
 

 



Úvod 
Hospodářský les, tak jak ho známe dnes, vzniká většinou ze semen nebo sazenic, a roste až 
do doby, než je pro člověka ekonomicky rentabilní. Tato doba se pohybuje v rozmezí 80-150 
let a závisí na druhu dřevin a stanovištních podmínkách. Takovému lesu říkáme vysoký. Nízký 
les je porost vzniklý vegetativním způsobem, tzv. výmladky z pařezů nebo z kořenů, a který 
se většinou těží v periodě 5-45 let, opět v závislosti na druhu dřeviny a stanovištních 
podmínkách. V odborné terminologii známe ještě les střední, který je kombinací nízkého 
výmladkového patra a ponechaných stromů semenného původu (výstavků), vzrůstem 
odpovídajícím stromům ve vysokém lese. 

Nízké a střední lesy tvoří jeden z nejstarších hospodářských tvarů lesa. Jejich rozvoj se 
předpokládá již v období raného neolitu. Výskyt středního lesa tedy historicky těsně souvisí s 
prasídelní zemědělskou oblastí, teplými nížinami Čech a Moravy, které lze shora ohraničit 
nadmořskou výškou 400-500 m.   

Formace podobné nízkým a středním lesům byly v naší krajině přítomny ještě před příchodem 
lidí, kdy v některých lokalitách pastevní tlak velkých býložravců a činnost bobrů udržovala 
oblasti s výmladkovými porosty, často s přítomností letitých výstavků.   



V této příručce se věnujeme především lesu střednímu, neboť dle námi vyhodnocených 
podkladů, jde o systém nejvhodněji propojující klady lesa vysokého a klady hospodaření v 
lesích výmladkových. 

Důvody pro zakládání středních lesů: 
• Vysoká biodiverzita (byliny, motýli, brouci, ptáci, drobní savci) 

• Ekonomicky stabilní produkční systém i pro malé a střední vlastníky 

• Jedná se o tradiční způsob hospodaření 

• Možnost získání biomasy již za 10 let od založení 

• Jedná se o využívání obnovitelných zdrojů energie 

• Zlepšení retence a čištění vody 

• Obnova říční krajiny, včetně degradovaných půd  



Co je to střední les 
Hospodářský les, tak jak ho známe dnes, 
vzniká většinou ze semen nebo sazenic, a 
roste až do doby, než je pro člověka 
ekonomicky rentabilní. Tato doba se 
pohybuje v rozmezí 80-150 let a závisí na 
druhu dřevin a stanovištních 
podmínkách. Takovému lesu říkáme 
vysoký. Nízký les je porost vzniklý 
vegetativním způsobem, tzv. výmladky z 
pařezů nebo z kořenů, a který se většinou 
těží v periodě 5-45 let, opět v závislosti na 
druhu dřeviny a stanovištních 

podmínkách. V odborné terminologii známe ještě les střední, který je kombinací nízkého 
výmladkového patra a ponechaných stromů semenného původu (výstavků), vzrůstem 
odpovídajícím stromům ve vysokém lese. 

  



Zásady hospodaření 

Zakládání porostů 

Zakládání porostů se uskutečňuje přirozenou, nebo umělou obnovou, ponejvíce sadbou. 
Sazenice se ve druhém roce po vysazení seříznou při oddenku nebo se vysazují sazenice již 
zkrácené (tj. pařezové). Jiní autoři doporučují seříznutí sazenice až po 5-6 letech, kdy je již 
dobře zakořeněná. Sazenice se vysazují ve sponu 1-2 m. Výchova se v porostech provádí 
zřídka, a to jen tehdy, kdy je nutno upravit hustotu a příp. kvalitu budoucích sortimentů.  

Obmýtí je v pařezinách značně rozdílné. V již existujících pařezinách můžeme vytvořit nové 
pařezy hřížením výmladků z již existujících pařezů. Vybrané výmladky o průměru 2,5 – 5 cm 
jsou téměř úplně odseknuty, potom je výmladek visící na zbytku kůry ohnut k zemi a v 
dostatečné vzdálenosti pokryt hlínou v místě, kde je vyžadováno zakořenění. To je nejlépe 
dělat během zimy. Jedna hlava může být takto použita k tvorbě mnoha sazenic. K hřížení jsou 
vhodné olše, jasan, ořešák, líska, lípa i vrba. Pařezové výmladky mnoha listnáčů mohou 
vzniknout také těžbou starších stromů s jednoduchým kmenem, ale úspěch se liší dle druhu, 
věku a jejich růstové vitality. Ačkoliv smíšené pařeziny budou mít pravděpodobně nejvyšší 
biodiverzitu, rozdíly mezi různými druhy v růstových schopnostech a délce těžebního cyklu 
mohou ztížit obhospodařování v porovnání s jednodruhovými porosty nebo porosty 



tvořenými jednodruhovými skupinami. Konečná vzdálenost mezi pařezy bude záležet na 
druhu a délce těžebního cyklu. Čím delší rotace, tím širší mezery. Lískové pařezy v sedmileté 
rotaci mohou být od sebe 2,5 m, ořešáky s 15letou rotací 3-3,5 m, jasan nebo dub těžený v 
15-25leté rotaci 4-7 m.  

Metody řezu 

Řez provádíme dle šířky pařezu 2-15 cm od země. Čím užší pařez, tím níže u země je možné 
řezat.  Řez má mít čistý a mírně zešikma, aby voda stékala. Nežádoucí jsou jakékoliv 
nerovnosti a žlábky. Kvalita řezu je důležitější než použitý nástroj. Řez musí být čistý, aby se 
neoddělovala kůra od dřeva. Volba nástroje záleží na zkušenosti a preferencích pracovníka, 
velikosti výmladků a snadnosti použití. Časté je tvrzení, že řez má být nakloněn k jihu, aby 
odváděl rychle vodu a lépe osychal. Na panenských kmíncích se doporučuje řezat co nejvíc u 
země. V dalších sečích řežeme blízko k předchozímu řezu. Ačkoliv vysoké pařezy produkují 
více výhonků než nízké, výhonky, které jsou založeny níž, jsou stabilnější a mohou si vyvíjet 
vlastní kořenový systém. Výjimku tvoří např. hlavaté vrby. Schopnost pařezů tvořit výmladky 
většinou klesá s věkem, a některé pařezy stromů starších 50 let nemusí vyprodukovat žádné 
výmladky. Ačkoli výzkum poprvé kácených dubů zjistil, že 75 procent pařezů od 100 let 
starých stromů vytvořilo výmladky a 40 procent pařezů 160 let starých stromů také tvořilo 
výmladky. Pravidelně udržované hlavy druhů jako lípa, habr, dub, líska, jasan, babyka a ořešák 



se obvykle dožívají několik století. Pařeziny je nejlepší těžit během období vegetačního klidu, 
kůra se méně často trhá od dřevo, úmrtnost pařezů se snižuje, nové výmladky rostou lépe, 
méně trpí mrazem než výmladky vytvořené po letní sklizni. Období seče ovlivňuje počet 
výmladků. Výmladky produkované po letní seči mají kratší první vegetační sezónu než 
výmladky vytvořené po zimní seči, a tudíž délka výmladků je menší. Všechny druhy jsou 
náchylné k okusu králíky, zajíci, srnci, ačkoliv olše je poškozována méně. Okus na větších 
obnovních plochách je zpravidla méně vážný než na malých plochách. Okus zajíci je možné 
omezit ponecháním vyšších pařezů (cca 1-1,2 cm od země). Dostatečné oplocení je jediná 
cesta k úplnému zamezení okusů. 

  



Management výstavků 

Pro výstavkovou část jsou vhodnější hospodářsky hodnotné, slunné dřeviny, které snášejí 
volné postavení, jsou odolné vůči klimatickým vlivům a mají rychlý růst. Pro tyto účely se v 
nížinách z listnatých dřevin využívá dub, jasan, javor a topol. Z jehličnatých je možno využít 
borovici a modřín. V pahorkatinách přistupuje i habr. Pro všechny dřeviny v horní etáži platí, 
že by měly být semenného původu. Obmýtí výstavků bývá v rozmezí 80 až 180 let, je však též 
vhodné některé stromy ponechat k úplnému dožití a rozpadu. Pokryvnost výstavků by se 
měla udržet na úrovni do 30 procent, jinak výmladkové patro strádá zastíněním. Z hlediska 
celkové hmoty výstavků je horní hranicí 200 m3/ha. Počet výstavků se dle typu středního lesa 
pohybuje od 30 do 200. V porovnání s čistým nízkým lesem má střední les celou řadu výhod. 
Je to vyšší produkce cenných sortimentů, schopnost udržet úrodnost půdy a je zde i bohatší 
uplatnění dalších funkcí, zejm. biodiverzita, vodohospodářství a krajinářsko estetická funkce. 

  



Nejvhodnější způsoby hospodaření z hlediska biodiverzity 

Periodicita rotace 

Mnoho druhů rostlin, motýlů a ptáků závisí na rané vývojové fázi výmladkového patra a 
prosperují do doby, než výmladkové patro dosáhne plného zápoje. Tyto druhy jsou závislé na 
kontinuální tvorbě takových otevřených biotopů. Požadavky jednotlivých druhů se přitom 
různí. Mnoho rostlin využívá první tři roky po těžbě výmladkového patra, u ptáků jde 
především o čtvrtý až desátý rok po těžbě.  Je proto velmi žádoucí, aby území pokryté 
mladými pařezinami tvořilo podstatnou část území. Toho může být dosaženo tím, že určité 
části pařezin se budou těžit s rotací 10-14 let. Jediná nevýhoda této metody je, že je značně 
náročná na manuální práci a těžené sortimenty často nedosahují potřebné tloušťky.   

Na druhé straně, i segmenty s delší rotací tvoří důležité biotopy. Například plši využívají 
především starší pařeziny, které jsou také významné pro výskyt hub a mechů. Řešením tohoto 
dilematu je tvorba mozaiky pařezin s krátkou (do 15 let) a dlouhou (25-35 let) rotací. Toto 
kombinované uspořádání umožní převahu mladých porostů a přitom zabezpečí, že starší 
pařeziny mají také své stálé zastoupení. V každém případě je důležité, aby každý rok došlo k 
těžbě na alespoň jedné ploše. Pouze v případě provozních obtíží je možno tento interval 
prodloužit na dva, či tři roky. 



Velikost bloků 

Některé velké motýlí populace prosperují na velmi malých územích (např. o rozloze půl 
hektaru). Na druhé straně toto území je pouze částí teritoria páru pěnice hnědokřídlé. Velmi 
malé plochy jednoho věkového stádia pařeziny mohou strádat stíněním od okolních starších 
segmentů a také podléhat nadměrnému okusu zvěří. Ke zvýšení počtů hnízdících stěhovavých 
ptáků je nejlepší tvořit rozsáhlejší plochy mladých a středně starých pařezin, které pokrývají 
území čtyř, či pěti hektarů. To může být dosaženo, pokud v následujících letech provádíme 
seče v sousedních porostech. Obecně by velikost jednoho segmentu těženého v jednom roce 
měla být kolem 3000 m2, menší plochy nejsou příliš žádoucí. Nejlépe se jevily plochy mezi 
půl hektarem a hektarem. Pokud celková výměra lesa je na tak velké obnovní prvky příliš 
malá, pomáháme si tím, že v následujících letech těžíme sousedící porosty a tak se 
dostaneme po několika letech k rozsáhlejším plochám, pokrytým stejným věkovým stádiem. 
Rovněž u lesů obývaných plchy je nežádoucí tvořit příliš velké plochy mladých pařezin. Zde 
snižujeme i velikost obnovních prvků.  



Prostorový návrh těžeb 

Doporučuje se seče provádět v nepravidelných tvarech, tím se zvětšuje délka hranic mezi 
segmenty porostů rozdílného stáří. To může některým organismům prospívat. Pravidelné 
tvary nabízí méně variability. Snahou je tvorba nepravidelných a dostatečně rozsáhlých ploch 
výmladků. Při určování tvaru a velikosti těžebních prvků je snahou vyhnout se tvorbě úzkých 
malých pruhů. Výjimku tvoří údržba průseků, které zlepšují dopravní prostupnost porostů. 
Průseky mohou být tvořené bylinnou vegetací a být doprovázeny pruhy pařezin těžené v 
krátké rotaci (3-10 let). Kromě dopravní dostupnosti se tyto pruhy mohou stát prvky, 
spojujícími oblasti s mladými pařezinami. Např. pro některé motýli je možné průseky využívat 
ke kolonizaci nových lokalit. Z hlediska biodiverzity jsou lepší průseky vedoucí od východu k 
západu, než severojižní. Šířka průseků je kolem 9 m a je vhodné je doplňovat palouky a 
mýtinami. V oblastech s výskytem plchů je vhodné po každých 150 m průseku udělat zúžení 
tak, aby dva vzrostlé stromy fungovaly jako přemostění průseku. Průseky by neměly vést 
porostem rovně, jinak hrozí, že budou fungovat jako větrné tunely. 

  



Kolik výstavků? 

Porosty se zastoupením výstavků obecně vykazují vyšší biodiverzitu než prosté pařeziny. 
Výstavky tvoří vyšší patro, které je důležité pro mnoho druhů hmyzu a ptáků. Starší stromy 
také poskytují hnízdní dutiny a vyvíjí se na nich časem i osluněné mrtvé dřevo, které je jinak 
v pařezinách vzácné. Pokud je však cílem tvorba otevřených ploch, s ohledem na byliny a 
motýly, potom je lepší udržovat nižší počty výstavků. Obvyklé rozmezí bývá 30–80 výstavků 
na hektar, optimální počet závisí na velikosti stromů. Čím jsou výstavky větší, tím je jich třeba 
méně. Pravidlo je, že na hektar nemá být více než 15 velkých výstavků. Při probírkách je dobré 
ponechávat co nejvíce druhů stromů. Pokud je to možné, je vhodné nechat některé výstavky 
na dožití, to prospěje dutinovým druhům ptáků a saproxylickému hmyzu (hmyzu živícímu se 
mrtvým dřevem). Zejména na hranicích porostů se mohou nechávat hlavaté stromy s 
pňovými výmladky – stromy, jež jsou ořezávány výše nad zemí, typicky ve výšce 1-3 m. 

  



Ořez vrb na hlavu 

Část vrb, zejména v okolí vodních ploch a vodních toků, je vhodné ořezávat na hlavu. 
Umožnuje to stromům dožívat se vysokého věku (neořezávané vrby se časem rozlamují), a 
tudíž i vytvářet dutiny, které využívají různé druhy živočichů (hmyz, ptáci, netopýři). 
Podstatou ořezu na hlavu je založení hlav seříznutím kosterních větví, jež nepřesáhly tloušťku 
2 cm a pravidelné odstraňování celých výhonů z hlav v intervalu 1-3 let. Ořezávání se provádí 
po celou dobu života stromu. 
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