Těžba dřeva Klecalském háji

V lese ve kterém bude plobíhat těžba vroce 2015 se hospodaří podle tzv' lesního
hospodáiského plánu' Lesní hospodářský plánje nástrojcm hospodařeni vlastníka ]esa nad 50
ha. který unožňuje hospodařit v souladu s přírodními podmínkami a současně 7ajjstjt
hospodářskou v}Ťovnanost a nepřetržitost. Zálazljni ustanoveními plánu jsou maximální
celková výšc těžcb a minimá1ní podíl nelioračnich a zpcvňujících clřevin pii obnově porostu.
Není tedy moŽné výěžit porosty jednoláZově' ale postupně v souladu s lesnín Zákonem, jak
je tomu ivklecanském háji. Lcsní polosty se smí těžit od 80-ti lct' velikost ho1ých sečí
v tonto piípadě nesmí piekročjt 1 ha a jcjich šíře dvo.jnásobek průměmé výšky těŽeného
porcstu' vznik1é seče (holiny) se clo dvou lct zalesňují ekologicky vhodnýrni dřevinami (dle
HS) a do sedmi let zajišt'Úí' Zajištěná kulturaje odrostlá buřeni i okusu zvěie (\'Závjslosti na
staÍovišti se ne.jčastěji uvádí výška od l do l.5 m), není vj'raznč poškozena. nevyžaduje
vylepšení nebo doplÍěnídalšívýsadbou a je složena z dřevin' které dáva.jí předpoklad
k dosažcnícilové druhové skladby polostu' Les postupnč oúustá až do sta\,u mýní Zla1osti'
kdy se porosty opět začnou rnýit (obnovovat)' Tento cyklus je dlouhoclobý a jc qpický i pro
K1ecanský háj. Zpracováoí lesních hospodářských plánů zadává vlastník lesa Mj isterstvem
životního prostiedí autorjzované osobč a schvaluje je krajský úřad' vše \isť Popsane
zajišťLljeekologickou stabilitu lesa a je v sou]adu s lesním zákonem č. 2f]9/] 995 Sb.
V průběhu roku se návště\''r,líci mohou v lese setkat i s tzv. nahodilou těžbou, při níž
většinou nevzniká holina' Jde o těžbu suchých, zlomených, vyvrácenýclr nebo hmyzími
škťrdcinapaderrýc1r stlomů- v€škcrou těžbu nelze vykonávat bcz vědomí a povolení
revírníka!

V Mělníce. dne 19' 8' 2014

Za LČR s. p., rcvír IGalupy
Ing. Jiří vaňha
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