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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem plnění smlouvy je péče o lesní celky v majetku objednatele. Veškerá činnost v lesních 

celcích se bude provádět v souladu s platnými předpisy, především se zákonem č.289/1995 Sb. a č. 114/1992 Sb. 

a Plánem péče na NPR Žebračka.  Veškeré činnosti budou probíhat v souladu s oborovými normami a standardní 

lesnickou praxí. 

 

Rozdělení lesních celků: 

- LHC Přerov – NPR Žebračka o výměře PUPFL 216,9 ha (les zvláštního určení) v k.ú. Přerov 

- ,,LHC Přerov 2“ o výměře 573,87 ha v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Svrčov, Lazníky, Staměřice, 

a drobné výměry v k.ú. Kozlovice o výměře 8,12 ha, Lověšice o výměře 0,2 ha, Henčlov o výměře 1,12 

 ha, Žeravice o výměře 1,86 ha, Penčice o výměře 1,7 ha, Penčičky o výměře 1,95 ha 

 

 

1.1. UPŘESNUJICÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE: 

Zhotovitel zajišťuje komplexní činnosti v lesích dle chváleného lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), 

jedná se především o: 

- Těžební činnosti: mýtní těžba, před mýtní úmyslná těžba, nahodilá těžba, přibližování dříví 

- Komplexní pěstební činnost 

- Ochranu a obranu proti šíření kalamitních škůdců 

- údržbu lesní infrastruktury (lesní cesty, přibližovací linky, objekty na lesních cestách) 

- vykonává činnost lesního odborného hospodáře 

- poskytuje podklady a informace pro žádosti a dotace na les 

- 1x měsíčně informuje objednatele o výsledku hospodaření 

- informuje objednatele o mimořádných událostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na hospodaření 

v lese nebo by mohly způsobit škody na majetku nebo zdraví jiných osob 

- zhotovitel informuje o rozsahu provedených prací způsobem uvedeným ve smlouvě  

 

 

 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

ČINNOSTÍ 
 

  

2.1. TĚŽEBNÍ ČINNOSTI  

Těžební činností se rozumí těžba a přiblížení dříví na odvozní místa určená objednatelem v rozsahu dle 

ukazatele ,,maximální celkové výše těžeb,, stanovené dle LHP: 

a) Předmýtní úmyslná těžba nad 40 let věku lesního porostu: Jehličnaté dříví 

Listnaté dříví   

b) Mýtní úmyslná těžba: Jehličnaté dříví 

Listnaté dříví      

 

Mýtní těžba - těžba zralých lesních porostů, které dosáhly mýtního věku za účelem obnovy porostu nebo 

těžba jednotlivých stromů v porostech určených k obnově.  

Předmýtní těžba - těžba za účelem výchovy porostu, tj. za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se o 

vyřezání nevhodných nebo nevhodně rostoucích stromů.  

Nahodilá těžba - zpracování stromů napadených škůdci, stromů vyvrácených, stromů zlomených větrem 

nebo jinak poškozených. Vzhledem k tomu, že nahodilá těžba je ovlivněna klimatickými a provozními 

podmínkami budoucího období a její množství nelze dopředu stanovit, platí pro nahodilou těžbu následující 

podmínky: 

- nahodilou těžbu provádí dodavatel přednostně před těžbou úmyslnou, a to na základě pokynu 

objednatele 

- práce na nahodilé těžbě musí být zahájeny nejpozději do 10 dnů ode dne pokynu objednatele a 

dokončeny v termínu stanoveném v měsíčním plánu těžby. 

- v případě nahodilé těžby nesmí být bez svolení objednatele prováděna těžba úmyslná, a to až do doby 

dokončení všech prací na těžbě nahodilé 



- zhotovitel musí disponovat dostatečnou kapacitou pro případ, že by se v průběhu plnění vyskytlo vyšší 

množství těžby nahodilé. 

 

Veškeré druhy těžeb budou evidovány na prostorové jednotky lesa, a to v číselnících, ve výstupech měřícího 

zařízení harvestorů, zápisech z prostorového měření hrání. Měření probíhá dle aktuálního vydání 

,,Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“. 

 

Předmětem smlouvy je i přiblížení dříví na odvozní místa definovaná objednatelem. Přibližování se rozumí 

přemístění dříví z lokality pařez na odvozní místo.  

 

2.2. KOMPLEXNÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 

V rámci péče o lesy jsou vymezeny následující pojmy 

 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého - je prováděno na holinách určených k zalesnění 

nebo přirozené obnově, klest je snášen na hromady, kde se spálí za dodržení bezpečnostních 

předpisů. Pálení je prováděno v zimním období. Zhotovitel vyplní elektronický formulář pro 

nahlášení pálení. Plocha je považována za uklizenou tehdy, pokud těžební zbytky na ploše nebrání 

zalesňování a následné péči o kulturu (vyžínání atd.) 

 

 Úklid klestu bez pálení - ručně i mech. - jehl.+list. – těžební zbytky jsou snášeny na hromady 

nebo posády, kde jsou ponechány k zetlení, přičemž nesmí zabírat podstatnou plochu pro 

zalesňování,  provádí se tam, kde není možné provést pálení klestu, plocha je považována za 

uklizenou tehdy, pokud těžební zbytky na ploše nebrání zalesňování a následné péči o kulturu 

(vyžínání atd.) 

 Vyklizování ploch po těžbě jinak - výřez podrostu – zpravidla se jedná o výřez keřového patra, 

poškozeného nárostu nebo dřevin, které by bránily následné výsadbě, přirozené obnově a následné 

péči. Je zahrnuto vyřezání motorovou pilou, křovinořezem a následný úklid na hromady. Plochu je 

možné podle hustoty redukovat. 

 Dočišťování ploch po těžbě – jedná se o dočištění holin po těžbách – pomístné vysečení 

křovinořezem, sporadický výřez keřů nebo poškozených dřevin a úklid zbytků klestu po vyvážení. 

 Příprava půdy – strojně – drcení těžebních zbytků, pařezů, vývratových koláčů, keřů a buřeně. 

Probíhá do hloubky cca 15 cm na svrchní vrstvu minerální půdy. Drť je rovnoměrně rozmístěna po 

ploše 

 Příprava půdy na holině - mechanicky celoplošně – celoplošné posečení nebo mulčování buřeně 

na holině. Výška strniště do 10 cm.  

 Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně – celoplošný postřik holiny herbicidem, příprava 

holiny na zalesňování 

 1.sadba do nepřipravené půdy ruční – jamková – jamková sadba 20 x 20 x 20 cm, nejprve 

odhrnout hrabanku, surový humus, drť, štěpku, zbytky buřeně, dále prokopat minerální půdu, 

vyhloubit jamku a vložit sazenici, kořenový systém rozložit. Sazenice musí být do hloubky v 

minerální půdě min 2-3 cm nad kořenový krček. Kořenový systém přihrnout minerální půdou, ne 

hrabankou, ne svrchní části půdy (drť, štěpka, surový humus). Půdu kolem a nad kořenovým 

systémem řádně utužit (ušlapat), ale nepoškodit sazenici. Plošku okolo zasazené sazenice zakrýt 

zbytky buřiny nebo štěpky. Dodržovat spon a minimální hektarové počty sazenic pro jednotlivé 

dřeviny. Pokud je přítomno přirozené zmlazení, vynechat místo v řádku (po dohodě s OLH). 

 1. sadba do nepřipravené půdy ruční – štěrbinová – provádí se štycharem, před vytvořením 

štěrbiny je třeba odhrnout hrabanku nebo drť, vytvořená štěrbina musí být dostatečně hluboká, aby 

kořenový systém sazenice byl celý v minerální půdě, sazenici je třeba dvěma bočními zápichy 

přitlačit a ušlápnout . 

 Opakovaná sadba – vylepšování – provádí se na již zalesněných plochách, kde došlo z nějakého 

důvodu k úhynu sazenic, tyto sazenice je třeba nahradit novými, dodržuje se stávající spon a 

nahrazují se suché nebo chybějící sazenice. 

 Strojní sadba štěrbinová – provádí se rýhovacím zalesňovacím strojem nebo jiným zalesňovacím 

strojem. Zalesněné sazenice je nutné ihned zkontrolovat, zda jsou dostatečně hluboko. 

 Stavba oplocenek z nového materiálu - uzlové pletivo – Výroba oplocenky obnáší nákup 

materiálu, dovoz na místo určení, rozměření, vyhloubení jamek pro kůly, usazení kůlu, vyhloubení 

drážky pro pletivo, pověšení pletiva, přitlučení ke kůlům, zahrnutí pletiva v drážce, co 4 kůl vzpěra, 

minimálně dvě branky s ráhnem. Materiál pro výrobu kůlů a vzpěr: AK, DB. rozměry kůlu 210 cm, 

hloubka uložení 30 - 40 cm. Pletivo musí být uloženo v drážce, hloubka 10 cm. Pletivo musí být 

řádně vypnuto, prověšení není přípustné. Na jednom kůlu je pletivo přitlučeno min. 3 ks hřebíku 



(70), z toho jeden musí být těsně nad zemí. Oplocení musí plnit účel použití, tím je ochrana kultury 

před zvěří. 

 Stavba oplocenek z použitého materiálu - uzlové pletivo – postup stavby je stejný jako z nového 

pletiva, s rozdílem, že je využito použité pletivo.  

 Rozebírání a likvidace oplocenek - uzlové pletivo – oplocenky, které již neplní svůj účel, je nutné 

rozebrat, kultura v nich je již zajištěná. Pletivo, pokud to podmínky dovolují, je možné použít 

znovu na stavbu oplocenek. V pracích je zahrnuto rozebírání, smotání, odvoz na místo nového 

použití nebo na hájovnu Svrčov. Pokud je pletivo ve velmi špatném stavu, je možné použít 

k odplocování traktor, nesmí být však poškozena odplocovaná kultura ani okolní výsadba.  

 Údržba a opravy oplocenek – stávající oplocování je nutné udržovat ve funkčním stavu, je třeba 

nahrazovat vyvrácené kůly, zadělávat podběhy po zvěři, nahradit poškozené pletivo pády stromů. 

Opravy jsou prováděny včetně použití materiálu (hřebíky, drát, výroba kůlů, popřípadě nové 

pletivo). 

 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní – Aplikace repelentního přípravku proti okusu zvěří 

spočívá v nástřiku rozředěné přípravku na svrchní část cílových dřevin. Aplikace se provádí dle 

návodu použití konkrétního přípravku na ochranu rostlin.  Nutné je aplikovat za vhodného počasí. 

Cílové dřeviny jsou DB, BK, JV, LP, HB, JD, BO případně dle požadavku jiné. Ošetření se provádí 

výhradně na neoplocených kulturách, náletech, nárostech. Období aplikace začátek léta. 

 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní – Aplikace repelentního přípravku proti okusu zvěří 

spočívá v nástřiku rozředěné přípravku na svrchní část cílových dřevin. Aplikace se provádí dle 

návodu použití konkrétního přípravku na ochranu rostlin.  Nutné je aplikovat za vhodného počasí. 

Cílové dřeviny jsou DB, BK, JV, LP, HB, JD, BO případně dle požadavku jiné. Ošetření se provádí 

výhradně na neoplocených kulturách, náletech, nárostech. Období aplikace podzim.  

 Individuální ochrana - tubusové chrániče – používají se k ochraně sazenic v odrostlejších 

kulturách, kde je třeba pomístně zabezpečit proti okusu zvěří. Je zahrnut materiál a instalace. 

Instalace je vhodná ihned při doplňování. 

 Vyžínaní buřeně v pruzích kosou – ožínání kosou je prováděno zvláště v kulturách s úpornou 

buření a malými sazenicemi, kde je výrazně zhoršena viditelnost sazenic. Provádí se v řadě sazenic 

na šířku cca 50 cm.   

 Vyžínání buřeně v uličkách mechanizovaně – ošetření kultury proti buřeni je prováděno 

křovinořezem, případně mulčovačem v uličkách, pruh je široky podle sponu cca 1 m, přičemž 

užnutá buřeň nesmí zalehnout sazenice. 

 Vyžínání buřeně celoplošně – kombinovaně – ošetření kultury proti buřeni může být provedeno 

jak kousou, v řadě sazenic, tak i křovinořezem v uličkách. Cílem je odstranění buřeně a zachování 

sazenic. 

 Ošlapávání kultur – je prováděno v kulturách, kde výška a hustota buřeně závažným způsobem 

ohrožuje prosperitu sazenic a není možné použít standardních prostředků. Možno použít pro snazší 

prostup mačetu nebo srp. Pracovník vyhledá sazenici, buřinu odšlápne do stran, tak aby byla 

přístupná světlu a vzdušná. Cílem je zabránit zániku kultury.  

 Chemická ochrana proti buřeni v pruzích – odrostlejší kultury je možné proti buřeni ošetřit 

schválenými herbicidy, vhodné je ošetření provádět v jarním období, kdy je všechna buřeň vzejitá a 

výškou nepřesahuje polovinu výšky sazenice, ošetření může proběhnou po prvním vyžnutí, kdy 

buřeň znovu obráží. Cílem ochrana sazenic. 

 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – provádí se zpravidla v odrostlejších kulturách, 

kde došlo k zaplevelení nežádoucí dřevinou, která zásadním způsobem ohrožuje existenci cílových 

dřevin. Může být prováděna motorovou pilou, mačetou, křovinořezem. Nesmí dojít k poškození 

cílových druhů dřevin. 

 Prořezávky - jehličnaté + listnaté  do výšky 6m – prořezávkou se rozumí první výchovný zásah 

v porostu, upravuje se prostorová a druhová skladba. Provádí za účelem zvýšení přírůstu a 

zkvalitnění dřevní hmoty. Vyřezaná hmota je převážně nehroubí, ponechává se zásadně v porostu 

k zetlení. 

 Prořezávky - jehličnaté + listnaté výška 6 - 10 m – prořezávkou 6 – 10 m se rozumí již 

několikátý  výchovný zásah v porostu, upravuje se prostorová a druhová skladba. Provádí za 

účelem zvýšení přírůstu a zkvalitnění dřevní hmoty. Vyřezaná hmota je hroubí i nehroubí, převážná 

hmota je určena k zetlení, část je zužitkovatelná jako palivo. 

 Prořezávky - jehličnaté + listnaté nad výšku 10 m – je výchovný zásah v porostu, upravuje se 

prostorová a druhová skladba. Provádí za účelem zvýšení přírůstu a zkvalitnění dřevní hmoty. 

Vyřezaná hmota je hroubí i nehroubí, avšak není možné její průmyslové využití.  

 Prořezávky v nárostech – provádí se v porostech vzniklých z přirozeného zmlazení, kdy hustota 

jedinců na ha je vyšší oproti běžné výsadbě (i 100 tis ks/ha).  



 Výřez keřů a nežádoucích dřevin - provádí se zpravidla v odrostlejších kulturách, kde došlo 

k zaplevelení nežádoucí dřevinou, která zásadním způsobem ohrožuje existenci cílových dřevin. 

Může být prováděna motorovou pilou, mačetou, křovinořezem. Nesmí dojít k poškození cílových 

druhů dřevin. 

 Rozčleňování a zpřístupňování porostů – mladé lesní porosty je třeba zpřístupnit pro budou 

těžbu a přibližování linkami. 

 Ruční práce, práce JMP, práce traktorem, práce křovinořezem, práce koněm, práce zádovým 

postřikovačem – jde o práce, které nelze standardní způsobem ohodnotit, jako je: rizikové kácení, 

zprůjezdnění cest po kalamitách atd. 

 

 

2.3. OCHRANA A OBRANA PROTI ŠÍŘENÍ KALAMITNÍCH ŠKŮDCŮ 

 
 Lapače na kůrovce – instalace odchytového aparátu na místech určených OLH, umístění 

feromonového odparníku, návnady. 

 Lapáky - kladení – jde o pokácení zdravého stromu, jeho odvětvení, manipulaci a následné zakrytí 

ořezanými větvemi. Místo a druh dřeviny určuje OLH.  

 Asanace kůrovcového dříví – mechanická – provádí se na vytěženém dříví jeho odkorněním, 

štěpkováním a to buď v lokalitě ,,pařez“ nebo ,,OM“. Množství, lokalitu a termín určí OLH. 

 Asanace kůrovcového dříví – chemická - provádí se na vytěženém dříví jeho postřikem 

povoleným přípravkem a to buď v lokalitě ,,pařez“ nebo ,,OM“. Množství, lokalitu a termín určí 

OLH. 

 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury – provádí se na výsadbách jehličnatých sazenic (SM, 

BO, JD) schváleným insekticidním přípravkem, cílem je zabránit žíru klikoroha borového a 

odumření sazenice. 

 

 

2.4. ÚDRŽBA LESNÍ INFRASTRUKTURY 

Údržbou lesních cest se rozumí: 

 pravidelná kontrola stavu cest a vypracování návrhů na jejich opravu – plán oprav lesní 

infrastruktury bude vycházet z aktuálně platných porostních map LHC 

 do údržby lesních cest spadá i provedení vlastní opravy, rozsahu a způsobu opravy je konzultován 

a odsouhlasen předem s objednatelem 

 na pozemcích PUPFL je zakázáno používat veškeré druhy recyklátů a stavebních odpadů. Opravy 

je nutno provádět takovými druhy materiálů, které připouští příslušné oborové normy 

 

 

2.5. ČINNOST ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE 

Činnost odborného lesního hospodáře zabezpečuje zhotovitel za podmínek zákona č. 289/1995 Sb., zákon o 

lesích (lesní zákon).  Odborný lesní hospodář (dále jen OLH) odpovídá v plném rozsahu za odbornou úroveň 

hospodaření v lese podle citovaného zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Po odborné stránce 

určuje potřebný rozsah hospodářských opatření.  

OLH zajišťuje lesní hospodářskou evidenci:  

- Evidence vytěženého množství dříví v návaznosti na závazný ukazatel LHP ,,maximální celková výše 

těžeb“ (těžební doklady – číselníky, výtisky z harvestorů atd.),  

- Eviduje závazný ukazatel LHP ,,minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let 

věku“ (prořezávky do 40 let věku, probírky do 40 let) 

- provádí bilanci holin ke konci kalendářního roku,  

- eviduje množství vysázeného sadebního materiálu 

- monitoruje výskyt škodlivých činitelů v lese 

- provádí grafickou evidenci pěstebních zásahů 

Komunikuje s orgány státní správy lesů, v rámci NPR komunikuje s AOPK ČR.  



Průběžně seznamuje objednatele s hospodařením v lese a s mimořádnými událostmi (kalamity). Navrhuje 

technická a technologická opatření, která zajišťují trvale udržitelné hospodaření s lesy (návrhy na opravu lesní 

infrastruktury, protipovodňová opatření, v atd.) 

Podává podněty na žádosti o dotace, zpracovává žádosti o dotace.  

 

 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. PRODEJ VYTĚŽENÉHO DŘÍVÍ 

Prodej vytěženého dříví zabezpečuje zhotovitel. Tržby za prodané dříví jsou příjmem objednatele. Dodavatel je 

povinen vést přesnou evidenci vytěženého dříví a v každém kalendářním měsíci provést vyúčtování prodaného 

dříví, a to k 10. kalendářnímu dni následujícího měsíce. Úhrada za prodané dříví bude prováděna 

bezhotovostním stykem kupujícím na účet objednatele. Množství plánované těžby předkládá zhotovitel pro 

následující kalendářní rok do 31.10.. daného kalendářního roku. 

 

 

3.2. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele, tj. zejména materiál z demontovaného oplocení, prázdné obaly 

apod., likviduje dodavatel v souladu s platnými právními předpisy ihned po provedení příslušné činnosti.  

Veškerá manipulace s odpadem a náklady na jeho likvidaci jsou součástí ceny za služby. 

 

 

3.3. MATERIÁL PRO VÝSADBU, OCHRANU DŘEVIN A OPLOCENÍ 

V rámci pěstebních prací je zahrnuta i výsadba nových lesních porostů (zalesňování), ochrana lesních kultur 

proti škůdcům herbicidy, insekticidy apod.. i vybudování oplocení na ochranu mladé výsadby lesních stromků. 

Oplocení bude vybudováno s dřevěných kůlů, plot z drátěného pletiva, oka 100x100. V rámci oprav bude 

zhotovitel provádět opravu poškozených míst, upevnění uvolněných kůlů, doplnění pletiva v rozsahu 10% 

plochy opravovaného oplocení. 

 Předpokládaný objem výsadbového materiálu, postřiků a materiálů na opravy bude součástí ročního plánu 

spotřeby materiálu.  
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