
Pěstění lesů 
 

LS 2019 

Antonín Martiník 
martinik@mendelu.cz 
 
Ústav zakládání a pěstění lesů, LDF, 

Mendelu Brno 
 
tel. 545 134 128 
 

Optimalizace lesnického 
hospodaření v 

sesuvových oblastech 

Optimalizace lesnického hospodaření v 
sesuvových oblastech 

Antonín Martiník – ÚZPL LDF, Mendelu 



Obsah prezentace: 

1. Úvod – sesuvy a jejich výskyt v době GKZ 

2. Projekt: Optimalizace lesnického 

hospodaření na svazích ohrožených 

sesuvy a řícením hornin – metodika 

lesopěstebních postupů (GLSL ČR 

4/2015) 

3. Metody řešení projektu 

4. Výsledky projektu 

5. Doporučení (pěstování lesů v sesuvových 

oblasetch)   
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Michal Friedl, Petr Halas, Karel Kirchner, František Kuda, Jan 

Lacina, Antonín Martiník, Pavel Roštínský, Jaroslav Simon, 

Dušan Vavříček 
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Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a 

řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů (GLSL ČR 4/2015) 

Řešení: 

 r. 2015 – 2018 

LDF, Mendelu + Ústav 

geoniky AVČR 



Metody řešení projektu: 

1) Literární rešerše – sesuvy a řícení  

2) Monitoring starých sesuvů: georadar, 

půda, fytocenóza, struktura porostu 

3) Experimentální část – nedokončeno: 

vodní kapacita půdy   

4) Návrh – optimalizace hospodaření 
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Literární rešerše:  

Klimeš 2002; Šilhán 2011; Šácha 2009; Sýkora 1961; Lacina, Lacina Kirchner 2001; 

Hradecký 2008; Skatula 1953; Jeník 1957; Prudič 1971; Krejčí et al. 2008; Rybář et al. 

2009, Tkačík 2002…… 

Predispozice: 
klima; geologie a geomorfologie; reliéf, využití půdy 

Sesuvové deprese:  
stékání – sesouvání – ploužení – řícení   

Sesuvy:  
aktivní – bývalé – ohrožené lokality 

Sesuvy a vegetace:  
-Druhořadý vliv    

-Vznik mozaiky biotopů 

-Značná dynamika na sesuvu 

-Struktura lesních porostů: druh dřeviny – věk porostu 

Lesnické hospodaření:   
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Průzkum starých sesuvů  
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Průzkum starých sesuvů – struktura porostů 
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Doporučení: 

• Platnost doporučení - ohrožené oblasti  

 

 

 

 

 

 

• ČGS - 

https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

• Sesuvy – aktivní, minulé, potenciálně ohrožené  
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Doporučení: 

a) Druhořadý význam způsobu využívání a  

hospodaření 

b) V limitních situacích - vliv zásadní  

-Omezené možnosti volby dřevin (JS, KL, OL), 

respektování stanoviště 

-Zamezení vzniku holin – zhoršená fce desukční 

a odtokové poměry 

-Snížení zatížení porostem – dospělé rozsáhlé 

porosty = větší zátěž   

= bez-holosečné, nepasečné  formy hospodaření; 

les střední (nízký); kratší obmýtí  
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Doporučení – zpřístupnění porostu 



 

strana 17 

Děkuji za pozornost  


