Příloha č. 1 - Specifikace pěstebních činností v kategorii Pěstební činnosti
Název činnosti

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ

Úklid a pálení klestu - ručně

ANO

m

3

Úklid klestu (bez pálení) - ručně

ANO

m

3

NE

hod

ANO

ha

Drcení klestu - ostatní práce

NE

hod

Dočišťování ploch po těžbě

ANO

ha

NE

hod

Příprava půdy pro přirozené zmlazení - ručně v ploškách

ANO

1000 ks

Příprava půdy pro přirozené zmlazení - ručně v pruzích

ANO

ha

NE

hod

Příprava půdy pro zalesnění síjí - ručně v ploškách

ANO

1000 ks

Příprava půdy pro zalesnění síjí - ručně v pruzích

ANO

ha

NE

hod

Příprava půdy pro zalesnění podsíjí - ručně v ploškách

ANO

1000 ks

Příprava půdy pro zalesnění podsíjí - ručně v pruzích

ANO

ha

NE

hod

ANO

ha

NE

hod

ANO

ha

NE

hod

ANO

ha

Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce
Drcení klestu

Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce

Příprava půdy pro přirozené zmlazení - ostatní práce

Příprava půdy pro zalesnění síjí - ostatní práce

Příprava půdy pro zalesnění podsíjí - ostatní práce
První síje
První síje - ostatní práce
Opakovaná síje
Opakovaná síje - ostatní práce
První podsíje

Název činnosti

První podsíje - ostatní práce

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ
NE

hod

ANO

ha

NE

hod

První sadba - ruční - jamková

ANO

1000 ks

První sadba - ruční- štěrbinová (sazeč)

ANO

1000 ks

První sadba - ruční - kopečková

ANO

1000 ks

První sadba - ruční - krytokořenná sadba

ANO

1000 ks

NE

hod

Doplnění kultur - ruční - jamková

ANO

1000 ks

Doplnění kultur - ruční- štěrbinová (sazeč)

ANO

1000 ks

Doplnění kultur - ruční - krytokořenná sadba

ANO

1000 ks

NE

hod

Opakovaná sadba - ruční - jamková

ANO

1000 ks

Opakovaná sadba - ruční - štěrbinová (sazeč)

ANO

1000 ks

Opakovaná sadba - ruční - kopečková

ANO

1000 ks

Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba

ANO

1000 ks

NE

hod

První podsadba - ruční - jamková

ANO

1000 ks

První podsadba - ruční - štěrbinová (sazeč)

ANO

1000 ks

První podsadba - ruční - kopečková

ANO

1000 ks

První podsadba - ruční - krytokořenná sadba

ANO

1000 ks

NE

hod

Opakovaná podsíje
Opakovaná podsíje - ostatní práce

První sadba - ruční - ostatní práce

Doplnění kultur - ruční - ostatní práce

Opakovaná sadba - ruční - ostatní práce

První podsadba - ruční - ostatní práce
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Název činnosti

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ

Opakovaná podsadba - ruční - jamková

ANO

1000 ks

Opakovaná podsadba - ruční - štěrbinová (sazeč)

ANO

1000 ks

Opakovaná podsadba - ruční - kopečková

ANO

1000 ks

Opakovaná podsadba - ruční - krytokořenná sadba

ANO

1000 ks

Opakovaná podsadba - ruční - ostatní práce

NE

hod

Oplocenky z nového materiálu - drátěné

NE

km

Oplocenky z nového materiálu - drátěné - ostatní práce

NE

hod

Oplocenky z použitého materiálu - drátěné

NE

km

Oplocenky z použitého materiálu - drátěné - ostatní práce

NE

hod

Nátěry kultur repelenty proti zvěři-letní

ANO

1000 ks

Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní

ANO

1000 ks

Postřiky kultur repelenty proti zvěři-letní

ANO

1000 ks

Postřiky kultur repelenty proti zvěři-zimní

ANO

1000 ks

Ochrana náletů repelenty proti zvěři-letní

ANO

1000 ks

Ochrana náletů repelenty proti zvěři-zimní

ANO

1000 ks

NE

hod

Individuální ochrana - pletivem

ANO

1000 ks

Individuální ochrana - plůtky

ANO

1000 ks

Individuální ochrana - plasty

ANO

1000 ks

Individuální ochrana - rozsochy

ANO

1000 ks

NE

hod

ANO

ha

Ochrana MLP proti zvěři repelenty - ostatní práce

Individuální ochrana - ostatní práce
Ožínání - ručně - v pruzích
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Název činnosti

Ožínání - ručně - celoplošně

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ
ANO

ha

NE

hod

Ožínání - mechanizovaně - v ploškách

ANO

1000 ks

Ožínání - mechanizovaně - v pruzích

ANO

ha

Ožínání - mechanizovaně - celoplošně

ANO

ha

Ožínání mechanizovaně - ostatní práce

NE

hod

ANO

1000 ks

NE

hod

Chemická ochrana proti buřeni - v pruzích

ANO

ha

Chemická ochrana proti buřeni - celoplošně

ANO

ha

NE

hod

Odstranění škodících dřevin - ručně

ANO

ha

Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně

ANO

ha

NE

hod

Prostřihávky - ručně

ANO

ha

Prostřihávky - mechanizovaně

ANO

ha

NE

hod

Prořezávky - ručně

ANO

ha

Prořezávky - mechanizovaně

ANO

ha

NE

hod

ANO

ha

NE

hod

Ožínání - ručně - ostatní práce

Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
Klikoroh borový - ostatní práce

Chemická ochrana proti buřeni - ostatní práce

Odstranění škodících dřevin - ostatní práce

Prostřihávky - ostatní práce

Prořezávky - ostatní práce
Zpřístupnění porostu řezem - čistka
Zpřístupnění porostu řezem - čistka - ostatní práce
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Název činnosti

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ

Rozčleňování lesních porostů – ručně, MP

ANO

ha

Rozčleňování lesních porostů – mechanizovaně – lesní frézou

ANO

ha

Vyvětvování předcházející ochraně

ANO

1000 ks

Vyvětvování předcházející ochraně - ostatní práce

NE

hod

Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelenty

ANO

1000 ks

NE

hod

Ochrana lesa proti zvěři ovazováním klestem

ANO

1000 ks

Ochrana lesa proti zvěři ovazováním pletivem

ANO

1000 ks

Ochrana lesa proti zvěři ovazováním plastem

ANO

1000 ks

Ochrana lesa proti zvěři ovazováním jiným materiálem

ANO

1000 ks

Odstranění ovazu a jeho likvidace

ANO

1000 ks

Ovazování - ostatní práce

NE

hod

Lapače na kůrovce - instalace

NE

ks

Lapače na kůrovce - ostatní práce

NE

hod

Kladení lapáků - SM

NE

ks

Kladení lapáků - BO

NE

ks

Kladení lapáků - ostatní dřeviny

NE

ks

Asanace lapáků - SM - odkorněním

NE

m

3

Asanace lapáků - SM - chemicky

NE

m

3

Asanace lapáků - BO - odkorněním

NE

m

3

Asanace lapáků - BO - chemicky

NE

m

3

Asanace lapáků - ostatní dřeviny - odkorněním

NE

m

3

Ochrana kmenů repelenty - ostatní práce
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Název činnosti

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ
3

Asanace lapáků - ostatní dřeviny - chemicky

NE

m

Lapáky - ostatní práce

NE

hod

Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - ostatní dřeviny - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - ostatní dřeviny - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcového dříví - ostatní práce

NE

hod

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní dřeviny - mechanická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní dřeviny - chemická

NE

m

3

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní práce

NE

hod

Asanace těžebního odpadu

NE

m

3

Asanace skládek

NE

m

2

Asanace těžebního odpadu nebo skládek - ostatní práce

NE

hod

Hnojení lesních kultur - k sazenicím

ANO

1000 ks

Hnojení lesních kultur - ostatní práce

NE

hod

ANO

1000 ks

Vyvětvování lesních porostů - ořez
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Název činnosti

Ořez - ostatní práce

Plocha Cenotvorná
(ha)
MJ
NE

hod

ANO

1000 ks

NE

hod

ANO

ha

Rekonstrukce porostů - ostatní práce

NE

hod

Údržba a opravy oplocenek

NE

hod

Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné

NE

km

Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné - ostatní práce

NE

hod

Vyvětvování lesních porostů - oklest
Oklest - ostatní práce
Rekonstrukce porostů - celoplošná likvidace odumřelých dřevin

1. Specifikace pěstebních činností pro zpracování nabídkové ceny
Úklid a pálení klestu - ručně
Obsah činnosti:
Činnost spočívá v ručním sbírání, snášení a pálení těžebních zbytků po provedené těžbě dle podle
pokynů zadavatele, případně krácení silných vršků a silných větví (konkrétní parametry hromad a
jejich umístění budou vždy uvedeny v zadávacím listu), úpravě ploch pro pálení, izolování hromad
pruhem vyhrabaným na minerální půdu, vlastní pálení, shrnování zbytků, stálý dohled, uhašení ohně
před opuštěním stanoviště Množství klestu pro stanovení objemu práce se zjišťuje z množství těžby v
dané JPRL). Práce budou provedena za dodržení pravidel BOZP a technologie stanovené
zadavatelem. Dodavatel zajišťuje dodržení požárně bezpečnostních předpisů a eliminaci všech rizik.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti:
Plocha bez přítomnosti klestu a nehroubí připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa v
souladu se specifikací zadavatele.
Úklid klestu ručně, bez pálení
Obsah činnosti:
Činnost spočívá v ručním sbírání a snášení těžebních zbytků po provedené těžbě do hromad či valů
podle pokynů zadavatele, případně krácení silných vršků a silných větví (konkrétní parametry valů,
hromad a jejich umístění budou vždy uvedeny v zadávacím listu). Množství klestu pro stanovení
objemu práce se zjišťuje z množství těžby v dané JPRL). Šířka valů či hromad bude maximálně 2 m.
Vzdálenost valů či hromad bude minimálně 10 m. Valy budou orientovány souběžně se stávajícími,
případně uvažovanými vyklizovacími linkami (dle pokynů lesníka). Uložené těžební zbytky nesmí
znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být klestem obrovnány. Práce budou
provedena za dodržení pravidel BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní
pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti:
Plocha bez přítomnosti klestu a nehroubí připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa v
souladu se specifikací zadavatele.
Úklid klestu – ostatní práce
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Drcení klestu
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s drcením klestu a těžebních zbytků volně ložených nebo
snesených do hromad/valů na plochách určených k zalesnění nebo přirozené obnově, přípravu a
údržbu mechanizačních prostředků. Činnost je provedena mechanizovaně, neseným štěpkovačem či
drtičem. Drcením klestu se rozumí seštěpkování klestu štěpkovačem či drtičem po provedené těžbě a
jeho rovnoměrné rozprostření po ploše. Štěpkovač či drtič je nesen na zařízení, které je schopno
pohybu po lesním porostu. Zařízení musí být schopno štěpkovat či drtit hmotu na co nejmenší frakce
(do 5 cm). Drcení musí být provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených částí
porostu či nepodrcených zbytků se nepřipouští. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně)
budou dodavatelem těžební zbytky vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být
provedeno až k povrchu půdy. Při drcení musí být dodrženy předpisy BOZP. Provedení prací bude
bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje
na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky rozdrcenými
rovnoměrně po předmětné ploše v souladu se specifikací zadavatele.
Drcení klestu – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.
Například
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Dočišťování ploch po těžbě
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s dočišťováním ploch po ručním nebo mechanizovaném
úklidu klestu a těžebních zbytků, přípravu nářadí, vyřezávání, zkracování, snášení a likvidaci klestu při
zajištění pravidel požární ochrany. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená
zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné
pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Plocha bez přítomnosti klestu a nehroubí připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa v
souladu se specifikací zadavatele.
Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce
Obsah činnosti

Stránka 8 z 38

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Příprava půdy pro přirozené zmlazení – ručně v ploškách
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, vyhledání místa pro plošku, vykopání plošky a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa s ploškami o velikosti a sponu v souladu se specifikací
zadavatele.
Příprava půdy pro přirozené zmlazení – ručně v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, určení směru pruhu, vykopání pruhu a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa s pruhy o šířce a vzdálenosti v souladu se specifikací
zadavatele.
Příprava půdy pro přirozené zmlazení – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Příprava půdy pro zalesňování síjí – ručně v ploškách
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, vyhledání místa pro plošku, vykopání plošky a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro zalesňování síjí s ploškami o velikosti a sponu v souladu se specifikací zadavatele.
Příprava půdy pro zalesňování síjí – ručně v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, vytyčení pruhu, vykopání pruhu a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro zalesňování síjí s pruhy o šířce a vzdálenosti v souladu se specifikací zadavatele.
Příprava půdy pro zalesňování síjí – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
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manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Příprava půdy pro zalesňování podsíjí – ručně v ploškách
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, vyhledání místa pro plošku, vykopání plošky a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro zalesňování podsíjí s ploškami o velikosti a sponu v souladu se specifikací
zadavatele.
Příprava půdy pro zalesňování podsíjí – ručně v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje přípravu nářadí, vytyčení pruhu, vykopání pruhu a zpracování půdy.
Výsledek činnosti
Příprava půdy pro zalesňování podsíjí s pruhy o šířce a vzdálenosti v souladu se specifikací
zadavatele.
Příprava půdy pro zalesňování podsíjí – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
První síje
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním síjí na
lesních pozemcích nebo pozemcích určených k zalesnění s použitím semen lesních dřevin – dopravu
semenného materiálu na místo plnění, vytyčení sponu, vytvoření štěrbin nebo jamek, odhrnutí zeminy,
uložení semen, odstranění zjevně poškozených semen, zahrnutí štěrbin nebo jamek, přitlačení
povrchu půdy, údržbu nářadí.
Výsledek činnosti
Zasetá plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k
plnění funkcí lesa.

První síje – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
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odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

živelnými

Opakovaná síje
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením lesního porostu zalesňováním síjí na lesních
pozemcích nebo pozemcích určených k zalesnění s použitím semen lesních dřevin – dopravu
semenného materiálu na místo plnění, nalezení míst po uhynulých semenech nebo sazenicích,
vytvoření štěrbin nebo jamek, odhrnutí zeminy, uložení semen, odstranění zjevně poškozených
semen, zahrnutí štěrbin nebo jamek, přitlačení povrchu půdy, údržbu nářadí.
Výsledek činnosti
Zasetá plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k
plnění funkcí lesa.
Opakovaná síje – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
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První podsíje
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa podsíjí pod clonou obnovovaného
porostu na lesních pozemcích s použitím semen lesních dřevin – dopravu semenného materiálu na
místo plnění, vytyčení sponu, vytvoření štěrbin nebo jamek, odhrnutí zeminy, uložení semen,
odstranění zjevně poškozených semen, zahrnutí štěrbin nebo jamek, přitlačení povrchu půdy, údržbu
nářadí.
Výsledek činnosti
Zasetá plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k
plnění funkcí lesa.
První podsíje – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Opakovaná podsíje
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa podsíjí pod clonou obnovovaného
porostu na lesních pozemcích s použitím semen lesních dřevin – dopravu semenného materiálu na
místo plnění, nalezení míst po uhynulých semenech nebo sazenicích, vytvoření štěrbin nebo jamek,
odhrnutí zeminy, uložení semen, odstranění zjevně poškozených semen, zahrnutí štěrbin nebo jamek,
přitlačení povrchu půdy, údržbu nářadí.
Výsledek činnosti
Zasetá plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k
plnění funkcí lesa.
Opakovaná podsíje – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
První sadba – ruční – jamková
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, napínání
vodících šnůr, založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby,
odstranění drnu v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), prokopání jamky, rozhrnutí
hlíny popř. vytvoření kopečku s rozměry podle druhu sadby, vsazení sazenice a rozložení kořenového
systému, jejich prosypání a zahrnutí hlínou, upevnění sazenic a úpravu povrchu jamek. Práce budou
provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní
pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První sadba – ruční – štěrbinová (sazeč)
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, napínání
vodících šnůr, založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby,
odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vytvoření
štěrbin, vsazení sazenic, utažení štěrbin - přitlačení hlíny ke kořenovému systému a upevnění
sazenice a úpravu povrchu plošky. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie
stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První sadba – ruční – kopečková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, napínání
vodících šnůr, založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby,
odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), navrstvení
kopečku, vytvoření jamek, vsazení sazenic, rozložení kořínků a jejich zasypání zeminou, upevnění
sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu kopečku. Práce budou provedené za dodržení předpisů
BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První sadba – ruční – krytokořenná sadba
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, napínání
vodících šnůr, založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby,
odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vykopání
jamek nebo vytvoření štěrbin, vyjmutí sazenic z obalů, vsazení sazenic a jejich zasypání zeminou,
upevnění sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu jamek nebo štěrbin. Práce budou provedené za
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dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a
pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První sadba - ruční – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Doplnění kultur – ruční – jamková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, založení
sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, vyhledání mezer a
uhynulých jedinců v kultuře jako míst pro výsadbu, odstranění drnu v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm
(případně 50x50 cm), prokopání jamky, rozhrnutí hlíny popř. vytvoření kopečku s rozměry podle druhu
sadby, vsazení sazenice a rozložení kořenového systému, jejich prosypání a zahrnutí hlínou,
upevnění sazenic a úpravu povrchu jamek. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a
technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Doplnění kultur – ruční – štěrbinová (sazeč)
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, založení
sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, vyhledání mezer či
uhynulých jedinců jako místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35
cm (případně 50x50 cm), vytvoření štěrbin, vsazení sazenic, utažení štěrbin - přitlačení hlíny ke
kořenovému systému a upevnění sazenice a úpravu povrchu plošky. Práce budou provedené za
dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a
pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Doplnění kultur – ruční – kopečková
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, založení
sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, vyhledání mezer či
uhynulých jedinců jako místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35
cm (případně 50x50 cm), navrstvení kopečku, vytvoření jamek, vsazení sazenic, rozložení kořínků a
jejich zasypání zeminou, upevnění sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu kopečku. Práce budou
provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní
pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Doplnění kultur – ruční – krytokořenná sadba
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené se založením nového lesního porostu zalesňováním sadbou
na lesních pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí,
vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, vyhledání mezer či uhynulých
jedinců jako místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm
(případně 50x50 cm), vykopání jamek nebo vytvoření štěrbin, vyjmutí sazenic z obalů, vsazení
sazenic a jejich zasypání zeminou, upevnění sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu jamek nebo
štěrbin. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Doplnění kultur - ruční – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Opakovaná sadba – ruční – jamková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající lesní kultury sadbou na lesních
pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, dovoz nebo
donášku sazenic, založení sazenic, nalezení míst k výsadbě po uhynulých semenech nebo
sazenicích, odstranění drnu v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), prokopání
jamky, rozhrnutí hlíny popř. vytvoření kopečku s rozměry podle druhu sadby, vsazení sazenice a
rozložení kořenového systému, jejich prosypání a zahrnutí hlínou, upevnění sazenic a úpravu povrchu
jamek. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
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materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná sadba – ruční – štěrbinová (sazeč)
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající lesní kultury sadbou na lesních
pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, dovoz nebo
donášku sazenic, založení sazenic, nalezení míst k výsadbě po uhynulých semenech nebo
sazenicích, odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm),
vytvoření štěrbin, vsazení sazenic, utažení štěrbin - přitlačení hlíny ke kořenovému systému a
upevnění sazenice a úpravu povrchu plošky. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a
technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná sadba – ruční – kopečková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající lesní kultury sadbou na lesních
pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, dovoz nebo
donášku sazenic, založení sazenic, nalezení míst k výsadbě po uhynulých semenech nebo
sazenicích, odstranění drnu nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm),
navrstvení kopečku, vytvoření jamek, vsazení sazenic, rozložení kořínků a jejich zasypání zeminou,
upevnění sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu kopečku. Práce budou provedené za dodržení
předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí
si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná sadba – ruční – krytokořenná sadba
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající lesní kultury sadbou na lesních
pozemcích nebo na pozemcích určených k zalesnění – přípravu a údržbu nářadí, dovoz nebo
donášku sazenic, nalezení míst k výsadbě po uhynulých semenech nebo sazenicích, odstranění drnu
nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vykopání jamek nebo
vytvoření štěrbin, vyjmutí sazenic z obalů, vsazení sazenic a jejich zasypání zeminou, upevnění
sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu jamek nebo štěrbin. Práce budou provedené za dodržení
předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí
si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná sadba - ruční – ostatní práce
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
První podsadba – ruční – jamková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa pod clonou obnovovaného porostu
prováděnou podsadbou na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr,
založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění
drnu v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), prokopání jamky, rozhrnutí hlíny popř.
vytvoření kopečku s rozměry podle druhu sadby, vsazení sazenice a rozložení kořenového systému,
jejich prosypání a zahrnutí hlínou, upevnění sazenic a úpravu povrchu jamek. Práce budou provedené
za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a
pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První podsadba – ruční – štěrbinová (sazeč)
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa pod clonou obnovovaného porostu
prováděnou podsadbou na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr,
založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu
nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vytvoření štěrbin, vsazení
sazenic, utažení štěrbin - přitlačení hlíny ke kořenovému systému a upevnění sazenice a úpravu
povrchu plošky. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené
zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady
sám
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Stránka 17 z 38

První podsadba – ruční – kopečková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa pod clonou obnovovaného porostu
prováděnou podsadbou na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr,
založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu
nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), navrstvení kopečku,
vytvoření jamek, vsazení sazenic, rozložení kořínků a jejich zasypání zeminou, upevnění sazenic,
zahrnutí sazenic a úpravu povrchu kopečku. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a
technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První podsadba – ruční – krytokořenná sadba
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s umělou obnovou lesa pod clonou obnovovaného porostu
prováděnou podsadbou na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr,
založení sazenic, vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu
nebo hrabanky v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vykopání jamek nebo
vytvoření štěrbin, vyjmutí sazenic z obalů, vsazení sazenic a jejich zasypání zeminou, upevnění
sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu povrchu jamek nebo štěrbin. Práce budou provedené za dodržení
předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí
si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
První podsadba - ruční – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Opakovaná podsadba – ruční – jamková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající podsadby pod clonnou mateřského
porostu na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, dovoz nebo donášku sazenic, založení
sazenic, nalezení míst po uhynulých semenech nebo sazenicích, vyzvedávání a donášku sazenic z
místa založení do místa výsadby, odstranění drnu v plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50
cm), prokopání jamky, rozhrnutí hlíny popř. vytvoření kopečku s rozměry podle druhu sadby, vsazení
sazenice a rozložení kořenového systému, jejich prosypání a zahrnutí hlínou, upevnění sazenic a
úpravu povrchu jamek. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené
zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady
sám.
Výsledek činnosti
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Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná podsadba – ruční – štěrbinová (sazeč)
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající podsadby pod clonnou mateřského
porostu na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr, založení sazenic,
vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v
plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vytvoření štěrbin, vsazení sazenic, utažení
štěrbin - přitlačení hlíny ke kořenovému systému a upevnění sazenice a úpravu povrchu plošky. Práce
budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné
pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná podsadba – ruční – kopečková
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající podsadby pod clonnou mateřského
porostu na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr, založení sazenic,
vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v
plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), navrstvení kopečku, vytvoření jamek, vsazení
sazenic, rozložení kořínků a jejich zasypání zeminou, upevnění sazenic, zahrnutí sazenic a úpravu
povrchu kopečku. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené
zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady
sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná podsadba – ruční – krytokořenná sadba
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s vylepšením stávající podsadby pod clonnou mateřského
porostu na lesních pozemcích – přípravu a údržbu nářadí, napínání vodících šnůr, založení sazenic,
vyzvedávání a donášku sazenic z místa založení do místa výsadby, odstranění drnu nebo hrabanky v
plošce 25x25 cm nebo 35x35 cm (případně 50x50 cm), vykopání jamek nebo vytvoření štěrbin,
vyjmutí sazenic z obalů, vsazení sazenic a jejich zasypání zeminou, upevnění sazenic, zahrnutí
sazenic a úpravu povrchu jamek nebo štěrbin. Práce budou provedené za dodržení předpisů BOZP a
technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Zalesněná plocha v souladu se specifikací zadavatele a §2 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Opakovaná podsadba - ruční – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
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neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Výstavba oplocenek z nového materiálu – drátěné včetně materiálu
Obsah činnosti:
Činnost spočívá v rozměření trasy oplocenky, roznesení kůlů, pletiva a výstavbě oplocenky. Kůly se
umisťují do hloubky min. 60 cm s rozestupem 3-4 m. V případě použití SM tyčoviny bude zapuštěná
část kůlu impregnována nátěrem s fungicidním účinkem. Každý třetí kůl bude zavětrován, vzpěry
budou umístěny z vnitřní strany, ve výšce 2/3, pod úhlem 45°(na usazené kůly se pěti skobami upevní
a vypne drátěné pletivo). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva bude připevněn napínací drát
(alternativně dřevěné ráhno), ke kterému bude pletivo ve dvou místech přivázáno drátem. Podél
dolního okraje pletiva bude natažen napínací drát (alternativně se může použít ráhno). Dolní okraj
pletiva bude uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (alternativně může být použito ráhno
připevněné ke kůlům a ke kterému se připevní pletivo min ve třech místech pole). V oplocence se
zhotoví ve dvou protilehlých rozích přelezy. Materiál (kůly, pletivo, dráty, hřebíky, kramle, impregnační
prostředek atd.), ochranné pomůcky a nářadí si dodavatel zajišťuje sám na své náklady. Při výrobě
kůlů se počítá se součinností zadavatele, umožněním výroby či prodejem surových kmenů.
Parametry jednotlivých konstrukčních prvků:
 Kůly: Tyčovina MD nebo DB (výjimečně lze při nedostatku MD a DB použít SM s impregnací),
střední průměr min 9 cm, délka 260 cm
 Vzpěry: Tyčovina, střední průměr min 7 cm, délka cca 190 cm
 Kolíky: Kolík bude min 40 cm dlouhý, do poloviny délky podélně nařízlý. V zářezu bude
zachyceno pletivo a kolík bude zářezem zatlučen do země.
 Ráhno: Tyčovina, střední průměr 5-10 cm, délka 4 m
 Pletivo: Pletivo: Pletivo lesnické, uzlové, výška min 180 cm, se zmenšujícím oky směrem dolů,
tloušťka vodorovných drátů min. 2,5mm, tloušťka svislých drátů min. 2 mm, počet svislých
drátů min. 15, vzdálenost vodorovných drátů (od spodu) - musí být zastoupeno min. 3x5 cm a
3x10 cm, max. velikost oka 20 cm. Příklad celkové skladby: 3x5 cm, 4x10 cm, 3x15 cm, 4x20
cm.

Výsledek činnosti
Kompletní oplocení předmětné plochy v liniích a parametrech v souladu se specifikací zadavatele.
Výstavba oplocenek z použitého materiálu - drátěné
Obsah činnosti:
Činnost spočívá v rozměření trasy oplocenky, roznesení kůlů, pletiva a výstavbě oplocenky. Kůly se
umisťují do hloubky min. 60 cm s rozestupem 3-4 m. V případě použití SM tyčoviny bude zapuštěná
část kůlu impregnována nátěrem s fungicidním účinkem. Každý třetí kůl bude zavětrován, vzpěry
budou umístěny z vnitřní strany, ve výšce 2/3, pod úhlem 45°(na usazené kůly se pěti skobami upevní
a vypne drátěné pletivo). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva bude připevněn napínací drát
(alternativně dřevěné ráhno), ke kterému bude pletivo ve dvou místech přivázáno drátem. Podél
dolního okraje pletiva bude natažen napínací drát (alternativně se může použít ráhno). Dolní okraj
pletiva bude uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (alternativně může být použito ráhno
připevněné ke kůlům a ke kterému se připevní pletivo min ve třech místech pole). V oplocence se
zhotoví ve dvou protilehlých rozích přelezy. Materiál - pletivo dodá zadavatel. Ostatní materiál (kůly,
pletivo, dráty, hřebíky, kramle, impregnační prostředek atd.), ochranné pomůcky a nářadí si dodavatel
zajišťuje sám na své náklady. Při výrobě kůlů se počítá se součinností zadavatele, umožněním výroby
či prodejem surových kmenů.
Parametry jednotlivých konstrukčních prvků:
 Kůly: Tyčovina MD nebo DB (výjimečně lze při nedostatku MD a DB použít SM s impregnací),
střední průměr min 9 cm, délka 260 cm
 Vzpěry: Tyčovina, střední průměr min 7 cm, délka cca 190 cm
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Kolíky: Kolík bude min 40 cm dlouhý, do poloviny délky podélně nařízlý. V zářezu bude
zachyceno pletivo a kolík bude zářezem zatlučen do země.
Ráhno: Tyčovina, střední průměr 5-10 cm, délka 4 m
Pletivo: Pletivo lesnické, uzlové, výška min 180 cm, se zmenšujícím oky směrem dolů,
tloušťka vodorovných drátů min. 2,5mm, tloušťka svislých drátů min. 2 mm, počet svislých
drátů min. 15, vzdálenost vodorovných drátů (od spodu) - musí být zastoupeno min 3x5 cm a
3x10 cm, max. velikost oka 20 cm. Příklad celkové skladby: 3x5 cm, 4x10 cm, 3x15 cm, 4x20
cm.

Výsledek činnosti
Kompletní oplocení předmětné plochy v liniích a parametrech v souladu se specifikací zadavatele.
Nátěry kultur repelenty proti zvěři – letní, zimní
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s nátěry kultur repelentním přípravkem určeným k
ochraně sazenic a semenáčků proti letnímu či zimnímu okusu zvěří – přípravu nářadí a materiálu
(ředění, míchání, rozehřátí, apod.), donášku repelentu, jeho aplikaci a běžnou údržbu. Repelentní
přípravek, nářadí a ochranné pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje sám. Při aplikaci nátěrem se
ošetřuje terminál a první přeslen jehličnatých dřevin, u listnatých dřevin terminální výhon v délce min.
25 cm (kratší v případě méně vzrostlých sazenic a semenáčků). Dodavatel je povinen použít přípravek
v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním listem, návodem k použití a certifikacemi PEFC a FSC
drženými zadavatelem. Dodavatel garantuje účinnost přípravku 5 měsíců a bezeškodné účinky na
ošetřované sazenice. Po provedení činnosti dodavatel zajistí úklid prázdných obalů z ošetřované
plochy.
Výsledek činnosti
Provedení nátěru kultur proti zvěři repelenty v souladu se specifikací zadavatele.
Postřiky kultur repelenty proti zvěři – letní, zimní
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s postřiky kultur repelentním přípravkem určeným k
ochraně sazenic a semenáčků proti letnímu či zimnímu okusu zvěří – přípravu nářadí a materiálu
(ředění, míchání, rozehřátí, apod.), donášku repelentu, jeho aplikaci a běžnou údržbu. Repelentní
přípravek, nářadí a ochranné pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje sám. Při aplikaci postřikem se
ošetřuje terminál a první přeslen jehličnatých dřevin, u listnatých dřevin terminální výhon v délce min.
25 cm (kratší v případě méně vzrostlých sazenic a semenáčků). Dodavatel je povinen použít přípravek
v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním listem, návodem k použití a certifikacemi PEFC a FSC
drženými zadavatelem. Dodavatel garantuje účinnost přípravku 5 měsíců a bezeškodné účinky na
ošetřované sazenice. Po provedení činnosti dodavatel zajistí úklid prázdných obalů z ošetřované
plochy.
Výsledek činnosti
Provedení postřiku kultur proti zvěři repelenty v souladu se specifikací zadavatele.
Ochrana náletů repelenty proti zvěři – letní, zimní
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ošetřením náletů repelentním přípravkem určeným k
ochraně sazenic a semenáčků proti letnímu či zimnímu okusu zvěří – přípravu nářadí a materiálu
(ředění, míchání, rozehřátí, apod.), donášku repelentu, jeho aplikaci a běžnou údržbu. Repelentní
přípravek, nářadí a ochranné pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje sám. Při aplikaci nátěrem se
ošetřuje terminál a první přeslen jehličnatých dřevin, u listnatých dřevin terminální výhon v délce min.
25 cm (kratší v případě méně vzrostlých sazenic a semenáčků). Dodavatel je povinen použít přípravek
v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním listem, návodem k použití a certifikacemi PEFC a FSC
drženými zadavatelem. Dodavatel garantuje účinnost přípravku 5 měsíců a bezeškodné účinky na
ošetřované sazenice. Po provedení činnosti dodavatel zajistí úklid prázdných obalů z ošetřované
plochy.
Výsledek činnosti
Provedení ochrany náletů proti zvěři repelenty v souladu se specifikací zadavatele.
Ochrana MLP proti zvěři repelenty – ostatní práce
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Individuální ochrana - pletivem
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s individuální ochranou sazenic pletivem – přípravu
materiálu, vyhledání sazenice, provedení individuální ochrany sazenice a úklid zbytků materiálu.
Výsledek činnosti
Individuální ochrana sazenic provedená v souladu se specifikací zadavatele.
Individuální ochrana - plůtky
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s individuální ochranou sazenic plůtky – přípravu
materiálu, vyhledání sazenice, provedení individuální ochrany sazenice a úklid zbytků materiálu.
Výsledek činnosti
Individuální ochrana sazenic provedená v souladu se specifikací zadavatele.
Individuální ochrana - plasty
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s individuální ochranou sazenic plasty – přípravu
materiálu, vyhledání sazenice, provedení individuální ochrany sazenice a úklid zbytků materiálu.
Výsledek činnosti
Individuální ochrana sazenic provedená v souladu se specifikací zadavatele.
Individuální ochrana - rozsochy
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s individuální ochranou sazenic rozsochami – přípravu
materiálu, vyhledání sazenice, provedení individuální ochrany sazenice a úklid zbytků materiálu.
Výsledek činnosti
Individuální ochrana sazenic provedená v souladu se specifikací zadavatele.
Individuální ochrana – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
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Ožínání – ručně – v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ručním ožínáním kultur – přípravu nářadí, vyhledání
sazenic (semenáčků) v lesních kulturách (nárostech), vlastní ožnutí buřeně kolem sazenic
(semenáčků) kosou či srpem a běžnou údržbu nářadí. Ožnutí bude provedeno v pruzích na nízké
strniště (max. 20% výšky sazenic). Zkosená buřeň se klade kolem sazenic (semenáčků) nebo mezi
ně. Ožínáním musí být odstraněny kromě bylin a travin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v
kořenovém krčku. Dodavatel garantuje bezeškodné provedení vzhledem k ošetřovaným dřevinám.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám
Výsledek činnosti
Ožnutí sazenic v pruzích o šířce a vzdálenosti stanovených zadavatelem, přičemž výška buřeně po
ožnutí nesmí překročit 20% výšky ošetřovaných sazenic a sazenice nesmí být poškozeny nebo
zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo
pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá
nebo uhynulá sazenice.
Ožínání – ručně – celoplošně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ručním ožínáním kultur – přípravu nářadí, vyhledání
sazenic (semenáčků) v lesních kulturách (nárostech), vlastní ožnutí buřeně kolem sazenic
(semenáčků) kosou či srpem a běžnou údržbu nářadí. Ožnutí bude provedeno po celé ploše na nízké
strniště (max. 20% výšky sazenic). Zkosená buřeň se klade kolem sazenic (semenáčků) nebo mezi
ně. Ožínáním musí být odstraněny kromě bylin a travin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v
kořenovém krčku. Dodavatel garantuje bezeškodné provedení vzhledem k ošetřovaným dřevinám.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám
Výsledek činnosti
Ožnutí celé plochy kultury, přičemž výška buřeně po ožnutí nesmí překročit 20% výšky ošetřovaných
sazenic a sazenice nesmí být poškozeny nebo zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje
sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za
zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice.
Ožínání - ručně – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Ožínání – mechanizovaně – v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s mechanizovaným ožínáním kultur (křovinořezem) –
přípravu nářadí, vyhledání sazenic (semenáčků) v lesních kulturách (nárostech), vlastní ožnutí buřeně
kolem sazenic (semenáčků) kosou či srpem a běžnou údržbu nářadí či stroje. Ožnutí bude provedeno
v pruzích na nízké strniště (max. 20% výšky sazenic). Zkosená buřeň se klade kolem sazenic
(semenáčků) nebo mezi ně. Ožínáním musí být odstraněny kromě bylin a travin i nežádoucí dřeviny a
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. Dodavatel garantuje bezeškodné provedení vzhledem k
ošetřovaným dřevinám. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Ožnutí sazenic v pruzích o šířce a vzdálenosti stanovených zadavatelem, přičemž výška buřeně po
ožnutí nesmí překročit 20% výšky ošetřovaných sazenic asazenice nesmí být poškozeny nebo
zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo
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pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá
nebo uhynulá sazenice.
Ožínání – mechanizovaně – celoplošně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s mechanizovaným ožínáním kultur (křovinořezem) –
přípravu nářadí, vyhledání sazenic (semenáčků) v lesních kulturách (nárostech), vlastní ožnutí buřeně
kolem sazenic (semenáčků) kosou či srpem a běžnou údržbu nářadí či stroje. Ožnutí bude provedeno
po celé ploše na nízké strniště (max. 20% výšky sazenic). Zkosená buřeň se klade kolem sazenic
(semenáčků) nebo mezi ně. Ožínáním musí být odstraněny kromě bylin a travin i nežádoucí dřeviny a
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. Dodavatel garantuje bezeškodné provedení vzhledem k
ošetřovaným dřevinám. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Ožnutí celé plochy kultury, přičemž výška buřeně po ožnutí nesmí překročit 20% výšky ošetřovaných
sazenic a sazenice nesmí být poškozeny nebo zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje
sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za
zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice.
Ožínání - mechanizovaně – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Klikoroh borový – chemické ošetření kultury
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s chemickým ošetřením kultur proti klikorohu borovému přípravu nářadí nebo stroje, dopravu chemických přípravků a vody na pracoviště v přípravě postřikové
jíchy dle návodu, přípravě ochranných pomůcek, zajištění a donášce vody, vlastní postřik jednotlivých
sazenic od kořenového krčku tak, aby nebyl zasažen terminální výhon. Totální postřik celé plochy
zakázán. Chemický přípravek, aplikátor, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám. Dodavatel je povinen použít přípravek v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním
listem, návodem k použití a certifikacemi PEFC a FSC drženými zadavatelem. Ochranné pracovní
pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kultura ošetřená proti klikorohu borovému v souladu se specifikací zadavatele. Sazenice nesmí být v
důsledku žíru klikoroha nebo v důsledky nesprávného použití chemického přípravku poškozeny nebo
zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo
pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá
nebo uhynulá sazenice. Konečné převzetí prací se provádí po skončení žíru dospělců a zhodnocení
škod, nejpozději však 60 dní po aplikaci.
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Klikoroh borový – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Chemická ochrana proti buřeni – v pruzích
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s chemickou ochranou kultur proti buřeni – přípravu
nářadí nebo stroje, dopravu chemických přípravků a vody na pracoviště v rozředění, rozmíchání a
aplikaci chemického přípravku (herbicidu) na lesní porosty na ochranu proti buřeni a běžnou údržbu.
Chemický přípravek, aplikátor, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Dodavatel je povinen použít přípravek v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním listem, návodem
k použití a certifikacemi PEFC a FSC drženými zadavatelem. Dodavatel garantuje účinnost přípravku
na aplikovanou buřeň a bezeškodnou aplikaci vůči ošetřovaným sazenicím, jedincům cílových a
melioračních dřevin z přirozené obnovy a okolním porostům. Aplikace bude provedena v pruzích mezi
zalesněnými sazenicemi dle pokynů zadavatele a za dodržení předpisů BOZP, v pruzích nesmí zůstat
neošetřená buřeň, ostatní plocha zůstává ponechaná bez zásahu. Po provedení činnosti dodavatele
zajistí úklid prázdných obalů z ošetřované plochy. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Ošetření sazenic v pruzích o šířce a vzdálenosti stanovených zadavatelem, přičemž buřeň musí být
zničena nebo retardována, v souladu se specifikací zadavatele, a sazenice nesmí být v důsledku
poškození buření nebo v důsledky nesprávného použití chemického přípravku poškozeny nebo
zničeny. Za poškozenou sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo
pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá
nebo uhynulá sazenice.
Konečné převzetí prací se provádí v okamžiku, kdy je možné posoudit účinnost aplikace přípravku a
výši škod, nejpozději však 60 dní po aplikaci.
Chemická ochrana proti buřeni – celoplošně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s chemickou ochranou kultur proti buřeni – přípravu
nářadí nebo stroje, dopravu chemických přípravků a vody na pracoviště v rozředění, rozmíchání a
aplikaci chemického přípravku (herbicidu) na lesní porosty na ochranu proti buřeni a běžnou údržbu.
Chemický přípravek, aplikátor, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Dodavatel je povinen použít přípravek v souladu s platnými předpisy, bezpečnostním listem, návodem
k použití a certifikacemi PEFC a FSC drženými zadavatelem. Dodavatel garantuje účinnost přípravku
na aplikovanou buřeň a bezeškodnou aplikaci vůči ošetřovaným sazenicím, jedincům cílových a
melioračních dřevin z přirozené obnovy a okolním porostům. Aplikace bude po celé ploše dle pokynů
zadavatele a za dodržení předpisů BOZP, na ploše nesmí zůstat neošetřená buřeň, ostatní plocha
zůstává ponechaná bez zásahu. Po provedení činnosti dodavatele zajistí úklid prázdných obalů z
ošetřované plochy. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Celoplošné ošetření sazenic, přičemž buřeň musí být zničena nebo retardována, v souladu se
specifikací zadavatele, a sazenice nesmí být v důsledku poškození buření nebo v důsledky
nesprávného použití chemického přípravku poškozeny nebo zničeny. Za poškozenou sazenici se
považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku.
Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice.
Konečné převzetí prací se provádí v okamžiku, kdy je možné posoudit účinnost aplikace přípravku a
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výši škod, nejpozději však 60 dní po aplikaci.
Chemická ochrana proti buřeni – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks nebo ha a jejich
provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Odstranění škodících dřevin - ručně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ručním odstraněním škodících dřevin z porostu –
přípravu nářadí a ochranných pomůcek; vyhledání nežádoucích jedinců; jejich vyseknutí nebo
vyříznutí, příp. zkrácení a stažení; běžnou údržbu. Při práci bude dodržena technologie stanovená
zadavatelem a předpisy BOZP. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje
na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní odstranění škodících dřevin z porostu, přičemž sazenice nesmí být v důsledku utlačení
škodícími dřevinami nebo v důsledku nekvalitní práce poškozeny nebo zničeny. Za poškozenou
sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4
obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice.
Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s mechanizovaným odstraněním škodících dřevin z
porostu – přípravu nářadí nebo stroje a ochranných pomůcek; vyhledání nežádoucích jedinců; jejich
vyříznutí, příp. zkrácení a stažení; běžnou údržbu. Při práci bude dodržena technologie stanovená
zadavatelem a předpisy BOZP. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje
na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní odstranění škodících dřevin z porostu, přičemž sazenice nesmí být v důsledku utlačení
škodícími dřevinami nebo v důsledku nekvalitní práce poškozeny nebo zničeny. Za poškozenou
sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4
obvodu kmínku. Za zničenou sazenici se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice.
Odstranění škodících dřevin – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Prostřihávky - ručně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s prostřihávkami ručně – přípravu nářadía ochranných
pomůcek; vyhledání nežádoucích jedinců; vyseknutí nebo vyříznutí nežádoucích jedinců individuálně
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nebo ve vyznačených liniích, příp. zkrácení a stažení; běžnou údržbu. Při práci bude dodržena
technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí
si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní provedení prostřihávky v porostu v souladu se specifikací zadavatele.
Prostřihávky - mechanizovaně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s prostřihávkami mechanizovaně – přípravu stroje nebo
nářadí a ochranných pomůcek; vyseknutí nebo vyříznutí nežádoucích jedinců individuálně nebo ve
vyznačených liniích, příp. zkrácení a stažení; běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní provedení prostřihávky v porostu v souladu se specifikací zadavatele.
Prostřihávky – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Prořezávky - ručně
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s prořezávkami prováděnými ručně - přípravu nářadí,
vyhledání nežádoucích nebo předem vyznačených jedinců, jejich vyříznutí nebo vyseknutí
individuálně nebo ve vyznačených liniích, zkrácení dvěma řezy a stažení, běžnou údržbu. U
předrostlíků navíc odvětvení. Odstraněná hmota musí celou svou délkou ležet na zemi. Zásahem
nesmí být poškozeni cíloví jedinci. Cena zahrnuje i rozčlenění porostní skupiny linkami dle požadavků
zadavatele. Pokud není dohodnuto jinak, šířka linky bude 4 m. Výše pařezů na linkách odpovídá
úrovňovému kácení (jedna třetina průměru kmene). Zásah bude proveden odborně v souladu s
obecně platnými principy výchovy jednotlivých dřevin, rovnoměrně po celé ploše zadané JPRL.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní provedení prořezávky v porostu v souladu se specifikací zadavatele.
Prořezávky - mechanizovaně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s prořezávkami mechanizovaně – přípravu nářadí,
vyhledání nežádoucích nebo předem vyznačených jedinců, jejich vyříznutí individuálně nebo ve
vyznačených liniích, zkrácení dvěma řezy a stažení, běžnou údržbu. U předrostlíků navíc odvětvení.
Odstraněná hmota musí celou svou délkou ležet na zemi. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.
Cena zahrnuje i rozčlenění porostní skupiny linkami dle požadavků zadavatele. Pokud není dohodnuto
jinak, šířka linky bude 4 m. Výše pařezů na linkách odpovídá úrovňovému kácení (jedna třetina
průměru kmene). Zásah bude proveden odborně v souladu s obecně platnými principy výchovy
jednotlivých dřevin, rovnoměrně po celé ploše zadané JPRL. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní provedení prořezávky v porostu v souladu se specifikací zadavatele.
Prořezávky – ostatní práce
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Zpřístupnění porostu řezem - čistka
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související se zpřístupněním porostu řezem (čistkou) – přípravu
nářadí, vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání, krácení na 1 – 2 m, snášení na hromady do 10 m
vzdálenosti a běžnou údržbu. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená
zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné
pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Kompletní provedení zpřístupnění porostu řezem (čistky) v porostu v souladu se specifikací
zadavatele.
Zpřístupnění porostu řezem - čistka – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Rozčleňování porostů ručně
Obsah činnosti:
Tvorba linek v prořezávkových porostech ručně, motorovou pilou. Linky budou vytvořeny dle určení
lesníka s dodržením směru. Činnost zahrnuje úrovňové odstranění veškerého porostu na budoucí
lince, případně nakrácení a vynesení vyřezaných jedinců mimo linku při dodržení technologie
stanovené zadavatelem a předpisů BOZP. Pokud není dohodnuto jinak, šířka linky bude 4 m.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti:
Rozčleněný porost linkami o šíři 4m dle zadání zadavatele, linky budou prosté dřevinného porostu a
max. výškou pařezů 5 cm.

Stránka 28 z 38

Rozčleňování porostů mechanicky – lesní frézou
Obsah činnosti:
Tvorba linek v prořezávkových porostech mechanicky, frézou či drtičem klestu. Linky budou vytvořeny
dle určení lesníka s dodržením směru. Činnost zahrnuje odstranění veškerého porostu na budoucí
lince. Pokud není dohodnuto jinak, šířka linky bude 4 m. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti:
Rozčleněný porost linkami o šíři 4m dle zadání zadavatele, povrch linek prostý vegetace s podrcenými
pařízky.
Vyvětvování předcházející ochraně
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s vyvětvováním – přípravu nářadí, vyhledání jedinců
určených k vyvětvení, vlastní vyvětvení do předepsané výšky bez poškození kmene, shromažďování
uřezaných větví a běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení vyvětvení předcházející ochraně lesa proti zvěři v souladu se specifikací zadavatele.
Vyvětvování předcházející ochraně – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Ochrana lesa proti zvěři – ochrana kmenů repelenty
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ochranou kmenů proti zvěři repelenty – přípravu nářadí
a materiálu (ředění, míchání, rozehřátí, apod.), donášku repelentu a jeho aplikaci a běžnou údržbu.
Ochranné pracovní pomůcky a nářadí si dodavatel zajišťuje sám, repelent bude poskytnut v
součinnosti se zadavatelem.
Výsledek činnosti
Provedení ochrany kmenů proti zvěři repelenty v souladu se specifikací zadavatele.
Ochrana lesa proti zvěři – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
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Ochrana lesa proti zvěři ovazováním klestem
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ochranou kmenů proti zvěři ovazováním klestem –
přípravu nářadí, vlastní ovázání kmenu klestem a běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky,
pracovní nářadí a materiál si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení ochrany kmenů proti zvěři ovazováním klestem v souladu se specifikací zadavatele.
Ochrana lesa proti zvěři ovazováním pletivem
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ochranou kmenů proti zvěři ovazováním pletivem –
přípravu nářadí, vlastní ovázání kmenu pletivem a běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky,
pracovní nářadí a materiál si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení ochrany kmenů proti zvěři ovazováním pletivem v souladu se specifikací zadavatele.
Ochrana lesa proti zvěři ovazováním plasty
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s ochranou kmenů proti zvěři ovazováním plasty –
přípravu nářadí, vlastní ovázání kmenu plasty a běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky,
pracovní nářadí a materiál si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení ochrany kmenů proti zvěři ovazováním plasty v souladu se specifikací zadavatele.
Odstranění ovazu a jeho likvidace
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s odstraněním ovazu kmene a jeho likvidací – přípravu
nářadí, vlastní odstranění ovazu kmene, likvidaci ovazu, uložení na místo stanovené dodavatelem v
blízkosti odvozní cesty a běžnou údržbu.
Výsledek činnosti
Provedení odstranění ovazu kmene a jeho likvidace v souladu se specifikací zadavatele.
Ovazování – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Lapače na kůrovce - instalace
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s instalací lapačů na lýkožrouta smrkového – přípravu
nářadí, instalaci lapače v souladu s pracovním postupem a na místě určeném zhotovitelem, běžnou
údržbu a úklid.
Výsledek činnosti
Funkční lapač instalovaný v souladu se specifikací zadavatele.
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Lapače na kůrovce – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ks a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Kladení lapáků – SM
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením smrkových lapáků – přípravu nářadí, položení
lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku, zakrytí lapáku větvemi,
běžnou údržbu a úklid.
Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Funkční lapák položený a ošetřený v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – SM - chemicky
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací smrkových lapáků – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – BO - chemicky
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací borových lapáků – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – ostatní dřeviny - chemicky
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací lapáků ostatních dřevin mimo SM a
BO – přípravu nářadí, přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku,
běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a
předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky
a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.

Stránka 31 z 38

Kladení lapáků – BO
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením borových lapáků – přípravu nářadí, položení
lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku, zakrytí lapáku větvemi,
běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a
předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky
a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Funkční lapák položený v souladu se specifikací zadavatele.
Kladení lapáků – ostatní dřeviny
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením lapáků ostatních dřevin mimo SM a BO –
přípravu nářadí, položení lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku,
zakrytí lapáku větvemi, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie
stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí.
Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Funkční lapák položený v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – SM - odkorněním
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním smrkových lapáků – přípravu nářadí,
kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být
dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné
pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – BO - odkorněním
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním borových lapáků – přípravu nářadí,
kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být
dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné
pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své
náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace lapáků – ostatní dřeviny - odkorněním
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním ostatních dřevin mimo SM a BO – přípravu
nářadí, kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí
být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude
bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje
na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
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Lapáky – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ks nebo m a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků,
rozvoz materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti
na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu,
úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Asanace kůrovcového dříví – SM - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu
nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní
činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací
bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – SM - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – BO - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu
nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní
činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací
bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – BO - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – ostatní dřeviny - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu
nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní
činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací
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bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel
zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – ostatní dřeviny - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcového dříví – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – SM - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při
pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení
prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – SM - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku,
běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a
předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky
a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – BO - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při
pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení
prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
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Asanace kůrovcem ohroženého dříví – BO - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku,
běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a
předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky
a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní dřeviny - mechanická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při
pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení
prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní dřeviny - chemická
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví –
přípravu nářadí, přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku,
běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a
předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky
a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Asanace těžebního odpadu
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací těžebního odpadu – přípravu nářadí,
přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a
úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP.
Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanovaný těžební odpad v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace skládek
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací skládek – přípravu nářadí, přípravu
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postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při
pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení
prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Chemicky asanovaná skládka v souladu se specifikací zadavatele.
Asanace těžebního odpadu nebo skládek – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
3
2
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m nebo m a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky.
Hnojení lesních kultur – k sazenicím
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s hnojením lesních kultur k sazenicím – přípravu nářadí,
dopravu hnojiva na pracoviště, vložení hnojiva do jamek, zahrnutí hnojiva a kořenů, přišlápnutí a
běžnou údržbu. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady
sám. Hnojivo bude zajištěno v součinnosti se zadavatelem.
Výsledek činnosti
Sazenice lesních dřevin přihnojené v souladu s pokyny pro aplikaci hnojiva a specifikací zadavatele.
Hnojení lesních kultur – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Vyvětvování lesních porostů - ořez
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s vyvětvováním ořezem – přípravu nářadí, vyhledání
jedinců určených k vyvětvení, vlastní vyvětvení do předepsané výšky bez poškození kmene,
shromažďování uřezaných větví a běžnou údržbu. Práce budou provedeny za dodržení předpisů
BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení vyvětvení ořezem tj. jednotlivých větví v souladu se specifikací zadavatele.
Ořez – ostatní práce
Obsah činnosti
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Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Vyvětvování lesních porostů - oklest
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s vyvětvováním oklestem – přípravu nářadí, vyhledání
jedinců určených k vyvětvení, vlastní vyvětvení do předepsané výšky bez poškození kmene,
shromažďování uřezaných větví a běžnou údržbu. Práce budou provedeny za dodržení předpisů
BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení vyvětvení oklestem tj. po celém obvodu kmene v souladu se specifikací zadavatele.
Oklest – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v 1 000 ks a jejich provedení je
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
Rekonstrukce - celoplošná likvidace dřevin
Obsah činnosti
Činnost obsahuje veškeré práce související s celoplošnou likvidací odumřelých, poškozených či
nežádoucích dřevin – přípravu nářadí nebo stroje, likvidaci odumřelých dřevin na předmětné ploše,
spálení, seštěpkování, uložení na hromady či do valů nebo odvoz vyřezané hmoty a běžnou údržbu.
Výška pařezů odpovídá úrovňovému kácení. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si
dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Provedení celoplošné likvidace odumřelých dřevin v souladu se specifikací zadavatele tak, aby byla
předmětná plocha připravená k opětovnému zalesnění.
Rekonstrukce porostů – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
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Údržba a opravy oplocenek
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s údržbou nebo opravou poškozeného oplocení – přípravu
nářadí a materiálu, výměnu poškozených sloupků, vzpěr, příčných žerdí, pletiva či jiných
konstrukčních prvků, úklid a odvoz zbytků materiálu. Materiál (pletivo, tyče, hřebíky atd.) si dodavatel
vyzvedne u zadavatele na příslušném polesí. Materiál není předmětem veřejné zakázky. Při výrobě
kůlů se počítá se součinností zadavatele, umožněním výroby či prodejem surových kmenů. Oprava
oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. V případě
výskytu zvěře či zvířat, musí být tato před opravou z oplocenky dodavatelem vyhnána. Ochranné
pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Oprava poškozených částí a obnova funkčnosti oplocení předmětné plochy v liniích a parametrech v
souladu se specifikací zadavatele.
Rozebíraní a likvidace oplocenek
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje veškeré práce související s rozebíráním a likvidací drátěných oplocenek - přípravu
nářadí, stržení starého pletiva, sbalení pletiva do role, smotání napínacího a vázacího drátu, donášku
nebo dovoz pletiva a drátu k odvozní cestě, odstranění, shromažďování a příp. donášku nebo dovoz
dřevěných částí oplocenky k odvozní cestě, běžnou údržbu. Případně vyjmuté kovové spojovací části
budou uloženy do obalu, uloženy k pletivu nebo odvezeny. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní
nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.
Výsledek činnosti
Odstranění a likvidace starého drátěného oplocení v souladu se specifikací zadavatele.
Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné – ostatní práce
Obsah činnosti
Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v km a jejich provedení je nezbytně
nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:
 neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)
 manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na
příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové
práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
 odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými
pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
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