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1 Analogové výstupy 

1.1 Hospodářská kniha 
 

V hospodářské knize, která se vyhotovuje za celý LHC pro lesní správu (závod) i pro 

revír (polesí) jsou uvedeny údaje, které jsou dále popsány v logických návaznostech tak, jak 

jsou řazeny v hospodářské knize. 

 

Prostorové rozdělení lesa použité v LHP LČR tvoří oddělení, dílce, porostní skupiny a etáže. 

Porosty jsou vždy totožné s dílci, a proto nejsou v hospodářské knize uváděny. 

 

Oddělení – základní trvalé jednotky prostorového rozdělení lesa, která jsou označena 

trojmístnými čísly, za každý revír nebo polesí samostatnou číselnou řadou. Označení je 

jedinečné, čísla oddělení se nesmí v rámci LHP opakovat. 

Plocha oddělení – je dána součtem ploch dílců zařazených do příslušného oddělení a je 

uváděna v hektarech na dvě desetinná místa. 

Lesní hospodářský celek (LHC) – označen čtyřmístným číselným kódem LČR. 

Platnost LHP – datem vyznačena platnost LHP od – do. Je obvykle desetiletá, ale může být 

i kratší nebo delší. 

Dílec – trvalá jednotka prostorového rozdělení lesa, která je označena velkým arabským 

písmenem. 

Přírodní lesní oblast (PLO) – označena číselným kódem a názvem podle přílohy č. 1 

vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. 

Plocha dílce – je součtem ploch všech porostních skupin, bezlesí a jiných pozemků 

zařazených do příslušného dílce a je uváděna v hektarech na dvě desetinná místa. 

Kategorie/překryv – vyjadřuje příslušnou kategorii případně subkategorii lesa v členění - les 

hospodářský, les ochranný, les zvláštního určení. Překryvem rozumíme vyhlášení různých 

kategorií lesa ve správním řízení o kategorizaci lesů na jedné prostorové jednotce lesa. 

Zvláštní statut – slouží k vyjádření veřejného zájmu na lesních pozemcích, a to jak těch, 

které jsou zařazeny do lesů zvláštního určení (např.: NPR, genové základny), tak těch které 

jsou zařazeny do hospodářského lesa a současně vyžadují zvláštní zřetel (tj. Evropsky 

významná lokalita, Ptačí oblast, chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast – zóna, 

NPR, NPP, PR, PP a SCHU - smluvně chráněné území). 

Pásmo ohrožení – pásmo vylišené z  důvodů ohrožení imisemi. 

Lesní správa (závod) – název lesní správy (závodu) LČR. 

Odborný lesní hospodář (OLH) – název OLH u LHP LČR je vždy LČR, s.p. 
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Porostní skupina – jednotka prostorového rozdělení lesa, která je označena číslem 

příslušného věkového stupně od 1 do 17. Více porostních skupin v rámci jednoho věkového 

stupně se vylišuje indexem malých písmen abecedy od písmene a po písmeno o. Porostní 

skupiny o více etážích se označují zlomkem čísel věkového stupně – od nejstarší po nejmladší 

etáž (např. 13/4/1c, nebo 10/3/0). 

Plocha porostní skupiny – je uvedena plocha porostní skupiny v hektarech na dvě desetinná 

místa. 

Popis porostní skupiny - slovní vyjádření konkrétního stavu porostní skupiny, s případným 

vysvětlujícím popisem návrhu hospodářských opatření. 

Lesní typ – uveden odpovídající lesní typ s převládajícím plošným zastoupením pro 

příslušnou porostní skupinu. 

Podsoubor lesních typů – odvozen z přírodní lesní oblasti a lesního typu pro příslušnou 

porostní skupinu pomocí číselníku. 

Cílový hospodářský soubor – převzat z číselníku pro příslušný podsoubor lesních typů. 

Lesní úřad - nejnižší orgán státní správy lesů (lesní úřad = ORP – Obec s rozšířenou 

působností), uvádějí se celorepublikově  platné číselné kódy a názvy. Tyto údaje jsou uváděny 

ke každé porostní skupině tak, aby byla patrná územní působnost orgánů státní správy. 

Kód KÚ – číselné označení katastrálního území v rámci jednotného systému v České 

republice, je šestimístný. 

Název KÚ – název katastrálního území v rámci jednotného systému v České republice. 

Etáž - nejnižší jednotka prostorového rozdělení lesa. Jedna či více etáží tvoří jednu porostní 

skupinu. Etáže vyjadřují vertikální strukturu lesa a rostou nad sebou případně vedle sebe 

(např. 1/0) na ploše příslušné porostní skupiny. Etáž je označena číslem příslušného věkového 

stupně od 1 do 17. Více etáží v rámci jednoho věkového stupně se vylišuje indexem malých 

písmen abecedy od písmene a po písmeno o. 

Parciální plocha etáže – parciální nebo-li částečná plocha etáže je vyjádřena podílem etáží 

rostoucích na ploše porostní skupiny tak, aby součet parciálních ploch všech etáží se vždy 

rovnal ploše porostní skupiny a uvádí se v hektarech na dvě desetinná místa. 

Skutečná plocha etáže – skutečná plocha etáže je rovna ploše, na které se etáž skutečně 

fyzicky vyskytuje, tato plocha se zjišťuje měřením v lese a plánují se na ni hospodářská 

opatření. Součet skutečných ploch etáží je roven nebo vyšší než plocha porostní skupiny. Uvádí 

se v hektarech na dvě desetinná místa. 

Kód majetku – slouží k podrobnějšímu rozčlenění majetku v rámci LHC pro LČR, s. p. 

(kódy 11, 12, 13, 14). 

Modelové těžební % – jedná se o tzv. „dílčí těžební procento“, není závazným ustanovením, je 

pouze pomůckou pro odvození modelové výše mýtní těžby vycházející z obmýtí a obnovní 

doby příslušného hospodářského souboru a věku porostní skupiny, resp. Etáže. 

Obmýtí/obnovní doba – číselný údaj (např.130/30), kde první číslo vyjadřuje obmýtí a druhé 

délku obnovní doby. Obmýtí je plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů 

zařazených do hospodářských souborů udaná počtem let zaokrouhlených na desítky. Obnovní 

doba je plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy 

lesního porostu zařazeného do hospodářského souboru udaná počtem let zaokrouhlených na 

desítky. 
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Počátek obnovy je odvozen takto: 

Z průměrného obmýtí a průměrné obnovní doby se určí nejmladší věkový stupeň mýtních 

porostů následujícím postupem: 

 

 Začátek obnovy   zo = u - o/2  u – průměrné obmýtí celku 

         o – průměrná obnovní doba celku 

% melioračních a zpevňujících dřevin – tento procentický údaj u příslušné porostní skupiny 

či etáže je závazným ustanovením LHP pro obnovu realizovanou v období platnosti LHP. 

Hospodářský soubor – je jednotka diferenciace hospodaření. Každý hospodářský soubor je 

charakterizován funkčním zaměřením lesa, obmýtím a obnovní dobou. 

Věk – číselný údaj o stáří porostní skupiny nebo etáže. U uměle založených porostních skupin 

a etáží se věk počítá od jejich založení (věk sazenic se neuvažuje). U částí lesa z přirozené 

obnovy je věk nárostů stanoven odhadem. U různověkých částí lesa se pro porostní skupinu 

nebo etáž uvádí střední věk, který vyjadřuje plošně vážený průměr částí různého věku. 

Zakmenění – udává poměr skutečné výčetní kruhové základny a tabulkové výčetní kruhové 

základny nebo poměr skutečné a tabulkové porostní zásoby. Hodnota zakmenění 10 odpovídá 

plné tabulkové zásobě nebo výčetní kruhové základně platných růstových tabulek. 

Zakmenění je zjišťováno buď kvalifikovaným odhadem, zkrácenou relaskopickou metodou, 

relaskopickou metodou nebo průměrkováním naplno. 

Dřevina – je uvedena platná zkratka dřeviny zastoupené v porostní skupině (etáži). 

Zastoupení – je uveden procentický podíl zastoupených dřevin, přičemž jeho součet se vždy 

musí rovnat číslu 100. 

Výčetní tloušťka – tloušťka středního kmene v porostní skupině či etáži měřená ve výšce 1,3 

m nad zemí a uvádí se v cm. 

Výška – výška středního kmene v porostní skupině či etáži a uvádí se v m. 

Objem středního kmene – objem neboli hmota středního kmene odvozená z výčetní 

tloušťky a výšky středního kmene v porostní skupině či etáži a uvádí se v m
3
 bez kůry na dvě 

desetinná místa. 

Bonita absolutní (AVB) – absolutní výšková bonita, která vyjadřuje produkční schopnost 

dřeviny na daném stanovišti. Bonitní mírou je přitom výška porostu v tak zvaném 

standardním věku. Za standardní je zvolen věk 100 let. Absolutní bonita se označuje 

hodnotou střední porostní výšky, kterou mají lesní porosty v době vyhotovení LHP na stejném 

stanovišti jako porosty 100leté. (například 24, 26, 28, 30...) Údaj je stanoven ze zjištěné 

střední porostní výšky, věku a stanoviště. 

Bonita relativní – vyjadřuje produkční schopnost dřeviny na daném stanovišti. Odvozuje se 

pro každou  zastoupenou dřevinu na základě střední porostní výšky a věku zařazením do 

intervalově vymezeného, číselně označeného bonitního stupně (např. 1.- 9. bonita). Údaj je 

stanovován dle zjištěné AVB pomocí převodní tabulky IS LH MZe počítačovým zpracováním 

taxačních dat. Hodnoty relativní bonity slouží zejména při výpočtech náhrad a oceňování dle 

příslušných předpisů. 

Klasifikace fenotypů dřevin – příslušná klasifikace fenotypů dřevin je uváděna velkými 

arabskými písmeny  S, A, B, C, D. 
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Poškození – šetření druhů poškození je dáno smluvním vztahem mezi LČR a zpracovatelem 

LHP. Standardně je zjišťován ohryz a loupání. Zjišťování ostatních škod vyplývá ze 

specifičnosti zařizovaných lokalit. Rozsah poškození je uváděn v desítkách procent pro 

jednotlivé dřeviny. 

Imise – uveden stupeň poškození jednotlivých dřevin imisemi. 

 

Zásoba - údaj vyjadřuje objem v m
3
 bez kůry, a to na 1 hektar a celkem dle jednotlivých 

dřevin a celkem za porostní skupinu nebo etáž. Zásoba u porostů průměrkovaných 

a relaskopovaných se zjišťuje výpočtem. U ostatních porostů pomocí platných taxačních 

tabulek uvedených v příloze k vyhl. MZe číslo 84/1996 Sb. 
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1.1.1 Vzorový list hospodářské knihy
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1.2 Plochová tabulka -     

 údaje o pozemcích 

Při venkovním šetření zhotovitel LHP kromě výše uvedených údajů o stavu lesa prověřuje 

stav pozemkový, kdy jsou podle skutečného venkovního stavu zadané pozemky zařazovány do 

porostní půdy, bezlesí, jiných pozemků a ostatních pozemků. Pozemky jsou takto přehledně 

uspořádány dle jednotlivých revírů, oddělení a dílců v plochové tabulce dle §4 odst.6) VYHL. 

84/1996 Sb.. Podle využití jsou bezlesí, jiným a ostatním pozemkům přiřazovány následující 

kódy: 

1.2.1.1 Bezlesí 

RP – rozčleňovací průseky širší než 4m 

NC – nezpevněné lesní cesty širší než 4m 

SK – lesní skládky 

LS – lesní školky 

SP – semeniště 

PE – produktovody 

OP – okusové plochy 

SS – Semenné sady 

MA – Matečnice 

KA – Klonové archivy 

DB – další bezlesí 

1.2.1.2 Jiné pozemky 

ZC – zpevněné lesní cesty 

VP – drobné vodní plochy 

HP – pozemky nad horní hranicí lesa 

ZP – lesní pastviny a políčka pro zvěř 

NP – neplodné půdy 

DJ – další jiné pozemky 

1.2.1.3 Ostatní pozemky 

ZC – zpevněné cesty 

ST – zastavěné plochy a nádvoří 

DO – Další ostatní pozemky 
 

Bezlesí, jiné a ostatní pozemky jsou číselně označovány v LHP u LČR  takto: 

1.2.1.4 Číslování bezlesí 

 neprůběžné v rámci oddělení   101 – 150 

 průběžné v rámci lesní správy 

 nezpevněné lesní cesty    151 – 400 

 ostatní bezlesí     401 – 500 

1.2.1.5 Číslování jiných pozemků 

 neprůběžné v rámci oddělení   501 – 550 

 průběžné v rámci lesní správy 

zpevněné lesní cesty    551 – 800 

 ostatní průběžné     801 – 900 

1.2.1.6 Číslování ostatních pozemků 

 v rámci oddělení (nejbližšího)   901 – 999
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1.2.2 Vzorový list plochové tabulky dle jednotek rozdělení lesa
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1.2.3 Vzorový list plochové tabulky dle kategorií parcel 
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1.2.4 Vzorový list plochové tabulky dle druhů pozemků 
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1.3 Textová část 

Textová část je zpracovávána za celý LHC a po jednotlivých revírech. 

Za LHC je určena pro lesní správu (závod), pro oblastní inspektorát a pro ředitelství LČR. 

Textová část LHP za LHC 

Je vypracována dle osnovy, která tvoří samostatnou přílohu tohoto katalogu viz kapitola 1.3.1. 

Textová část za revír (polesí) 
Je vypracována dle osnovy, která tvoří samostatnou přílohu tohoto katalogu viz kapitola 1.3.2. 

1.3.1 Textová část LHP za LHC 

Osnova 
1.3.1.1 Všeobecné údaje 

1.3.1.1.1 Orientační mapka LHC ve formátu A4 

1.3.1.1.2 Identifikace vlastníka 

1.3.1.1.3 Základní údaje o zpracovateli plánu 

1.3.1.1.4 Popis LHC (platnost, hranice, návaznost na předcházející plány, administrativně 

správní příslušnost, výkon SSL) 

1.3.1.1.5 Tabulka ploch dle jednotlivých revírů a PUPFL, JP, OP, revírník 

1.3.1.2 Zhodnocení přírodních poměrů 

1.3.1.2.1 Orografické a hydrologické poměry 

1.3.1.2.2 Geologické poměry 

1.3.1.2.3 Pedologické poměry 

1.3.1.2.4 Klimatické poměry 

1.3.1.2.5 PLO (tabulka) 

1.3.1.2.6 LVS (tabulka) 

1.3.1.2.7 Charakteristiky PLT (tabulka) 

1.3.1.2.8 Zastoupení trofických řad (tabulka) 

1.3.1.2.9 Zastoupení CHS (tabulka) 

1.3.1.3 Zhodnocení stavu lesa 

1.3.1.3.1 Rozbor hospodaření za uplynulé decennium (předá LS) 

1.3.1.3.2 Věková struktura (doplnit grafy – viz. grafické údaje LHP) 

1.3.1.3.3 Druhová struktura (doplnit grafy – viz. grafické údaje LHP) 

1.3.1.3.4 Obnova lesa 

1.3.1.3.5 Zdravotní stav lesa (popis + tabulky pásem ohrožení, stupňů poškození, přehled 

a rozsah zjišťovaných škod) 

1.3.1.3.6 Genetická hodnota porostů (vhodnost dřeviny k reprodukci z hlediska 

fenotypového). 
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1.3.1.4 Výsledky podkladových prací 

1.3.1.4.1 Kategorizace lesů 

1.3.1.4.2 Zvláště chráněná území 

1.3.1.4.3 Územní systémy ekologické stability 

1.3.1.4.4 Výzkumné a pokusné plochy 

1.3.1.4.5 Letecké snímky 

1.3.1.4.6 Podklady OPRL (stav a využití) 

1.3.1.4.7 Ostatní podklady 

1.3.1.4.8 Ptačí oblasti a EVL soustavy NATURA2000 

1.3.1.5 Hospodářské cíle vlastníka lesa 

1.3.1.6 Hospodářské soubory a rámcové směrnice hospodaření 

1.3.1.6.1 Tvorba hospodářských souborů 

1.3.1.6.2 Přehled hospodářských souborů, zařazovací tabulka 

1.3.1.6.3 Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS (tabulka) 

1.3.1.6.4 Přehled výměr a zastoupení hospodářských souborů po revírech (tabulka) 

1.3.1.6.5 Přehled výjimek z legislativních předpisů 

1.3.1.6.6 Přehled použitých HS – rámcové směrnice hospodaření 

1.3.1.7 Výše a zdůvodnění závazných ustanovení plánu 

1.3.1.8 Technická zpráva 

1.3.1.8.1 Údaje o zpracovatelích 

1.3.1.8.2 Pozemková evidence a mapové podklady (tabulka nesouladů jednotlivých druhů 

pozemků a tabulka parcel zadaných, nezahrnutých do LHP) 

1.3.1.8.3 Prostorové rozdělení lesa 

1.3.1.8.4 Tvorba hospodářských souborů 

1.3.1.8.5 Kategorizace lesa 

1.3.1.8.6 Zjišťování zásob 

1.3.1.8.7 Změny oproti základnímu protokolu 

1.3.1.8.8 Podrobnosti k některým údajům o stavu lesa (viz. zadávací protokol) 

1.3.1.8.9 Bezlesí, jiné a ostatní pozemky (viz. zadávací protokol) 

1.3.1.8.10 Další zjišťované a uváděné údaje 

1.3.1.8.11 Podrobné plánování (viz. zadávací protokol) 

1.3.1.8.12 Použitý software 

1.3.1.8.13 Komentář k tabulkám souhrnných údajů LHP 

1.3.1.8.14 Zpracované výstupy LHP 

1.3.1.9 Přílohy 

1.3.1.9.1 Závěrečné tabulky souhrnných údajů LHP: 

Tabulka 0 Název lesního hospodářského celku 

Tabulka 1 Základní údaje podle kategorií lesa 

Tabulka 2 Základní údaje podle kategorií a věkových stupňů 

Tabulka 3a Porostní plocha podle dřevin a věkových stupňů 

Tabulka 3b Porostní plocha podle dřevin a věkových stupňů 

Tabulka 3c Základní údaje podle dřevin 

Tabulka 4 Základní údaje dle kategorií lesa a obmýtí 

Tabulka 5 Základní údaje podle hospodářských způsobů, kategorií a tvarů lesa 

Tabulka 6 Výčet zaujatých katastrálních území 

Tabulka 7 Tabulka pro stanovení maximální celkové výše těžeb 
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1.3.1.9.2 Grafické údaje LHP 
 

Plošné rozložení věkových stupňů s normálním zastoupením v LHC   

 (M.E.-graf skupinový, sloupcový) 

Rozsah podrostního způsobu hospodaření LHC       

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový) 

Plošné zastoupení zmlazovacích tříd (1. – 4. věk.st.) etáží v porostech starších 80 let LHC

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový) 

Plošné zastoupení dřevin ( % ) v LHC       

 (M.E. – graf rozložený, výsečový s 3D efektem) 

Zastoupení dřevin podle zásoby v LHC       

 (M.E. – graf rozložený, výsečový s 3D efektem) 

Zastoupení dřevin ve věkových stupních LHC       

 (M.E. – graf skládaný, sloupcový) 

Porovnání plochy současné a cílové druhové skladby LHC     

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový s 3D efektem) 

Porovnání navrženého procenta MZD a procenta MZD uvedeného ve vyhl. Mze č.83/96 Sb. 

LHC (M.E. – graf skupinový, sloupcový s 3D ) 

Zastoupení HS (%) v LHC         

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový) 

 

1.3.1.9.3 Vybraná data LHP 
 

Sumář ploch zahrnutých do LHP podle ORP (příslušnosti k orgánům SSL) 

Sumář ploch dle jednotlivých kategorií parcel 

Přehled kategorií a subkategorií lesa včetně překryvů 

Sumář ploch dle přírodních lesních  oblastí 

Sumář ploch dle lesních vegetačních stupňů 

Sumář ploch dle pásem ohrožení imisemi 

Tabulka stupňů poškození imisemi 

Přehled zjišťovaného poškození porostů 

Sumář dřevin podle  klasifikace fenotypů dřevin 

Seznam geograficky nepůvodních dřevin plánovaných k zalesnění v LHP 

Fenotypově hodnotné porosty 

Seznamy schválených rodičovských stromů, porostů fenotypové klasifikace (třídy), 

semenných sadů, genových základen a semenných porostů, 

Přehled jednotek základního rozdělení lesa dle kategorií a subkategorií 

Přehled zvláště chráněných území nezařazených do kategorie lesa zvl. určení 
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Tabulka přírůstů – PMP, CPP, CBP dle jednotlivých HS a celkem za LHC 

Výhled modelových těžeb na následná decennia 

Porovnání navrženého a vyhláškového procenta MZD 

Přehled hospodářských souborů (výpočty ukazatelů) 

Údaje potřebné pro stanovení etátu mýtní těžby 

Seznam jednotek prostorového rozdělení lesa ve kterých nebyl dodržen podíl melioračních 

a zpevňujících dřevin dle přílohy č.3 vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

Seznam mýtních těžeb vyžadujících povolení orgánu státní správy lesů podle §33 odst. 4 

lesního zákona 

Výpis porostů tvořících minimální plošný rozsah výchovy do 40 let  

Seznam jednotek prostorového rozdělení lesa, kde je evidován výskyt archeologických nálezů 

Seznam hospodářských souborů, pro které byly povoleny výjimky ze zákonných lhůt 

zalesnění, či zajištění 

 

1.3.1.9.4 Vybrané dokumenty 
 

Zpráva pro základní šetření 

Zápis ze základního šetření k obnově LHP ze dne ….. 

Zápisy z jednání ( SSL, ochrana přírody, obce, spoluvlastnické majetky, zpracovatel, …..)  

Protokoly (schválení plánů péče, vymezení zón, …..) 

Odborné stanovisko orgánů ochrany přírody k přípravě LHP 

Zápisy o projednání odborných stanovisek orgánů ochrany přírody 

Rozhodnutí o povolení šířená geograficky nepůvodních dřevin 

Nařízení Okú o vyhlášení PR a PP  

Rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných  

Rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení  

Odborný posudek k uznání porostů ke sklizni osiva 

Souhlas s návrhem porostů jako zdroje reprodukčního materiálu les. dřevin 

Zápisy o projednání předpisů LHP v maloplošných zvláště chráněných územích a 1.zónách 

CHKO s orgány ochrany přírody (CHKO, KÚ, ORP)  

Závazná stanoviska orgánů ochrany přírody (CHKO, KÚ) k návrhu LHP  

Souhlas ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu národních přírodních 

rezervací a v ochranném pásmu národních přírodních památek (OVSS) 

Zápis ze závěrečného šetření 

Rozhodnutí o výjimkách podle § 36 odstavce 1 lesního zákona  

Schvalovací výměr LHP  
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1.3.2 Zkrácená textová část za revír (polesí) 

Osnova  

Zkrácená textová část LHP pro revíry (polesí) bude obsahovat následující výstupy: 

 sumář ploch dle přírodních lesních oblastí, (za revír / polesí), 

 sumář ploch dle lesních vegetačních stupňů, (za revír / polesí), 

 sumář ploch dle pásem ohrožení imisemi, (za revír / polesí), 

 zařazovací tabulka HS pro LHC a tabulka základních rozhodnutí pro HS (pro LHC), 

 plochy HS vyskytujících se v rámci revíru, 

 rámcové směrnice hospodaření, 

 porovnání navrženého procenta MZD a procenta MZD uvedeného ve vyhlášce Mze. 

č.83/1996 po HS a celkem za revír, 

 současná dřevinná skladba za revír, 

 Plošné rozložení věkových stupňů za revír (polesí)      

 (M.E.-graf skupinový, sloupcový), 

 Rozsah podrostního způsobu hospodaření za revír (polesí)    

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový), 

 Plošné zastoupení zmlazovacích tříd (1. – 4. věk.st.) etáží v porostech starších 80 let za 

revír (polesí)          

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový), 

 Plošné zastoupení dřevin ( % ) za revír (polesí)      

 (M.E. – graf rozložený, výsečový s 3D efektem), 

 Zastoupení dřevin podle zásoby za revír (polesí)     

 (M.E. – graf rozložený, výsečový s 3D efektem), 

 Zastoupení dřevin ve věkových stupních za revír (polesí)    

 (M.E. – graf skládaný, sloupcový), 

 Porovnání plochy současné a cílové druhové skladby za revír (polesí)   

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový s 3D efektem), 

 Porovnání navrženého procenta MZD a procenta MZD uvedeného ve vyhl. Mze č.83/96 

Sb. za revír (polesí)         

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový s 3D ), 

 Zastoupení HS (%)za revír (polesí)       

 (M.E. – graf skupinový, sloupcový), 

 seznamy schválených rodičovských stromů, porostů fenotypové klasifikace (třídy), 

semenných sadů, genových základen a semenných porostů, 

 přehledná tabulka sumářů ploch kategorií a subkategorií lesů, včetně překryvů, 

 přehled jednotek základního rozdělení lesa dle kategorií a subkategorií, 

 přehled zvláště chráněných území nezařazených do kategorie lesa zvláštního určení, 

 přehledná tabulka porostních skupin s bodovými zdroji PHO 1, nezařazených v LHP do 

kategorie lesů zvláštního určení, 

 seznam hospodářských souborů, pro které byly povoleny výjimky ze zákonných lhůt 

zalesnění, či zajištění 

 seznamy jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL), kde byly schváleny OSSL výjimky 

dle §31 odst. 2, §33 odst. 4 a §36 odst. 1  zákona č. 289/1995 Sb. pro umístěné mýtní 

těžby, 

 seznam JPRL, kde byly OSSL schváleny výjimky z nenaplnění vyhláškového podílu 

MZD, 

 Seznam jednotek prostorového rozdělení lesa, kde je evidován výskyt archeologických 

nálezů, 
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 závěrečné tabulky za revír (polesí) – není naplněna položka (v tabulce 0)„Maximální 

celková výše těžeb“ – mýtní, předmýtní a minimální rozsah výchovy v porostech do 40-ti 

let věku. 

 Rozhodnutí o povolení šířená geograficky nepůvodních dřevin 

 Rozhodnutí o výjimkách podle § 36 odstavce 1 lesního zákona  
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1.3.3 Vzor vazby hospodářské knihy pro lesní správu (závod) 

Hospodářská kniha pro lesní správu (závod) v analogové podobě bude vázána na délku v pevné tmavozelené vazbě se zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název lesní správy (závodu) a pod ním název revíru 

(polesí). Uprostřed nápis „HOSPODÁŘSKÁ KNIHA“, pod ním název LHC a platnost LHP, případně KNIHA č. (v případě více knih), vpravo 

dole zhotovitel LHP. 

Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „HOSPODÁŘSKÁ KNIHA“, jméno revíru, případně číslo knihy.
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Lesy České republiky, s.p. 
LS Horšovský Týn 
Revír Sedmihoří 

HOSPODÁŘSKÁ KNIHA 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 
 

KNIHA I. 
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1.3.4 Vzor vazby hospodářské knihy pro revír (polesí) 

Hospodářská kniha pro revír v analogové podobě bude vázána na délku v pevné tmavozelené vazbě se zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název lesní správy (závodu) a pod ním název revíru 

(polesí). Uprostřed nápis „HOSPODÁŘSKÁ KNIHA S EVIDENCÍ“, pod ním název LHC a platnost LHP, případně KNIHA č. (v případě více 

knih), vpravo dole zhotovitel LHP. 

Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „HOSPODÁŘSKÁ KNIHA (E)“, jméno revíru, případně číslo knihy.
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Lesy České republiky, s.p. 
LS Horšovský Týn 

Revír Sedmihoří 

HOSPODÁŘSKÁ KNIHA S EVIDENCÍ 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 

 

KNIHA I. 
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1.3.5 Vzor vazby plochové tabulky pro lesní správu (závod) 

Plochová tabulka pro lesní správu (závod) v analogové podobě bude vázána na délku v pevné tmavozelené vazbě se zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název lesní správy (závodu) a pod ním název revíru 

(polesí). Uprostřed nápis „PLOCHOVÁ TABULKA“, pod ním název LHC a platnost LHP, vpravo dole zhotovitel LHP. 

 Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „PLOCHOVÁ TABULKA“ a jméno LHC.

Lesy České republiky, s.p. 
LS Horšovský Týn 

PLOCHOVÁ TABULKA 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 
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1.3.6 Vzor vazby plochové tabulky pro revír (polesí) 

Plochová tabulka pro revír v analogové podobě bude vázána na délku v pevné tmavozelené vazbě se zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název lesní správy (závodu) a pod ním název revíru 

(polesí). Uprostřed nápis „PLOCHOVÁ TABULKA“, pod ním název LHC a platnost LHP, vpravo dole zhotovitel LHP. 

Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „Plochová tabulka“ a jméno revíru. Po dohodě s vedoucím OJ je možné svázat plochovou tabulku 

s hospodářskou knihou s uvedením změny v textu vazby.

Lesy České republiky, s.p. 
LS Horšovský Týn 

Revír Sedmihoří 

PLOCHOVÁ TABULKA 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 
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1.3.7 Vzor vazby textové části LHP pro LHC 

Textová část LHP v analogové podobě bude vázána na výšku v pevné tmavozelené vazbě se 

zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název 

lesní správy (závodu), uprostřed nápis „TEXTOVÁ ČÁST LHP“, pod ním název LHC a platnost 

LHP, případně KNIHA č. (v případě více knih), vpravo dole zhotovitel LHP. 

Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „TEXTOVÁ ČÁST LHP“ případně číslo knihy, plný 

název LHC a platnost od - do. 
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LS Horšovský Týn 

 

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
 

Textová část LHP 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 
 

KNIHA I. 
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1.3.8 Vzor vazby textové části LHP pro revír 

(polesí) 

Textová část LHP v analogové podobě bude vázána na výšku v pevné tmavozelené vazbě se 

zlatým potiskem. 

Na přední straně bude vlevo nahoře uveden nápis „Lesy České republiky, s.p., pod ním název 

lesní správy (závodu), název revíru (polesí), uprostřed nápis „TEXTOVÁ ČÁST LHP“, pod ním 

název LHC a platnost LHP, vpravo dole zhotovitel LHP. 

Na hřbetě bude zlatým tiskem uvedeno: „TEXTOVÁ ČÁST LHP“, plný název LHC a platnost 

od - do. 
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Lesy České republiky, s.p. 
LS Horšovský Týn 
Revír Sedmihoří 

Textová část LHP 
 

LHC Horšovský Týn 
 

Platnost 1.1.2001 – 31.12.2010 
. 

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
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2 Kartografické výstupy 

2.1. Úvod 
 

Dokument definuje minimální požadavky LČR, s.p. na množství a obsah map (Kartografické 

minimum), dále definuje mapy se závazným obsahem, jenž bude jednotný pro všechny OJ 

a mapy s volitelným obsahem, jejichž obsah bude pouze doporučující, avšak měnitelný podle 

místní potřeby lesních správ a lesních závodů. 

Bude tím v rámci podniku po obsahové stránce a vzhledu zajištěna jednota u vybraných druhů 

map a zároveň bude vytvořen prostor pro tisk map podle potřeb jednotlivých lesních správ 

a lesních závodů se zohledněním místních podmínek a potřeb, které se mohou místně i výrazně 

odlišovat (přírodní podmínky, komunikace se státní správou). 

 

 

Katalog je rozdělen do sedmi částí:  

 

1. Definice formy map viz bod 2.2. 

2. Vylišení závazných druhů map viz bod 2.3. 

3. Mapy s částečně volitelným obsahem viz bod 2.4. 

4. Mapy s volitelným obsahem a volitelnou formou 2.5. 

5. Obsah map podle druhů viz bod 2.6. 

6. Technické parametry tisku map viz bod 2.7. 

7. Vzorníky map, legend a kartografických značek viz bod 2.8. 
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2.2 Definice formy map 
 

Pro LČR, s.p. se vyhotovují mapy těchto forem: 

 

2.2.1 Mapa v jednotném listokladu  
 

Pro LČR, s.p. s vyhotovují dva typy těchto map: 

 

 a) v kladu SMO 1 : 5 000 

b) v jednotném kladu lesnických map 1 : 10 000 

  

Oba typy se vyhotovují v rozměru 600 x 435 mm s obrazem kresby 510 x 408 mm. Součástí 

výtisku každé mapy jsou mimorámové údaje jejichž obsah je uveden dále v příloze. Součástí 

každého pare map je oboustranně foliovaná mapka kladu listů map se zákresem hranic revírů
1
 

a jejich názvů. Na každé mapě bude v jejím pravém horním a pravém dolním rohu uvedena 

identifikace písmenem podle následujícího klíče: 

 

Mapa Identifikátor 

Hospodářská  H 

Obrysová  O 

Porostní P 

Hospodářských opatření   S 

PLT  L 

Pozemková  A 

Dopravní  D 

Tyto mapy musí obsahovat následující údaje: 

 název mapy 

 typ mapy 

 název lesní správy, název  lesního hospodářského celku 

 pro mapy vyhotovené po jednotlivých revírech i název revíru 

 v tzv. mimorámových údajích budou graficky zobrazeny hranice katastrálních územích 

a hranice revírů, včetně jejich názvů, zobrazení kladu listů SMO 1 : 5000 a zobrazení 

kladu navazujících map 

 v pravém horním rohu logo LČR, s.p. (3x2.5 cm) 

 v pravém dolním rohu text:  „Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

SM 5“ 

 platnost LHP od - do 

 v pravém dolním rohu jméno zhotovitele mapy a LHP, včetně loga 

 měřítko mapy 

                                                 
1
 V rámci zjednodušení textu jsou v případě jiné organizační struktury LČR, s.p. (lesní závod, polesí) myšleny tyto organizační 

jednotky 
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2.2.2 Mapa skládaná na pěšinky 

Vyhotovuje se ve formátu dlaždice 145 x 195 mm s mezerou mezi dlaždicemi umožňující 

skládání map bez přehnutí kresby v maximálním rozměru mapy 1 m x 1 m, nebude-li dohodnuto 

jinak. Pokud zaujímá zobrazované území (revír, lesní správa) příliš velkou katastrální výměru, je 

vyhotoveno více samostatných map s přiměřeným přesahem. Je oboustranně foliovaná, případně 

podlepená plátnem a ze svrchní strany ošetřená proti poškození vodou. Obsahem každé mapy je 

legenda podle druhu jednotlivých map a titulní strana vyhotovená podle vzoru uvedeného 

v příloze. Legenda se umisťuje na stranu kresby mapy a pokrývá jednu její dlaždici, titulní strana 

se umisťuje na rubu mapy. Všechny druhy map skládaných na pěšinky se vyhotovují 

v jednotném kladu. 

 

Titulní strana těchto map musí obsahovat následující údaje: 

 název mapy 

 název lesní správy, název  lesního hospodářského celku 

 pro mapy vyhotovené po jednotlivých revírech i název revíru 

 při vyhotovování více samostatných map je uvedeno za názvem mapy i číslo s lomítkem 

a za ním uveden celkový počet map 

 na titulní straně bude vyobrazena přehledná mapka s rozmístěním kladu map, hranicemi 

revírů a lesní správy 

 v levém horním rohu logo LČR  (3x2.5 cm) 

 v levém dolním rohu text:  „Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

SMO 1 : 5 000“ 

 v levém dolním rohu jméno organizace, která mapu vytiskla 

 platnost LHP od - do 

 v pravém dolním rohu logo zhotovitele LHP 

 měřítko mapy 

2.2.3 Mapa v celokladu 
 

Vyhotovuje se v dohodnutých rozměrech podle potřeb zadavatele. Pokud zaujímá zobrazované 

území (revír, lesní správa) příliš velkou katastrální výměru, je vyhotoveno více samostatných 

map s přiměřeným přesahem Součástí každého listu je legenda podle druhu mapy a titulní strana 

vyhotovená podle vzoru uvedeného v příloze. Legenda a titulní strana umístěné na svrchní straně 

mapy se řídí stejnými pravidly jako u map skládaných na pěšinky. 

 

2.2.4 Mapa – atlas 

Vyhotovuje se v dohodnutých rozměrech podle potřeb zadavatele. Součástí každého atlasu je 

legenda podle druhu mapy a titulní strana vyhotovená podle vzoru uvedeného v příloze. 

Obsahuje přehledovou mapku s kladem listů, na každé straně označení čísla strany a odkaz na 

strany navazující. V rámci jednotlivých stran musí být vytištěn přesah do navazujících stran 

s vyznačením hranic tohoto přesahu. 
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2.3 Vylišení závazných druhů map 

2.3.1 Mapa porostní 1 : 10 000 

Tato mapa je určena pro lesní správy a revíry. 

 Pro LS: Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celou 

lesní správu. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

 Pro revír: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů. 

Vyhotovuje se skládaná na pěšinky. Přesah sousedního revíru je proveden dle dohody 

s objednatelem ve formě obrysové nebo porostní mapy. Mapa se vyhotovuje v soutisku 

s ostatními majetky. 

 Pro dodavatele prací: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních 

revírů. Vyhotovuje se skládaná na pěšinky. Přesah sousedního revíru je proveden dle 

dohody s objednatelem ve formě obrysové nebo porostní mapy. Mapa se vyhotovuje bez 

soutisku s ostatními majetky. 

 

2.3.2 Mapa porostní 1 : 20 000 

Tato mapa je určena pro ředitelství, KI a pro lesní správy . 

 Pro ředitelství a KI: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních 

revírů, skládaná na pěšinky. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

 Pro LS: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, skládaná na 

pěšinky. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

 

 

2.3.3 Mapa PLT 1 : 10 000 

Tato mapa je určena pro lesní správy a revíry.  

Pro LS i revír: Mapa podsouborů lesních typů je dodávána ve dvou pare po jednotlivých 

revírech. Tato mapa je skládaná na pěšinky. Mapa se vyhotovuje bez soutisku s ostatními 

majetky. 
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2.4 Mapy s částečně volitelným 
obsahem 

2.4.1 Mapa hospodářských opatření 1 : 10 000 

Tato mapa je určena pro lesní správy a pro revíry. 

 Pro LS: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, skládaná na 

pěšinky (případně neskládaná a nefoliovaná v celokladu - dle dohody). Vrchní strana této 

mapy musí umožňovat vést grafickou evidenci. Mapa se vyhotovuje v soutisku 

s obrysovou mapou sousedních majetků (pokud není k dispozici mapa těžební). 

 Pro revír: V souvislém zobrazení po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem 

sousedních revírů, skládaná na pěšinky. Vrchní vrstva této mapy musí umožňovat vést 

grafickou evidenci. Mapa se vyhotovuje v soutisku s obrysovou mapou 

sousedních majetků (pokud není k dispozici mapa těžební). 

2.5 Mapy s volitelným obsahem 

a volitelnou formou 

2.5.1 Přehledová mapa 

Tato mapa je určena k vyvěšení na stěnu lesní správy a revíru. 

 Pro LS: Mapa porostní, případně organizační s označením oddělení a dílců dle 

dohodnutého měřítka. Konkrétní forma této mapy bude stanovena po dohodě 

s objednatelem. Je vyhotovena v celokladu jako soulep celé lesní správy, oboustranně 

foliovaná. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

 Pro revír: Mapa porostní v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 20 000 dle dohody 

s objednatelem. Je vyhotovena v celokladu jako soulep celého revíru s přiměřeným 

přesahem sousedního revíru, oboustranně foliovaná. Mapa se vyhotovuje v soutisku 

s ostatními majetky. 

2.5.2 Mapa obrysová 1 : 10 000 

Tato mapa je určena pro lesní správy a pro revíry. 

 Pro LS: Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celou 

lesní správu. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

 Pro revír: Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celý 

revír. Součástí mimorámových údajů je označení příslušného revíru. Mapa se vyhotovuje 

v soutisku s ostatními majetky. 
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2.5.3 Mapa pozemková 1 : 5 000 

Tato mapa je určena pro lesní správy 

 Pro LS:Ve volných listech za celou lesní správu, nefoliovaná v kladu map SMO 

1 : 5 000. Pozemková mapa je tištěna včetně parcelních čísel. Mapa se vyhotovuje bez 

soutisku s ostatními majetky.  

2.5.4 Mapa dopravní 1 : 20 000 

2.5.4.1.1.1 Tato mapa je určena pro lesní správy 

 Pro LS: Ve volných listech za celou lesní správu, nefoliovaná. Součástí je přehledná 

mapka kladu listů. Do mapy jsou zachyceny lesní cesty barevně odlišené podle kategorie 

lesní cesty. U každé cesty je uvedeno inventární číslo a místní název. Mapa se 

vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky. 

2.6 Obsah map podle druhů 

2.6.1 Mapa obrysová 1 : 10 000 

Lesnická mapa určená k orientaci a základním rozhodnutím , případně k vedení grafických 

evidencí odborného lesního hospodáře. 

Definice barev: 

 hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější), 

 modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SMO, 

 barevné linie - PHO I a zvláště chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ,  

 tmavě červeně - hranice lesů ochranných, 

 tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení, 

 světle červeně - hranice přírodních lesních oblastí, 

 černě - ostatní linie. 

2.6.2 Porostní mapa 1 : 10 000, 1 : 20 000 

Lesnická mapa určená k orientaci a základním rozhodnutím odborného lesního hospodáře. 

V menším měřítku slouží zároveň jako základní přehledová mapa obhospodařovaného 

majetku. 

Definice barev: 

 hnědé - výškopis -  vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější), 

 modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SMO, 

 tmavě červeně - hranice lesů ochranných, 

 tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení, 

 plochy JPRL - barevná škála dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění, 

 barevné linie hranic CHKO, PHO I a zvláště chráněných území s uvedením názvu a 

kategorie ZCHÚ, hranice NP, 

 černě - ostatní linie, 

 označení průseků odlišovat dle šířky, 
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Označení JPRL je umístěno tak, aby se nepřekrývalo s označením ostatních linií a značek 

a nenacházelo se na liniích hranice SMO, zákres cest vedoucích z lesa ve správě LČR, s.p. je 

doveden až k cestám zobrazených na rastrech SMO. 

Soutisk s LHO: 

 modré linie JPRL s kompletním modrým popisem, 

 plochy v potlačené barevné škále dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění  

včetně toků a cest. 

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků: 

 fialové linie JPRL s kompletním fialovým popisem, 

 plochy v potlačené barevné škále dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění 

včetně toků a cest. 

Ostatní LHP jiných vlastníků: 

 liniově pouze cesty (pokud jsou) a hranice majetku bez JPRL, 

 plošně s šedozeleným podtiskem. 

Mapa smí obsahovat pouze prvky obsažené v legendě Vzorníky map, legend a kartografických 

značek viz bod 2.8. 

2.6.3 Mapa hospodářských opatření 1 : 10 000 

Je určena jako podklad k zajištění souladu zájmů při rozhodování o prováděných 

hospodářských opatřeních. 

Definice barev: 

 hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější), 

 modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SMO, 

 barevné plochy - navržené mýtní těžby, rekonstrukce, 1. věkový stupeň - celoplošné 

zobrazení dle zakmenění, 

 barevné linie - hranic CHKO, hranice 1. a 2. zóny CHKO, PHO I , PHO II, zvláště 

chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ, hranice NP, hranice pásma 

minerálních vod, hranice evropsky významných lokalit, hranice ptačích oblastí 

 tmavě červeně - hranice lesů ochranných, 

 tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení, 

 světle červeně - hranice přírodních lesních oblastí, 

 černě - ostatní linie. 

  červeně – vázané těžby (induktivní těžby, NPP, PP, veškerá obnova do 80 let podmíněná 

výjimkou OSSL na konkrétní případy, jiné těžby jejichž umístění či provedení je 

podmíněno rozhodnutím OSSL, případně OOP), 

  zeleně – ostatní deduktivní těžby. 

 tmavěji zeleně - přiřazené seče 

Soutisk s LHO: 

 modré - linie JPRL s kompletním modrým popisem. 

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků: 

 fialové - linie JPRL s kompletním fialovým popisem, včetně toků a cest. 

 Ostatní LHP jiných vlastníků: 

 liniově pouze cesty (pokud jsou) a hranice majetku bez JPRL, 
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 plošně s šedým podtiskem. 

Mapa smí obsahovat pouze prvky obsažené v legendě „Vzorníky map, legend a kartografických 

značek“ – viz bod 2.8. 

2.6.4 Mapa pozemková 1 : 5 000 

Slouží jako pomocný evidenční podklad k vylišení obhospodařovaného majetku. 

Definice barev: 

 tmavě šedé - soutisk obrysové mapy bez výškopisu s pozemkovou mapou, 

 černě odsazené značky - hranice katastrů, ORP a krajů, 

 červené - hranice parcel a čísla parcel. 

Tato mapa neobsahuje soutisk s jinými majetky. 

2.6.4.1 Varianta 1 

Barevný podtisk dle jednotlivých kategorií vylišovaných parcel (kód 11,12, a 14). U pozemkové 

mapy, kde je LČR spoluvlastníkem je uveden kód kategorie parcel 13. 

2.6.4.2 Varianta 2 

Barevný podtisk dle jednotlivých druhů pozemků (kód 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13 a 14) a šrafy dle 

jednotlivých kategorií vylišovaných parcel (kód 11,12, a 14) 

2.6.5 Mapa dopravní 1 : 20 000 

Je určena jako podklad pro evidenci a nakládání s lesní dopravní sítí. 

Definice barev: 

 hnědé - výškopis, - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější), 

 modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazených na rastrech SMO, 

 tmavě červeně - hranice lesů ochranných, 

 tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení, 

 barevné linie PHO I a PHO II 

 černě - ostatní linie, 

 označení průseků odlišovat dle šířky. 

Označení JPRL je umístěno tak, aby se nepřekrývalo s označením ostatních linií a značek 

a nenacházelo se na liniích hranice SMO, zákres cest vedoucích z lesa ve správě LČR, s.p. je 

doveden až k cestám zobrazených na rastrech SMO. 

Soutisk s LHO: 

 modré linie JPRL s kompletním modrým popisem. 

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků: 

 fialové linie JPRL s kompletním fialovým popisem, včetně toků a cest. 

Ostatní LHP jiných vlastníků: 

 liniově pouze hranice majetku a cesty bez JPRL, 

 plošně s šedozeleným podtiskem. 

Cesty dle jednotlivých druhů s označením inventárního čísla a názvu cesty. 
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2.6.6 Mapa PLT 1 : 10 000 

Je určena jako podklad pro základní orientaci v lesnické typizaci stanovišť.  

Mapa podsouborů lesních typů obsahuje hranice určených podsouborů lesních typů. Plochy PLT 

jsou vyjádřeny barvou a značkou dle "Vzorové legendy mapy PLT u LČR". PLT  jsou označeny 

popisem. Popisy budou svislé a v barvě a stylu dle přiložené legendy mapy. Popisy jsou 

umístěny tak, aby byly čitelné ( vzájemně i ve vztahu k podkladu obrysové mapy ).  

V mapách PLT jsou zakresleny hranice přírodních lesních oblastí (PLO), které budou končit na 

hranici LHC. Plochy PLO nejsou vybarveny. Uvnitř plochy PLO je uvedeno na každé mapě její 

označení. 

V mapách PLT jsou zakresleny hranice zonálních lesních vegetačních stupňů (LVS), které končí 

na hranici LHC. Hranice LVS jsou zakresleny spojitou čarou i mimo les. Plochy LVS nejsou 

vybarveny. Uvnitř plochy LVS je na každé mapě jeho označení. 

Podkladem pro mapu PLT je obrysová lesnická mapa s rastrem map SMO 1: 5 000. Rastr mapy 

SMO je vytištěn v odlišném šedém tónu než obrysová mapa. Součástí obrysové mapy jsou 

i značky pro hranici LHC a hranici revírů. Součástí mapy PLT jsou i barevně tištěné vrstevnice. 

Barvu vrstevnic je nutné přizpůsobit tak, aby byla čitelná v rámci všech použitých barev PLT 

a výrazně se odlišovala od hranic PLT. Vrstevnice jsou tištěny včetně popisů. 

Mapa PLT se nevyhotovuje v soutisku s okolními vlastníky. 
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2.7 Technické parametry tisku map 
 

 Kvalita tisku: všechny výše mapy uvedené  budou tištěny na horní hranice DPI pro dané 

výstupní zařízení. 

 Kvalita barev - u mapy přehledové, porostní v měřítku 1 : 10 000 pro revír, porostní 

1 : 20 000 ve variantě pro lesní správu, mapy hospodářských opatření a mapy PLT bude 

proveden tisk UV resistentními barvami. 

 Kvalita folií - k foliování svrchní strany map bude použita matná folie, folie se nesmí 

odlupovat ani vytvářet bubliny. 

 Kvalita papíru - pro tisk bude použit originální papír určený výrobcem pro dané výstupní 

zařízení. 

 Hmotnost papíru - pro nefoliované formy map minimálně 120 g/m2, pro foliované formy 

mapy minimálně 90g/m2 a maximálně 130 g/m2. 

 Přesah do sousedního revíru bude proveden ve formě obrysové nebo porostní mapy tak, aby 

umožnil uživateli snadnou orientaci. 
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2.8 Vzorníky map, legend a kartografi-

 ckých značek 

2.8.1 Vzorník barev a značek pro plošné objekty 
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2.8.2 Vzorník barev a značek pro liniové objekty  
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2.8.3 Vzorník barev a značek pro bodové objekty  
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2.8.4 Vzorník barev a značek pro texty a soutisky 
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2.8.5 Vzor mapy porostní 1 : 20 000 
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2.8.6 Vzor mapy porostní 1 : 10 000 



 45  

 

2.8.7 Vzor mapy porostní 1 : 10 000 forma atlasu 
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2.8.8 Vzor mapy obrysové 1 : 10 000 



 47  

 

2.8.9 Vzor mapy hospodářských opatření  1 : 10 000 
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2.8.10 Vzor mapy hospodářských opatření    

 1 : 10 000 - rozšířená
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2.8.11 Vzor mapy pozemkové  1 : 5 000 var. 1 
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2.8.12 Vzor mapy pozemkové  1 : 5 000 var. 2 
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2.8.13 Vzor mapy dopravní 1 : 20 000 
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2.8.14 Vzor mapy PLT 1 : 10 000 
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2.8.15 Legenda mapy porostní 
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2.8.16 Legenda mapy obrysové 
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2.8.17 Legenda mapy hospodářských opatření 
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2.8.18 Legenda mapy hospodářských opatření - 

rozšířená 
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2.8.19 Legenda mapy pozemkové - varianta 1 
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2.8.20 Legenda mapy pozemkové - varianta 2 
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2.8.21 Legenda mapy dopravní 
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2.8.22 Legenda mapy PLT 
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2.8.23 Tabulka souborů a podsouborů lesních typů
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2.9 Vzorové označení map 

Přehledová mapa kladu listů map v rámci LS (LZ), 

případně revíru (polesí) o velikosti 140x90 mm se 
zvýrazněním aktuální mapy 

Logo LČR, s.p. velikost 26x20 mm 
Verdana tučné – velikost 7,5 mm 

Verdana tučné – velikost 6 mm 
 

Verdana tučné  – velikost 9 mm 

 

Verdana tučné – velikost 6 mm 

 
Verdana tučné – velikost 4 mm 

 

Verdana – velikost 2,5 mm 

 
Verdana tučné – velikost 4 mm 

 
Logo zpracovatele 

 

Rozměr vnitřního rámečku: 145x195 mm 
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2.10 Vzorové označení datových nosičů  
  pro LČR, s.p. 

Arial, tučné, 14 bodů 

Arial, tučné 8 bodů 

Arial, tučné, 14 bodů 

Arial, tučné, 24 bodů 

Logo zpracovatele 

Logo LČR, s.p. 

31x24 mm 

Datum -Arial, 6 bodů 

Horšovský Týn 
2001 

Rozměr rámečku 120x121mm Logo LČR, s.p. 21,5x17 mm 

Arial, tučné, 16 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 24 bodů 

Arial, 14 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 16 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 14 bodů 

Číslo CD/celkový 

počet  

Arial, tučné, 10 bodů 

Mapka schématického 
znázornění polohy LHC 
v rámci ČR 

Logo zpracovatele 

Čtyřmístný kód LHC podle LČR, s.p. 

Arial, tučné 8 bodů 

Číslo CD/celkový 

počet  

Arial, tučné, 10 bodů 

Mapka schématického 
znázornění polohy LHC 
v rámci ČR 

Arial, tučné, 14 bodů Arial, tučné 8 bodů 

Arial, tučné 16 bodů 

Horšovský Týn 

2001 

Číslo CD/celkový 

počet  

Arial, tučné, 10 bodů 
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Jednotlivé etapy předávání dat a jejich adresáti uvedené v obsahu CD a : 

 

1. Etapa – DPM          

 Adresát: Spec. DZ 

2. Etapa – ZLM            

 Spec. DZ 

3. Etapa – SSL            

 Spec. HUL, Spec. DZ 

4. Etapa – Finální data           

 LS, PŘ archiv, Spec. HUL, Spec. DZ 

5. Etapa – Kompletní data po schválení LHP        

 LS, PŘ archiv, Spec. HUL, Spec. DZ 
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2.11 Vzorové označení datových nosičů  
  pro státní správu

* 

CD 1/11 
Návrh LHP ke schválení ve formátu *.XML 

CD 1/11 
Návrh LHP ke schválení ve formátu *.XML 

Rozměr rámečku 120x121mm Logo LČR, s.p. 21,5x17 mm 

Arial, tučné, 16 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 24 bodů 

Arial, 14 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 16 bodů 

Arial, tučné, 12 bodů 

Arial, tučné, 14 bodů 

Číslo CD/celkový 

počet  

Arial, tučné, 10 bodů 

Logo zpracovatele 

Šestimístný kód podle ÚHÚL 

Arial, tučné 8 bodů 

Mapka schématického 
znázornění polohy LHC 
v rámci ČR 

Horšovský Týn 
2001 

* * 

* 

* Případně se vypíší další data na CD po dohodě se SSL 

Arial, tučné, 14 bodů 

Arial, tučné 8 bodů 

Arial, tučné, 14 bodů 

Arial, tučné, 24 bodů 

Logo zpracovatele 

Logo LČR, s.p. 

31x24 mm 

Datum -Arial, 6 bodů 

Číslo CD/celkový 
počet  

Arial, tučné, 10 bodů 

Číslo CD/celkový 

počet  

Arial, tučné, 10 bodů 

Mapka schématického 
znázornění polohy LHC 
v rámci ČR 

Arial, tučné, 14 bodů Arial, tučné 8 bodů 

Arial, tučné 16 bodů 
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2.12 Popis map v kladu lesnických map 1 : 10 000 a v kladu 

  SMO 1 : 5 000

Prostor kresby mapového listu  

408x510 mm                   
(přesah 5mm v horizontálním a 

4mm ve vertikálním směru na 

každou stranu) 

Název lesní správy a LHC – Arial – 6 mm 

Typ mapy – Arial – 8 mm 

Měřítko – Arial – 6 mm 

Platnost LHP – Arial – 6 mm 

Vytiskl – Arial – 2 mm 

Souhlas vlastníků – Arial – 2 mm 

Název mapy v daném kladu (totéž i dolní části) – Arial – 6 mm 

Písmeno podle typu mapy 
(totéž i dolní části)  

Arial – 7 mm 

Logo LČR, s.p. 
34,5x26 mm 

Název Lesní 
správy (závodu) 
Arial – cca 8,5 mm 

Klad listů SMO  
50 x 40 mm  

(pro mapy v měřítku 
1 : 10 000) 

Arial – 3,5 mm Správní rozdělení 
50 x 40 mm 

v měřítku 1:100 000 
v popisu uvedeno: 
číslo revíru, název 

revíru, název LHC, název 
lesní správy 

Arial – 2,5 mm 
 

Správní rozdělení 
50 x 40 mm 

v měřítku 1:100 000 
v popisu uvedeno: 
číslo katastrálního 

území, název 
katastrálního území 

Arial – 2,5 mm 
 

Název 
sousedních map 

Rámečky  
20 x 15 mm  

Arial – 3,5 mm 

Logo 
zpracovatele 

Mapový podklad © ČÚZK, SMO 1:5000 
Arial – 2,7 mm 

Datový podklad okolních majetků: 
ÚHÚL Brandýs n. L. 

Arial – 2,7 mm 
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2.13 Používání loga LČR, s.p. 
 

Na analogové a kartografické výstupy je možné využívat tyto typy a rozměry log při 

zachování poměru stran: 

 

 

 

Logo horizontální, 

poměr stran 3 : 5,99 

 

 

 

 

 

Logo vertikální, 

poměr stran 3 : 4,8 

 

 

 

 

 

Logo rozizontální inversní, 

poměr stran 3 : 6,44 

 

 

 

 

 

 

Logo vertikální inversní, 

Poměr stran 3 : 3,8 
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2.14 Změny v katalogu ve srovnání s 

předchozími verzemi 
 

Verze 2011: 

 
V kapitole 2.7  Technické parametry tisku map: 

 
Po dohodě snížena minimální gramáž papíru pro fóliované skládané mapy na 90 g /m

2
 

 

V kapitole 2.8.1  Vzorník barev a značek pro plošné objekty, v sekci „Šrafy pro 

mapu hospodářských opatření“: 

 

Opravena chyba, kde byly zaměněny značky 31102 a 31103  

 

Doplněny značky: 31109 – naléhavá prořezávka, 31110 – naléhavá probírka, 31111 – 

kombinace naléhavé prořezávky a probírky v etážovém porostu 

 

Doplněny značky 31112 – přiřazená holá seč, 31113 – přiřazené proclonění, 31114 – 

přiřazené domýcení, 31115 – přiřazené proclonění s domýcením 

 

V kapitole 2.8.2  Vzorník barev a značek pro liniové objekty v sekci „Kartografické 

značky pro dopravní mapu LČR“ 

 

Změněny značky 10246,10344,10347,10251,10351 – zvětšeny a upraveny pro lepší 

přehlednost v měřítku 1:20 000. 

 

Opraven 2.8.12  Vzor mapy dopravní 1 : 20 000 

 

Doplněna 2.8.17  Legenda mapy hospodářských opatření - rozšířená 

 

Opravena 2.8.20  Legenda mapy dopravní 

 

Doplněna kapitola 2.13  Používání loga LČR, s.p. 

 

Doplněna kapitola 2.14  Změny v katalogu ve srovnání s předchozími verzemi 

 

Verze 2012: 

V kapitolách 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4   Přebarveny vzorové ukázky pouze na 

černobílé 

1.2 Plochová tabulka    Doplněny Údaje o pozemcích 
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Verze 2013: 

V kapitolách 1.3.1.9.3  Vybraná data LHP a1.3.2 Zkrácená textová část za revír 

(polesí) 

Seznam jednotek prostorového rozdělení lesa, kde je evidován výskyt archeologických nálezů 

Doplněno: Seznamy schválených rodičovských stromů, porostů fenotypové klasifikace 

(třídy), semenných sadů, genových základen a semenných porostů 

V kapitole 1.3.1.9.4   Vybrané dokumenty (textové části) 

Zrušen: Schvalovací výměr KÚ k semenným porostům 

Doplněno: Seznam hospodářských souborů, pro které byly povoleny výjimky ze zákonných 

lhůt zalesnění, či zajištění 

Oprava: Rozhodnutí o povolení šířená geograficky nepůvodních dřevin 

Doplněno: Rozhodnutí o výjimkách podle § 36 odstavce 1 lesního zákona  

V kapitole 1.3.2   Zkrácená textová část za revír (polesí) 

Změna: Seznamy schválených rodičovských stromů, porostů fenotypové klasifikace (třídy), 

semenných sadů, genových základen a semenných porostů 

Doplněno: Seznam hospodářských souborů, pro které byly povoleny výjimky ze zákonných 

lhůt zalesnění, či zajištění 

Doplněno: Rozhodnutí o povolení šířená geograficky nepůvodních dřevin 

Doplněno: Rozhodnutí o výjimkách podle § 36 odstavce 1 lesního zákona  

V kapitole 1.3.6   Vzor vazby plochové tabulky pro revír (polesí) 

Doplněn text: Po dohodě s vedoucím OJ je možné svázat plochovou tabulku s hospodářskou 

knihou s uvedením změny v textu vazby 

V kapitole  2.8.1  Vzorník barev a značek pro plošné objekty 

Opraveny barvy u značek 31108 a 31111 (prořezávka a prořezávka s probírkou) 

V kapitole  2.8.3   Vzorník barev a značek pro bodové objekty 

Zesílena značka 1052 kotlík 

V kapitole  2.8.4   Vzorník barev a značek pro texty 

Doplněn název kapitoly na:Vzorník barev a značek pro texty a soutisky 

Doplněna barva značek LZU a LO pro okolní vlastníky 

Doplněna kapitola: 2.8.10 Vzor mapy hospodářských opatření 1 : 10 000 - rozšířená 



 70  

V kapitole  2.8.15   Legenda mapy porostní 

Doplněna linie pro LZU a LO okolních vlastníků 

V kapitole  2.8.17   Legenda mapy hospodářských opatření 

Doplněna linie pro LZU a LO okolních vlastníků 

V kapitole  2.8.18   Legenda mapy hospodářských opatření - rozšířená 

Doplněna linie pro LZU a LO okolních vlastníků 

Změněna barva pro naléhavou prořezávku na sv. fialovou 

V kapitole 2.10   Vzorové označení datových nosičů pro LČR  

Změna obsahu CD: doplněny etapy a adresáti 

Doplněny popisy jednotlivých textů  

Změněn formát textu obsahu CD na Arial tučné 8 bodů 

V kapitole 2.11   Vzorové označení datových nosičů pro státní správu  

Změna obsahu CD: Návrh LHP ke schválení ve formátu *.XML 

Přidána poznámka: * Případně se vypíší další data na CD po dohodě se SSL 

Opraven chybný čtyřmístný kód LHC 

Doplněny popisy jednotlivých textů  

Změněn formát textu obsahu CD na Arial tučné 8 bodů 

 

Verze 2016 proti verzi 2015 

 
Beze změny   
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