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ZÁsADY MANIPULAcE sE sADEBNÍM MATERIÁLEM LEsNÍcH nŘrvrN pŘnl
vÝsaogou včnrNĚ oPTIMLIZAcE PosTupŮ pŘÍtvtÝcH vÝsnvŮ no
ponosrŮ,q. vÝsaonn
Antonín Jurásek, oIdřich Mauer

Abstrakt
V příspěvku jsou vymezeny biologicky vhodné postupy a technologické parametry umělé
obnovy lesa a zalesňování pomocí síjía výsadby sadebního materiálu lesních dřevin. Popsány
jsou i vhodné metody manipu|ace se sadebním materiá|em před jeho použitímk obnově |esa'
s

jehoŽ akceptací nedochází k výraznějšímusníŽenífyzioIogické kvality sadebního materiálu a

následně se tím významně sníŽíztráty po výsadbě. Výzkumem optima|izované postupy obnovy

lesa a zalesňování včetně vhodné manipu|ace se sadebním materiá|em před výsadbou byly
zpracovány do technické normy CS^I182l6 Uměló obnova lesa a zalesňování.

Klíčováslova

Manipulace se sadebním materiá|em, umělá obnova, za|esňování, způsoby vý.sevů a výsadeb

Poděkování
Příspěvek vznikl díky podpoře výzkumného projektu KUS QJl230330 Stabi|izace |esních
ekosystémůvyxáženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa.
Úvod
Lesnickým výzkumem v Čn byta v minulém období systémově řešena kvalita sadebního
materiálu lesních dřevin (SMLD). Například byly zpracovány aod roku l998 jsou uplatňovány
standardy kvality SMLD uvedené v C,Si/ 482 ] 15 Sadební materiól lesních dřevin, Na zák|adě
nových poznatků by|a v roce 2012 tato norma revidována a dop|něna. Lesnické praxi je j iž více
neŽ l0 roků kdispozici
biologicky ověřený ýpů obalů pro pěstování sadebního
',Katalog
materiólu... Všechna tato opatření, společně se snahou lesních školkařů o rozvoj moderních
technologií pěstování SMLD a pouŽívání biologicky vhodných pěstebních obalů, významně
napomohla ke zvýšenímorfologické a fyzio|ogické kva|ity sadebního materiálu.
YáŽným problémem současnosti zttstává manipulace se SMLD od jeho vyzvednutí ve školce
aŽ po vlastní umělou obnovu nebo zalesňování. Zde často dochází k pochybením a
nedostatkům, které se v konečnémefektu projevújív neúměrnémsníženílziologické kvality
SMLD, vzniku druhotných deformací kořenů a zvýšeníztrát po výsadbě. Z pohledu státní
správy a velkých vlastníků lesa se proto jevi1o jako potřebné stanovit nejen standardní postupy
a parametry umělé obnovy a zalesňování, ale ivymezit biologicky vhodné postupy manipulace
se sadebním materiálem před výsadbou' V tomto příspěvku jsou uvedeny nejdůleŽitějšíz těchto
poznatků vyuŽitých k tvorbě technické normy CSN 1B2 ] 16 (]měló obnova lesa a zalesňování
Tato normaje v Čn od roku 20l5 k dispozici odborné veřejnosti na distribučníchmístech Úradu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (|NMZ).

obnova |esa a zalesňování pomocí síjí
Tento postup je doporučován u druhů dřevin, které mají bohatou úrodu semen nebo je
k dispozici nadbytek osiva, v případech kdy je provedena mechanická příprava půdy, na
kalamitních holinách a pŤi zakládání přípravných porostů. Jako moŽný typ výsevu je možné
doporučit plnosíje, síje ploškové(miskové), pruhové, řádkové' hnízdové, dále síje do
vegetačníchbuněk a pod p|astové krýky. Způsoby výsevu Semen lesních dřevin při unrělé
obnově a zalesňování jsou podrobně popsány v Č'sl'r $2116 Umělá obnova lesa a zalesňoviiní
v tabulkovém přehledu. U jednotlivých způsobůsíjíjsou mimo dalšíchpodrobností uvedeny

porostů jsou
vhodné dřeviny a typ |okalit. Dalšídůležitéparametry pro přímésíje do lesních
popsané výsevové dávky' hloubka a doba síje hlavních druhů dřevin.
a
Manipulace s prostokořenným SMLD od vyzvednutí ve školce aŽ po vlastní výsadbu
optimální postupy jeho r'ýsadby
Pii soue asné p'uii, t.oy j. šadební materiál přepravován na ve|ké vzdá|enosti a často neúměrně
jeho fyziologické
dlouho zak|ádán u o.bnououuných p|och, dochání k výraznému snížení
kvality. To se následně projevuje nejen zvýšenými ztráÍami po výsadbě, a|e i výrazným
jsou proto popsány
snížeňímvitality a přírůstu stiomků po několik následujících let. V normě
optimální postupy v jednotlivých fér.ích manipulace se SMLD.
Pii exped.rci a doprávě je kláden dťraz na udrŽení optimální vlhkostí kořenových systémů

dopravní
stromŘů, zabráněnÍjejic-h přehřátí azapaťení. Proto se např. zásadně musí pouŽívat
na
prostředku
dopravního
jsou
ponecháním
s
zastávky
prostředty s krýou kó.bou, nepřípustné

prostokořenný sadební materiál (PSM) se na ploše neklimatizovaného
vrstev
bopravního prostředku musí ukládat ve vrstvě max. 60 cm (nebezpeči zapaÍení).Více
.tiz" uyt.1.n v případě použitípolic nebo kontejnerů amezívrstvamije vytvořena vzduchová
do 45 minut.
mezeraminimálně l0 cm. Maximální výška vrstvy PSM neplatí pro přepravuoC)
se doprava
(nad
20
počasí
DůleŽitým opatřením je i to, že v případě tep|ého a s|unečného
SMLD nu uětšívzdáĚnosti (déle neŽ 2 hodiny jizdy) musí realizovat ve večerních,nočních
nebo ranních hodinách.
sníŽí
Na zák|adě poznatků výzkumu je doporučeno pouŽití přepravních oba|ů, které významně
Že
být.
musí
Samozřejmostí
riziko zhoršení fyziologicke wálity SMLD (zejména ztráty vody)'
ve
umístěny
jsou týo oba|y správně pouŽívány a během dopravy, skladování a místa výsadby
obalů
stínu.-Bezpodmínečněse musí zabrán\tpřehřátí na přímém slunci. Používánípřepravních
je
postup
tento
Žádoucí
a
zavádějí
při
jiŽ
expedici
některé školky
je pozitivním trendem, který
mániputace se SMLD plně využíta podpořit i v uŽivatelské sféře.
Pozoinost je třeba nenonát podmínkám krátkodobého skladování v neklimatizovaných
(výjimečně při
prostorách, z a|oŽení SMLD u místa výsadby by nemělo bý delšíneŽ 3 tydny
.C čtyřitýdny). Toto omezení uplatněné v normě souvisí s tím, Že se zvyšující
ieplotách do 5
k|idu (dormance)
se venkovní teplotou se mimo jiné u stromků urychluje výstup z vegetačního
nebo uloŽení
a rostliny rychle ,,prodýchávají.. zásobní látky. Proto by krátkodobé skladování
.C
delšínež 3 týdny (v uzavřených přepravních obalech
SMLD nemělo býf při teplotáčh do l0
oC
max. l týden, při teplotách nad20 "C maximálně 3 dny.
max. 2 týdny), při teplotách 10 - 20
prostorách a
Z tcchtobiologicky nutných časových omezení sk|adování v neklimatizovaných
věnovat
potřeba
zaIoŽení SMLD u místa výsadby vyplyvá' že mnohem většípozornost bude
vyuŽití metod, kterými tze srtáoováni. u klimatizovaných prostorách prodloužit dormanci
síromkůa expedovat je tak, aby mohly bý v relativně krátkém ěasovém úseku vysázeny.
V tabulce l jsou proto uvedeny i nejdůležitějšílimitní parametry pro využitíklimatizovaných
jara' nebo
skladů' Tyto technologie umoiňují dlouhodobé skladování SMLD od podzimu do
stromků
mohou bý velmi efekiivně pouŽitý pro krátkodobé skladování a prodlouŽení dormance
klimatizované
nejen
vytlŽity
budou
skladování
na jaře' bredpoklád áme, Žs pro dlouhodobé
oC), ale i sklady
sKády s tep|ótou udrŽovanou těsně nad bodem mrazl (+ 0'5 aŽ + 2
_ 2 "C).Pokud jsou týo technologie v lesních školkách
s technologi í mraŽení (teplota kolem
řádně použ ívány, neni tieba se obávat výraznějšíhosníŽení ffziologické kva|ity SMLD.
skladů je
NaopaŘ, tak jak o tom svědčíi zahraniční zkušenosti, účelnévyuŽití klimatizovaných
u místa
pro iostíiny řyziologicky mnohem méně stresuj ící,neŽneúměrně dlouhé uloženíSMLD

pri.e- ilun"i,

výsadby.

Tabulkal: Podmínky skladování SMLD v klimatizovaných skladech.

Typ sadebního Skladovací
materiá|u

obaly

Prostokořenný

Uzavřené

sadební

(chrán

materiál(PSM)

Typy obalů

Podmínkv sk|adování
Teplota ("C)

Vlhkost

vzduchu
(minimální) (%)
80

rostliny)

+0.5 aŽ+2
kartonové krabice, -2 aŽ -0.5 2)
pytle

otevřené

Přebaly,

95

í

Přepravky,

ce lé

(chrání pouZe

otevřené *0,5 aŽ'|2

py'tle a přepravky

kořeny)

Bez obalu

Krýokořenný

Svazky

sazenic +0.5 aŽ+2
v konteinerech
+I AZ TZ
Sadbovače,

otevřené
(chrání pouZe přebaly, otevřené
sadebn í
pr'tle a přepravkť
materiál (KSM' kořeny)
plugv)
Uzavřené
Kartónové krabice - 4 aŽ -0,5o
(chrání celé
rostliny)
u
plugy musí bý umístěny ve svis[é poIoze
o
při sk|adování nesmí by.t kořeny vystaveny niŽším teplotám neŽ

98
95

-1

OC

očekáváme, Že se v souvislosti s up|atňováním pravidel manipulace opět začne více
praktikovat osvědčený postup s vyuŽitím kva|itních sněŽných jam, ve kterých |ze na jaÍe
prodlouŽit dormanci SMLD. Norma připouští v těchto zaÍízeníchmoŽnost sk|adování aŽ čtyÍi
týdny' při vyššíchtep|otách (nad 5 oC) se musí doba sk|adování zkrátíÍ,obdobně jako při
skladování v nek|imatizovaných prostorách.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i manipulaci s narašeným sadebním materiálem.
Výjimkou jsou doug|aska tisolistá a jed|e obrovská, u kterých je pouŽívání narašeného
sadebního materiálu (ve fázi pukání pupenů) doporučeno. Jinak obecně nesmí být narašený
sadební materiál přepravován v uzavřených obalech a skladován v tmavých prostorách, protože

ve tmě dochází k etio|izaci rašícíchpupenů a následně k napadení plísněmi. Krátkodobé
zaloŽení u místa výsadby nesmí trvat déle neŽ2 - 3 dny, s moŽností zav|aženíběhem uloŽení'
2 jsou uvedeny zák|adní ručnía mechanizované způsoby výsadby prostokořenného
sadebního materiálu (PSM). KaŽdý způsob je stručně popsán, včetně uvedení podmínek
reďrizace. Jako biologicky nejvhodnějšíje doporučenajamková výsadba. U štěrbinovévýsadby,

V tabulce

kterou musí provádět dva pracovníci, je mimo jiné zdlrazněno, že nesmí dojít ke vzniku
vzduchový kapes v půdě. U ručnívýsadby do otvorů vývořených půdnímivrtáky nesmí např.
vzniknout ohlazené stěny vývořeného otvoru. V tabulce jsou popsány i dalšíméně užívané
způsoby výsadby - chomáčová sadba, dvojsadba' sadba kopečková a záhrobcová.

Tabulka 2z Zák|adní ručnía mechanizované způsoby výsadeb PSM.
Podmínkv realizace
Strženídrnu nebo silné vrstvy Šířka,hloubka a profil jamky
humusu z povrchu, po odstranění musí odpovídat přirozené

Jamková sad!'au

a
kořenového

architektonice

velikosti
systému
umístění kořenového systému
stromků
stromku na dno jamky upravené vysazovaných

kořenů a kamenů prokopání jamky,

podle tvaru kořenů, přesun
organické hmoty ke kořenům.
zasypání jamky minerální zeminou,
střední zhutnění

Ručnívýsadba

do

otvorů vývořených
půdnímivrtáky

Štěrbinová sadbab

Strženídrnu nebo silné vrstvy
humusu. Vetikost vývořeného

otvoru nebo něko|ika

otvorů (amky)

bezprostředně vedle sebe, tvořících
jamku, musí bý shodná jako u ruční
jamkové sadby. Po zhotovení otvoru
(jamky) je dalšípostup shodný s

Provádí dva pracovníci (eden
humusu, vývoření štěrbiny výváří rýhu. druhý vkládá
zašlápnutím pracovní části sazeče a sadební materiál). Délka
systému
tahem jedním směrem (k sobě nebo kořenového
by1
musí
rostlin
vysazovaných
od sebe). Svislé vloŽení sadebního
je
pracovní
délka
materiálu s umístěním kořenového menší,neŽ
systému do štěrbiny, přidání ěásti sazeče. Všechny kořeny

Strženídrnu nebo silné vrstvy

organické hmoty

ke

kořenům,
zašlápnutím

uzavření štěrbiny
sazeče ca l0 cm od štěrbiny a

Chomáčová sadba

Nesmí vzniknout ohlazené
stěny vývořeného otvoru

utěsněním v celém profilu (tahem
sazeče k sobě, potom od sebe).
Totéžještě jednou ca l0 cm od
ního zaš[ápnutí.
Jamková nebo štěrbinová sadba. Do
vývořeného otvoru Se umisťuje
několik (trs) ručně vyzvednutých
ná|etových semenáčků.
Jamková výsadba, kdy je zajištěna
biologická ochrana cílovédřeviny
dřevinou pomocnou. Do jedné
jamky se vysazují dva stromky, kdy
pomocná dřevina (většinou měkké
listnáče) chrání dřevinu cílovou,
iména nroti okusu zvěře

musí b>/t orientovány

do

pozitivně geotropického směru
růstu.

Velikost kořenového systému
rostlin v trsu musí odpovídat
parametrům jamkové nebo

Velikost jamky musí bý

adekvátní velikosti kořenového

systému obou vysazovaných
stromků

Sadba kopečková.

Strženídrnu nebo silné vrstvy Standardní kopečky mají výšku
humusu a následné vývoření ručně do 60 cm, pÍi tlŽiÍíbagrů mohou
nebo mechanizovaně kopečku z mít objenl i I mj. Do
půdy odebrané v bezprostřední standardních kopečkůse
b|ízkosti. do kterého se rea|izuje po jamkovou nebo štěrbinovou
slehnutí pťrdy (min. 4 měsíce) sadbou vysazuje jeden stromek,
jamková nebo štěrbinová sadba.' do velkých kopečkůstromků

obloŽení kopečku obráceným

několik (až 5 ks).

drnem nebo kamením.
Sadba záhrobcová

Val'v. mohou mít výšku od 40
cmo (jsou-li vývořeny např.

Vývoření valů z půdy.

talířovými frézami) aŽ do 2 m
(sou-li vývořeny dozéry). Po
s|ehnutí půdy se na vrcho| va|u
(záhrobce) vy'sazuje jamkovou
nebo štěrbinovou sadbou.
PouŽitelná pro všechny typy PSM, všechny druhy dřevin a všechna stanoviště.
b Použitelná pro dřeviny. s kůlovým a panohovitým kořenovým systémem. Pouze na
stanovištích, kde lze bez problémůzaš|ápnout celou pracovní část sazeče do půdy (nevhodné
na kamenitých půdách a půdách se stupněm rozpojite|nosti 3, 4, 5).

u

. Velikost kopečkůmůŽe bý rúzná a je lirnitována důvodem jejich užití.Výška kopečku
s výškou vysázeného sadebního materiá|u by nrěla zajistit, aby terminá|ní pupen nebo
kořenový systém stromku byl nad zónou negativního působenístanovištních podmínek.
d
Záhrobcová sadba vvššíneŽ 60 cm se uŽívá pouze v inundačních oblastech.

S výsadbou PSM lze na jaře začítv době, kdy j iž půda není zmrzlá nebo rozbahněná a teploty
jsou nad + 5 oC. Letní období je vhodné pouze pro sazenice jeh|ičnanů (s výjimkou modřínu).

stromky musí mít ukončený výškový přírůst.Letní výsadby Ize rea|izovat pouze za vlhkého
počasípři niŽšíchtep|otách systémem ,..ze země do země.,. Podzimní období výsadby je vhodné
pro PSM listnáčů,podmínkou 1e jiŽ nefunkčníasimilačníaparát. Zimni výsadba PSM je
nepřípustná' výjinikou je výsadba poloodrostků topolů a modřínu v předjaří.
V tabulce 3 jsou na základě dlouhodobých provozních zkušeností a poznatků výzkumu
stanoveny nrinimální rozměry jamek a štěrbin pro výsadbu PSM.

Tabu|ka 3: Minimální rozměry jamek a štěrbin pro výsadbu PSM
Výsadba

Jamková

Půdorysné Typ sadebního CíselnÝ zna|{
materiá|u
rozměry
iamky
3,4
Semenáčky
25 x25 cm

35x35cm
35x35cm
50x50cm
80x80cm
Stěrbinová

Sazenice
Sazenice

"

5.ó
7,8

Poloodrostky
PoloodrostkvD''
Odrostkvo
Semenáčky

9

Sazeniceo

5

Semenáčkv

l0

lt. l2
t.2,3

1.2,3

Výška
nadzemních
částí(cm) "

26-80

l5-35

36-70
5l - 80
8l - t20
20 - 250

0-50
5-35
0-50

Rýhovým zalesňovacím
Sazenice
5,6
l5 35
stroiem
u.PoloŽky
,,Císelný Znak,, a ,,Výška nadzemní části.. v této tabu|ce jsou pouŽity z tabulky 1
CSN 48 2115:2012
o
U poloodrost[ů a odrostků vypěstovaných s koncentrovaným kořenovým systémem lze
rozměry jamky zmenšit na rozměr o l0 cm větší,než je průměr kořenového systému
" Platí pouze pro listnáče
o
P|atí pouze pro listnáče a borovici
. Při použitípůdníchvrtáků |ze snížitrozměry
iamky na25 cm

Manipulace s krytokořenným SMLD od lyzvednutí ve ško|ce až po v|astní výsadbu a
optimální postupy jeho výsadby
Nejvýznamnějšíspecifikace pro výsadbu krýokořenného sadebního materiálu (KSM) jsou

uvedeny v Tabu|ce 4' ve které jsou popsány jednotlivé způsoby výsadby a podmínky realizace.
Tak např. jako bio|ogicky nejvhodnějšízpůsob je opět doporučena ručníjamková výsadba,
kterou |ze pouŽít na všech typech stanovišť.

Tabu|ka 4: Způsoby výsadby KSM
Způsob
Ručníjamková sadbau

Popis
Minimální šířka jamky: horni
šířkakořenového balu + l0 cm.
Minimální hloubka jamky:
výška kořenového balu * 5 cm

Podmínkv realizace

Lze pouŽít na všech typech
stanovišť.

Ručnívýsadba speciálními Rozměry nářadí odpovídají Lze pouŽít pouze při výsadbě
sázecími rouramio
rozměrům kořenového balu.
KSM menšíchrozměrů
(horní průměr kořenového
ba|u do 6 cm) a na |ehčích
půdách bez skeletu.

Ručnívýsadba sázecÍmi Velikost a tvar pracovní části Lze pouŽit pouze při výsadbě
holemi (dutými rýči)"
nástroje jsou stejné, jako jsou KSM menšíchrozměrů
rozměry a tvar kořenového (horní průměr kořenového
balu.
balu do 6 cm) a na lehčích
půdách bez ske|etu.
Ručnívýsadba sázecími Pracovní část (špičatýplný trn) Lze pouŽít pouze na
trnyd
musí mít stejnou velikost a tvar písčitých,siIně kamenitých
jako jsou rozměry kořenového půdách a
rašeliništích
balu.
V jiných případech je pouŽití
siízecího trnu nepřípustné.
Ručnívýsadba do otvorů Minimální šířka otvoru: šířka Lze pouŽít na |ehčíchpůdách
vývořených půdními kořenového balu + l0 cm. bez skeletu.
vrtákt'
Minimální hloubka otvoru:
výška kořenového balu + 5 cm.
Mechanizovaná výsadba Minimální velikost štěrbiny: Lze pouŽít na lehčíchpůdách
rýhovými zalesňovacími šířkav horní části _ 3x horní bez skeletu.
stroj i'
šířkakořenového balu, hloubka
_ l.5x výška kořenového balu.

Horní šířkakořenového balu

nesmí přesahovat 4.0 cm'

Mechanizovaná výsadba

speciálními za|esňovacími
stroii

Stromky jsou vysazovány na

principu jamkové nebo

Lze pouŽíÍna lehčíchpůdách
bez skeletu.

štěrbinové vÝsadbv.

Biologicky nejvhodnější způsob, který by měl bý upřednostňován. Prokypření jamky lze
realizovat i rýčem, půdnímivrtáky apod'
b
Jde o velmi rychlý způsob výsadby' z biologického hlediska je málo výhodný - tvorba
ohlazených stěn, jednostranné zhutnění půdy, nedostatečné rrtěsnění kořenového balu,
nepřekrýý povrch kořenového balu. V případě, Že pÍi pěstování a transportu byl kořenový
bal i málo deformován, nebo změnil svoji ve|ikost, při výsadbě se nevejde do otvoru, který
je sánecÍ rourou vývořen.
. JelikoŽje půda vykrojena, nevzniká zhutnění půdy' mohou však vzniknout ohlazené stěny.
Stejně jako u sázecí roury mohou vzniknout problémy v případě, že kořenový bal má jinou
velikost' neŽ je velikost vytvořeného otvoru.
d Zvýšené nebezpečívýrazného zhutnění půdy, ohlazení stěn výsadbové dutiny a vzniku
vzduchových kapes. Biologicky nejhorší způsob výsadby.
. Při výsadbě nesmí dojít ke vzniku ohlazených stěn výsadbového otvoru.
i Na těŽšícha v|hčíchpůdách mohou vznikat ohlazené stěny, při nekvalitně uskutečněné
u

výsadbě můŽe docházeÍ kdeformacím kořenového balu, tvorbě vzduchových kapes
šoatnémuumístění kořenového ba|u vůčipovrchu půdy.

a

Minimální šířkajamky pro KSM je dána šířkou kořenového balu + l0 cm, hloubka jamky je

uplatnění zřejmě bude mít na vhodných stanovištích
dána výškou kořenového balu + 5 cm. Širší
ručnívýsadba do otvorů vývořených půdními vrtáky' kdy požadovaná šířkaotvoru je opět dána
šířkou kořenového balu +l0 cm a h|oubka je obdobná jako u jamkové sadby. Ručnívýsadba
KSM sázecími trny je biologicky.nejméně vhodný způsob, je povolen pouze na písčitých,silně
kamenitých půdách a rašeliništích.Vtabu|ce jsou uvedeny ihlavní zásady při použitída|ších

způsobů výsadby KSM, k nimŽ náleŽí ručnívýsadba sázecími holemi (dutými rýči)'
speciálními sázecími rourami, dá|e meclranizovaná výsadba rýhovými nebo speciálním
zalesňovacím stroji.
Z dalšíchpoŽadavků na výsadbu KSM je třeba uvést nutnoSt důsledné ochrany kořenového balu
před oschnutím a zabránění deťormací při výsadbě' Ce|ý kořenový bal musí bý umístěn do
minerální půdy a horní část balu nrusím byt překrýa ca2 cm půdy. Kořenový bal musí by.t
řádně utěsněn, nesmí dojít k ohlazení stěn otvoru a ko|em balu nesmí dojít ke vzniku
kapes... Proto je pro výsadbu KSM s rozdílným horním a dolním průměrem balu
',vzduchových
nepřípustné použitísázecích rour a dutých rýčů.nepřípustné je výsadba KSM ručníštěrbinovou
sadbou.

Termíny výsadby KSM není nutné striktně vymezit, výsadba nemá bý realizována v období
intenzivního přírůstu KSM (nepřípustné je vysazovat stromky s nevyzrá|ým přírůstem de|ším
neŽ2 cm), na těžšíchpůdách nelze výsadbu realizovat při intenzivnějších sriíŽkách (s výj imkou
jamkové sadby) Stejně jako u prostokořenného sadebního materiálu není výsadba moŽná
v období půdního sucha, dá|e za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod_2 oC, pokud
je půda zmrz|á nebo zabahněná. Sníh není překážkou' po výsadbě se stromky sněhem mohou
zahrnovat.
V dalších pasáŽích normy jsou doporučeny spony při výsadbě PSM a KSM, jsou stanoveny
podmínky pouŽití bezkořenného sadebního materiálu a jsou b|íŽe specifikovány postupy
kontroly zalesňovacích prací.

Závěr
Poznatky uvedené v tomto příspěvku vznik|y ve spolupráci dvou vědecko-výzkumných
pracovišť:LDF Mendelu Brno a VÚLHM, v. v. i, a byly zpracovány ao Čslr 482116 LIměló
obnova lesa a zalesňováni. Jsou zde uplatněny nejen poznatky výzkumu, ale i biologicky
vhodné a lesnickou praxí dlouhodobě ověřené postupy při obnově lesa a zalesňování.
Předpokládáme,'Žs vyuŽíváním takto nastavených postupů se nám podaří výrazně zkvalitnit
tento velmi významný úsek pěstování lesa. Normativní stanovení parametrů umělé obnovy lesa
a zalesňování včetně zásad manipulace se SMLD podporoval odbor hospodářské úpravy a
ochrany lesů MZe ČR, o ap|ikačnívýstup výzkumu tohoto typu projevili zájem většívlastníci
lesa v ČR. Lze tedy předpokládat intenzivní vyuŽíváni nové normy, zejména pÍi zadávání
zakázek v pěstební činnosti. Je předpok|ad účinnéhovyuŽití i pro orgány státní správy při
kontrole hospodařen í a pouŽítídotací v lesích.

Kontakt

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice opočno
Na o|ivě 550
5|7 73 opočno, Česká republika
e-mail: iurasek@vulhmop.cz
Prof. Ing. oldřich Mauer, DrSc.
LDF Mendelu Brno
Zemědělská 3
613 00 Brno 13' Česká republika
e-mail: omauer@mendelu.cz

