
4.6.  Přirozená lesní společenstva na území ČR  

  T - 4.6.2. Systém lesních společenstev  I.   (65)  

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



= soubor přirozených a změněných 
biocenóz a jejich vývojových stádií 
včetně prostředí, tedy biogeocenóz 

vývojově k sobě patřících. 

 

Trvale a dokonale ovládat !!! 

Lesní typ ! 



• jednotka prvního stupně typlogického systému 

• vznikl induktivně na základě analýzy a syntézy 
typizací 

• vyjadřuje diferenciaci růstvých podmínek 

• má třímístné označení  

Lesní typ ! 



Lesní typ (LT) je charakteristický: 

• kombinací druhů = fytoindikátor 

• půdními vlastnostmi = edafická kategorie 

• výskytem v terénu = lesní vegetační stupeň 

      Např.:  

  3B1 
 

Bohatá dubová bučina s ostřicí chlupatou 
 



Seskupují lesní typy podle příbuznosti 

 

Např.    3B 

Soubory lesních typů 



• je základní jednotkou typlogie 

• je vymezen edafickou kategorií a LVS 

• má dvoumístné označení (číslo označuje LVS, písmeno 
edadickou řadu)     3B     = bohatá dubová bučina 

• lesní typy nebo jejich soubory jsou podle funkčního 
zaměření (les hospodářský, ochranný, zvláštního určení),  

• přírodních podmínek a podle současné i cílové dřevinné 

skladby sdruženy do tzv. hospodářských souborů 

Soubor lesních typů 



• jednotka rámcového plánování hospodářských opatření (lesní typy 

a jejich soubory jsou pro tento účel příliš detailní) 

• je charakteristcký - přírodními podmínkami 

•    - funkčním zaměřením lesa 

•    - porostními poměry 

• označuje se dvou resp. vícemístným číslem: 

• 1.číslo - širší klimaticko vegetační stupňovitost 

• 2 .číslo - kategorie lesa (liché = hospodářské lesy, sudé = lesy 
zvláštního určení) 

• 3.číslo - současná převažující dřevina 

Př.: 531 - "Smrkové hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh" 

Hospodářský soubor 



1. Čím je charakterizován lesní typ, 

2. jak se označuje, 

3. co je to soubor lesních typů, 

4. jak SLT označujeme, 

5. charakterizujte hospodářské soubory, 

6. vysvětlete jejich označení. 

Opakování 



Sešit, učebnice str. 154 - 162 

Domácí úkol 



Příště? 


