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Obnova lesa na kalamitních holinách

Celkový rozsah holin v současnosti nás staví před zásadní
otázku, zda volit tradiční jednofázový postup umělé a 
přirozené obnovy s relativně vysokým rizikem problémů s 
jejich dalším vývojem a stabilitou. 

Nebo zvolit na stanovištích s velkoplošným rozpadem 
smrkových porostů i netradiční postupy obnovy (umělé, 
přirozené, kombinované, včetně využití dvoufázové obnovy 
používající dřeviny s pionýrskou strategii růstu), které v novém 
pojetí mohou být využity pomocí přirozené obnovy na 
holinách. 

Případně jejich umělou obnovu a to jak síjí, tak i výsadbou 
sadebního materiálu. 

Jako ideální se ukazuje využít kombinaci všech 
uvedených typů obnovy kalamitních ploch!!!



Rozhodovací schéma při obnově
kalamitních holin 



Základním cílem je tvorba smíšených/funkčních porostů s relativně jemnou 
strukturou smíšení se zastoupením širokého spektra dřevin plnících 
očekávané funkce lesa.

Základním doporučením pro tvorbu smíšených porostů je využít pro každou 
obnovovanou plochu minimálně tři dřeviny v přibližně stejném podílu.

Pro smíšení jsou doporučovány typy:
1.skupinové (max. velikost skupiny 0,5 ha),
2.řadové smíšení
3.schématické (smíšení pruhové či blokové).

Dalšími důležitými obecnými doporučeními jsou:
1.důraz na snižování stavů zejména spárkaté zvěře

2.důraz na vysokou kvalitu používaného sadebního materiálu, vhodnou 
manipulaci se sadebním materiálu a kvalitní technologii výsadby (minimálně
dodržování norem ČSN 482115 a ČSN 482116)

3.provádět opatření pro snížení proudění větru na rozsáhlých kalamitních 
holinách.



Pro obnovu kalamitních holin jsou doporučeny jako nejvhodnější způsoby tři 
základní postupy, které lze dále kombinovat.

1.Přímá výsadba – využívat širokou škálu stanovištně vhodných dřevin (co 
možná nejširší) a zakládat směsi s cílovou porostní skladbou (ekonomika 
zakládání – např. řadové smíšení DB HB). Výběr dřevin dle vyhlášky 298/2018 
Sb. pro příslušný CHS. Při výsadbě by měly být využívaný minimální počty pro 
jednotlivé dřeviny dané vyhláškou 139/2004 Sb. (počty uvedené pro dřeviny 
základní).

2.Dvoufázová obnova, kdy první fáze je zajištěna převážně přes 
přirozenou obnovu dřevin uvedených ve vyhlášce 298/2018 Sb. pro příslušný 
HS, druhá fáze může být realizována doplněním přirozenou obnovou a nebo 
prosadbou (podsadbou) dřevinami vyžadujícími úpravu mikroklimatu

3.Dvoufázová obnova, kdy první fáze je zajištěna převážně přes umělou 
obnovu dřevin - přípravné porosty lze zakládat výsadbou i síjí. Pro výsadbu 
lze využít snížené hektarové počty



Přímou obnovu cílovými dřevinami preferovat na bohatých stanovištích 
(především na ekologických řadách B, H, D), které jsou v příznivých terénních 
podmínkách. Vhodná dřevinná skladba – široký výběr dřevin dle vyhlášky 
298/2018 Sb. – základní a MZD. 
Při souvislé velikosti holin nad 10 ha je rozhodně vhodné pro rozčlenění vložit 
pruhy rychlerostoucích (základních přípravných) dřevin (BR, OS, OL, TP) buď síjí, 
nebo výsadbou, které budou pěstovány ve zkráceném obmýtí (20–40 let) – za 
účelem diverzifikace věkové struktury budoucích porostů. 

1. Přímá výsadba 



Uměle obnovený smíšený porost 
(JV, DG, další dřeviny, LS Jeseník, 
SLT 3I) – bez plotu nereálné.



2. Dvoufázová obnova, kdy první fáze je 
zajištěna převážně přes přirozenou obnovu 

V první fázi lze využít všechny dřevin uvedené ve vyhlášce 298/2018 Sb. 
pro příslušný HS, druhá fáze může být realizována doplněním 
přirozenou obnovou a nebo prosadbou (podsadbou) dřevinami 
vyžadujícími úpravu mikroklimatu (zajištění minimálního podílu MZD).

Obnovu přes přípravné porosty založené přirozeně lze preferovat na 
chudších stanovištích (především na ekologických řadách K, I, P), 
případně v obtížných terénních podmínkách. Ale důležité je, zda se 
nějaká přirozená obnova již vyskytuje nebo existuje potenciál pro 
následnou obnovu na holině (mateřské stromy, stanovištní podmínky).

Pro tento postup je vhodnou přípravou stanovištěmechanizované
shrnování těžebních zbytků do valů. 



Samovolný vývoj porostu s dominancí břízy 
na kalamitní holině (SLT4K) 

červenec 
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květen 
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srpen 
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únor 2014



Růst přípravného porostu a cílové dřeviny (BK) na volné ploše a pod 
přípravným porostem







3. Dvoufázová obnova, kdy první fáze 
je zajištěna převážně přes umělou 
obnovu 

Přípravné porosty lze zakládat výsadbou i síjí různých dřevin. Pro 
výsadbu lze využít snížené hektarové počty.

Dvoufázovou obnovu lze preferovat na středně bohatých a vodou 
ovlivněných stanovištích (především na ekologických řadách S, O), 
které jsou v příznivých terénních podmínkách. Dvoufázovou obnovu 
je možné použít tam, kde se nachází, nebo lze očekávat výskyt 
přirozeného zmlazení takových druhů, které bude vhodné
zakomponovat do druhové skladby nově vznikajících porostů, nebo 
tam, kde do cílové druhové skladby bude žádoucí vnést takové
dřeviny, které vyžadují ekologické krytí porostu založeného v první
fázi. 



Doporučené postupy dvoufázové obnovy s výsadbou dřevin ve sníženém počtu 
Dřevina 
sázená 
na 
začátku 
1. fáze 

Min. počet 
jedinců po 
výsadbě na 
začátku 1. 
fáze 

Min. hustota 
dřevin na 
konci 1. fáze  

Příklady dřevin pro 
další doplnění (5 – 
10 let od vzniku 
holiny) 2. fáze 

SM 1800 ks/ha 
 

2 500 ks/ha BK, KL, JV, JD, JL 

OL 2000 ks/ha 2 500 ks/ha KL, JV, JD,  
MD 1200 ks/ha 2 500 ks/ha BK, KL, JV, JD 
BR 2000 ks/ha 2 500 ks/ha BK, KL, JV, JD, 

SM, DG 
OS 2000 ks/ha 2 500 ks/ha BK, KL, JV, JD, SM 

 



Nálet MD, BR a 
dalších dřevin na 
holinu osázenou 
SM (kyselá
stanoviště)



Využití síje při obnově kalamitních holin (BR, KL, JV)

Pro využití síje na kalamitních holinách je na základě naších zkušeností
nutné, aby plocha nebyla zabuřeněná a byla zvolena vhodná příprava 
půdy. Jako nejvhodnější se ukazuje příprava půdy, při které dochází ke 
„skarifikaci“ půdního povrchu.

Z hlediska nákladů je vhodnější pouze proužková, případně plošková
síje. Při celoplošné síji jsou náklady vyšší než výsadba sadebního 
materiálu.

Využití síje preferovat spíše na extrémních stanovištích, jak z hlediska 
„stanovištního“ tak terénního.



Děkujeme za 
pozornost!

www.vulhm.cz

www.vulhmop.cz

Prezentace s využitím poznatků řešených projektů NAZV 
QK1810126 a QK1920328.


