
Hlavní hospodářské cíle vlastníka lesa pro LHC PŘEROV 2: 

 cílevědomá správa a důsledné využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, také s 
důrazem na funkce mimoprodukční 

 prezentace vlastníka coby moderního a pečlivého lesního hospodáře 
 trvalá produkce dřevní hmoty při zachování a zlepšování všech ostatních funkcí lesa - 

hospodářské cíle dosáhnout s minimálními náklady 
 Uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření. To znamená využívání lesa 

takovým způsobem, aby jeho stabilita, biodiverzita a schopnost plnit užitečné funkce 
lesa zůstala trvale zabezpečena. 
 

Hospodářské záměry pro dosažení tohoto cíle na období 10 let jsou podle stavu lesa, 
přírodních podmínek a funkčního zaměření rozpracovány pro jednotlivé porostní skupiny.  

 
Spočívají zejména: 

  

- v přeměně druhové skladby porostů, která odpovídá přírodním podmínkám a danému 
stanovišti, a to formou přirozené obnovy a vyšším podílem listnáčů v umělé obnově 
s jejich důslednou ochranou, aby jejich procentuální podíl byl stejný jak při obnově, 
tak ve fázi zajištěné kultury, 

- ve zvýšení odolnosti porostů proti všem škodlivým vlivům vkládáním zpevňovacích prvků 
a celkovým odklonem v hospodaření od systému monokultur v souladu s rámcovými 
směrnicemi pro hospodaření na kalamitních plochách,  

- v maximálním využití přirozené obnovy přizpůsobením mýtních zásahů formou clonných 
sečí, přičemž jednotlivé fáze clonné seče sledovat v LHE tak, aby byl dodržen zpravidla 
pětiletý interval, 

- včasným prováděním výchovných zásahů  
- v domycování proředěných a přestárlých porostů nebo jejich částí  
- ve včasném zahájení obnovy porostů s plochou nad 2 ha a nestabilních porostů 
- v omezení škod při těžbě a přibližování vhodnou technologií a v zajištění asanace 

(nátěru) odřených stromů na přibližovacích linkách a smycích vhodným prostředkem na 
konci každé směny, 

- ve zvýšení celkové produkce, t.j. udržet až do počátku obnovy plné zakmenění, ve zvýšení 
kvality produkce cestou zvýšení počtu cenných sortimentů, důsledně využívat veškerý 
půdní fond, snížit škody a úhyny při zakládání porostů, včas zpracovávat nahodilou těžbu, 
plně využívat a aktivně podporovat přirozenou obnovu, minimalizovat náklady na 
zalesnění a zajištění kultur, 

- v udržení a zlepšení kvality lesní dopravní sítě. 
 

 

Péče o NPR Žebračka 

 Hlavním cílem péče o národní přírodní rezervaci Žebračka je zajištění plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa. Rezervace se nachází na okraji velkého města, tudíž je hojně 
využívána k rekreačním účelům, jako les ,,příměstský“. To sebou nese zvýšenou péči o porosty 
nacházející se v blízkosti cest a turistických stezek. Vlivem působení patogenu ,,Chalara 



fraxinea“ dochází k masivnímu úhynu jasanů, které je nutné v okolí infrastruktury a zástavby 
průběžně těžit i přesto, že les má status ,,nedotknutelný“. Bezpečnost osob a majetku předchází 
zájmy ochrany přírody. Avšak jádra porostů zůstávají nedotknutá a hospodaří v nich příroda 
sama. V rámci péče o tento les spolupracuje vlastník lesa s Agenturou ochrany přírody ČR, která 
zpracovala plán péče o přírodní rezervaci a jež upravuje celý režim hospodaření. Věkově 
dospívá rezervace do přirozeného stádia rozpadu, což sebou přináší nekontrolované pády 
stromů. Na hranici ,,město – les“ proto dochází často k hospodářským zásahům, tak aby se 
obnova lesa uspíšila. Při těchto zásazích je využíváno šetrných způsobů těžby a také přirozené 
obnovy. Prakticky nevzniká holina, na ploše se nacházejí různé dřeviny, různého věkového 
stupně, byť zásah zpočátku vypadá drasticky. Šetrné technologie vyžadují vyšší finanční náklady, 
dříví které zůstává ležet v lese nevyužité znamená pro vlastníka také ztrátu, stát proto tyto 
náklady kompenzuje formou dotace. 

  

  


