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Příloha č. 5 
 

 

Podmínky pro provádění pěstební činnosti - 
všeobecná část 

___________________________________________________________________________ 
 
 

A.  Základní ustanovení 
 

 
I.  Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. 
II.  Nebudou-li Projektem pěstebních činností (dále jen „Projektem“) stanoveny jiné 

termíny pro provedení následujících činností jsou závazné termíny tyto:  
         
          Zalesnění prostokořennou sadbou: 

 
    a) jarní                                                                                                  do 31.5.2013  

 
Zalesňování: 
 
Zhotovitel je povinen dodržet v pěstebním projektu stanovené rozpětí lesních vegetačních 
stupňů a výškové třídy sazenic dle porostních skupin. Výsadba nižšího počtu sazenic na ha  a 
nedodržení parametrů řadové výsadby - (průměrná vzdálenost sazenic v řadách a průměrná 
vzdálenost sazenic v řadě) v průměru více jak 15%, bude důvodem nepřevzetí plochy. Změnu 
požadovaného sortimentu sadebního materiálu požadujeme dohodnout s dostatečným 
předstihem. 
 
Přejímka zalesnění: 
 
Před zahájením zalesňovacích prací zhotovitel předá objednateli kopii průvodního listu 
sadebního materiálu, který vystavil zhotoviteli pověřený pěstitel. 
 

 
B. Podrobné podmínky  – všeobecná část 

 
1) Použití chemických přípravků musí být v souladu s platným Seznamem povolených 

přípravků na ochranu lesa a návodem výrobce přípravků k jejich použití, pokud 
Projekt nestanoví jinak. 

 
2) Při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu se 

zákonem č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2004 Sb. O 
ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin. 

 
3) Veškeré nádoby, obaly, přepravky, zbytky chemikálií a ostatních materiálů musí být 

zhotovitelem z lesa odstraněny nejpozději při předání provedených činností.  
 



 2

4) Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části                 
přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

 
 

C. Podrobné podmínky zalesnění 
 
Veškeré pěstební činnosti musí být provedeny po celé projektované ploše porostu 
(holiny). 
 
 
I. Příprava půdy 
 
1) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve 

stanoveném sponu na projektované ploše. 
 
 
II. Obnova lesa ( zalesňování) 
 
1) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním 

stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle 
vyhlášky č.29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uložení sazenic a osiva a manipulace 
s nimi musí být rovněž v souladu s touto normou. 
 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu sazenic před výsadbou (manipulace a 
uložení) a během výsadby. 

 
3) Úhyn ze zalesňování nesmí překročit 15% vysázeného počtu jedinců na 

zalesňované ploše, přičemž se na této ploše nesmí vyskytovat mezery bez 
životaschopných sazenic ( nebo plošek s výsevem ) větší než 10 m 2. 

 
4) Činnosti musí být provedeny podle ON 482410. 

 
5) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze    

č. 6 zadávacích podmínek. 
 

 
III.  Úklid klestu 
 
1) Úklid klestu musí být proveden buď jeho spálením, štěpkováním, drcením nebo 

uložením do hromad či pruhů o maximální šířce nebo průměru základny 2 m, a to 
souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostu, případně 
štěpkováním nebo odvozem (výroba na OM) tak, aby plocha byla připravena 
k zalesnění. 

 
2) Úklid klestu pálením bude probíhat dle Zásad požární ochrany, které jsou Přílohou     

č. 7 zadávacích podmínek. 
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3) Pálení (štěpkování) hroubí nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu není 

dovoleno. 
 
4) Klest a zbytky dříví musí být neprodleně odstraněny z lesních cest, skládek, chodníků, 

příkopů a vodních toků. 
 
 
IV. Ostatní pěstební činnosti 
 
1) Výsek nežádoucích dřevin 

 
a) Nehroubí a hroubí ponechané v porostu (na holině) musí být zkráceno na sekce 

nejvýše 2 m dlouhé. 
 

2) Dočištění ploch po těžbě 
 

a) Dočištění plochy po těžbě se rozumí vyřezání nežádoucích křovin, případně 
podrostu a úklid nehroubí. Provádí se během těžby a úklidu klestu. 
 
 
 

 
V Železném Brodě dne: ……………. 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 
 


