
 

 

1 DEMONSTRAČNÍ OBJEKT:                                                                   
201701 SRUBY 

 
 
Motto: Nepasečné způsoby hospodaření v listnatých porostech Polabí. 

1.1 Identifikace demonstračního objektu 
 

Název, číslo DO: Sruby 201701 
Plocha DO: 70,65 ha  
Vlastník: Římskokatolická farnost – děkanství Choceň 
Správce: Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., Pardubická 1, 533 45 Opatovice 

nad Labem,  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Starý 
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Starý 
PLO: 17 – Polabí 
LHC: 514531 Polabí III 
Platnost LHP: Od 1.1.2018 do 31.12.2027 
JPRL: 223C-223K    
Katastrální území: 753165 – Sruby, okres Ústí nad Orlicí 
Datum založení DO: 16.6.2017 
Zdroj financování založení DO: Ministerstvo zemědělství ČR 
Zpracovatel dokumentace DO: PSB, Ing. Jiří Zahradníček 
Dohoda o zařazení DO do sítě DO PSB:  

 
 

 
 
Mapa porostní DONH Sruby (LHP s platností od 1.1.2018) 



 

 

1.2 Poslání demonstračního objektu 
 
Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Sruby je 
prezentovat možnosti přechodu k nepasečnému způsobu hospodaření v listnatých lesích 
pahorkatin Polabí ve správě Diecézních lesů.   

1.3 Charakteristika demonstračního objektu 
 
Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Sruby se nachází severně od obce Sruby 
na mírném lehce zvlněném svahu JZ expozice. Rozloha DONH je 70,65 ha. DONH 
zaujímá oddělení 223C - 223K (dle LHP s platností od 1.1.2018). DONH leží v přírodní 
lesní oblasti 17 – Polabí, ve 2. vegetačním stupni bukodubovém (nadmořská výška DONH 
je 290 - 350 m n.m.) na stanovištích kyselé, živné a oglejené ekologické řady se 
zastoupením souborů lesních typů (SLT) 3K – 10%, 2G – 10%, 2H – 15%, 2(3)S -10%, 2P 
-25%, 2O – 20%, 2Q – 5%, 2V – 5%.  
 
ID HS/TVL Soubor lesních typů Plocha (ha) Zastoupení 

(%) 
 25  (Živná stanoviště nižších poloh) 3K  10 
  2G  10 
  2H  15 
  2O  20 
  2P  25 
  2Q  5 
  2S(3S)  10 
  2V  5 
 

 
Mapa typologická DONH Sruby. 
 



 

 

 

1.4 Cíle hospodaření na lesním majetku 
Základním smyslem existence společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.  (DLHK) je 
správa lesů, které jsou v majetku jednotlivých církevních právnických osob (farnosti, 
kapitula, biskupství) na území královéhradecké diecéze. Od svého založení, tj. 27. 12. 
2013, obhospodařují DLHK lesy, které již byly zapsané na listech vlastnictví jednotlivých 
církevních subjektů. K nim postupně přibyly lesy vydané v rámci restitučního procesu a 
lesy získané nákupem. Jejich porostní plocha v současnosti činí přes 6600 ha. Právo 
obhospodařovat lesy vzniká DLHK na základě pachtovních smluv uzavřených 
s jednotlivými vlastníky. 
Z pohledu lesnického hospodaření jsou rozhodující u DLHK tato kritéria: 
– dodržování legislativních požadavků (především zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, 
zákona č. 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a dalších 
navazujících předpisů), 
– zabezpečení řádného stavu lesa umožňujícího trvalé plnění všech jeho funkcí, 
– vytvoření odpovídajícího trvalého finančního výnosu. 
Efektivní cestou ke splnění těchto požadavků je přírodě blízké hospodaření v lesích. Tímto 
se DLHK hlásí k celoevropskému hnutí lesníků Pro Silva a jejich myšlenky se snaží 
uplatňovat také na církevních majetcích. Podstatou je využívání tvořivých sil přírody pro 
dosahování hospodářských cílů vlastníka lesa. V praxi to znamená především přechod od 
plošných těžeb (holoseče) k jednotlivému výběru stromů, využívání přirozené obnovy a 
vytváření jemnější výstavby lesa. Obvykle to také vede ke zvyšování stability lesních 
porostů a v důsledku ke snížení rizika nevyrovnaného hospodaření. 
 
Cílem současného hospodaření na demonstračním objektu Sruby je přechod a 
dlouhodobé uplatňování nepasečného způsobu hospodaření.  
 

1.5 Zásady hospodaření v lesních porostech demonstračního objektu 

1.5.1 Základní principy 
- přechod od plošných těžeb k individuálnímu výběru zušlechťovacímu a zralostnímu, 

v případě listnatých dřevin (především dubu) stanovení cílové tloušťky, 
- zvolenými postupy těžby maximálně preferovat přirozenou obnovu, zejména listnatých 

dřevin, využít i vtroušené jedince 
- v případě umělé obnovy zaměření na vnášení stanovištně původních dřevin – obnova ve 

skupinách, využití ředin i v mladších porostech, zejména v borových, 
- cílové hospodaření bude zaměřeno především na dub (zimní), ověřována bude minimální 

velikost obnovních prvků, 
- hospodaření bude směřovat k zachování nebo zjemnění porostní struktury a vytváření 

vhodné textury – plošnému rozložení a střídání růstově i vývojově rozdílných stadií 
lesa. 
  



 

 

Seznam použitých zkratek 
 
b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry) 
DBH – výčetní tloušťka stromu 
DONH – demonstrační objekt nepasečného hospodaření 
DP – demonstrační plocha 
G – výčetní kruhová základna stromů 
GIS – geografický informační systém  
HÚL – hospodářská úprava lesů 
HK – hospodářská kniha  
CBP – celkový běžný přírůst 
CHS - cílový hospodářský soubor 
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa 
KN – katastr nemovitostí 
K.ú. – katastrální území 
LHC – lesní hospodářský celek 
LHE – lesní hospodářská evidence 
LHO – lesní hospodářská osnova 
LHP – lesní hospodářský plán 
LS – lesní správa 
LT  – lesní typ 
LÚ – lesnický úsek 
LV – list vlastnictví 
LVS – lesní vegetační stupeň 
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny 
N – počet 
NP – národní park 
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa) 
OLH – odborný lesní hospodář 
PK – pozemkový katastr 
PLO – přírodní lesní oblast 
PSK – porostní skupina 
BSB - Pro Silva Bohemica 
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa  
RSH – rámcová směrnice hospodaření 
s.k. – s kůrou 
SLT – soubor lesních typů  
TO – těžba obnovní 
TP – typ porostu  
TV – těžba výchovná 
TVL – typ vývoje lesa  
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji  
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
ÚTP – území s trvalou péčí  
V – objem (objem stromu v m3) 

 
 
 
 
 
 
 








































