s využitím přirozené obnovy při clonné seči. 
 
Doporučení 
Cílem hospodaření je maximální využití přirozené obnovy při obnově porostu. Jelikož JD chybí 
v mateřském porostu, bylo by vhodné vytvořit v porostu malý kotlík o průměru cca 20 m, kde by byla 
JD vysazena a oplocena. 
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IV. Přílohy 

S1 – 417E9/1b 

 

S2 – 417E1a 
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S3 – 418B1b 

 
 
S4 – 418B10 
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S5 – 418C2c 

 
 
 
S6 – 418A12 
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