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Právní úprava
• Vyhláška 298/2018 Sb. o zpracování
oblastních plánů rozvoje lesů a o
vymezení hospodářských souborů
Vyhláška je jedním ze základních studijních pramenů pro
předmět hospodářská úprava lesa

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL)
• Oblastní plán rozvoje lesů stanoví pro
přírodní lesní oblasti rámcové zásady
hospodaření. Oblastní plán je podkladem
pro oblastně diferencované uplatňování
státní lesnické politiky a doporučením pro
zpracování lesních hospodářských plánů a
lesních hospodářských osnov.

(§2, odst. 1)

Platnost OPRL
• Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V
odůvodněných případech je možné oblastní plán
zpracovat na kratší období, avšak nejméně na
období 5 let. V případě závažné změny
podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen,
zejména rozsáhlých změn ve využití území
přírodní lesní oblasti s dopadem na funkční
potenciál daného území, může ministerstvo
změnit dobu jeho platnosti.
• První verze OPRL zpracována okolo roku 2000,
v současnosti se vyhotovuje 2. verze
(aktualizace).
(§2, odst. 2)

Obsah OPRL
• a) zjištění funkčního potenciálu lesů dané
přírodní lesní oblasti pro funkci produkční a
funkce mimoprodukční (dále jen „funkce lesa“),
• b) přehled požadavků na plnění funkcí lesa a
informace o kategorizaci lesů,
• c) přehled překryvu účelovosti lesů a funkcí lesa,
• d) rozbor přírodních podmínek včetně
lesnického typologického klasifikačního systému
(dále jen „typologický systém“) a způsobu
zařazování pozemků do typologického systému,
• e) rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli,

•

•
•
•
•
•

f) údaje o stavu lesů a rozbor hospodaření vycházející z lesních
hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní
hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření a z
výstupů inventarizace lesů,
g) přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které
jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro
hašení lesních požárů,
h) základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
i) návrh dlouhodobých opatření ochrany lesů,
j) návrh využití geograficky nepůvodních dřevin a
k) návrh řešení dopravního zpřístupnění lesů, vyžadují-li to místní
podmínky.

(§3, odst. 1)
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Přírodní lesní oblasti (PLO)

Problémy PLO
• PLO mají vystihovat variabilitu přírodních
podmínek (geologie, terén, hydrologie,
půdy, vegetace aj.) tak, aby tyto podmínky
byly v rámci PLO přiměřeně homogenní.
• Existují i jiné typy přírodního členění biogeografické regiony (Culek 1996,
2003), fytogeografické členění; nebylo by
tedy lepší využít ty?

Základní hospodářská doporučení
•

•
•
•
•

•

a) cílová druhová porostní skladba, kterou se rozumí doporučené
zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je
vhodné z hlediska zabezpečení funkcí lesů v dané přírodní lesní
oblasti; při stanovení cílové druhové porostní skladby se vychází z
rámcového vymezení druhové skladby porostů (příloha č. 2 vyhl.)
b) minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově
porostu (příloha č. 2 vyhl.)
c) hospodářský způsob
d) obmýtí, kterým se rozumí plánovaná rámcová ustálená produkční
doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů,
udávaná počtem let zaokrouhleným na desítky (příloha č. 3 vyhl.)
e) obnovní doba, kterou se rozumí plánovaná průměrná doba, která
uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu,
zařazeného do hospodářského souboru, udávaná počtem let,
zaokrouhleným na desítky; (příloha č. 3 vyhl.)
f) hospodářský tvar

Hospodářský způsob
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod
ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na
souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí
průměrnou výšku těženého porostu, popřípadě i pod
ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na
souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška
těženého porostu a
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy
lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a
uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo
skupin stromů na ploše porostu,

Hospodářský tvar
1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze semen
nebo sadebního materiálu lesních dřevin,
2. nízký (pařezina), pro lesní porosty vzniklé
výmladností a
3. střední (sdružený), pro lesní porosty, u kterých
spodní etáž vznikla převážně výmladností a
jedna či více horních etáží vznikly převážně ze
semen nebo sadebního materiálu lesních
dřevin.

Střední a nízký les

Lípa (Tilia cordata) je jednou ze dřevin, která se vyznačuje silnou výmladností

Střední a nízký les

Příklad tvorby středního lesa – využití výmladnosti dubu (Quercus petraea),
habr (Carpinus betulus) se zde zmlazuje převážně generativně.

Typologický systém
• Typologický systém slouží pro klasifikaci
trvalých ekologických podmínek lesů, na jejichž
základě vymezuje v lesích části s podobnými
růstovými a produkčními podmínkami,
vyhodnocuje tyto ekologické podmínky a vytváří
podklady pro vhodné lesnické hospodaření.
• Vychází z principů lesnické typologie podle
Zlatníka (geoboicenologický systém) v
modifikaci podle ÚHÚL (škola Mezera – Mráz –
Samek)
(§4, odst. 1)

Typologie v ČR
1. lesních vegetační stupně (0, 1 .. 10)
2. ekologické řady (extrémní, kyselá, živná,
obohacená humusem, obohacená
vodou, oglejená, glejová, rašelinná)
3. edafické kategorie (X, Z, Y, M, ..., R)
4. soubory lesních typů (např. 2K, 5D)
5. lesní typy (např. 2K1, 5D2)
(příloha 4)

Kategorie lesů
•

•

•
•

Lesy ochranné (lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích /sutě,
kamenná moře, prudké svahy strže, nestabilizované náplavy a
písky, rašeliniště, odvaly, výsypky apod./; vysokohorské lesy pod
hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy; lesy na
exponovaných hřebenech; lesy v klečovém lesním vegetačním
stupni)
Lesy zvláštního určení (v pásmech hygienické ochrany vodních
zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a
stolních minerálních vod, na území národních parků a národních
přírodních rezervací; dále lze do kategorie lesů zvláštního určení
zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně
životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním)
Lesy hospodářské
Lesy pod vlivem imisí

(Oddíl druhý Lesního zákona)

Cílový hospodářské soubory (CHS)
• Definován ve vyhlášce 298/2018 Sb., příloha 2, v
podstatě jako interpretace typologického systému lesů)
• Při zpracování OPRL se v rámci PLO vymezují
hospodářské soubory, jako jednotky diferenciace
hospodaření v lesích.
• Označen dvojčíslím (1.č. má vztah k výškové zóně /ne
LVS/, 2.č. vyjadřuje charakter stanoviště: liché v případě
hospodářských lesů, u lesů zvláštního určení se mění na
nejbližší nižší číslici sudou)
• Nově jsou zaváděny podsoubory CHS – označovány
malými písmeny

Hospodářské soubory (HS)
• Je kombinací CHS a porostního typu
daného dominantní dřevinou
• Porostní typ určuje třetí číslice:
Porostní typ
SM
JD
BO
Ostatní jehličnaté
DB
BK
Ostatní listnaté
TP
Nízký les

Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Původní vymezení – vyhl. 83/1996 Sb.

Rámcové směrnice hospodaření
• Jsou zpracovány v rámci OPRL pro každou PLO
• Obsahují zvláště:
–
–
–
–
–
–
–

Vymezení CHS/HS
Zákonná ustanovení hospodaření
Základní hospodářská doporučení
Cílovou druhovou skladbu (ve variantním návrhu)
Obnovní postup
Stručný popis výchovy
Ohrožení porostů a opatření ochrany lesů
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