
4.4. Vývoj a přeměny rostlinných společenstev  

  T -  4.4.5. Vývojová stádia hospodářských lesů   (61)  

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



= fytocenóza, jejíž struktura, vývoj a reprodukce 
jsou člověkem záměrně usměrňovány a řízeny. 

 

Toto usměrňování a řízení je vedeno tak, aby: 

• bylo vytěženo jen tolik kolik přirůstá, 

• byla zajištěna obnova lesa na vytěžených 
plochách. 

 

Hospodářský les 



• nachází se určitou dobu ve fázi obnovy a ve stádiích dorůstání 
a optima 

• tento vývoj je ukončen obnovní (mýtní) těžbou (většinou 
postupnou) v průběhu tzv. obnovní doby 

• při holosečné formě vznikají nové porosty až po smýcení 
zralého porostu většinou umělou obnovou 

• při podrostní formě se vytváří přechodně dvouetážová 
struktura (zpravidla přirozenou obnovou) pod prosvětleným 
mateřským porostem 

• jednotlivá vývojová stádia trvají kratší dobu než v pralesech 
(několik málo desítek let) 

• celý vývojový cyklus = obmýtí  hospodářského lesa pak 100 až 
140 let (výjimka jsou rychlerostoucí dřeviny - TP, OL) 

Cyklický vývoj hospodářského lesa  



význam věku zaniká (soužití více generací na menší ploše) 

Výběrný les  



podle věku porosty zařazujeme do: 

• věkových tříd 

• po 20-ti letech,  

• vyjádřeno v porostní mapě číselně i barevně 

• věkových stupňů po 10-ti letech 

 

 

podle vývoje (=  podle dosažených výšek a tluštěk) 

rozlišujeme věkově vývojová stádia tzv. vzrůstové třídy: 

 

Pasečný les  



a) nálet  a nárost (=zajištěný nálet) - přirozeným 
zmlazením nebo kultura - založená uměle 

b) mlazina 

c) tyčkovina 

d) tyčovina 

e) kmenovina (nastávající, zralá, přestárlá) 

 Pozn.:  a+b = paseková stádia,  c+d+e = světlostní stádia 

Z poznatků dynamiky vzrůstových tříd vychází disciplína 

pěstování lesů při výchově lesních porostů 

 

Vzrůstové třídy 



1. Charakterizujte hospodářský les, 

2. čím je v něm podmíněno hospodaření, 

3. co je to obnovní těžba 

4. co je toobnovní doba, 

5. co to je obmýtí lesa, 

6. jak členíme porosty v pasečném lese podle věku, 

7. jak členíme porosty v pasečném lese podle vývoje ? 

Opakování 



Sešity, učebnice str. 136 - 138, opakovací otázky 
str. 138 

Domácí úkol 



Příště? 


