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RÁMCOVÁ sMLOUVA

Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová Smlouva) - LZ Boubín 2017
PČ, polesí Kubova Huť

Smluvní Strany

Lesy České republiky, s.p.
Se Sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové` 500 08 Hradec KIálove'
IČ; 42196451
DIČ; cZ 42196451
Zapsán vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl AXll,
vložka 540

Za nějž jedná edíıel LZ Boubín, dle Podpisového řádu (142 Smčmice
19/2015)
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č, ú.
(dále jen „Objednate1“)
na Straně jedné
a

Obchodní Sídlo/místo Bankovní Zápis v OR Osoba
firma/jméno . , v s ojení jedna'ícín přijmení p“d"'k_a'“ IČO Zhıăıøviıeı jınênăxn
Zhutovitele Zhotov'teıe Zhotovitele

Spisová
Značka C
10020

ATLANTIK Boubínská 208, vedená uK.T.A› 54m 385 01 vimperk 26028808 Krajského
soudu v
Českých
Budějovicích

Stögrova Huť
Konrád Jiří 513, 384 51 Ĺ14026161 ---‹

Volary
Spisová
Značka C

KRIBO Spøı. Šıikøvø 550, 26132281 zšgeıíá u
s r.oÁ 169 00 Praha 6 MV ,estskeho

soudu v
Praze



Knpf váøíav Špidmvn 58/9,
& Jiří s.r.o4 385 01 Vimperk

Spisová
značka C
18108

28116071 vedená u
Krajského
soudu v
Českých
Budějovicích

na straně druhé

uzavírajíníže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu sustanovením § 11 Zákona

čo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

oVZ“) a podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále jen

„Občanský úkoník“) tuto

Rámcovou smlouvu na provádění pěstebních činností - pěstební služby pro

1.1.

1,2.

1.3.

LZ Boubín (2017) - PČ, polesí Kubova Huť

(dále jen „Rámcová smlouvaˇˇ)

Úvodní ustanovení, předmět Rámcové smlouvy

Objednatel provedl v souladu se Zákonem o VZ Zadávací řízení na realizaci veřejné

Zakázky S názvem Pěstební činnosti - pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Boubín

2017 (dále jen „Veřejná Zakázka“ nebo „Zadávací řízeníí'). Veřejná zakázka byla
rozdělena na 7 částí. Rámcová Smlouva se vztahuje k části Veřejné Zakázky označené

názvem PČ, polcsí Kubova l-luť.

Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána Rámcová Smlouva, jejímž

předmětem je Sjednání podmínek, za kterých budou na Základě Rámcové smlouvy

zadávány jednotlivé dílčí veřejné Zakázky na pěstební Činnosti podle potřeb

Objednatele a dále sjednání Základních Obchodních a platebních podmínek

pro provádění pěstebních činností, platných pro všechny dílčí veřejné Zakázky,

resp. dílčí smlouvy o provádění pěstebních činností (dále jen „Dílčí Smlouvy“)

uzavírarıé na základě Rámcové Smlouvy postupem dle čl. 3 Rámcové Smlouvy.

Účastníky Rámcové Smlouvy se stali Všichni uchazeči, jejichž nabídka podaná

vZadávacím řízení splnila všechny podmínky Stanovene' Zákonem o VZ

a Objednatelem a kteří prokázali splnění kvalifikace.

Předmět Dílěích smluv

Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy je poskytování

Služeb v podobě provádění pěstebních ćinností (PC) Zahmujících celý rozsah
pěstebních prací prováděných ručně, ručním postřikovačem nebo drobnými



3.2.

3.3Á

3.4.

3.54

mechanizačnímí prostředky dle konkrétních požadavků Zadavatcle S výjimkou prací
prováděných motorovou piloti, vrozsahu a Za podmínek stanovených Rámcovou
Smlouvou a příslušnou Dílčí Smlouvou (dále jen „pěstební činnosti“), a to na území
Lesního Závodu Boubín. Smluvní Strany berou na vědomí, že doplňkové Se místa
plnění mohou nacházet í na ostatním území ČeskeI republiky.

Postup zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy
Objednatel není na Základé Rámcové Smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní
objem dílčích veřejných Zakázek. Dílčí veřejné Zakázky budou zadávány Vždy
dle aktuálních potřeb Objednatele.
Dílčí veřejné Zakázky budou jednotlivým Zhotovitelům Zadávány postupem podle
§ 92 odstÁ 2 písm, a) Zákona o VZ.
Objednatel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy vždy toho
Zhotovitele, který Se při uzavírání Rámcové Smlouvy (V Zadávacím řízení) umístil
jako prvniı vpořadí; odmítne-li tento Zhotovitel návrh předložit, vyzve Objednatel
Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové Smlouvy umístil další v pořadí; Obdobným
Způsobem bude Objednatel postupovat až do doby, kdy bude uzavřena příslušná Dílčí
smlouva nebo kdy návrh na uzavření Dílčí smlouvy odmítne předložit uchazeč
(Zhotovitel), který se při uzavírání Rámcové Smlouvy umístil jako poslední v pořadí.
Pořadí, v jake'm Se Zhotovitelé umístili v Zadávacím řízení a budou Vyzýváni
kpředložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy, je uvedeno vpříloze P-Z Rámcové
Smlouvy.

Výzvy kpředložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy budou Objednatelem
Zhotovitelům Zasílány bud' v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem
podepsaným Zaručeným elektronickým podpisem. Přílohou této výzvy bude vždy
objednávka konkrétních pěstebních činností (ve dvou vyhotoveních) obsahující
podrobnou Specifikací podmínek plnění konkrétní dílčí veřejné Zakázky, a to zejména:
místo plnění, rozsah plnění (tj4 druh a množství poptávaných pěstebních činností),
a termín plnění. Zhotovitel vyzvaný k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy
je povinen na tuto výzvu písemně odpovědět (e-maílem nebo vlíStinné podobě)4
Odpověď Zhotovitele musí být Objednateli doručena nejpozději do 2 (dvou)
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud vyzvaný Zhotovitel
na výzvu Objednatele ve Shora uvedene' lhůtě žádným Způsobem nezareaguje,
má Seza to, že výzvu kuzavření Dílčí smlouvy neakceptuje a Objednatel osloví
(vyzve kuzavření Dílčí Smlouvy) Zhotovitele, který Se umístil jako další v pořadí.
V případě, že vyzvaný Zhotovitel VýZVu akceptuje, doručí Současně Objednateli Zpět
potvrzenou objednávku ve dvou vyhotoveních (podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či Za Zhotovitele). Řádné vyplněna apodepsaná objednávka se považuje
Za návrh Dílčí smlouvy4 Objednatel obratem příslušnému Zhotoviteli potvrdí přijetí
podepsané objednávky (vrátí Zhotoviteli jedno vyhotovení objednávky podepsané
Objednatelem), čímž Se Dílčí Smlouva považuje Za uzavřenou,
Zhotovitel je oprávněn oznámit Objednateli, že Z kapacitních či jiných vážných
důvodů nebude po určitou dobu Schopen akceptovat výzvy k předložení návrhu na
uzavření Dílčí Smlouvy, zasílané Objednátelem dle tohoto článku Smlouvy (tj.
uzavírat S Objednatelem nové Dílčí Smlouvy), a tedy Se pro tuto dobu vzdává práva
být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí SmlouvyA Toto
oznámení musí být Objednateli doručeno v písemné podobě, musí být Zhotovitelem
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řádně podepsáno, přičemž v něm musí být zcelajednoznačně uvedeno Období (nejlépe
uvedením konkrétního data), pro které se Objednatel vzdává práva být Vyzýván k
předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy (Objednatel je povinen použit vzor
oznámení, který tvoří přílohu P-6 Rámcové Smlouvy). Objednatel po obdržení tohoto
oznámení dočasně, a to na dobu uvedenou V tomto oznámení, vyřadí příslušného I

Zhotovitele Z pořadí rozhodného pro Zasílání výzev k předložení návrhu na uzavření
Dílčí Smlouvy (viz příloha P-Z Rámcové Smlouvy). Po uplynutí této doby bude
Zhotovitel do tohoto pořadí Objednatelem Znovu automaticky Zařazen. Smluvní Strany
berou na vědomi, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani nelze dodatečně jakkoliv měnit
dobu platnosti v něm uvedenou4 Smluvní Strany Současně berou na vědomí, že
doručením tohoto oznámení není Zhotovitel Zbaven povinnosti řádně a včas splnit
Dílčí Smlouvy, které S Objednatelem uzavřel v souladu S touto Smlouvou.

3.6. Smluvní Strany shodně konstatují, že rozsah plnění Specifikovaný Objednatelem
ve výzvě dle odst. 3.4. Rámcové Smlouvy nemusi zcela odpovídat Skutečnosti, nebot'
v některých případech nelze S ohledem na podmínky v místě plnění předem provést
zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění4 Rozsah pěstebních činností,
které Zhotovitel na základě Dílčí Smlouvy skutečně provede v místě plnění určeném
Dílčí Smlouvou, se tak může od předpokladů Objednatele vdobě uzavírání Dílčí
Smlouvy lišit (Směrem nahoru i dolu); táto skutečnost však nebude mit vliv na termín
plnění Sjednaný Dílčí smlouvou. Rozsah plnění sjednaný vDílčí Smlouvě může být
v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 20 "/04 Případná úprava i

rozsahu plnění bude vždy Sjednána formou dodatku kDílčí smlouvě. Zhotovitel, l

se kterým bude uzavřena příslušná Dílčí Smlouva, bude povinen provést celé Skutečné
množství pěstebních činností zadaných na Základě této Dílčí Smlouvy (tj. í množství
navýšené dodatkem dle tohoto odst4 Rámcové smlouvy), a to za jednotkovou cenu
Sjednanou s příslušným Zhotovitelem v příloze P-l této Rámcové smlouvy.

3.7. Na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených vdobě trvání Rámcové
Smlouvy nemá ukončení Rámcové Smlouvy jakýkoliv vliv.

4. Cena a platební podminky

4.1. V příloze P-l Rámcové Smlouvy jsou uvedeny ceny plnění, tj. ceny za provádění
pěstebních činností dle Rámcové Smlouvy, resp. Dílčích Smluv, Stanovené
jednotlivými Zhotovitelí v jejich nabídce na plnění Veřejné Zakázky, a to samostatně
pro jednotlivé Zhotovitele. Tyto ceny jsou vyčísleny v Kč bez DPH jako ceny Za l
normohodinu (Nh), resp. i hodinu (h) práce f provádění pěstebnich činnosti, a to
jednotně pro Všechny druhy pěstebnich činností, tvořící předmět plnění Rámcové
smlouvy, resp. Dílčích Smluv. Tyto ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro
Zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání
Rámcové Smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitelů Spojené S
prováděním pěstebnich činností dle Rámcové Smlouvy, resp4 Dílčich smluv (včetně
dopravy na pracoviště a zpět a včetně Zajištění všech prostředků a pomůcek
nezbytných k provedení těchto praci).

4.2. Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí Smlouvy hrazena cena za skutečně
poskytnuté plnění f provedené pěstební činnosti, stanovená jako násobek ceny
Za l Nh/h práce uvedene' pro příslušného Zhotovitele v příloze P-l Rámcové smlouvy
a počtu Nh/h provádění pěstebních činností, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem
aZhotovitelem postupem dle odst4 4.4. Rámcové Smlouvy. Vpřípadě provádění
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4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

pěstebních činností uvedených ve výkonových normách, které tvoří přílohu P-5
Rámcové Smlouvy, bude hrazena cena za skutečně provedený (a odsouhlasený)
počet Nh, Stanovený na základě těchto Výkonových norem. U pěstebních činností
nezáhrnutých vtěchto výkonových normách bude hrazena cena za Skutečný počet
běžných hodin odpracovaných (a odsouhlasených) při provádění těchto pěstebních
činností4

.le-li Zhotovitel plátcem DPH, bude kuvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci
připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních
předpisů.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce (pěstební činnosti) vždy
po ukončení kalendářního měsíce, a to vrozsahu skutečně poskytnutého plnění.
Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu, který bude potvrzen
Objednatelem, ve kterém bude uvedeno Objednateiem převzaté plnění (provedené
pěstební činnosti) a Současně vyčíslen odsouhlasený počet Nh/h, odpracovaných
Zhotovitelem vuplynulém kalendářním měsíci. Faktura musí mít vždy náležitosti
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtovane' Zhotoviteiem Objednateli na jejich
základě činí 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem Splatnosti vrátit příslušnou fakturu,
pokud taková faktura nemá Stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo
formě Stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel
je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou.
Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Nová lhůta
Splatnosti běží Znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel je povinen:
~ předat pracoviště (misto plnění) způsobilé k Zahájení práce v termínu dle Rámcové

Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy;
- prokazatelně seznámit (a to formou zadávacího pracovního lístku vz. LASll,

který bude Zhotoviteli předán při předání pracoviště) Zhotovitele Srozsahem
požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané
činnosti se Zjevnými riziky možného ohrožení života azdraví a způsobem
přivolání první pomoci;

- Za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení prováděných
pěstebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové smlouvy provádět platby
dle čl. 4. Rámcové smlouvy.

Objednatel je oprávněn:
- během provádění pěstebních činnosti kontrolovat jejich kvalitu, dodržování

bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života

nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku
nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozíciho nebezpečí; za prostoje
vzniklé z výše uvedených důvodů Objednatel neodpovídá,

Zhotovitel je povinen plnit veškeré Sve' povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy,
resp. z jednotlivých Dílčích Smluv Sodbornou péčí, vsouladu správními předpisy,
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Rámcovou smlouvou, resp. Dílčími smlouvami a pokyny Objednatele4 Zhotovitel bude
provádět pěstební činností dle Rámcové Smlouvy, resp. Dílčí Smlouvy na Svůj náklad
a nebezpečí,

Zhotovitel je povinen Zabezpečit:

- dodržení právních předpisů k Zajištění Ochrany životního prostředí, Ochrany Zdraví
zaměstnanců a ostatních Osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany,
ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob;

- Splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací
dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, jakož i veškeré prostředky
(např4 Stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky
apod) nezbytné pro řádný výkon prací dle Rámcové Smlouvy, resp. Dílčí Smlouvy;

- provedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí Smlouvy uzavřené v souladu S touto
Rámcovou Smlouvou (Zejména oclstÁ 3.4., 3i6í, 6.1. a 6.24 Rámcové Smlouvy);

- kvalitu, všeobecnou a odbornou Správnost poskytovaných prací, dodržování norem
a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího
materiálu a věcí používaných při provádění Sjednaných prací;

- organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce oSamocený pracovník
(u vybraných činností Z důvodu bezpečností práce);

- ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do skončení pracovní směny
na vlastní náklady vhodným nátěrem; .

- odstranění Zavěšených Stromů nebo poškozených Stojících stromů hrozících pádem
nejpozději do Skončení pracovní Směny na vlastní náklady;

ˇ poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při Zjištění Závad
v prostoru výkonu prací;

- provedení prací v Souladu s platnými technologickými postupy a dodržování Zasad
bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci dle přílohy P~3 Rámcové smlouvy
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

- dodržován' předpisů a Zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod
před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky
odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném
technickém Stavu apod.);

- řádný technický stav Strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění
údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací
dle Rámcové smlouvy, resp. Dílěích Smluv;

- používání osobních Ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané
práce;

- při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře ,
do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; zároveň i
je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky
do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla;

A dodržování zásad dle přílohy P-4 Rámcové Smlouvy (Zásady požární ochrany)
při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry
a nehroubí v lesních porostech a na lesních i neleSních pozemcích,

6. Předání provedených pěstebních činností

6,14 Zhotovitel je povinen ukončit provádění pěstebních činností a předat provedené
pěstební činnosti Objednateli ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě (objednávce
dle odst. 3.4. Rámcové smlouvy), nebude-li v konkrétním případě mezi Objednatelem



6.2.

6.3,

6.4.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

8.2

a konkrétním Zhotovitelem sjednáno něco jine'ho.
V případě, že provádění pěstebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě Stanovené
vDílčí smlouvě Zdůvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek
Znemožňujícíeh řádné provádění sjednaných pěstebních činností, je Zhotovitel
oprávněn požádat Objednatele před uplynutím lhůty Sjednané vDílčí Smlouvě
pro dokončení Sjednaných pěstebníeh činností o její prodloužení. UZna-li Objednatel
existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne se Zhotovitelem
přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení Sjednaných pěstebních činností, a to
formou dodatku k Dílčí Smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat
iopakovaně.

Objednatel je povinen pěstební činnosti provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě
převzít, a to i před termínem ukončení, dolıodnutým vDílčí Smlouvě, je>li k tomu
Zhotovitelem vyzván.

Objednatel není povinen pěstební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky,
a to až do jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. Z Občanského Zákoníku Se
nepoužije.

Odpovědnost za škodu a Za vady
Za případnou škodu odpovídá Smluvní strana, která tuto škodu Způsobila, jestliže tato
Strana neprokáže, že škoda byla Způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Zhotovitel odpovídá Za poškození lesa, škody na životníın prostředí, Zdraví a majetku,
ke kterým dojde v souvislosti S plněním jeho povinností (prováděním pěstebních
činností) dle Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých Dílčích SmluvÁ
Zhotovitel odpovídá Za vady plnění, a to i když Se vada stane Zjevnou po převzetí
plnění Objednatelem.
VykaZují-li Zhotovitelem provedené pěstební činnosti vady, je Objednatel oprávněn
požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu Z ceny Za provedené
pěstební činnosti.
Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v Objednatelem
stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li O vady neodstranitelne',
je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny
za provedené pěstební činnosti,

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení S úhradou peněžitélıo Zavazku má oprávněná Smluvní strana nárok
na uhrazení úroku Zprodlení vůči povinné Smluvní Straně, respÁ vůči povinnému
účastníkovi Rámcové smlouvy, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky Za každý
i Započatý den prodlení4
Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě dle objednávky vystavené Objednatelem
v Souladu sodst. 3.4. Rámcové Smlouvy, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani
ve lhůtě podle Odst. 7.5. Rámcové smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku nákladů vynaložených



813.

8.4.

8.5.

8.6A

8.74

8.8.

8.9.

8.10.

91
9.2.

Objednateleın kodstranění této vady (nedostatku); vpřípadě, že tyto vady
(nedostatky) nebude možné Odstranit, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve Výši odpovídající dvojnásobku Ztráty Způsobene' Objednateli těmito
vadami.

Pokud Zhotovitel neprovede práce v rozsahu a termínu dle Dílčí Smlouvy uzavřené
V Souladu S touto Rámcovou Smlouvou (Zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové
Smlouvy), zavazuje Se Zhotovitel zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši
odpovídající 5 % Z ceny prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle
takto uzavřené Dílčí Smlouvy, a to za každý den prodlení, nejdéle však Za dobu 20
(dvaceti) dní prodlení.

V případě, že z důvodu neprovedem' prací v rozsahu a termínu dle Dílčí Smlouvy
uzavřené v Souladu s touto Rámcovou smlouvou (Zejména odst. 3.41, 3.6., 6.1. a 6.2.
Ráıncové Smlouvy), bude Objednatel nucen Zajistit provedení těchto prací Sám či třetí
osobou Z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje Se Zhotovitel
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly
řádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí Smlouvy.

Zhotovitel Se dále zavazuje uhradit Objednateli Smluvní pokutu:

- ve výši 300,- Kč Za každý poškozený Strom, který nebyl na náklad Zhotovitele
ošetřen/odstraněn dle odstÁ 53. Rámcové Smlouvy v den vzniku poškození;

- Za provedení neoprávněné těžby ve výši 1.000,- Kč Za každý m3 neoprávněné
vytěženého dříví.

Uplatněním nároku na zaplacení Smluvní pokuty ani jejím Skutečnýrn uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo Zajištěno Smluvní
pokutou; Zhotovitel je i nadále povinen ke Splnění takovéto povinnosti.

Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani Zaplacením Smluvní pokuty není
dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením
povinnosti, jejíž Splnění bylo zajištěno Smluvní pokutou, a to vplném rozsahu;
ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

Vznikem povinnosti Zaplatit Smluvní pokutu ani zaplacením Smluvní pokuty nezaniká
pravo Objednatele odstoupit od Rámcové Smlouvy, resp. od Dílčí Smlouvy.
Odstoupením od Rámcové Smlouvy či Dílčí Smlouvy nezaniká nárok Objednatele
na Smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost.

Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění Smluvní
pokuty ze Strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Sohledeın na charakter povinností, jejichž
Splnění je zajištěno Smluvními pokutami, jakož i Sohledem na charakter plnění
zajišťovane'ho Zhotoviteli dle této Rámcové smlouvy, považují smluvní pokuty
uvedene' v tomto článku Rámcové smlouvy za přiměřené

Doba trvání Rámcové Smlouvy

Rámcová Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.

Rámcová Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, nejdříve však 1. l. 2017.



10.

lOil,

10.2,

10.3.

Ukončení platnosti Rámcové smlouvy
Platnost Rámcové Smlouvy končí:
a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové Smlouvy,
b) V případě naplnění předpokladu podle § 89 odst. 7 Zákona 0 VZ, tji v případě, kdy

Se během trvání Rámcové Smlouvy uzavřené Svíce než třemi Zhotoviteli sníží
počet Zhotovitelů Způsobilých plnit Veřejnou Zakázku na Základě Rámcové
smlouvy pod tři f Objednatel není v tom případě podle Zákona o VZ oprávněn
na Základě Rámcové Smlouvy zadávat dílčí veřejné Zakázky.

Kterákoliv smluvní strana, resp. kterýkoliv účastník Rámcové Smlouvy může
Rámcovou Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou
formu a musí být řádně doručena druhe' smluvní Straně. Smluvní strany sjednávájí, Že
vypovídá~li Rámcovou smlouvu Zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď Objednateli,
přičemž účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po dni doručení výpovědi
Objednateli. Zhotovitel je povinen použít vzor výpovědi, který tvoří přílohu P-7
Rámcové Smlouvy. Objednatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět jak vůči
všem Zhotovitelům Současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým
Zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému Zhotoviteli či
Zhotovitelům, přičemž účinky výpovědi vůči jednotlivým Zhotovitelům nastávají po
uplynutí výpovědní doby, která činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi příslušnému Zhotoviteli. Výpovědi Rámcové smlouvy nezaniká
nárok na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové Smlouvy, respÁ Dílčích smluv ani
nárok na Zaplacení Smluvních pokut či úroku Z prodlení.

Kterýkoliv Z účastníků Rámcové smlouvyje oprávněn od Rámcové Smlouvy odstoupit
Za podmínek stanovených právními předpisy (Zejména Občanským zákoníkem).
Odstoupení Od Rámcové Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhe'
Smluvní Straně. Pokud od Rámcové smlouvy odStupuje Zhotovitel, postačí, když
odstoupení od Rámcové smlouvy doručí pouze Objednateli, Odstoupení Od Rámcové
smlouvy Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové smlouvy,
resp. Dílčích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku Z prodlení.

Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu
Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení 0d Rámcové smlouvy. Objednatel
je oprávněn odstoupit od Rámcové Smlouvy Zejména v případě:
~ opakovaného (nejméně 3x) nereagování Zhotovitele na výZvu Objednatele

k uzavření Dílčí sınlouvy ve lhůtě dle odst. 3.4. Rámcové smlouvy;
- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství pěstebních činností, než bylo

sjednáno v konkrétní Dílčí Smlouvě;
- hrubého nebo opakovaného porušování Zásad bezpečnosti a ochrany Zdraví

při práci a péče o životní prostředí;
› neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené na základě te'to

Rámcové Smlouvy (Zejména odst4 3,4., 3.6., 6,14 a 6,2. Rámcové Smlouvy), kdy
Objednatel bude nucen Zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou Z důvodu
odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;

- přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm)
dnů, nedohodnou~li se Objednatel S příslušným Zhotovitelem v konkrétním případě
jinak; nebo

- opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností Zhotovitele
stanovených Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou.



10.4.

10.5.

10.6,

11.

11,2.

11,3.

11.4.

11.5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí Smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel bude
v prodlení Se Zahájením prací v termínu stanoveném Dílčí Smlouvou, a to minimálně
o 3 (tří) pracovní dny od stanoveného teiˇmínu Zahájení.

Objednatel je Oprávněn odstoupit Od Dílčí Smlouvy rovněž v případě prodlení
Zhotovitele S řádným provedením prací delšího 20 (dvaceti) dní po termínu sjednane'm
v Dílčí Smlouvě (viz Zejména odst. 3.4., 3.6., 6.1. a 6.2. Rámcové smlouvy).

Smluvní Strany výslovně Sjednávají, Že v případě odstoupení od Rámcové Smlouvy,
resp. Dílě' h smluv nebudou povinny vracet Si plnění, ktere' si vzájemně poskytly na
Základě již řádně Splněných Dílčích smluv.

Závěrečná ustanovení

Rámcová Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvními Stranami. Rámcová Smlouva
může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků
podepsaných všemi účastníky Rámcové Smlouvy. Podstatná Změna Rámcové Smlouvy
je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že Změny Rámcové Smlouvy mohou
být prováděny pouze Za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími
Zadávání veřejných Zakázek.

Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, Zejména příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku a Zákona o VZ. Veškere' spory mezi smluvními
stranami budou vyřešeny v řízení před Soudy Ceske' republiky.

Objednátel bude při plnění Rámcové Smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona
o VZ. Objednatel uveřejni na Sve'm profilu Zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž
uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně Rámcové Smlouvy
a případně též Dílčích smluv, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.

Nedílnou součást Rámcové smlouvy tvoří tyto její přílohy:

1, Příloha P-l f Ceny Za 1 Nh/lı (v této příloze jsou specifikovány nabídkové ceny
Za 1 Nh/h pěstebních prací uvedené v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů,
předložených v rámci Zadávacího řízení);

2. Příloha P-Z f Pořadí Zhotovitelů, vjake'm budou vyzýváni k předložení návrhu
na uzavření Dílčí Smlouvy (tato příloha bude Vyhotovena Objednatelem při
podpisu Rámcové smlouvy Se Zhotovitelem);

3. Příloha P-3 f Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

4Á Příloha P-4 - Zásady požární ochrany;

5. Příloha P-S - Výkonové normy; budou uveřejněny po celou dobu trvání Rámcové
Smlouvy na profilu Zadavatele Objednatele f
https://ZakaZky,leSycr.cZ/profileřdisplay_2.html;

6. Příloha P-6 f Oznámení o dání Se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí
smlouvy (vzor); bude uveřejněno po celou dobu trvání Rámcove' smlouvy na
profilu Zadavatele Objednátele - httpsıl/zakaZky,leSycr.cz/profıleřdisplayřtmlg

7, Příloha P-7 f Výpověď Smlouvy (vzor) bude uveřejněna po celou dobu trvání
Rámcové smlouvy na profilu Zadavatele Objednatele f
hrtps://zakaZky.lesycr,cZ/profileřdisplayjhtml;

Rámcová smlouva je vyhotovena vpočt'u Vyhotovení s platností originálu
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odpovídajícím počtu účastníků Rámcové SmlouvyÁ Každý Z účastníků Rámcové
Smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

1146. Smluvní Strany prohlašují, že S obsahem Rámcové Smlouvy Souhlasí, rozumí
jí azavazují Se k jejímu plnění a že Rámcová Smlouva byla uzavřena podle jejich
vážné a Svobodné Vůle proste' tísně. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Za Objednatele
Ve Vimperku dne zs ' 'í I 4,0 (Q

Lesy Ceské republiky, S,p,
ˇ 'n yfl H. hw vınwl

Za Zhotovitele

Obchodní Datum Podpis Zhotovilele
firma/jme'lıo a Míslo Podpis“ podpisu
příjmení Rámcové smlouvy Rámcové
Zhotovitele smlouvy
ATLANTIK K.T,A,
Sm. ['IMPÉHZZ/ M 72, LJ/ż'
Konrád mi MMF/:ML 4x41: 2m
KRIBO Spnı. Sm. \///L‹/ıá‹^/ı /xí/Z 7%
Kopf Václav & Jiří
SLO. /fl/pč/Ek T/7 /ą/é
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Příloha P-l Rámcové smlouvv k yeřeine' Zakázce Pěstební činnosti - pěstební službv (rámcovéSmlouva) v LZ Boubín 2017 ~ PC Dolesí Kubova Huť

Cena Za l Nh/h provádění pěstebních činností uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelůpředložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je speciíìkovánaSamostatně):

Cena za lNìı/lı
Obchodní firnıa pěstebních prací (Kč Datum
uchazeče bez DPH) podpisu Pod is ZhotoviteleATLANTIK K.T.A. sm. 78,90 M lč. w HKønráá Jiří 90,00 41,. /ć Zvfl//øKRIBO „01.5 nø. 102,98 01/2, 20/0

lÄopf Václav&.líří S,r.o. 105,00 F 1/ . Žil/6“

Za Objednatele
Ve Vimperkudne OŽĂ (2 ^D`€

In
ře
Le
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Příloha P-2 Rámcové Smlouv k veřeiné Zakázce Pěstební činnosti - pěstební Služb (rámcová
Smlouva) - LZ Boubín 2017 f PČ polesí Kubova Huť

Pořadí Zhotovitelů, v jakém budou vyzývání k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy

Pořadí Zhotovitele Obchodní firma/název Zhotovitele

ATLANTIK K.T.A. S.r.0.1
2 Konrád Jiří

3 KRIBO Spol, S 1:04

4 Kopf Václav & Jiří S.r.0.
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Příloha P-3 Rámcové Smlouvy

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ocHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
-integrovaný Záchranný Systém 112
- revírníka (Iesníka, Správce toků): (bude dop/něm; znmvzvle/flm ,vřer/pnup/šflm vı/ouvy)

2. Smluvní partner:
2.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u Svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně Závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně Zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u Sebe,
případně u Svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za.

2.2

a)

b)

C)

e)

f)

j)

k)

odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že
vpřípadě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje
požadované v § 2 nařízení vládyč .201/2010 Sb. o Způsobu evidence úrazů,
hlášení a Zasílání ZáZnamu o úrazu, ve Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení Záznamu o úrazu v evidenci Lesů
CR,
řádný technický stav používaných Strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle
požadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provadí,
Za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, Za
neohrožení ochranných pásem, Za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné Zacha'Zení spřípravky na
ochranu rostlin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,
Za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných
pro životní prostředí a za Zamezení úniků ropných produktů pří práci
a manipulaci s nimi,
škody na životech a Zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajištování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií Či závadných látek a materiálů,
případně nedodržením obecně ZávaZných právních předpisů,
Za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, V místě plnění
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou Z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.



Příloha P-4 Rámcové Smlouvy

ZÁSADY POŽÁRNí ocHRANY

Tato Příloha obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebnich
Zbytkù. popřV kůry v lesnich porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecné
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužıtelných Těžebnich
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

l) V období duben až _říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR Z těchto důvodů:

a)
b)
C)

Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebnich zbytků do pruhův

Hrozby přemnoženi hmyzich škůdců.
Neůměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

z)

b)

0)
d)
e)

9)

h)

i)
k)

Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín Zamýšleného pálení. Lesy
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení Zakázat. Před Započetlm pálení Smluvní partner
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského Záchranného sboru den, dobu
a misto zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné Za pálenl.

Pálení musí provádět nejméně dvouclenná skupina s určeným vedoucím, který musí být
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro
pálení, Základními požárními předpisy, způsobem přivoláni pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště Z hlediska požární ochranyv
Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

Na pracovišti musi být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).

Misto pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin. na rašeliništich, na
mráveništlch. na pařezech a jiných požárně nebezpečných místechA

Ohniště nesmí být Založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů
první věkové třídy.

Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem Širokým
nejméně i metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

Pracoviště lze opustit až po úplném uhasení ohně. Zuhelnatělé Zbytky je nutno shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení
za sněhové pokrývky.
Pálení v souvislých pruZích nebo plochách je zakázáno

Je zakázáno pálit za silného větru.
Je Zakázáno kzakládánl ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož
hořenlm vznikajíjedovate látky (např. pneumatiky, duše, apod).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouřenl a respektovat
požární předpisy týkající se manipulaci s pohonnýmı hmotami a oleji v lese
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Výkonové normy v lesním hospodářství
1 Výkonové normy v lesním hospodářství

Pnnžìn' úknınvć fønny mzxıy přzánøkıá á xınnnvnnf ánhy ınnnć pvánn pnn xpınčnınnšnćhø úkøın v kønhúniøh pnnnnvnrøn pndnnrnkánn. T0 in nnıøžnčnn výkøıxnvýnıi nnnnnrni vnnnnnıni xpøn-øhy pnžnn
Výkønnvć nøınny sn mzıišnn nn:

Vnnı-ıny ëflfln (Nč) v núúvnjr vn-,zhyınê nnıný čns k výknnn jednøıky px-áøø v pn'nnčn ných pnıflnvnínhpnflnnnknich (nflpì. Nć z 0,12h0úıımnzcnic.Nčz Lashndınú)
Vnønny mnnˇmvi (Nm) - núávnjr rnnøıxıvı' pmønvníhn úknın (práce), vyknnnnćhø zn jflflnnıkn čflxn(nnpr. Nın = 0,12hzı/Iıøı1.Nnx = 1,4.n3/høn)

vn výknnøvýøh nnáøh v LH xfl vyn vnjnkn nøvınnıivnrjçnnøıkn SıznnvnnfčnxnzNøx-nınıındìnn (Nh) -jn čnxnv nnnj výkonnvy'flh nnnżm ćflxn- nnıávú sınnnvnný (nnnnnnvnx') ćnx p. z: ınnny nn Spınčnf jzvinøıky práce (NčáuflıNh/ınS),v 1 Nh z cnxøvá hnfl. nn nnmınvnnćmuoo 9a) výknnn

1.1 Obsah výkonových norem
v obsnıınjı noınnıivy v. n [nn enć v nmnıøhfldınáchı. kınrć ysnn vıınnny nn snuıkn výknnnnvflđnnnn v ınınnknch vy'knnflvýnh nmnın ıčnn Jsou nnpr (m3. pruh nr, hn. V),v nzıáˇnjí základní čn: nn julnnıkn pıúnę ve xınnnvcny'ch pmcnvnťøıı podmínkách. Odhšnćpnnøovnr pnánn'nky sn znhıflzını' pvnnflnnnimı xn-ážknxni nnhø kflnni n núnyz xz prnnøčıøn nna“ npmvøný nn Jęánnıkn nı-áøn v knnhšınrvn pı-nøøvnrnh pmvnı'nkúnıı,nváúčjı' nhnlkøvč uspnıˇı'ıdnnć normnxivy čnsn. kınfê v sflbè zahrnnjí cnxy:Jnıınnıkflvć pm: (vıflsıníøh pıncøvninh úkonů)

v .nnčnnvć pıácz (př' nwnć, pıübčžnć. nknnčnvnnı' pn'nx .nmv meny)
dávknvć práce (pn'nzn pxˇnvzø piv'prnvy n prnflánı' pıncnvišıš)» nhe .ıè nnnny'øh picxmvøk Qı'nfln.0‹1<|zøh)

v podmínčnč nnıny'øh prnflıávzk (hygnflnnkć, fyzinıøgvøkć. nngnniznční)

142 Normování výkonu
Ph nnnnøvánı výkønn mnxı' hýı hx-ány v úvnhnz
- pčønvisy n hzzpnčnnxn n nehmnč nnnvr vn pxáøi n hyginnč.v pnnøøvnı ıøınpn pnınčřnnć nn mnznıčınvêkn.
› čnx nn nnnnê pønnhy n nflđønh,

Nønnnváni výknnn se prováđr
- nn znkınflč ımıvnı-n pon. nflk pmønvınnh ainnøfln, pøsnnzęnnn ızøhnnıngn n pnnønvnv'chpnznnprı,
- nx-ø zkønøıniøky nnjvyhnúnèyšr mnnnkć n øvgflnnznčnr axnx'nky pnnvzvnšze.V nnflınflflnn vnčiznı čnsn (xnv'nvknvánn' pv úvę)
V čnx nønnnvnınıný úøhn nkıivnťhn výkønn pınøøvnn'øh čınnnxn' pmváúšnć ınøıınnıngin).v čas znúınvy' (ú. nosnnflxnnvisęnnfnh x vykønnnnn pv- ı'›V
upıflınčnr výknnnvy'øh nønčznˇ jejich øhsnn nn'p zxnčny musí hýı znı-nèxınnnøi oznámeny ,z óznnnšnn'nx pvánø. vááevn' n zmeny výknnnvy'øh nnfznn .nüžz znnxčflınnvnıøı pnxváfl flz vn pvnjøxın nS nđhnmvfln nvgnniznc: nnhn nn váxınúč hnınknvnr Snnnnvy.
vnnnın xhnmflzn jxøn nnnnnčnxy vyvøčnány nn x hnúinnvnn pxnnnvnn' ćnhn. Pn páıønf unxnı.přx'pnúnč páıflnr nzhnnnhr z pmřnzávøk jxnn nønny npnnvznyn Ink nhy flpınøvnıy přnnúsv OBP n POv mne Zona.
Nnnny jm hnny ,zn nflúťıønh pnzf n čı'flınvány v Knžnıćxn nđnnø ná vøčáıkn, pvnıø nn'án flnjnk jęjınh pnflınpnćnnx ónpınnvúnız



Seznam použité liteı atuıy
1 Seıımm použité literatury

VN pro ruční sadbu obalovanými sazenicemi
VN pro těžbu IMP
VN nfl vyklizovám' klesl“ po těžbě
VN pm práci při výchově mlazin
VN pro soustřeďování dříví traktory
VN pm práci při kladení ızxpákú na klikøx-nhn
VN pm Súnsüeďøváni úfivf pøıahy
VN pro Zalesıˇıovflıcı' práce a ošetřování lesních kultur
VN pro ochranu porostů proti loupání Zvěıˇí
VN pro individuehıí ochranu Stromů
Sborník VN, Jihomoravské státní lesy.

Praha 1983
Praha 1978
Čflsrudč' viø€1985
Čas. Budějovice 1986
Praha 1985
Čas. Budějovice 1984
LZ Vimperk 1995
Praha 1971
LZ Vimperk
LZ Vimperk 1998
Bmø 1983

Texty neprošly jazykovou, gmfıckou ani jinou [ecerızní úpravou.



Seznam norem

skupina Dđnı Čís'“ Núzzvnønny
šknıky A Kypfznx' záhnnfl v 1=5nrøh šknunázh
škøıky A Rnčnı' plen' nn záhnnøflh v lesních školkánh





Seznam norem

Sknpınn O“ Číslo Nám
nnnny

připnıvn pıøøh B C1) vykhznváni kıøsın
přťpnva pıønh B z Menhnniznˇnnš xhx-nøvánť klesnı - SM. JD
pñpmvx pınøh B 3 Mnøhnnìznvnnć Shmøvánfkınsm - BO.MD.1m (mimo BKTP)
pñpnvn pıøøh B 4 Čısrzní pınnh ná nsınzıćhn nehnnhr





Seznam norem

Sknpxnn add cnxın Námnnnny
nhnøvn ızsn c ı Rnčnısn'jz flnmnn In. Dfnvin dn Připnxvv ı nnnfipnnv. „My
øhnøvz ıøxz c z Rnčn. ınnhnnn' jnznnk (4Dx4nxóo) ,nn výsnflhn KRD
nhnflvnıvxn c a Rnčnı hınnhznn'jflznnk (Suxsflxúo) pnø výsnúhn RRD
øhnnvn 12544 c 4 výsnflhn vyøhız msıønnføh divvin fıfl pfipnvønê púúy
nhnnvz ıflsfl c s výszzıhn vynhıø mnnnn'nh úřzvin- pfáız s küıy , db
obnova ınxn c 6 Výxzdhn RRD vćnınč vykøpánr jnznflk ` V m MĚ

v VI,nhnøvaınxn C 7 Mnhnniznvznć hınnhznr vnzk (innnknvflčnnı-nnkznx "1; ,OidvD z;
pro výsmhn RRD f' 4 `nhnnvn ı=5n c x Pñpnnvø púáy pm znızsfinvánx' nnınnv jznnknvnčøxnsıihı 0878øhnnvn ıøsn c 9 Rnčn; vynúhn xaz, Dn jflnnnk vyhınnhønýnh .nnıJnmkøvzčflnnhnflvn Inn c ıO Mnnhnnnzøvzná pžıpn-nvfl pudy uKT a SLKTS wnmnnzisıønnn _ nflnx-ávánx' v nhnn Snxênøh

nhnnvn ınzø c ı x Mønınnšznvøná příprava núáy uKT n SLKTv wnızınnnisıznnn nh nnnnávšni ˇ jednom snčnx
øhfløvz. ıx-,xn C Zflnınsrxnvánnznúnvnn xnahnn
nhnøvn ınxz c Znıęsúnvnnx'knnıøvnn xnflhøn
nhnnvø ınxfl L ® Ruční xnáın m. 1s zıfflvxn dn pflynv, ı nevi-5mmpúúy Snzęčenn 'nıxnnvz Im c Is Rnčnı vysnzıhfljzdnøızıć ıxnnvšflfl
nhnnvn ızxn c @ Rnćnn' náhn nhzınvnnýnú xmninnnú
nhnnvn ıøxn c 17 Rnčnı' Snxıhn xnznnz ınsV dřevin aø pfipvnvęnć půdy
nhnnvn ıøn c Qš) Menhnn.zxınflflnvánı'flQniøkwnnfl. KZS KfnnyflrısPıflınøv
nhnnvn Im C Rnčnrøpnıvfl Snzęniø po nmnhaniznvxnćnı znızxxìnvúnf





Seznam norem

Skupina OM Číxın Nám
nnnny

nnhnnnfl Inn D (I) Ozhnnn ıflsnføh knınıx Mínánnn
nnhnnz ıøn D @ Onhnnn snx'øh knıınn vyžx'nánhn hnšęnč mvšnnføzøm
øøhnnz len D @ vyzrnánihušęnč Kniıkøıı køsøn
nøhnnnn ızfln D 4 Ožínán; n phhnnjnvánx' snzøniv xyøhın msıønfl'øh fliøvin
nnınznz xøxn D 5 Přqznčnı pınnhy „či vyžšnnnť v pnnzxøh (ah)
nvhnnn Inn D á Oøhnnn ızxníøh knunı nšıxpávánx'nx
nøınannım D 7 onınnnfl hn knınn pnfli hnhnż pønıønn'hflhiøıflnn'nh hnh'
ønhnnnınn D 8 onhnnn ınsnn'nh knıınv. nphknnø vøıpnx-n pro“ hninni
nnınznz Inn D (9 vyž'nflní křovin fl mzıúnflnx křnvnnnizznn
nnınznz ınxn D @ vflnzávánr mv,“ kinvinøřnzønx
nøınflnn Inn D ı ı výsøk pıevzınć dfzviny Lnnóøıøn
nnhnnn Inn D ız okøpáváni flzzznin mnıykøn bez prihnøjnnı
nnhnxnn [na D ı3 okøpáváni ıęxın'øh knınn xnnıyknn v ınžnrxnıflz
ønhxnnn ızsn D ı4 Okøpávánx' ànznnxn RRD hnz .nøjøní ~ první nšnıžznx'
nnhznnfl ızsn D IS Oknnávánn' snzznnn RRD hzz yhhnøjęnı - flnnhćn đflıšš øšnıfnnx'nnhxnnn ınxn D ıú ohrývánIRııD hn nflhnniøn: V 11vv øšønˇnnš
xınnn ınxn D ı7 Ohxý RRD hnz phhnnjønx' - dnıhć x dnıšv'øšęıføní
mhmnn ızsn D Oøhvflnn ınsnn'nh knıınv, pøsıhk hıaknnzhı na zádøˇýn.pøflfiknvnćfln0:t -.\ ızsn D IQ Kıxıøni ıflpflkú nflkıšknmhz hnınvćhn
øchxnnnıøxn D (ž) Ochnnn ızxnn'nh kuıhır náıšnnn ıvpęıęnıy
ønhxnnn ıøsn D 21 oøhxnnu Insnšnh knınn „nnnhnxni
øøhx-flnn Inn D 21 Oflhnnn ınxnrnh knıxnr kønnıøh' pm; zvčñ V nvnzøvánš
øøhnznn ızsn D 2 Oøhnnnn ınıınv pøflmknvnčzın NIVUS
.xhnnnnınsfl D g Snvhfl npıøøznnıx
nøhmną Inn D 25 sınvhn npıflnznnh ze mvćhn nønžšxêhn .háıènćhø pıønvfl
øøhnnnn Im D @ Rnčnı vyvšıvøvánx' pnx. pšflı náxızđnnn nçhvxnnn „mi
øøınflnnınzfl D ě; äımn ınxnıøh pømflm pmıi ınnpánizvčřn'f nvnznvánı' kınxıøvnnnhvnnn Inn D 28 oøhmnn ınxn pnnú ınnpánr zvšfl názšvnn. Cnfviáøı
nnhnnz Im D ® Náıčf Snvnxh xnčnč sflvinnnn
nnhnnnn ıøsn D sn Pnsıfik snnnnx nnčnnn záúnvýxn pøxnfiknvnčfln
nnhnnn ınxz D oøhxnnn Invh ıønpúnn' zv zšflnvý pøsınkøvflč
nnhnnnn ınxx D ınzınvnınflını ønhnnn xnflxnú pvøn nhfyzn z ıønpán'Pınnvzm





Seznam norem

Sknpxnn add' cnsın mm
nønny

výflıınvn E (ı výøhnvz núnxin f podminky. ,nncnnını úpnxvy
výnhnv. E ı-nzšnzávky > mzøhnniznvnnš jflhıičnnıć
výnhnvn E @ Pxnłflzávky f mzøhnnizøvnnh hsınflć
výøhøvfl E ® Pnflřnzávkyý nxčnê thčnnıć
výnhnvn E Pnřøzávızy- nxčnê ıixnnıć
výnhnvn E ú vyřnznvını nzhxnnhx' pr nn šťnvánn' n nz nkønxınıkniøhpømznı, na nflsnzúnvá nnžáflnnøšøh návnxxú z knıınv- nnnhnniznvxnnč jøhhčnøıć
výnhøvn E (D vyìøzávn'n; „zhnnnın' ph' flnčišľnvánf z nn nknnmkfl'øhpømsxú. pfl núsın-nfinvánr nøžáflnnq'nh návøxıú z knınn

v mnøınnizøvflnč ıixın-„nćvýøhnvz E vyžnávánı nzhnnnhť pˇ áøćnšx'nvánn' z na nknnxınxkn'nhpnmflm. ph' ønıxınflnván. nflüánnøính nan-05m z knıınvf nnčnč Jnhhčnnıćvýøhnvz E C9) vyřnzáxnanr nøhnnnhn' při áøčišťnvánnˇ n nn nknnxnnkøınhnnxnsn'x. při nánnfløvání nzžáxıønn'øh núnızm z knıınvf nnčnć ıisınzxćvýøhøvn E ® Páıønx' nnhıvnhi
výøhnvz 5 ® ćnxıky pxnváflčnć vhnnnky
vynhøvn ız 12 Pmsxñhávky jęhıićnnıć
výøhnw E 13 axıfihávky ıiflnnnć
výnhnvn ıš Røzčıøflnˇánn' jzhıičnnflć
výnhnvn E s ačınˇıflvánn' ıisınnxć
výøhnvx E ıó Ruční vyvšzvnváni jnhıičnnxýøh x ıšflınnıývh xınznıú
vyøhnvn E 17 vyvčıvnváni n xvnnzvn'n.: ınnnıú





Seznam nomm

Dává. Č'S'“ Názøvnnvnıy
øxnnznr výmhn u ı výnøhø wıøhnćhn kızflnı
xınınn' výmhn H výnnhfl vánnčnfnh snnnıkú

Sknpinn





Kypření Zálıonú v lesních školkách Al
1 Kypřeııí záhmıı'ı v lesních školkăch

Pvnis nıávflz Ruční kynıˇnnı' - pnvıvhnvć nvnkynfnnı púnıy (nnnnšznn' pťnúnšhn šknflnnpn) .nøzı mflky
xnznnin. ı-unnhxzn kyprnnı závnfl nn ,xnnıčg únxhn výxøvn, vzmxnı snzzniø npnú.. ndxımnčnf pızvzıę zz
záhnnn'ı (pøknd zz vyxkyınjn) n ın v nn ıèn. z ,zčıi nn'zx nn ı nnZ, nflkıiznnn' ,nınvøın nnhnn zúhnny nn
.xmnıêı nn.. vmáınnnsı ıııo m.
Mnnhnnnzøvflnš kypřnní v ,nˇšpnjflnn' kypxˇičn v nm'ıın šknıky (pnknú nflnnıž n nnkınnı nflnınnıøvšn) n
vfljnzú nn úhøny určené k: Kypmn', xpnšıčvn'kypnčfl n nnsınvøni hınnhky kynfn ', Jinıy ıvnkınvflnx n
azınvánv' pıáøn kypfičz, „by nnhyıy pnšknınvány Snnnifln, øčmčm kypiičn v pflpflúč nnhnınnv'

inmı (nnhø pınvzınxn).
m'nız ızhøę nıxıčıávnının V nnıınf i mneheniınvnnš pxávę sn pn-øváúčjr flnndnn. púún jc Sypká. písčiıá
nž pnxn øın ını n. nn. vz nn .nnnnvnx'ın náınnh' „na zn dzšıš, znnxnn jn snnøınn ınznnjhflıná ny'čflnn nøıxn
nxøıykøn

xfizdnč nhdč vnxøın nčnıxn i nnzhnniznvnny'xn kındz núzın J Z včıšr nápnn je vføø
mnm-Zná n pr. vèıšı vwıxkøsh nıprvá nn nmflm. vyżnđnjø sxrzflnf námnhu nn vı-áni s nářndı'xn. mv ø
núún hıinııønťsêiınn i x přínnčsx' .hnhnćhø šıčzkn.

ıčžøø øhnıčıávnınıná - nıčnı n mhnnimvflnć práce x knnnjı' øhıiznč, jún ø Inúzıy xnnúnžnć.
ć, ıčžkn xnzpnjinøh nnnúhnvć pnø zpnxnnvánı. ,nm nıpfvá nn nľnnnvnı'zn nárflúr. Ján n

půdy x vzıkøu pfimčn' jfınviıýęh sønčásıęk, prfpndnč i s vč .i nh'nıèxx' šxêvkn. pflzıy pfifnznnč xnêıhć
npnú.
nlšlı

Ručníky I-eni zflhunı'ı v ıesnrch škflıkúøh
čism Men jean. = ıuınz Nønnn čnsn v høúnmøh pm nad“

nøflny
Pøpnfl pıˇúnz n pmønvniøh nøaıninøx ınhknn xnˇnınť ıèžknn

101 Kyprvnn' xnnxyćknn dn 10 MS 0.60 u 75
,02 fljzúnnzınchøn jzhı. ıovıs, ıifl. ıOvZS 0.18 n SZ 0.68škı-nhkøn pri vzmsın _ _103 mem V em Jnııı. ıs+, ıısx. 25+ u 26 0.40 0.56
m4 'zKypi-nnr mnxyčynr do 10 0.09 0.15 0.22
105 WW' Jnhı ınvıs, IisıV 10s D 15 0.22 0.27šmh znısın
106 1 V„zzniøi :[à jchı. 15+. ıisı. 25+ 0.23 0.29 0.36

p Fønfčødnøřą'zıkwřˇm 'ı-vhz. win. ıq/,flñÉ/zz
Mwlliniwvn ć kypk: ı'ıáhonı'ı V Iesníc ı škulkách

Kypiznx' mnıøn-flhønnn f. ćznn
[U7 n Inıklnrcm D šı'ìo: zábčm bez m'LlıšCIIÍ 0.025 ODB 0.09

k nnóødn ıooøm v škyxnzøniø
Kypìønn' ınnınımkınnnn nćznn n

IDE lı-.ıklcııım u šířce zábčııı kypřiče beı m1. mnř 0.06 0.07 ODB
nnnı 1m) nm vyšk xnnnın



Kypřøní záhønú v lesnich školkách A1

- 'ah
úøznhnjnvıš xnnnı nìxnnnfl vyšší pnhyhnvć xyøhınxıi nnž ıuo nn n 3 vninnıy, npnwv'
x nnnnx čnflfl nkınz

sıı p njzıi 100 m za 2.5 ınin. nún. 15 'Vn
SıZ pn njzıi mu xnzn Z min. nún. 30 'h
513 pri „jen ıım vn zn ı.S vnìn ınin. 50 fxn

+ %
u Jflvıi nnınn vyhn'vnı pıøvnı v pn'nnênn z vı'nø než [není nn'xı nn ı „ú „ž n S 'ah
120 ph xnøøınnnznvnnêın kypręnr nenI-ıx nnžnć øıøčnnr męnıvnnızxnn pnn kypnˇnni n

vvnøi x zpèı nnvyrfinn (kypřzníjzn jøflnı'ın xmènznv) flž ø m 'm
130 zrıi nnnhnnúnnnx (vzhıflzıznn hn xvć knnfln nm) pnhyhnvć ıyøhıøxıi Hm

m zn 3 min. nnjvýšn nž n 20 'h
p pn. 'hn snížení výknnn z.

nuınnsıi ánıšfhø odpočinku pri nrnhrrvánr nrgnnizmn, kdy ızpının vn xxrnn
umnhnjøz

309 25 - 30“c nž n 10%
310mm wc nžnzo'ah



Ruční pIcLí nn Záhonech v lesních škulkáclı A2
2 Ruční pleti na zákonech v lesních škalkách

P0215 gn'nøø: ødflnnxnváni vızvøıø zn záhnnfl vyıxhnnmn z pnúy i x køšrnky, nn púdn ánxınxflćnêzvıhıá. nnúžn vızxınn'nn. pınnˇ pffldflhúzfl númč pmkypřnni púnıy nıznýnú nnčnrmı pnnınnknnxi.nkıšúúnr pıflveıø 40 knšů npnzı. nzhø „z pćšıˇnky záhnnü, nákın'znnK pIeveız nn nrčnnć nnfsın v flrnáınškolky
sınpnfi vzpızvnınnn'
- xızhè znpıøvøıønn - nn pıøšn jz xınhê nchyøøn F1=v=1,kınry únflnhnjn pnkvyıı pıønhy flø jndnč ıhzıinyv sıìfldnê znpızvøıønn v nn pınšn jn včsıvýsıyıpıøvflıø.1<mýdøsnhnjø pnkryn' dn ávnn ıřzıin pıønhyv siınš znpıøvøıznn v nn Pınšzję mzfnsuý vlevzı z vín jnk z1vnn finıin nøhø Ján n pıøøhn sønvvsıęznpızvnınnøn
Rnční pınn' záhnnfl v 125111011 šknıkázh
čnsın Mènjndn. = 10.112 Nnnnn čnxn v hnúxnáøh pnn púan

non-ny Pnpifl [nm npnøøvnn'øh pøđnúnnk ınhknn flıřflánš ıčžknn
201 P1211 xıflhčın 0.56 0.98 1.311
202 Vyııhúvánı'ın áťřzdnízn 1 01 1.34 1.75
203 P7' HPIQWMIÍ xiınćm 1.55 1.88 2 31
204 Phn' xınhćxn 1.06 1.42 ı sú
205 Vyrýpávüııiııı xıięđnn'xn 1 45 1.33 2.29
206 Při HPĹMIUII' xiınčın 2 05 2.45 2.02
207 Pıøn' xıflbćm 0 85 1.19 1.61m knnnhinnvflnć xmnı'ın 1.23 1.58 2.01
209 PH ZnF'1="='°“" flunćm 1.80 2.16 2 61

Odkırznnx pızvøız z v pıøıy'nh úkonů V
fixın Mčnx aın. z pıflvøı z 10m1 vypıflć pıønhy Nnnnn čnsn v hnxxinžzh „nn Find..'nn-ny popis pán n pnzvnˇnn'øh podmínek 50 xn | 100 vn

n) odkıı'znní minášęnı'm pomocí včdęr. košů. apod.
210 Oflkıfzønı pınvøız z 10|n2 xızhćxn 0 013 0.02721 1 ˇypınıć plochy nizún'm 0 027 0.055
212 17H ıflııınzınni Siınćnn 0.040 0.082

b) nakıíznnn'ndˇážzn pøınnzıknıøčnk npød.
213 0011. [zˇnız z 10 m2 xınhćnı 0.006 0.012
214 vyvkić lhy xıřvdnívn 0 012 0.024
215 při LHPIBˇCIHII' Siınćm 0.010 0.037



Ruční pleti na Záhonech V lesních školkách A2

- Wn
SZOI v lehkých piflčìxýøh půdách se pndın míry xníž=ní prannøsıi | zz n 20 *7ø

+ 'k
150 nnısr-ıi hýx pndx přnizxn nmkypřzná (nnnť-ıı fløsızıøčna vıhkú nflhn jn nınnn

nnnıšiı pnvınh - xknımıp) zž n 5 'Jó
Im v ıćžkýnh jfløviıých zenúnfinh 54: pnnun mify øhh'žnøsıi nz n 20 q,

při pnćøi n ıęınıøh vfldnx, jnjinhž násındknvn dochází ke Snfžønť výknnn n
h nnınnsıi dęıšmn ødpnčinkn ph phhñvánf organizmu, kdy ızpınxn ve xn'nn
dnsnhnjø:

30915f30“C flžø 10%
31 nızı :WC nž 0 20%



vykliznvánx' klesın 151
l Vyklizování klnstu

Popis práce: Páıznn' hınxın pn xšžhč - časy nn pnúpúıznn' n mzhnřnn' ınvmnd, pmvøflønr pmıipnžúvninhnpmflnn' › iznınvánr ohnč pmhfln x ødsınnênún vnškflćhn høfxnvćhn .nnıønáın flž nn minfláınf půdu.xhnınn' znhnınflıêıy'çh zhyıkú kının dn xıfnøın .øhnnšıč nn vzúúıznøfl 0,5 - hn na økvnjn øhniš ,nınšznx' øınúšť před nwšıênx'nı pnnnvišıš. Snášnni kınsın nn mnmflfly „ø nčžhš v č.1; nn xnhnvánfkıflın nn hmnnđy .nzxnn'sıšnć ızk, nhy hyıø nhnznnčnnn nhnnømıøkê pnvøáøm práøz. n flby dalšípčsızhnı' nnhn ıčžflhnf xásnhy nzhyıy zıižęny při násızflnćm páızni. nhy byla mánknvánz xnnžnnxzvznnkn pnžánn.
Snášnni kızsn. nn 1êıhš nnhvøvnndy

zflvčwenr vyıćžznýøh sııˇøınú nž dn
čisıø Hmmm' 1 [aby dm“ 1/2 1/2 ønıý xıvønı

"Omıy l 2 3101 .10 QSQ 0.28 0.40 0.52102 (161) - 0,99 0.33 0.49 0.63
103 přes l m3 0,32 0.47 U 6l

Pálení klaun pn ıčžhč dšflvn Snııčámıč :z snášćm'nı

včıvnní vyıêžnných Smınm až A0si“ nnnnınzınfl z 1šžhy flięvn U3 „Z celý mnm
nnflny 1 2 3ıo4 do 0.59 0.20 u 24 0.29

105 mio-0,99 0.16 021 0.25
105 ,zns ı m3 0.15 u 20 0.23

Pálení klesın z pizdzın snesenýcıı hmmm!

Zflvčıvcnı' vyťěžęnýnh Suømú nž do
čixın Hmmm“ Z 'ŠŽW 417°“ 1/3 1/2 øzıý snønn

normy 1 2 3
[07 do 0459 [LZE D 37 044
108 0,60 - 0,99 0.25 n 31 0.38
109 płes l m3 0.20 0 'H 0 35

Páıenť nwvınmznvflnč vykliznnćhfl kınxın n mzsın nn nınchflnizflvflnćm návšıvøvánx'

Zavóıvnní vyıèžnných Snnmú až do
Hmørnflınxı z ıšžhy nfiøvn 1/3 1/2 øzıý zxnnn

nnnny 1 z 3
llfl do 059 0.35 0.46 0.55
lll [1,60 V 0,99 0 31 0.40 0.43
[12 pies l m3 0.30 n 39 0.45



Vykliıování klesl“ BI

› '71
801 v pix'paflč vykıiznvánf 11111111 pnnzø 11111111y 11111 11 211 47.1
802 1111 1111111 5 pmsømýın kıęsızm (xynzvá 111151 sn 1101111111 1111111 11 vN snnsıhd'øvz 1

1111'v1111111101y) 11111111 ıu az
802 pñ pnnønháni zhy1 z pınšn zn vyknnflvá nønnz 1111'ž1' 1111-1č1nč množsıvf

nkuzznćhø 11115111 1111111 111%
804 pflpndč vykıizflváni 11121111 fløflčnxnč 1 neaxzn, pnzvááćnćrn 111=v111111x1 v

11111511111011 v 111-311 n1in_ø 20 '111
1105 1111 vykıiznvám 11111111 .1111117112 111111n11 x 1111111n11n1'1n 1111111 Jflnnýnv nvčıvnnnn, 1

11111hny1111 vê1vø1n1 111111 ø 111 '111

1 '111
2111 ph vy1111z11váni 11111111 1 11111111111111111 2111112111. kaz jn nuınć 111111 vynášflı 1n111111

1001111 12 ‹› 15 '111
225 při vy1111zflván1 1115111 1111 1čżhč 911111ć1n1øh nhnnnnáınê znvš1v=11ýø11 111111nü (např.

11 1111111511111101011 1101111111) 11ž n 15 n111
216 ,111 911111 v 111111/.nćvnıø1ćn11 A vz v=11n1čı=1111€111.1y11v111111ć111 11111111 1111211111ê111

11161111111111] výınnene 21511111 111101 11 11 15 211
217 ñınún vøxvnhn n1111 35% 1111111181,
221 11 1111.21 nmvúnıčnć 111 p1nnnviš11 1111 nnn1111151111 111111 =11z1 hmnın 12 11 m ah
222 ,111 vy1111znván1 1115111 111,11. 1111111112 zznnsny' v b111=n1. 1111121 x; øbnžnč ‹111111j1 11

rám ,n vę11ni z :A1111 (1x 11111111111111ę11111vø 1/2 nku 1111 č) až 11 15 911
2231111 p1áz1z1 áćıø 11a 01111 1111112111111y ,z kıęsı přnmıý 11 201111. 0111rž11č sn

vynmšťnjfl 11 111111011 111n význflčnš zıržznn, 11 zvýš1 vN 111 111mm' 111 11 15 '111
224 1111 1111111 po 1011111111 øvánx 1111v1 1111111113/ n=1111 1111 pnjmıčnı ıˇvzkýøh 1čžnhn1€11

1111xh11111zn11'1. kdy JC 111151 2111111151 111111žnč 11 vypmšrnjfl 11 pnžnø 15 11111 význnčnč
z11ž=1111. 1n1`1žø 1111111 závnđn nzhn j1n1 pflvš1ený nnønvnrk p0v11111 zvyflnn1 vN
111 snnšøni .11 11 15 'rø

227 11 pxác1.1111 11111ê 11 „111111 x111høvflı vêıš1 pnčnı 111nčjšính xv1šk1'1 111 1115 vn
226 11 11111111 1111n111y'1n 1<ız1ınn1 112 n 20 '211
3011111 práfl zn čflxıýøh pfnhánèk (áššť, 1nfl1) nzhø 1111 p1áøi vv snčhovć pok1ývc= nž 11 10 '111

Iin pn'øš zn 101111011 „11:1 1:11011211111111111111 flnnhúzr 1111 snížení výknnn 11
1111111511 fløıšíhn 11111×1č1n1111 1111 p1=1111ˇán1 111gnn1z1n11, kdy npıøıflvø 5111111

1101111111:
3119 5 f wc x: zvýší čns vN flž 0 10%
31 ad 30°C se ıv 'ší čas VN až o 20%



Čišlënř ploch od listnalého nehroubí B4
4 Čištění ploch od lismaiého nelırouhí

N Sn pnnžıvnjf pri nknnxınıkøiøh pnnnflnˇ. n čišıční 610011 616.1 další násıønınnn ć nnsn'.
vyřęzáwi n x Snášønı'nn - vyhızxžflvánxˇ. pnıxánnni, ınánnxn', flıáınnnn' nn znxn, xnúšflvfl hınnıy ntnnnnfly.v nønn .npøčnánn xnášenf nn nnx vzaáıflnøflz 10 nn Pflınnf Snučflxnč x vynášznún - úpnvfl pınzh
pvø pá1znx. zøıøvánr hxønnflá pnıhnnn vyhvzhøným .12 nn núnzıáıní púnın. vıflflınn' ,151 n', zhnnøvánn'
zhyxkn'ı dn xıřøún nhnišxč .niniınáınč nn 0.5 nn nøı jęhn nknjn, nhnšnn.“ ohnć piva núøhøđnm. Nnnny ,nn
póıflnf 1500 npx-nvzny úıe pøžáznıøh phdpixn ,zınınýøh v mne 2003.
výřez nøınxın, nnzflnzı hn

dn 4 nmn'x výšky nnú 4 mmy výšky
51510 výřez sn Snflšęnhn náıønf v 'řnz x snášęnı'ın páınní

normy Pøčzı hxınz nıčne nnøhnn. nxčnê nıčnč mzøınn. mčnč
401 Dn 5 16.04 6 59 3.75 20 71 9.41 10.21
402 6- 10 19.7 12 24 10.21 24.47 16. 13.13
403 ıı- 20 32.94 28 24 14.59 37.6 33.00 17.51
404 21- 30 45 1 40.47 20,42 49.8 46.12 23.34
405 31- 40 55.53 49 811 26 26 (v2.1 56.47 29.18
406 41-50 65.8 61.11 30.64 72 47 66,112 35.01
407 51- 75 84.71 68.71 39.39 94 ı 75.2 43.76
408 76-100 110.12 90.35 48.14 124 24 99.76 52.52
4179 101-125 135.65 10635 55.44 1505 119.53 61.27
4ı0 126-150 152.47 122.35 50.81 171.29 136.47 67.11
411 151-175 172.24 136.47 65.65 1119.1 155.29 72.94
412 176-200 191.0 152.47 68.5 208.94 172.24 17.52
413 201-225 2011.0 167.53 72.94 219.6 189.111 81.69
414 226-250 227.7 182.59 75.11 250.35 206.12 156 07
415 251-300 259 76 207 06 50.24 2118.0 230.5 90 45
416 301-400 329.41 250.35 88 361.41 282.35 100`
417 401-500 430.12 316.24 99.2 474.35 362.35 112 33
418 501-600 544.94 395 25 1117.95 604.24 451 7 122.54
419 601-700 665.41 4113.76 118.16 762.35 5552 135 67
410 nnxı 700 781.1 564.71 1211.3 903.53 658.112 145 xs



í ploch od Iismalého nehroubí B4

ł Wu
21 1 Pi-ı výchově ıflxnfch pnmsnˇı pmřemvknmı, jsnnvıı v pomxxž ıbyxky po

řędøhozım zásnhn, kıflć pmkflznınınč xnxžııjí v køn až 0 ID 'JB
216 Pñ [v đı'i v hnlvunilćm nthojinık člcniľćnı lcrúnu případně bnžìnıtćm už O 10 G:
217 Pñ pmi v: svflhn vn flkınnn na 30 an 50 pnnnønı nı n ıD 'k
118 Ph pıácı ve Svflhn v: xkınnu nd Sl do 7U pmøęnı nž n 15 'k
2l9 Při pıáci v: svahu v: sklonu od 'Il '17 výš: ınıchamzovanê až :z 25 °b
22 Při vývhnvê In pnmnì pmřflávknmn. m høj šın výskynx kıˇvˇin/øxınxž ,

šn'pzıx vnnhní, ımkn, n pndjúnsnhnjıvıi vysky vınnjnız ı min xınx'š nnvyznnč
nnn-nxm až n S a,

3m Všn hny pčxnhn' práv: ˇ nhfløhn' dınnh fljrntøh úęšñ'ı nnbø xnčžnnr, kdy čnxıć
ˇ ˇ ˇ " ' výknn nžnm'ın

301 všzøhny pčxızhn nh dzšťü nflhn xnćžflnx' kdy čflxıć
přeháňky pm nšnjí [nám n pndxnınč xnižnjı výkon, m ıvvflıćhn nnph'znivćhn
„není až ø ıs 'uz

321 Při pxán' zn xnnvisıć Snčhnvć nnıvývky ø výš“ an ZO nn nž ø s 'h
37s ľñ páıznn' jako xønnøxı. páni. my jn xfnhfl hxnnxnáy vøznhnı n pføınžh nn vznfln

ını. nhınšıč ninas'łı



Ruční Sfje Semcn les. dřevin do příprav, `1 nepřipľam půdy C1
l Ruční síje semen les. dřevin do připrnv. i nepřiprav. půdy

Pnnifl nnžvzz Snnèøvn neho nxnykøın vnzh1-n1n11,nflınnnıť nnhn núkflpnnu hııny zn nınžznı' flnnxzn,pñıınćnnı nøvvøhn „My Snzøênm nnhn møzykøn.
acsňnvıiııí sľjÍ, "1415111151 bm

5M“ Šıfkn sun 60 çnı l bmnønny Dręvinz. Nh
ıOI Jnúıø 0 20
102 dhmmsınx 0127103 hh,1x_|v.ın 0.20
104 hr i1rn,nı 0.23

v, 0/
111 Pimházflıføújnmk kjnm nn vmáıznnxı v nnž s flž 10 nn flž 05 ah1 12 Preflıxázznť 011 Jnnnky k jnnıøø na vmáıønøxı včı ná 1ı nž 20 xn nž n 10 qn141 Př. pı vpxnvš z/żxniny nnhnn vymøvnnnn nıønhn vz zvlášťzımných pnúxnrnkánhnđønášznx' nn vnfsın výsnflhy úø 20 nn nž n 30 9a142 1211 ph'pvnvč nn-.iny .ni-nn vyxnzøvnnnv pınøhn vn zvlášť zn'žnnýnh pøflnırnhnøhn dønášęnr nn nırxın vyxflflhy 21 nž 40 nn znž n 50 'ahZıó 011 pnáni v hnıvnnnćm nnın ıinnk čınninćzn 1znšnn prıpnzınè ınžxnxxćın „ž n 1D '11,217 P11 pm ve Svflıxn vn sıxıønn na 30 dn 50 mnønnı „ž n 1D 'as218 1m pnıni vv. xvflhn vn xıxıønn 1x1 51 dn 70 ,nnønnı nz n 15 'ah21 P11 pnúni vz flvflhn vn .flkıønn nd 71 ah výšn .nnzıvflniznvnnš nž n 15 11x301 vš _ ıy pčsıøh pváøn v nhúnhı' monhnnvnjı'nı'vh nnšťn nnhø Snšžnnn kdy čznzıćy pinnnšn p. áøi n pnúxmznč snšžnfl výkon ni n 10 'h302 všnøhny pèsızhnı' xnúøfl v nıxınhr 111171111011a içťçh ánšı'ú nnhn snčžznr, kúy čnsxćprnhmy pıznnšnjf vnúni n pnúxıznnč snižují vyknn` zn ıxvnıćhø neprı'znšvćhn

pnčflsn' až n IS '17,
130 lel ıulrlo ılonľıšel Hmmm nn dslzılnč větší VLflálelmsl než SU m až n 5 %



Ruční Iıloubcní jamck (40x40x60) pro výsadbu RRD
2 Ruční lıloııbcnı' jamek (40x40x60) pro výsadbu RRD

ľøpix vrána: Rnıćnf hınnhnnť 'nmnk n vøıiknflú n hınnhnfl v púúê vıhıxć. Pñnnvz pxflnnvnflzn dn
pı-flnnvnr nnhnıøvnxıi. pmzmú f ph'Jzzú nn .nćšınn nımhu, vyhındáni pnflnnıø n ánıšrhø nn'xız hnflnnn'
jnvnky v vrødflpxnnćvn xpønn, knpánx' møıyknn. hınnhnni fýčnnn nnhn Inpnınn..

hnık 40x40x60 fln , .n Jøfln 1D inmøk
ČN“ a jiıżınøxı xnxniny
"0"“ Znhnfnnčın' 1 2 3 4 5
20' ı 0.73 0.911 1.24 1.55 (1m
101 2 0.83 1.07 1 39 1.74 0.00
103 š 0.93 1.21 1.57 1.96 0.00

»z qn
111 Přechálenl' nd jfinıky k jnmcc na vzdálenost větší :Ž 6 ııž 10 m až 0 5 '70

112 Pit/:házení Dđjamky kjalnC: na Vzdálenost Vělší než 11 až 20 In až 010 'JE'

216 Pi! pm iv balvnnılěın nebo jìımk člcnilém leıénu případnč bažiníflčm lž 0 IO q:

117 Pľiprfl ìvesvn'ıhu vc Sklumı mimđnfifl pıocenl IŽO 10%

213 PH práci vc Svihłl v: sklonu Od 51 do 70 pmnenl :ıì n 15 '36

219 Fñ prki V: Svah“ vc Sklünu m1 71 Lk Výše mıchzınimvfillě až 015 9!

301 všøflhny nçxıøhnn' pxázx v øhúøhi flınnhønvxmøšøh flzšťú nnhn snčznnr. kdy čnflć
řnháúky pžønxšn“ ,zváni n pnnıxınxnć snšhnjn'výknn až n 10 v.,

302 Všxìhny pč'flcbn pıăcc V ohdnbı'dlouhmrvlıjících dešľů Ilehn snčięní kdy časté
přflháñky phnıšıııı pfáćx n pøflxnflınč Snnnjí ˇýknn. zn xrvnıćhn nępñzn vćhn
počnsı' až u 15 'k



Ruční Iıloubeníjamek (SOXSOXÓO) pro výsadbu RRD C3
3 Ruční hloubeníjamek (50x50x60) pro výsadbu RRD

Pnınıç práce: Ruční hınnhnnš jnnnøk ø ˇøhknflú x hıønhnn v vúúč vlhké. Příprava pn-nøflvnnh go
pnøøvnn' [nhmnvnxıh ph'nhøú f ph'jnzzı nn nvćiınn pınnın., vyhıznıání nfvnflxn n dnıšn-hn nnhnn hnflønnf
Jnvnky v pťnúzpflnnêm xpnnıı. knpánr mnıyhøn, hıønhnnr xýčnn nnhn ıøpnıøn
Jnvnky Soxsoxso Cnn , .n.i=fln.. ıD jnxnęk

551° a njnøınøxı zøınnıy
"0"“ Znhnřęnêm' I 1 3 4 S

3m ı ı.ıı 1.55 2.04 2.55 0.00
302 2 ı.24 ı 73 2.30 2.85 0.00
303 3 IAO 1.97 2.59 3 22 0.00

+ 'In
x ıı Pinnháznní ná jnnnky k iznn nn vzfláıznnxı včıši než ó nž 10 nn
I 12 mnházn nd j nky k jnnn nn vzóáıznnxı včı nflžıızžznm

p ø; v hnıv-.xn ćnn nzhnjšnnk čıflniıćvn ınnžnn pˇn'pzflnê hnžžnzıćnn nž n ın q,
nm' ˇ vn Svnhn vz sklonu nd 30 zın 50 nxnøznı flž n ı0 90

:ı ıx vn xvnhn vn xkınnn ná 51 dn 70 pznnnnı až n ıS as,
219 vz xvnhn vz xkınnn ná 71 % výšn xnnøhnnxznvnnš flž n ZS fıh
3m všøçhny pčsıøhnf pra“ v nhzıøıvi đınnhnırvzjx'øfnh nıflšı'ú nzhø než/zn.“` kdy čzxıć

čeháňky prflnxšnjr plán n pvxıflnını snxznjf výknn už n 10 a,
102 všønhny pčxıøh rám v nıxxøhx'dınnınnn vnjiøiøh flnšťú nøhn Snčžønn', kdy čnıć

,xhımxˇnky pıˇvzınšnjx pnin zn pøzıxzflınê snıżflfl výknn. zn mxıćhn nzpflznnvćhn
nčnsı' až n [5 qh



Výsadba rychle: rostoucích dřevin do připravené půdy C4
4 Výsadba rychle rostoucích dřevin do připravené půdy

Pnpi; pninøz Ph'ľnvfl pxznnvnxı-n .1D pnønvnn' pnhøınvnsıı, př hná f n øzfl nn nrčim“ pıøçhn,
vyhızdánr nwnmn n dnıšrhn nnrsın hnannfl' jxnnky v phúzpsnnènı xpnnn. knpšnı møıyknn. hıønhflm
rýčnn nnhø ınpaınn, hıønhnnı' Jnnnky, vřnsnn na mísın dnıšmø hıønhnnı: PD pmvødnni pfipmvy půdy,
411: se pn-øvmı úpnıvn aflnú flflzznın nxıvýnn nžzm,nınpınên1z=núny dn jnxnky pn vsnnní xnzzniøø n
nflvnˇø pmmıflnm znxniny S pmnčxr vápxn. nn nkønčnm vyxnnıhy pfihnnjønš pnvznhn jflnnnk flnxn'hnıynú
hnnjivy.đnnáš1<flhnnjivz k jnınkávn.

Výsadba RRDY In.'cdı1 :10 Snızeniı:

nìrısıťy Pñpnvznx nůđn ˇehmliamky (cm) "h
401 1 40x40x60 0 S4
402 1 Soxsuxfiu 0.67
403 1 00x60x60 0.88
404 1 70x70x70 1.09
405 1 40x40x60 11 64
405 z Snxsnxófl 0.79
407 2 úoxúoxóo 1.06
408 2 70x70x70 1.32

1 - výsnáhn RRD dn Jnnnnh dn phpnnvnnć púzıy
2 V vyxnáhn [um dn jflnxk dn pády pnpn-nvønć nnjvnćnč 3 nnčyøn [1M snahøn

+ %
111 včnnházfln' nú jnnnhy 1x jnnnnø nn vzflııęnnxı vćıšx nzž ó nž 111 ın nž n S vn
112 mzhı'zznı na jnnnxy k ,nmøz nn vzúúıznnflı ˇêxšx než 11 nž 20 .n až 0 10 q,
141 Při nřínnvč zeminy vninnn vyflnnvznøn pınøhn vz zvıášť zn'žnnyøh pøflmrnkaflh

nflnnášznš nn nnšın vy'xnflhy nıø 20 nn už n 30 as
142 P11' pñpnvć znnúny nnınnn vysnznvnnnn pınnhn vn zvıášr zıížønýøh Fndnn'nkávh

n úønášnn' .n n-n'xın výsfláhy 21 nı 40 nn až ø 50 '2
216 1711 práci v hnıvflnnćm nzhn „nak čızniıćxn menu pflpflúnž hnžinflıćxn nž ø 10 01x
217 ľflpninvfl svnhn ve xunnu 0:1 30110 50 pvøfløm nžn 10%
218 1711 pnáøš ve svnhn ˇø 510mm nzı 51 '10 70 pvøøflnı ni ø 15 fm
21:1 na práci vz svnhn vn 511m“. nzı 71 qúz výšn nnzøhnnšznvxnč zz n 15 'h
301 všfløhny pčxıøhnı pnáøz v období dınnh xnfljızrøh dešı'ü nøıxz snčžęní. kdy čnsıê

Pžflhá ky pivznzšnfl pnšn z pnáxınınč zn njn' výkon už n 10 'ah
302 všzøhny pčxızhnx' ,náøz v n1x101z1 xııønhnıvvflj1øx'ø1. zıøšťú nøhn sn ení. kdy čnsıć

přeháňky převnšnjš páni fl pøflsıflnnš Snızn]1vyknn.znrvnıćhø nnpnxnšvćhø
pnčaxx' nž n 15 115



Výsadba rychle rostoucích dřevinV pxăce S kůly C5
5 Výsadba rychle rostoucích dřevin- práce s kůly

Doplňková norma k výsadhě RRD

Franz x ın'nıy, nnrjnfln.:ın kúm
črflıø

nnnny Práce s kúıy včk xmniç Nh
50' ı ıvıeıć 007
502 ı Zvıęıê 008
503 ı 3-ıøıć 0.08
504 Z ıvınıć 0.57
505 2 Zvıflıć 0.63
505 2 Jvıflć 0.79

1 › dønnxęnx ın'ııúdn 50 m vzááıznnxnˇ pm nnøvnúnı' žazzniø
z › zflvnšıčnr kúh'ı z pñvżzáni nızznxn

+ 7„
m Piønházzni ná 'zrnıxy k jflınnn nn vzááıflnnsı vêıfln nzž ó nž 10 m až ø 5 %
ııZ Pivnııázzni 0d jnnıhy kjnmzę nn vmáınnnsı včıši než ıı až 20 xn nž n 10 q,
216 Při pnxnn v hnıvzniıćnı nnhø jinak ćıøniıćxn nxćnn nñnøflnč hažinflćnn nž ø 10 eb
Zı Pix praci vn xvnhu ve skıønn na 30 dn 50 [nønnnı až ø 10 'ab
218 Pñ pm. vn Svnhn vn Skıønn na 51 x10 70 pxønønı .ž n 15 %
21 m práci vn Svah“ vn xkıønn øzı 7ı a, výšz mzzhznizøvnnč .ž n ZS qiz
30! Všønhny včsııbn pıáxx v øhdnhı'đınnıınnvnjx'n'øh ázšťı'ı nzbn xnčžønv, ıflıy ćnxıć

hh ky pinnnšn pváøš n ,ıxıxınınč xnižn výknn flž n 10 %
302 všnøhny pêxıęhnx' prix v øhdnhn' úıønhønvnjn'øšøh dešťú nflhn snčžznr, ınıy čflxıê

přnháfıky piøınšnjı práci n pnflflnnnš Snnžnfl výkon. za nwıćhn nęph'znivćhø
pøčøfl flž n 15 'až

310 má“ zn høıkfl nad 30 xmn. C .ž n 10 'as



výsadba RRD včøınê vyknpáni jnmzk C6
6 Výsadba RRD včetně vykopání jamek
Pnni; práce; ' Anvn vnnnvnflm an pınønvni pnhnmvnsú, ph/øhna f pn'jęzá nn nvčiınn nınchn,
vyhızúám nvvnflnn z dnıšnın nn'sın hnánnvr jnnnky v pinnnnsnnênn šnnnn, knpáni nnnıyknn. h16nhfln1
ny'čnın nnhø 15 nıøn. hınnhnnı' Jnnnky, nřøxnn nz nn'fln dnıšmn hınnhønL 120 pxnvnfløni nn'nfnvy ninıy.
zıáın .z .nnvnún ,mvø knłønú flnznnšø nxn-ýxn nnžzn.. annınčnť zeminy do jnnnky nn vxnzfln1 Snzzn1n= n
nnvíø nnnnrsnnı' zznúny x pˇ
nnnjivy. nønáškn hnøjivn k jflnnhnn

Výsadba RRD` m.joı:ln.:10 sazenic

čxi vápnn. pn nknnøznf výsnnnny pfıhnnjnnx' nnvnnhn jznnzk ánsflznıynú

mi" apnjnzınnxı zznúny
nnnny vøıiknsı jnnnzk

(nn) Zflhınˇnnčni 1 2 3 4
601 40×40x€10 1 1.27 1.52 1.78 2.09
502 40x40x50 2 1.35 1.61 1.93 2.28
503 40x4ox50 3 1.47 1.77 2.11 2.49
6114 50x50x50 1 1 78 2.22 2.71 3.22
605 50x50x50 2 1.91 2.40 2 96 3.52
605 50x50x50 3 2.07 2.54 3.25 3.80
507 mx60x50 1 2.70 3 42 4.16 5.05
508 50x60x60 2 z 02 3.72 4.56 5.55
509 60x50x60 3 3 18 4.011 5.03 6.16
510 70x70x70 ı 3.92 5.05 5.21 7.150
511 70x70x70 2 4226 5 51 5.85 8.37

k* 512 70x70x70 3 4.57 5.11 7.55 9 30

+ %
111 Pčønhúzęnrnıı jamky K ,nnın nn vzdáınnnsı včıšı nøž 6 112 10 nn zž ø 5 '117
112 Phøházenx' nd ınfnky k jnnn nn vzááınnnxı včıšr než 11 až 2D nx až n 10 1717
130 1:11 nnınn ánnúšøı xnzzninn nn Wásınnıč včıšf vzzıáıęnzm nnž sn nn nž ø 5 91x
211) P11 nm. v hnıvzniıćnn nnızø jinnk čınnixćn. wenn p11pnunè nnžannıćnn nž n 10 06
217 P15 pnmvø Svnhn v.: xkınnn nd 30115 50 pxnøznı nž 011) *ız
218 P15 nm vz xvzhn vn xkınnn ná 51 dn 70 pnxflnı ıž 0 15 217
21 P11 pnfni vz Svflhn vn sflnnn 1x1 71 017 výše muıxnniznvnnć nž n 25 ah
301 všxhny'pšnøhni pn'wę v nhúnhı dıønhnıfvnflnính únšťn nnhn snčžfln', kdy čxflć

nřnhážıky přznıšnfl pfúflı n nnnınnınč sniža v /knn flž n 10 '417
302 všnøhny pčfløhnı pıaøn v nhnınhi dınnhnh vnjiørøıx únšı'ı'ı nehn snêžnın', kdy čnflıć

phnánky nřønıšnjí ,zváni z nnúsınınž Sınžnn' výknn, Ln nvnıćhn nzpnˇznivćhn
vnčnsı' nž n 15 %



Mcchanizované Iılnubęııı' jamek (jamkovačem) pro Výsadbu RRD C7
7 Mechanizované hloubeııíjflmek (jamkovačem) pm výsadbu RRD

ľnpis nvm: Mnıınn. hıønhnnrjøxmkøvnčflm nøxnnývn nzhnxnvn Z 50 S. Pñpnnvn nmnnvnmz dn
pnønvnf nnhnxnvøfln, pñøhnd f za na nxčıınn pınnhn. vyhınáánn' prvnrhn a áfl1šíhn xnıxın huflnnnı
jnvnky v pčflázpflnšrn xpnnn. knpzn. .nnıyınnvV hıflnhnnı' rýćnn nnhv 10pflznn,spnš1čnf 0x
nnnıøıvvćhnjflnnkøvnčz nesnnćhn ıvnkıøınn. hınnhønc Jnınky, zvnúnnn' vnákn n jzhn x ná
hnhznè, přesun nn minn dflıšn'hø hınnhnnx', výnčnn hnjiflnı. :mnm hıønhky kypìønı' hčhnnn pán.
nšnžznr xnnjn. øáxnnnšnmmhnýnh pm nøh.

Mach hluubcníjamkovıčcm. Imiudıhlfl iamck
551° Røz njiıøınnxı zenúny
"0"“Y Znhnřvnćni ı 2 3 A 5

701 1 0.08 0.11 0.13 0.15 0.00
702 z 0.12 0.15 0.17 0.10 0.00
703 3 0.15 0.19 0,21 0.23 0.00

+ 'zz
111 Přccháıcm' od jamky kjulııcc nn vzdálenou vělší než 6 až IU r|\ až D S 'k
112 Pkchňzcııí odjamky k jam nn vıdílannsl vêllí Mi 11 už ZU ın :ıž cı ID 'b
141 Pn pfipınvč zeminy minn vyxflznvnnnn pınnhn vn ıv1ášť ni ných podmínkách

a don sem' na místo výsadby do 20 m až o ZU 'ł'
142 Při p pnıvč zeminy nnflnø vyxnznvnnnn tøhn n zv1 1' zna-,ných pnđrnínkáøh

don Sun' Iıfl místo výsıdb 21 až 40 ıu už O SU 'k
21 Při práci v balvınilém nebnjimık člcnilém měnu přlpmlm': bažìııatém až n 10 %
217 Při prácı vc svahu vc Sklon“ od 30 do 50 mDnl už rı 10 'k
113 Pii pıűci vc svahu ve sklonu 0d51 šlıı 70 procent už 015 %
719 Pů práci ve Svıhıı Ve Sklmıu od 7l 'k výše mcchunì'mvunč už D 25 %
301 všzçhny pêsıønnn' Pn'nø v nhdnhi nunnhnıvv n'ørøh áøxh'n nøhv Snčv'flnv'. kdy čnzxć

inháňky vfømšnir pn'ın'ı x. pndsmnč Snxžnif výkon nż ø 10 as
302 Všechny pčslcbnľ IM v období dlouholwu] 101011 dcšl'ı'ı uchu Sn kdy ćnslć

pfęh ky přfln pm n pmmınč sn 1111' výkon, zn nvxıćhn nqznznıvćhn
nøčnxf ,. zž n 15 ah

+ N11
ZU! Při pDuž I' k vylyčcvám' řnLI Za účclcm vyhlmlbcm' lüfljamzk přísluší 0.05 Nlı
202 Při vyıyčøvánx' 100 hm smčm výıyčkmni pñs1nší 0.10 N11



Pfťpnvz púfly pı-n zøıexfinvánn' møflønzv. jamknvzčflnı Sıihı os-S cs
x Příprava púzıy pm znınflňnváni xnøıøı-øv. jflnıkøvflčenn Sıihı os-s
ľnpis pránnz mwvn „mnm-„nh nn pnønvnn' pøhnınvnsn, pivxhnfl z „11511. pñpvnvy nn 1111310
provád/ční pvúnz. nzınžcní n sıøèzm znnčknvncrvh šnn'n, nnbø znnčıfløvnnıøh [yčøk pro vyxýčønx' m1
hıøuıxnýøh jąxnzk vyhledání vnx'hø nøhn dflıšmø xnixız hnúønn' Jnnnky v nínfløpxnnćnx xnnnn s
pžinzxnnrın Jnnnkøvnč hınflhajnmızy, zvfldnnxnnnúflnvnčfl dn nnsønê pøıøhy,øè1šıšninz1 nnınnınnć
ınıınnč nzıxz ınzınpęnč hırny, yføznn nn flnıšf nflsxø hıønhznn' vymènø vnákn. knnıvnız kvnıfly ky přznı'.
nšzıšznx' xımjø v pn'xhêhn ánę n násınnèni flvnhnýnh pnnxzh, nšzflnní jnnknvzčn z ,'zhn nánnsnnn' 1 <
nıhúíxn nn nnixıø nınženi, nnnyn'nxxøn n pñpnvfl k ønıøhnfln.
vnák snićiıćııø mm. prúmen-n'xhčvn 40 nn, x'v nmky zo-zzmn, 25-2901“. 30434 nın n 35439ørn. při
Pnnžšn' vnškn Mn. S pn-„nčx 19 n 27 nnı xnfžønť pmøęnını úpnxvnwýkønnvá nnnnn Se phznúvá
knždćmn pfløflvnrkn.

PHP. nvn prniy jnfnknvnčzvn. ınjzdn :100 jnnnnk
číxın auřeněm. Vcıikmjamek a njnnınøflı zeminy

nnnny 1 2 3
801 O xúınčn-ıu- 24m 009 0.12 0.18
302 l průměr 20 - 24 cm 0 [6 0.22 0.36
ECB 7. průměr 2IJ v 24 :In O 25 0.36 0.64
804 0 pfl'ınxa 25490.11 0.13 0.11 0.28
805 l průměr 25 - 29 un 0.20 0.27 0.47
Bflů 2 průměr 25 - 29 Cı'n 0.30 0.42 0.75
307 0 průměr 30 V 34 cm fl 12 0.24 0.39
808 ı pnıvnčf 30 - 34 qn 0.24 0.34 0.58
8m 2 ,In-„ná 30 v 4 nm 0.35 0.49 0 87
8m I] pn'ınıu 35 + cm fl Tˇì Í) 3U (MIX
811 1 vrhnnšxss + nn 0.30 0.41 0.69
812 1 pn'ııııı'u 35 + 2m 0.40 0.55 0.99

- 7.,
801 Přınnzvn pády pm znızxúnvánn' ınxnn'zh áhvin prvnnflnym nnøxnzflvýxn

`:unknvàìćcm ŠI'IHL 03 S piv pouiılí vıi-'ıku lvrım S D průměru 27 cm mm. ID '1:
852 Přfpnflvfl půdy pnz zflıxxˇxøváni ınsninh dřevin pšønøsným nnøınvøx-ýnn

nmkovačeın STIHL UB S ph poılžılí vfláku [vam S D prıˇlměm 19 cm mm. 25 %
+ 411,

215 P11 pxáø' v hnıvnniıćnn nnhø jinzk čıznixćm [øfćnn nflnfldnč hzžxnnxên. nž n 10 411,
217 P11 pıúø vø xvxh“ vn Skıønn .xi 3000 50 pınnnnx nž n 10 as
218 Ph' pn'zc vęsvxhnvz skıønnxxisıdø'ıo pmnnnx nžn 15 'as
219 Phˇ páni vn xvzhn vn sklonu nd 71 ah výše nıøøhnnšzøvznč nž n 25 '31.
301 Všechny pěxleb'n' pıáae v období dlouhotrvajı ch dcšl'ü nebo sněřpnı'. kLly čnslć

prnháflky viznıšnn vxáøx n pndxıflınč Snižun' vykon nž ø 10 01,
302 všnøhny včxvzhnx' pn'øø v nhdøhi dıønhnzxvzn Ch ázšťú nflın snčžøn1,1<dy čnsıć

přeháňky piznıšnfl Pxáøi z Pnflsızınê Snnžnj1' vy'kønˇ zn vnıćhn nnph'ınivćhø
pøčflsi nž 0 15 01,

+ Nh
201 Při puufilı' šňñr k vylyčováni 1'.'ıd Za účelem vyhloubcnl' l00j=ımzk pří-SI 0.05 Nh
202 Ph vyıyčøvánx 100 hm xınexn výıyčkflını ,211511131 0.10 N11



Ruční výsadba saz. do Jamek vyhloubených mat. jamkovačem C9
9 Ruční výsadba saz. do janıek vyhloubených moL jamkovačcm

ı'npix pm'nøzwšpnvz náˇnfln' z pnnønvnťkn dn pnønvnf pnhøınvøxn, vč1nx ıxønšnnn'nnøıyıxy,p1‹nhnnı k
„115111 zflınžønmzznin, vyzvnúávánn' annášflnı k [nhnn why, n nhn1nvnny'nh /Nnxnız/ mzflêıønn'
Svnzıfl'ı nnjnánnıhvč Snzzniøz n nınžønízıø núdnhy, vyhınflánn'jnnnky, Pvnkøpánn' n vnxvnêınčnx' zznúny
vn vyhıønhnnê jnnnøn, náxnnnênx' knfflnú, vyxáz=n1 xflznnxnø x mzıøžznx' Knh'nkü, n nbn1nvflnýøh
xnznniø ˇınžflnídn jnnıky pťihnnnr x. pfinnćnnr znnúny k snzvnıni. úvnflvz pøvxhn jamkyV
- vy'xzáhn pmvćxı dn 3 mčxn'nú po vyhınnhzní jnvnøk

Ruční Sndhn dn mnek nđjnmkøvnče. m.jedıı.: 10 sazenic
ml" Snznnšnn Vnıiknxı jnnnk Výška Snznnšø R112 015mm“ Emmynnnny 1 2 3
901 1 pľfimčT 20724 Cm do 15 Em 0.021 0.08 0.10
902 2 pffimčv 20-24 0m dn 25 nn 0.08 0 09 0.11
903 1 pramen 2044 n-n nzú ıs nn 0.09 0.10 0 12
904 2 průměr 20-24 Cm "mlĎ Cl“ 0.08 U409 0.11
905 1 p ' "ir 25729 cm 40 25 Cm 0.03 0110 0.17
906 2 průměr 25729 Cm du 25 cm O 09 11.11 0 13
907 1 pnıınčf 2529 øxn nad 25 nn 0.10 0.12 014
903 2 průıľfir 25-29 cm und 15 CI“ 0.09 0.11 0.13
909 1 pn'ıllěı 30734 cm do 25 0m 0.09 0~11 0.14
910 Z pVŰIVIČÍÍŠÚˇŠAÓCm 0102501“ 0.11 013 016
911 1 pľůmčľ 30734 6m nad 25 CIII 0.17. 0.14 0.17
912 2 pn'nnêxznvu nn nnú 25m 0.11 0.13 0.15
913 1 průlnčľ35+m11 du 25 cm 0.11 0v13 0.16
914 2 nvúvnêvshfln ún 25 ønx 0.13 0.15 0.19
915 1 PVĹIIIIČÍ 35 + Cm nad ZS cm 0.15 0.17 (1.21]
916 2 průmčrls + Em Klid 25 CITI 0.13 0.16 0 19

1 › nnˇzni výxxflhn pnzsıøknfønýøh xmniø
2 - nıční výxnflhfl øhnınvnnýøh sazønin šknmnvnných ınęuxıøn Nisnh.

› '40
861 Příprava půdy pro znıøxf-nvánn' ımn'øh ćřnvin pčflnnznýxn nxzınıvvýın

^nn1ıxøvnčflnn ST11-1L 08 S pi; pnnžin' vnákn Lvnrn S n nmnnšm 27 nn núnV 10 'In
852 mnvn púáy pro znızsfıøvúnx' 1mm. dřnvšn přenosným møıøn-nvýnn

ˇflmıxøvnčfln sT111L 08 S pıˇ-ì nnnžní vnákn :vzm s n nn'nnčnn 19 nn "1111.25 vn
+ as

130 hh nnınn úønnšflı snzęnınfl nn pøđsınnıč včıši vzdáınnøfl n=ž 50 nn nž ø 5 20
216 Pin nn'nøı v hnıvzınnênı neb., jxnflx čıøniıćvn [nvćnn případně bflžinnıćnı „z n 10 q,
217 Pri pxáøı vz xvnhv ˇnkınnn ná 30 4050 pxnøflnı nž n 10 01
218 Při práci vn xvflhn vn xkınnn ná 51 007D pmnznı až n 15 01
219 Při nnáøn vz :vnhn ˇn nkınnn ná 71 in výše nnnznnzøvnnč ni n 25 %
301 Všzçhny pšsıęhnf práce v øhaøhx'nıınnhnnvzflninh nıflšťú nflhn xnê , kdy ćflxıê

inhnnky pinnšnıx' PnıL n pødxnnne xnižnji vy'ımn flz fl 10 '0
302 Všnøhny pšxıflhnn' práv: v nhdnhx' flınnhnnvnflninh fløšťú nzhn 5nčžøn1. kdy čnflıć

prflııáúky prenıšnji pzán z. pnúsnnınč sniz jv' výkon, zn nvflıćhø nøpñznivćhn
pnčflxr až n 15 'Jiz



Machanizuvaná příprava půdy UKT a SLKT S Waldmeisuzınm v naoıávání v
obou Směrech C11)
10 Mcchanizovaııá příprava půdy UKT a SLKT S Waldmeistercm -

ııaoráváııí v obou směrech

P01115 pnž ýkønnvá nøx-mn øhsnhnjn čns nn znhájønn' pnhyhn 511014, zvflflnnıť nnıhnz nnhø knınnčfl
ıhvćzúiøı, øınčznť zgngáın dn pnnixnnênn x případným zaznuvánhn z øpčınýxn Spnšıčxn'm ndıiøę.
pn'pzxınê 10101150 pm nflnmvánı v pıønxnnènn. P11 nnnnávání v jzøınnnx znnčnn sn mvìžønøn ndıifli nn
pøčšıflk ázıšı hrazdy. Dáıø nnnnn øhxflhnjz „1617261161606m pinflzu, inflınnkınž n hęzpøćnnflınx'nh
pinııpisznh. zn, šxčnı h pęflnøxnıízh npxnfn , nhhh'ákn vxnnøvišıø hčžnnn kønınzıu zgngnxnx phd
vyjnııın, pñpnánz nxøvnánın' hčžnć údržby ınnznxn pnfløø nn nčı pınn výkønnvê nnnny ,nn únhžhn z
007118 npnvy hchenn Smšny.
Nnnnn jn mnøvøna pm ı nøhø úvn pmøøvnflzy úıć pnflfnınnk pnnnvxšıč.

mpmvn My ınkınnın, nn.jøfln :1 hn
'516 Pnüınčıná úćıkx hnízd v m ( znøkf. nn 10 nn)
nnnny vzd. 20 .10 40 50 150 70 80 „za 85

1001 0.8 17.36 14.27 12.72 11.30 11 18 10.74 10.41 9.78
1002 0.9 15.43 12.69 11.31 10.48 9 94 9.55 9.25 8.70
1003 1.0 13.88 1142 10.10 9.44 8.95 8.59 8.33 7.82
1004 1.1 12.62 10.37 9.25 8.58 8.13 7.111 7.57 7 12
1005 11 11.57 9 52 x 411 7.07 7 45 7.16 6.95 6.52
1006 1.3 10.68 8.78 7 83 7.27 6.08 6.61 6.41 6.02
1007 1.4 9.02 8 15 7 28 6.74 6.39 6.14 5.95 5.59
1008 1.5 915 7 60 6.79 6.30 5.97 173 5.55 511
1009 1.6 3.61; 7.13 6 36 5.90 5 59 5.37 5.20 4.09
1010 1.7 8,17 6.71 5.99 5.55 5.26 5.05 4.90 4 60
1011 1 S 7.71 6.34 5.66 5.24 4.97 4.77 4 63 4 35
1012 1.9 730 6.00 5.36 497 4.71 4.53 4.39 4.12
1013 2.0 6.95 5.70 5.09 4 72 4.47 4.29 4.16 3.92

Vzd - pn'ımčnıá vzdilęncsı Sıřęvm hmzrı v „12112511

v 41,
840Męflhxn1vnvnná pflpnıvn púzıy v wnıflxnnxınn při nzøxá inn nnınçnn'nh půdách mi“ 20 ,k

+ 'ıø
251 Mønhznizøvnná phpnnvfl pudy, nnflhnniznvnnê znıøsúnvánn' wflıdxnnšxıfl. při

nnnvávánš pnxøk pnı hč sınvhn z ıixxnnxýøh đťøvm nž n 10 90
252 Møchnnxznvflná pıˇ 111 zwn půdy, ınnchfl mvıné znlesnovin1wnıúxn=i=1z1.pxˇi

nnnıáván! pflsek S přøvıáflnıínı'nı křnvısınıın půdním kıyıørn už n 10 95



Mochanizovaná příprava půdy UKT 21 SLKTS Waldıncistercm při naurávăní v
jednom Směnı C11
11 Mechaniıovanâ příprava půdy UKT a SLKTS Waldmeisterem při

ııaoráváuí v jcdııom směru

Pnpis vrána: výkønøvá nønnn øhsxhnjø čns nn znhájznn'pnhyhn snnjn, zvęflnn n'nıáıšnz n hn køınnčú
/hvêzdxøh øxnóęnf ngx-ngáın dn px-nnflınênn 5 „i“ nvxny'xn znnnnvánšxn n øpčınýnn flpnšıčnx'nx nám.
přípzánč Køınnčú pm nnmvánf v vmıixxnčn“. P11 nnønxvánr v jnflnøvn Srnčnn xn zúvižznøn vnflıivi na
pnčáınk fl-.xıšr hzánıy. Dáın nønnn øhflnınxjn nh-,vzn pnønvnflzn pmøzn, inzınxháž n hflzpnčnnzıniøh
předpisem. njišzčnn' hęzpnčnflflnıøh øpnflęnn'. nh ıfl pnnnvišıè. hêžnøfl knnhnıın ngnngıxn pm
vyjęıim. vh'pødnš pmváóšnx hčznć úııvžhy ıxniınn pıáøz nn než pızıi výknnøvć nønny pm úónžhn x
hêžnć nçnvy hêhfln směny
Nønnz j: sıannvęnn pm 1 nnhø dva pnflnnflxy d1= pømninflh pfnøøvxšıê.
Př'nnvn vady ınkıøxnvn. nx.j„1n.zı hn

1510 P1 ñmčmá délku hrňzd v m(D'mk1'. na 10 ıu)
nnnny Vıd. 20 30 40 50 60 70 20 nfld 35

1101 0.21 19.67 16.53 15.04 14.12 13.50 13 05 12 72 12.09
1102 0.9 17.43 14 74 13.35 12.55 12.00 11.60 11.30 10.75
1103 1.0 15.74 13.26 12.0] 11.29 10.80 10.45 10.18 9.68
1104 14.31 12.06 10 94 10.27 9.82 9.50 9.25 11 110
1105 13.11 11.05 1002 941 900 871 840 11.07
1106 12.10 9.15 8.69 3.30 8.04 7.83 7.44
1107 L1 24ř 8159 i 3.07 7.71 7.46 7.28 6.91
1101; 10 4x 11.02 7 51 7 70 6.96 6.79 6.45
1109 9.84 7.52 7.06 6.75 6.53 6.36 6.114
1110 9.25 7.08 6 64 6.35 6.15 5.99 5.69
111 1 11.74 6.68 6.77 6.00 5.30 5.66 5.37
1112 3.23 6.33 5.94 5.68 5.50 5.36 5.09
1113 7.57 6.01 5.65 5.40 5.22 5.09 4.34

V'Ld v pvñmčmá vzdálęnusl sliedı'ı bnfıd v maıręch.

- %
840|Møøhnniznvnná pxˇn'pxnvn půdy v wnıflnxzisızn phˇ nznnáˇáni nn nøınnnx'zh půdách min 20 ,4,

4 øø
251 Mnhnnnznvnná pan-„vn půdy. mnnhnnšvøvnnć znıøxvˇxnvánx' wøızınxøixnzv, ph

nnnmvání Inxk ,zn [šzhê xnnkn n ıiflınzıy'nh úfnvin až 0 10 917
252 Mxhflniznvnná pnpnzvfl pudy. mfløııflnxzøvnnê zxıćflňnvání wøıxıvnøizıøv. pfi

nznı-xvánn'nnxk z ,vřnvıáanjx'øún křnvìšınn'xn núzıniın kıyıfln až 0 m '217



Zalesňovăníjamkovou Sadbou C12
12 Zalesñovfıııíjamkovou Sadbflıı

Pnpıż 9mm: v knpání jflnnflh Sønčnxnøu vy'xnúhn xnznnnn vnhıflýnh nn ZO nn. dn jznıøk 25 * ZS fln
„hn 35 * 35 cın z Sflzzniø vøı h nad ZS nm do jflmøk 35 - 35 nn nvhø 50 ~ 50 nn vnønvnızınnxı
půdy zivaxx'zvıášıê nn flvnn pnflflzınýnh činiızh'øh nvánn'. jinzšžjxnnz hnsıøız, xnøhnınøflı n mudx-Znnsı
púánııxfl kryın J'znhnfønčnr nvıivúnjn nh 051 prfpnzvy pndy vyJúúžnnnn čnyhni flnnpni nhnřnnční
n fnznøjšıøınnsı nnúny nnındčná dn 5 sınpı'n ˇ
Kxiızfln vynnnznjšni flnpøiı nhnrznhr núánnxø ınˇyın ınxun hnsxøıy. ,nnhnınøxn vyvınn n xønflnžnøxn.
Zahnřønčnf sızv nhnrnxšnı chnvflkınflflúkn flnvn pnúnfhn kxyxn n nhniønčnı

Bez hynı nøhn n hyıáıøn hnıhnnknn. jøhhnixn,
O máy nnhnřznšnć nfı'pndnć pøxnı'xıni [v økı-.ıji nhvykınu) xıflhšn'hyunnøn

vıgęıııđ.
Púáy ndónji nøhø pnm'xınč s hdšhn pnúnnn h-yıęın jnkn Sınh ınv pnxns

xıfnúnč zzhnšnnćnć na nnhø pnnn'flnč mćnš Snnvixız xn vyskyınjrør hømvčı.
x pfnvnžnjn'øn' čáxú výmšxy hnnxnnčv', vřnx n púúy pnnnsflć hnnˇnnx', hınn'x nnpúzøhi

nbáčıávznć půdy pmiš hnsxć n hınhøkć pmkøiznčnı (nnnž. hpnhx hfljnn'
mi).

may n :nnvisıy'xn xıřnánivn nzć xnnvixınn hnčflnn'. xnnvixıy'm únxfln nnhn jiným
Z znhnfznčnšın pn ønıć xnnvisıývn hyı nýnn pønıxınn pn má ,únšę púxøhrnrvn

nhflêıávznć „ınšn hnflıć pxøknšønčn: půdy. nnpi. hnrúvčı: vln.
S nnjøbıižnš] nn kzyızın pm pˇn'pnnvn půdy. např. nn

3 may flø snıným n vn'ønıflýzh hnnnánh hvyxýnh vyznkýnn, hnxıš nmmxııýnn
hønžnvnflıýın xønvisıýın úxnnnı. mnnfln. nxnnıynn nnvinnnú 'nhn nnnıııflzn`

nhnřnnšnfnx hnxxýnn nxxnxžinixn zpod.
x. nnnn ,nn sıznnvzni sınpnč mzpnjnnınøfli zøxnin
ııınzpøjA Zpúxntxzøøvnınınøsıi Bıšžšš pnpifl půdy z pñkızdynnıšny pnáy

Lzhøz mzpfljnøıná výčnn sypká mnúnžná 5 pxˇimzflnøn vwhkøxın' _ ıęhká, px'sčìıá.
ı z vøırni dnhię rypni hıiniınnn'sčivá. kyprú xpnšøvnfl, kypm zeınxnn

Rypná mnm-Z. Snžflvınš [má nızhm ıxhınıá püún. nıøhıú vıhká
Lzhøz hnpná vnøıykøn, nž nnnıná zznnnn, nıømý hhnný pıxzk fl pıxćim hırnn, púdn x

1 fløhrø rypná kninny ınzv ún ıo nn. zınnšx'ızy, hhnhý pixzıx nxnmišnný
flmhnýnn nnnızhxýnn šıć. nn :z zxny dn vnıikøsıi 30 nm s

šinn vıhızøfln'
'ı žøz nızhıá x n nL. vıınknxn', hıiniıá x ph'nnčfl' s u,

Sıřzúnč køpná nnnıyknn. flpınšnvin'n x Přnnčfli hnnh. pfskn n šıêfıfln, nıflhıá hıinn čáxınčnê
3 ıćžøn [ypná pxnnniçøná ıęxn nøhø šıčvknn, nınhıž písčiıá hh'nfl x ph/nxčxí

šıčxkn 5 meny xflˇnvnn na ı ı ún 20mm ıınnšťky n sn znny dn
vęıiknsıi
Tčžká ,znxøhıá mnm-Zná vęhni nıehıá hh'nn x knřzny kčnvin n

Tšžzø køpnú nnıyıxnn sınznn'. nnxž 20 nnn nnnšxhfl, Spnxsøvnıá n øgıęjęná jfløviıá ıxıinz
4 s ph'vnčfl šıčxkn n x výskyznnx knnıønú, xznkć vnınvnnıá

skzınnıć ınpky. xønzhzˇná nıøhıá jfløvžvá minn n xˇnšzıinn
ˇ Nej 'vzınn max á znzninfl pm sˇncøván nzvná

čem :Ánaìukzľgì zzıvniL/ı pflš. mnı-żnøvú hh'nn s ph'xn m ı 30% vzınnnú.
5 Ĺ [Ä ıvmá kvønøvá hh'nn` pevný snnúvžny Jfl x šıšfıx. npnkn.hnznpnwn xıcpęnzc z hıìniıým rınıelęın` sııncìnnć sme, ınoıćnflvć ênıč



Zalesñováníjamkovou Sadbou C12

Můnájzdnnıkn = 10 snzflnn . Nm“ m" V "Pd' "n Těm?n ın „1111011111 vn 511111111 mzvøı. „111110
nnnny P01115 11111x x nmønvniøh 15111111111101 ı | 2 | 3 1 4 I 5

Janky 25 5 25 0111 _ snznınnø 110 25 nm
1201 P1111111“ 11 11111511 0 0.23 0 24 0 27 0.31 0.40
1202 vę sınnni 1 0.29 0 31 0.34 0 39 0.47
1103 Zfibufflflš'lľ 2 0.36 0.38 0.40 0 44 0.54

1111n1<y 35 ~‹ 35 nn- snzflúøę ún 25 nn
1204 0 0.26 0.28 0.32 0.311 0.49
I105 Pıˇı'ımvšı a Sadbfl 1 0.37 0.39 0 41 0.49 0.60
1206 V* SPPP, 2 0.43 0.45 0.50 0.56 0.67
1207 7-“'1“"“°“' 3 0.53 0.55 0.58 0.64 0.75

Jnmky 35 * 35 =1n - „znnšøn 11114 25 ø1n
12011 0 0.28 0 30 0.34 0 40 0.51
1209 Hipnvfl 11 xzdhn 1 0.39 0 40 0.44 › 0 51 0.152
1210 Ve SIIIPM 2 0.45 O 47 0.52 0 S7 0.50
1211 HWŤCHĚM' 3 0.55 0.55 0.60 0 55 0.77

Jnmky 50 * 50 nn - „zønšnz „na 25 nn
l'l l'Z 0 ~ V - v V1213 Ph'pnvn n 5111111: 1 0.53 0.55 0.52 0.64 0.02
1214 MPP“ 2 0.01 054 070 0.81 1.01
1215 "hmmm 3 V 072 0.74 0.81 0.92 1.11

4 v..
111 P11 pinházznrød janky k jnnn nn vzfláıęnnsx vè1š1 nzž S 111 n11flnp111nván1nęhn

vyıępšøvánf 111111111 zvýší se 1111111051 čnn výkonnvê 1111111111 1111 jnxnknvøn výxxáhn
1111 vmáıflnøflız á zž 10 111 nž n 5 '211

112 1111220111 zžnıo'ız
113 11111 20 1n x1flnnv1 111111v11 LZ
130 P11 výsadhč sn počíná 5 vyzvndivánún z ánnášknn nınžznýnh snz=n1ø dn 50 1nvzflúıznnsn. Dnnašflfl-h n „minn 1111 pøásınınč včıšı vzááınnnflı nž n 5 L111
141 P11 Pnpnvè půdy vn zvıášıč zflžnnýøh 11011111, „1050011111112 Káø x znvninfl 1n1151'

11111111v0v1111n11nn vyxzznvznøn v11x1111ø annášęı nn „1111 výflnflhy 110 20 111 zz n 30 21;
142 21-40111 nžøsoøiz
143 nnú 40 n1flfln11v úpznˇn Lz
301 P11 z112n111'17111n nnpffznwøn pnvčnnnxn' v nháøhíáıønhøıvvnjn 1 đzšťfl, 1‹11y

čflxrć p111há111<y pfømšnn' .11111111 pnžú 11 „1111101111 11111151111112 51112111 výkonůvyvøuıvúnfln nnvyhnnızınýøh úsnvýnh 11141 nž n 10%
302 zz „vnın nøp1ˇ1z111vêı1ø pnčnfli „ž 0 15 q,
151 P11 21111s1 .11111111111111 ı< „zn až o 10%
152 P11 øz1n. 15111,' nn pnáınzzn až 0 10411

P11 111101 ız 1ę1n1€11 vnfl=1,jnj1n11ž náxıøzıhnn áøøhán' 11 zn 1žzn1 výkønn 11
k „1111111511 flzıšfln, øzıpøčinkn ph n1=h11v1n1 ø1gz1n1zn111. kdy 01110111 vn sıx'nn0551111111;

309 25 f 30T až D 10%
310112111 30°C až o 20%



Zalesňovžım' koutovou Sadbou C13

13 Zalesñnvaní koutovou mdbuu

ľnvifl Mne: znızsfxøvúní snáhnn. mđvnkházxn jn Snnvnıý dm, kan nnni jzšıč vzmsxıá hnťzh
Vyxzfl. n' xę ınčıknkflıflnnć snzzniøę. Pflnžívnjx' n n-.nıykøsękøxy nzıxn jinak [vnmvnny'nh .nnıyk n
vhnđnê pomůcky ,nn nrxønášnní szzzniø. Dønášnnı' meni: z minn znıøžøní z: vzdáıønnsfl m 100 m.
Pnnnvvn/ nknnyz vynknnıf v Ann. flvnn šıčfhin nfl çnhn knınnývh.n‹110upnnıšn nzøızvzxınnn' ánn.,
pñkınpęnn' nfldzvzdnnıćhn nhnn zpčı (k nzęnivi) x jzhn přnıápnnıi, vyhıflúánı flnıšflın nn'sın k výsnflhč
Mnønnxn únn
v nhøø kønnz' v h'dký dm 7 ınvnflın pflın x nnpxnn-ııflxfln'ıni køh'nky do púúni pnn. Sfln dn“. xn
pnhyhujn fln 4 nm
- ıřzdnč 1109111 v hnsıý úvn v. ırnvnflın pm, jen 5 nekmýnnx pmvøxııýıni knřzny dn púúni pmx.
Čáxıøčný výskyı kznnnnn. Sfladnnı únxnhnjz dn ú nm
v čžøø knnny' v vflhnn hnsıý dm z ıx-.ıvnflıø 1 byıinnćhø pnın. nekıflć z hyıin nnnnrısınjí hıønhčji dn
půdní xpnnıšnyv Pñpzflný vy/Skyı knřvnn Sn-øınú nøhn knnnzní Siın ćvnn jn 91:5 6 nn

nnxın Mmcdn _ w mam Nnmn čzsıx v xznnnnłf hnflxny
nnnny vw xpnn xnzznıc

Pnnis pán n Wnøøvnıch podnn'nek nıø 1311 øın pm 130 øın
13m oúhnpnnn n nnflzvønšnnn'nımu, km knpném 0_| | 012

vıøžønx' snzzninn mzpføxflenı _ .
'3m knirnın'n, pxˇišıánnuıídınu zpčı. mm“ hmm 0'15 0'17
1303 pn zınnx ıčžcz køpnćnn 11.20 013

- '717
7 ıohxnnvıi xnızniøø flønúšnny nn Pøàsnıınč knnšx' vzflšınnøsı nnž 100 nn nž n 5 vn

+ %
200 jsnnvıš Snznnn vyxnznvány vn xpnnn přns 2.5 1n nž n 5 'h
131 jnvın nnnná úønášnı Snzznmę ı vaši vzúáıznnsú než 100 xn flž n 10 415
301 ph azšťnˇýøh Piflháñkáøh, pnknzı pťønıšn práv n pıøknznızınč násıøáný vý1<øn

vánn zıčžnjť „Z 0 ın Lıv
nh pfáni za ınınn'øh vønzız jnjanhž náflınáknm dnnházıkø S ni výkønn n
k nnnnnxn' døıšihn øflpøčanıfln při přćhfivánı nvgnninnn. kdy ıqfløıfl vn xıınn

až u 10%
až 020%



Ruční Sadba Saz. les. die ın do příprav. i nepřipmv. půdy Sazeöem C14
14 Ruční sadba saz. les. dřevin do příprav. inepřipľ'nıv4 půdy Sazečem

Pnnifl pván ‹ vyzvfláúvánx' n únnáškn „zn 'n z nn'xxn znınžnni k núsın Saúhy, vyhıøáán: dnıšüflvnıfly
/,zıøšı‹y/v zxnxˇ nážflúí n phnhzxı k dı ' nxnnn. xøzınnnn mflny vnpž. vyxvnžnnn' knpøčkn x nnnêxy
pøflıę flvnn.. Snflhy, vxzzn. xnzøninn n mzıøžznx'køifnkü. j 10h mypánúnznhnnnu hıšnøn, pťiıınčnnf
hh'ny ke Knrínıxúın n npzvnènn' mzflnnøę kønnčnć znhnnnn nnnn, pžixınčznn' n úpnnvn nøvvøhn.

Rnčnn“ snáhz xnzzćęnn, mind 0 Søznniø
čťsın přínxzv půdy Røznøjnnınnxı znnnıny

nønny hnhnšnnčni 1 Z 1 4 5
[401 1/0 0.09 011 0.12 0.14
'402 210 0.10 0.12 013 0.14
1403 2/1 0.12 0.14 016 010
1404 2/2 0.14 0.16 0.18 0.11
1405 213 0.00 0.00 0.00 0.00

1 v Šıšvhinnˇá xnvnxn szznćęnı do pñpnvenć půdy.
2 - Šıčrhınøvá xnúhn mečęm 00 půdy nnph'pnnnnć.

+ 'zz
ı 11 Pšznhánnr na jnnnky k Jnnnøfl nn vzúáıflnøsı vêıšn' nnž ó nž 10 xn nž ø 5 'In
112 Pžnzhıznnn' na jnnúzy k jnınn-n nn vzdáıznøsı ˇšıši nøž 1 ı až 20 n. nž ø 10 411
215 Pri ,nm v hnıvnninćvn nnhn jinak čızniıćnı 1nvćnn pfl'pnnnš bnžinnxćın „z n 10 a.
217 Při práci vz Svah“ vn Skınnn nzı 30.10 50 pvøøznı „i 0 ın q,
218 Pii pnáni vn flvnhn vz xkınnn na 51 ún 70 pnnznnı flž n 15 '0
119 Pžč páni v: xvxh“ vz xıınnn nzı 71 a, výšø mxhznizøvnnč zž n 25 '0
301 všflhny pćsıøhn xánz. v nhánhi nııønhnıvvnj 10h dzšúa nnhn xnćžnnx', ıflıy čflflxć

přnhánxky viznıšnjn vn'nfli ø ,znflflızınč Snžnjıvykøn nž n 10 01
302 všęnhny pčxxzhni mne v øhfløhı áınnhøırvnjinv'flh flnšťú nnhn xnčžęnn', kdy čnxxê

prøháinky „fønıšnji pxázi fl podsmnč xnìžnfl výkon, zn [wnıćhn nnnh'znšvćhn
nnčnsn' až n 15 98

130 mi nxnnn flønmšøı xnzenšnn nn pnflnzınš včxšn' vıááınnnflı než 50 m zž ø 5 'Vn



Ruční výsadba jcdnolelé borovice C 15
15 Ruční výsadba jednoleté borovice

P01115 nvánnz výknnnvš vvønny ,snvv vypvnnøvány pvn vynáhvv Jvávvnınvš hnvnvšnn nn znızsfløvánť
xflnnvv vvvčvvč x-.vnzv-,øvvv vvnhn nnvnvxv' vvvøvyčky.

včn1 výflzúhfl xnnćzvvv. vn.jflvıvv.z 1D flnznvviø
apøjiınıvvnvz znnvıny

'5510 'Iømw Znhvv1znčn1 1 2 3
1501 0 0.07 0.08 0108

+ øø
111 mnıvázznv' ná jnnvhy x jnvvvnn nn vmáıøvvnsı včflšfvvzž ó nı 1D vn nž n 5 oh
112 Přønıváznnv' nájnvnky kjnvvvøz nn vmáınvvnsvvčıšv'nnž 11 flz 20 n1 ıž 010 qh
13 ızıi nvnvvn dnvvóšfl flnzzninn nn pnúsvnvvvè včıšv' vzúáıønnsı nnž 50 vn nı n S øh
141 1›h nh'pvnvè zflnnny vnnnvn vyflnznvflnnvv p1nøhn vz zvıášť zıižnnyøh pnúvnťnkánh

z dnnžšzvvi nvv vvvisnø vývzdhy dn 7.0 vn až 0 30 'ah
142 P11 niv'pvnvš znvnšny vnšvvvn vyxmvznvvnn p1nnhn vv zvıášť znøznýøh podmínkách

nflnnášnnv'nnnxixın výxnóhyzı zž mvn zžnflnøz
216 Pfi náøi v hflıvn vn nnhn jinzıfl č1nn11ćvn mvćvvn nřv'nzánč hnzivvzvıćvvx zž n 1u Lız
217 m vviøi vz xvvıvvv vz vkınvvvv nd 30 dn So vvnøzvv: nž ø m 'as
218 P11' [vvvini vn nvnıvn vnxkıøvvn od 51 dn 7D nvnnzn: zž vv ıS sh
219 1“ „ni/vv vz xvvhvv vz skıønvı na 71 'ae výšn mxhnniznvnnš nž n 25 *ıø
301 vwıvvvy pčsızhnv' pvnflz v nhdøhv' flınvvhnıxvnjrøfvh dešťvı vvzhn xvvčžnnr. kdy čzsıć

ięıváxˇvky vvˇznvšnjv' px-flnv n vxxivınınè xn'vžvxjrvýkøn zvž vv 10 'ıø
302 Vš hvvy núzınhvvi nváøç v nhúnhv' vflnvvhnın ch dnšı'v'ı nnhn flnšžęní, kdy čflsıć

nřęıvá y nřnnvšvvjí pvánš n pnáxvnvvvê xnižvvjš výknn, zz nvvzıćhn „příznivêhn
nčnsv' až n 15 av

v Nh
2m Pri nnvvziıv'švˇvv'vv- k vyıyênvávvv'řnvı zn účzıøxn vyhıønhnnv' 100 jflvvvøk nřv'xhvšf 0,05 Nh
Zuz Při vyıyćøvánv' Ion hvn Snvčvu výıyčknvvvi p'flflıvvšv' ov ıo Nh



Ruční Sadba Dbžılovžmýmı Sazenìcemı C16
16 Ruční sadha obalnvanými sazenicemi

Pnnix práce:
čøs jnúnønkøvć pránn - snhnnxr ávnn. pxøhflpánı pıøšky, vyhınnhønť nıvnnı Inn, knh'vnnk, nmęnn'
snznnizn, npx-nvnnf n nšznhnú k „n'xın nnnvfiıčnx'flnıšn'xnáhy x xnnčnxnýnn vnpønášżninn xzzflnšø,
čflfl Smènøvć pnıfl › prípmvn nn zflčáıkn sxnčny, pnvnf pčzflhøzı k núsın zøınžznyøh snznnin nn
vzdáıznøsı dn 100 vn, øvvnvy n n'úıžhy hčhcnı Smčny. přuhnd 1‹ nıíSın nıøžęnı' námi n øúıøžønn'
pťnpnzvzk při nknnèęni, úkııd pnnn. k nn knn `§n1šny vênınê nčššnčnť n nšnıžnnı núhflı,
čnfl dávkøvć pninz › nhsnhnjn dflnáškn sn niz: úø 100 nn včflnč nxpınćnr phpnnvnk košů, nnınć
nžønhnfly 1 flnıšún řáxııfl'ıvn. pohnvnv n prác . xnznámønn' 50 x pxnnøvišmn, hęzpzčnøflınn'nú ,ninflpšfly z
přnzıúnn' núvęúnnć 911m
Pın čınnčın' výknnøˇých nøvnnn hyıø sıznnvønn šnsı pndsınınýnh ćiniıøıú mání:
› vęıiknflı pıøšøh (vyhınnhønf 01v nøuız vnıxknflıi øhnın, 25'25 nn, asqs nn-n)
- výška køıı'xnıxu ( dn 7,9 nn. 810 ønı +)
- vzxmıcnøęı snzflnin v xˇáákn (dn un nn, nná 130 øxn)
v výšım Szzønh (an 25 nm, nm 25 nm)
› xnzpnjnnınøxı nvniny; ıøhıxá (ınhnn hnpná mnıyıznn)

xıřflınr (xıšfldnč knpná mnıykøn)
ıč'zká (xšžøfl køpná nnønyknn)
vøh ıčžká (vøınú øhn'žnê køpná nınıykøn)

› zzhflhnčnı; bez Miflnê n vnn'nıć znhnvflnèná, ıflyıžs flnnvnsınn 1,111a x sixnýnn n hnnževnflıýnx
„nvixıýxn znhnřnnčnún

+ 'In
1>ñ přnøı 'zznn'nnı jnmk k jnnnx nn v/xıúınnnxn včıšx' než 5 nn při flnphˇxnváni nflhø
vyızpšøvnnx' hnıınf zv zn spnıžzhfl čzsn výknnnvć nønny nnjnnnkøvnn výsnzıhn
z vzdúıvnvžı:

ıııfinzwxn nžns'fl,
11211nžzoın flžøıoqó
113 nøfl 20 nn Snnnvn' úprnvn LZ
217 zvýšzn1 flpøxfzhy času pin prm nn svnhn Se Skıønzxnz 30 nž SO 'zz až 0 1m 91,

šnn' xpnıťnhy ènxn při pván nn svnhn x xkınnzxn- 51 nž 70 '412 už n 15 'In
spnıšnhy ćnxn při fázi nn xvnhn zn xkınnęxnV nnđ 70 'ah až n ıu 91

pxzvč půdy vz zvıáxıč z zzny'nh pnánı. zn1=xflnvá ', kde :z zęnúnn xnnxš
pˇ mvøvnı núnnx vyflnzøvnnnn pınnhn n dnnášøı nn nn' .n v 'xndh

31110201“ flžøao'žø
322140111 xžøsofxz
33 nná 40 nn xınnøvš npnxvn ı_Z

301 Ph zn'žflnš pán nepflınnvnn pøvšznnnxıf v nhúøhf zx1nnhønvn h dzšm. kúy
čflflcć pinınáňıxy pifl-nšnix'áznni pıávi n zpúwhnji pnús aınć Snnzzni výknnú
vyvnıávúnv'nn nnvyhnnıøın 'nh cxxnvých znáı zn nnynh nxvćhø pnćnfl flž ø 5 '15

301 zn nvnın nnpñınivćhn pnčzxí nž n ıuqø
151 nž n Z sh
152 nž n 5 *ıh

ı'iı pnfli zn Ivıınnıı vndznjfljiøhž 'slzđkzm dochází k: Snı ní výkonu z
k nnınnxn fløıšfhn nápnčinkn ph přøhh'vánx' øxgflniznnx, my mpınnfl vn fln'nn
dnsnhnjn: _

3m ZSÍSWC nžø 10%
xıonzd 30T nžnzmíz



Ruční Sadba obalovaııými sazenicemì C 16

11613111511161 nhzınvnnýflh 111261110 v=1011151 pınšnk v 0111
vyhınnhnnr nıvnnı

v minávh 1111111 10 1111111 pnflıę 6110111511 25 * 25 35 'I 35
6116111

Kxiıćflnpxnzvmpnpınınnflzflnìny 1111719| 3.04 1167.9] 5,01 11117.91 x,0+
-zzhnřønčnı výškn Sflznniø v fln1

vvzflìáınnnn 11261611611111. 1111 nnfl 1111 nnú 1111 11111 411 11111 1111 nn11 116 111111
vfln 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

č.VN 001 002 003 004 005 006 007 003 009 010 011 012
nzznhnžnnčnú 116130 1601 11 12 13 15 16 113 19 21 19 21 22 24

11111130 1602 12 14 15 17 18 21 22 24 22 24 24 27
[111111 111y1áxn11v`1111111 1111130 1603 15 16 18 20 22 24 25 27 25 27 :19 33
1611114 111116111 111111130 1604 16 19 20 23 24 27 29 31 29 31 33 37

11116111617611 1111130 1605 11; 19 21 24 24 27 29 32 29 32 34 311
znhnťznčná 1111111301606 19 22 24 26 27 32 34 37 34 37 311 42

nnnıxninnćná 1111130 1607 13 15 16 17 19 21 23 24 23 24 25 29
1111113016011 15 ı7 113 20 22 24 24 27 25 28 29 32

Fm“ hyıúxnnvüınn 1111130 1609 13 20 22 23 25 27 30 33 30 33 34 39
man; huřnní nz11130 1610 20 23 24 26 29 31 33 37 34 311 39 42

11111čflhønžnv. 1111130 1611 21 24 24 26 29 32 35 313 35 3x 40 45
„hníznčná 11611130 1612 24 26 27 31 34 37 313 42 40 44 45 511

neızhnřønčnı 1111130 1613 16 1x 19 21 23 25 26 29 26 3D 31 34
1111111301614 18 20 21 24 25 3 30 33 30 34 35 39

PM! ıflyıáxnnflshvn 1111130 1615 22 24 25 27 30 34 35 39 35 40 41 45
[má 110ml „1111130 1616 24 26 27 31 34 36 40 44 40 45 46 52

sšınšflhønžęv. 1111130 1617 24 27 29 32 35 4D 40 45 40 5 43 53
ıflhuřflıěnfı 1111113016113 27 31 32 37 40 44 5 5| 5 53 54 60

nnznhninnčná 1111130 1619 21 24 24 27 30 33 35 39 35 40 40 45
1111116 11111130 1620 24 26 27 30 34 38 39 43 40 44 45 51
velmi ıflyxáxnnvixıøn 1111130 1621 27 31 33 37 40 44 46 52 46 53 54 60
[em 111112111 1111111301622 31 35 37 40 45 50 52 57 53 59 60 6x

xiınčflhønžnvV 1111130 1623 32 37 33 42 47 51 54 60 54 61 63 70
7.1111ıřønčınfi 11111130 1624 37 40 42 47 53 53 60 67 61 69 70 79

+N11
111 1111111111 jn 111111111 nflvzájvvn 6161111116 snznnine 61411 jejich pınčním 1111116161111

(xnzřzıávnı) 1111112112 S1: 11116111111111' nnnnnıiv f 10115 0,02 NH
112 1111611111111111111114611111 6111 iáúıznváninnknd se 1116114111:
112 1v511611116130€n1 -10115 0,03 NH
112/2V 1111111 16111130 :11111115 0,05 NH
113 áønáškn Snzęnin 1111 knžnýøh flnıšinh 11110nč=n 'C11 50 111:
113 1-11611n111y116vy'šk 7,9n1n v 1013 0.01 N11
113 V111111m11y„56111011161114 V10115 0.02N1z1



Ruční Sadba Saıenic les. dřevin do připravené půdy
17 Ruční sadba Sazenic les. dřevin dn připravené půdy

C17

røpšx nrázøzvyzvznıáváni n flnnúškn snzzniø z ınixın zn1n7zn1' k minn Snáhy, vyhıøóání únıšf Jnmky
/pınšky/` prinøsnnr náıflúr n przøhøfl k únıšı jflıflvø` vozhınuıf hıťny nnpř. vyıvøıenn' knpzčk“ x vøzınčvy
pndın úmıın snahy. vxnzflní xnnıúvn 11 mzıøžęnı' knirnkú. Jnjìch pınxypflnr n znhınuır ııırnnn. pfiııflunr
hıfny kv knfinkúnx n npcvnčnf xflzønìcv konečná zzúnnnıť 111111011, pfiııačnni z únmvn vøvnvzhn.
nnčnr sndbzn xn,jø‹1n,z10 snznúø

snznniøz do 25 cm
Ď'S'“ apnjiıøınøfl znnıın

nønny l 1 3 4 5
'70' ı 0.10 0.10 0.10 0.10 0.111
'702 2 0.15 0.17 0.19 0.21 0.73

Snzøninn nnzı 25 nm
čfxın apnjnnınnnx nnniny

"mˇmY 1 Z 3 4 S
1703 0.12 0.17 0.12 0.12 0.12
'704 2 0.75 0.19 n 21 0.23 0.24

1 v Snúhn Snzvnić ihnnzı v0 Izrøvflıøní pflpnvy pfláy
Z v 510110 :mnie nzjnıênč 3 nnčxn'øø nn pnnvnflflnn' přípnnvy pn'niy

+ 70
111 nnøházønrná jzmky kjnmnn nn vwáınnøsı včıšť nežó až 10 vn nž ø S '11,
112 Prnøházønv'ød jamky 1< iflnwę na vøıáıznøsı včıši nzž 11 flž ZO nn zz ø 10 'nn
141 Pži p nvč zznnny nnnıø vyxnznvnnnn nınnhn vv, zv1ášťzıižnny'øh ,znflnn'nkáøh

n únnášęm nn mrsın výsnııhy 00 20 m .17, o 31) 91x
142 Při nrípxflvč zznxiny minn vyflznvnnnn nınnhn vz zv1ášť zxržznýnh nnđmfnkáøh

u do xı mı'sID vy'sudb Zl už 40 m :AŽ 0 50 'k
215 Při pnnøı v hfllvnıúıćm nebo jınnk čıvniıćın ıøránn pnpnúnê hnžxnnıćm už ø 10 '31,
Zl'l PÍÍ práci vB Svah!! vB Sklon“ 0d 3D dl) 50 pľocent až 0 10 5)
218 Í'fi prác! VE SVIIHI ve Sklmuı od 51 do 70 [MOCCIII ílŽ 015 'k
Zıq Pri .mi vn Svflhv ve xkıønn 00 71 'in výšz nnnvhnnizøvnnč „ž n 25 vz,
301 všechny pčsıflhn' n'ıøø v øhdnhı' úıønhøı njx'zı'zh flflšm nehø snčženi. kdy cflsıć

přeháňky pførflšniť prani n wxısınınč xnižn výkon nž n 10 'xø
302 všvøhny pčxızhn prúøø v øhánhi dınnhønvnj 101011 flnšťú nøhn xnčžnni. kfly únsıê

přeháňky pfønnšn11 pzáøx n pnúsınınč Snnžnjr vykon. zn ıwnıćhn nnpfiznivćhø
pnčnxx' nž n 15 'ah

130 ICIÍ IIIIIIID đfillñšcl SIIZCIIĂDC rm pnđslfılmí Včlšı' vzdi'ılenust než 50 In ,'7 o 5 7"



Meclıan. acsňovžmí V Quickwood, RZS Křtiny, TTS Planter C18
18 Mechan. mlesňuvání - Quickwood, RZS Křtiny, TTS Plaııter

Pøpix mne- uınčıá nhnøˇn ızsn pnnnwf zxızxnøvnn'ø flrøjn RZS Kˇ iny. Quıøkwnxxá z Trs Pıflnınn
včnnč nıáčøn couvání n znnjmnıi pnxnvnn' „M nn kønı đnıšflın řádku, při znım'xøvmnr v jednom
nnèn. 1 jizfln v çnnıšsvnčn. x zvnfinnıýxn flgx-flgáıęnn nn pnčúıøk øxnıšmø řádku. fløpınčn1 xnznniø '10
záflnhnflfln. únnáškn sıznnic ze. znıøıišm knnımıfl vyęnzznýzh Sflzznìc, øpmvn zflınsnčnn' vfipzánć
flnpınšni vnınýøh nnsx. v nønnć jn nhznžnnn převzøn' pnønvi snznánnznr :ø z nún. n mápixy
oBHP Dáın Je v ni nhsnžflnn hčıná knnnøm ıgfngnnı haná údržhz flč šıčnn'vn .ı pnxnnıúnı'ın nánpınčnı hyánnıšnkćhø øınjz Nnnnnję Sıznøvnnz pm ınčınnnnn máflıfln řnı
Mechaniznvnnć zzlnsňnvání, nLjndn :100 k: Snzenıc

, nh;1nhz,pøxnnnnfl‹

'slo Pn'n-nšxná dêıkn bnszrl v ın ( zflnkız nn 10 m)
normy líıdn V711. do 4U do 60 dn 30 dn 120 nnr] 120
1301 A 0.70 0.12 0.20 0.19 0.13 0.18
1502 A 0.80 0.24 0.22 0.21 0.21 0.20
1303 A 0 90 0.26 0.24 0,23 0.23
1304 A 1 00 0.29 0.26 0.14 0.24
1805 A 1.10 0.31 0.28 0.26 0.25
1306 A 1 20 0 34 0.30 0.211 0127
1307 A 1.30 0.36 0.32 0.30 0.29
1308 A 1.40 0.38 0.33 0.32 0.30
1309 A 1.50 0.40 0.35 0.33 0.32
1810 E 0.70 0.21 010 015 0.17
1311 B 0.80 0.24 021 0.20 0.19
11312 B 0.90 0 25 0 23 0.22 0.21
1813 B 1.00 0.28 0.24 0 23 0.23
1814 B 1.10 0.30 0.26 0.24 0.24
1815 B 1.20 0.32 0.18 0.26 0.25
1815 E 1 30 0 34 0.29 0.28 0.26
1817 B 1.40 0.36 0.31 0.29 028
1813 H 1.50 0.33 0.32 0.30 0.29

A v jx'zún v jnınøvn snnčxn. B v sđfl v øhnn flnxčnnh
vzıı - pmmčmá vzdáıønøfl szznnin v řádcích udánn v ınøınøh

› 'an
xsmıvızøhzniznvxnć zzınxflnváni v azınvnnfl. RZS Kažn ,Trs Pınnxøx I nún 20 'až

4 'k
271 Quickwcod. RZS Kř y, 'ITS Plnıılcı Nn svazích, kdejcjcšlê možno pruvfldě!

Snđmı po 1 pmn xpáánin, x.) v nhnn flnıčınøh nž ø 5 4317
272 qckwond. RZS Kilıny. T15 Plflnler. Při zalesňovñm' p10vıídčnćın v Iěžkých ı

nıøını nh púflánh /nızxfpønzn pm RZS Khinyı nz n S a,
+ N11

201 Pra jízd/č nnzøhnniznnn n.. nnnnnvi z zpêı n ı km ph'sınšv' n um“ .z
ı'l ňmfnıcím sımjem Qııickwuod, RZS Křıırıy` 'ITS P10111“ apod. 0.09 Nh

:A nwhflnizmü nn prflznvišıč x nzčx zn ı kxn ph'flınši n uK-r n sLKT sn
Shrnovıči klestu SNK 11) u SNK 12 0.09 Nh



Ruční oprava Sazenic po mechanízovflném Zalnsxˇmvánf C19
19 Ruční oprava sazenic po mechanizovaném zalesňování

Popis práce: Nnmnı času obsahujn ph'prnvn pracovníka a nářadí. ulflžęnı' xnznniz dn kheırku
náıpınšnćhn mnøhcnn nzbn rnšznnøn. přechod z mim přípnvy na pnxzkn. knnfl-øıfl kvnıiıy zflıęsnčnx' a
upevnění sazęnic v pùdê, znnvn vysázzní nznnın. prechod mezi řádky x náchná z pasęky na míxın
nxnyıí, uınžzni núixıaı n ph'pı-nvn køđzhøflu.

Dfevšny jzhıičnnıć x hxnnıć . njnanøwo kun“.
ˇísın nønny už: Nh
'90' nnunın kvnıhy 0.13

1902 znøvn vyxnzzni 0.99

Znøvn vysázzn npčıøvnć pxnvánční výsadby. K ınvnnın nnnnnxivn jn nnınn phpnćx'nı nønnnúv
knnnnıy. ınflý nøn; v nnnnê znhnxnı

+ zz
301 všønhny pčzızhnn' prác: v nhxınhi úıønhøxzvzjinn'nh dzšťı'ı nebo xnćžønn'. kdy šnflê

fęhšxˇxky vinnıšnjn' pmni z podsınınč xnižnjí výkøn „z n 10 'ah
2 všflnhny pčxınbnr pfáøn v øhflnhíáıønhøırvfljíøính flšťú nzhn xnêžżnx, kdy čflsıćpihháıˇıky přnnıšnjn' nn-.ıøi n pnúxıflınč xnısr vykøn. zn nrvflıehn n=pfiznšvćhø

' 5.' nž 0 15 ah
150 Př. pmv' nnhnıy hnıny zxxánnynh xnzønić ,nn vnzøh. zflıøsúnvúnv', nøhn

znøvn vysnv nf LJ. pxøváđčnn'kønzınıy xflznnin \ npvnvy „1t výnxıhy kdy ln
mvádčnn pnuzz v ,zúnøın Sınenı nž n 5 ah

3 ø





Ochrana lesních kultur ožínáním
1 Ochrana lesních kultur ožínáním
Popis mám: 07 ání bııřęnč koıøın flnzennn v ınxnrnh knınnfl'flh 511mm, pñp. jndnn ruční komu,
ınımflu npnd vyznnn x v knıhnvýđı [5160t danćhn pn'nnčvn. pñpndnš v pnızrnh nnhn ønınpınšnz.
Džínáııí bııřcııč úmù-nè k výše: Sueııic n mıpmnřcm' buknè pD vyžnıılć ploše, vyhledávání další
xnzønıcø. včøınč pfinsfiznn' srp... knxy npnú.

D1

Mčnná ızánnflzn z 100 pınšzk Nønnn čzxn v nıinánh hnfliny ,nn flpnn n viøıxınınnsı
č1516 xnznniø

nnnny Pøpis pnıøø n pnnnvnính Spnn dn 130 cm flpnn pres 130 cm
pnúnn'nnk zıøhxá | sıřzúnxˇ | šwná dnhm | 511mm | špnınxs

n) pınšk pfťnnšxđn 60 nn
101 Ožnnn' knıh. flø 10 0.36 0.42 0.50 0.44 0.53 0 59
101 Plvšky 0 výš“ 3060 0 49 0 SX 0 úú 0.57 0.63 0.76
103 MW ˇ C'“ nad 60 0,7ı 0.04 0.93 0.77 0.91 1 02

h) pınšky pn'nnèv 110 nn
104 ožnnfl knnh. 110 30 0.51 0 60 0.69 0.56 0.67 0 75
105 Plvšky 0 výšce 30-00 064 0.70 0.55 0.70 0.83 0.01
106 'Hmëvfim „ná 60 085 090 1.10 0.90 1.06 1.19

ø) pıøšky nn'hnčr 100 nn
107 ožnnır kmh. do 30 0.58 0 66 0.77 0.63 0.74 0.86
103 nınšky 0 výšøz 30 w n 75 0.90 1.00 0.83 0.98 1.11
109 bHIˇUIč V u“ nnfl 50 Lon 1.18 1.31 1.03 1.21 1.36

ú) pınšky pn`nnčx 120 nn
110 i Dhnnflznnh. x10 30 v _ › 0 116 1.00 1.10

T1 plošky n výšflx 30-00 - v v 109 129 1 44
117, buřcnč v øııı „nd 50 _ V . 1.47. 1 (vK 1.36

n) pınšky nnfinex 150 øn1
113 Ožnnn' knıh. .10 30 v v - .
114 pInšKy nvýšøø 30.50 . . . _ .
115 f Wenë V CI“ nad 60 v . 2.13 1.51 2.30

f) ožinnvánf øflınnınš č v pnnính
'Ťıó vyžnnnváni .in 30 0.50 0.59 0 69 0.45 0.54 0.04

1.7 hnřønč po ønıć 10.60 0 63 0.74 0 as 0.56 0.66 0.80
118 ['lflše kHIIIIfY nnxı 60 0.80 0.95 1.12 0.72 0.88 1.04

Mčx-nájnúnøıkn: 100 xnI(1 nv)

39



Ochrana lesních kultur ožfnáním D1

v %
720 hflčøň nnčızčn'. vzxmčz nnnšrnn vzn'nsnx nnhn při nsnnnpęnx'kflnvnđi min 0 15 qø
730 e buręı'ı Kaká n [ø ıak. žz yfi pnhındn Shnnjn prühızdná (vidìıclná uminı nebo

żšınnflıč` případné sıflnì návfl) min n 15 %

-r '7D
18 'nvh pñnıèz krnvınaıé huřnnč vém nežıı 10% celkového zflsınnpfln' qnđnnııivć

vımušnnf nebo pnmlsıııá uhııiflm) Zvyšujc Sc nomıa času Zu každých dalších 10%
zzsınnpęnı. Tnhøın zvýšnnx'ızz pnnžı'f jen xın 40% ni 0 IO 'in

1901v hnıˇııˇx vnınni hnxıá nž pnızhıá, znhnívá nnın jn vzájnınnč xpızızná, či pmnıflııá „ž 0 10 q,
160 h' větším ìpømı ntž 2.5m (včıluč) až u 5 %
301 n đnšrøvýøh nřnháňkáøh, pokud přcmšnji pnfni nž ø [O in

pri prani zn ıflnn'nh vnúnz jnjšnhž náxızakvm døchází kc xnfiznx' výıxnnn z
k nnınnxıi fløıšihn ndpnčinkn při přehřívúnn' flvgnmzmn. kdy ıflpınn vz; nrnn
úøzxınnz;

30925f30'C íıžolü'łı
Slünmd 31)“(2 flž020%



Oclımna lesních kultur vyžinám'm buřenë křovinořezem D2
2 Ochrana lesních kultur vyžínáním bııřeně křovinořezem

Pupıs práce: Prrprnvn pvnøøvnflflfl n kinvinnřnzn nın pxnønvnı' pøıøhy včflınč nflbnønšnnı nnžú.aınênrhønzúnn n øızjz, nnsnn-ınvánrn pıeıkflnšnnføhødn nwxnnı přnd ˇınsnn'xn vyžínnnn'vn. tød
ı misxn vmhh'dky hrnvinnrnzn na „11510 ˇyžinánr hniflnš vınxını' vyıflnını hnrene. Očišıčm n nšcırønx'mrnn zflñznnn' včøınê jøın přihınnxęnı ızšhfln .SznčnyL ónpııwvám benzin“ z øızję, øúsn-.ınčnn' xnnnšrøhmna. mınžnvnm pręxıávck Sınnvvznýnh mnvnnn hygienihnn ČR. prnxmvkn nn Svflčinn xınnnvønáváknnnm, Přøsıávızy nn piiıøznnê pønøhyuknncnnf vmøn. nšnırnnr n úklid křovinnføzn.

. ann čnxn v Snnnánh hnxıinčíslo Mčmáırđl'fl'k“ 100 '"2 (147) n vifliızınnflı snınnin y
'""my ais má“ n pmønvnføh nn'nnk dnhvá xnˇzánx' špnnm

201 vyżrnmn' hnıcnč vn :In Zn 11,15 0,21 0.372M .xıć ,zınčę knınn-y 31151) 0.20 0.25 0,40203 n výšce buknč v cm nad 60 024 0,30 0,45

- %
720141 hnřn flnxnfl nnvynúııi n mem, ınflnšrhn vznıflnx neho při znxınnpznı knpmm minn 15%
721 'zvh hnfvzñ ph øxnpávnınr 125111011 kn 111" nıøıykøu v Inznnn ıøxø pınflnm vyžnum

Køıøın sazfl inývn1 vnønvniky nnnn 15%

+ 'k
216 ' práci v hnıvflniıćvn nnhø jnnnıx čıvniflćxn ıęvćnn [znnnnınê hnžinnıćxn ınnènn ni ø 10 'ıø
217,111 práci vnxvnınx vzskınnnnnflaomxsoaá „10,0%
ZpfiprăDi vcxvfllıll vc sklonuodSl 1107095 flžn 15%
219 p práci ve avulıu v: skluıııı nd 7I 96 výš: „z 0 20 (nv.
18 vy7|návıí huí'cnč V Icsníclı kulluríıch mruıhV vyžı'ıır'ıní křDvınııřU:vn,J&lı přímĂS

krnvinflıć hnřønč včıš: nflž 1D % øzıkøvćhn nxıønpnnn' üøánøxııvè nebo vn
xknpinnøh) nžø 10%

IQD vyžínáııí buřsııě v lesních kulluıi'ıch mECILVy nm' kıˇtıvilıoíˇnzemjvll buľeň
vøhnn hnsıú, jn vzájnxnnč xpızxzná či pmvøflıá nž 0 1D fxz

181vy-ž1nánflnflflnč v ınxnıch Knıınmnh ıncvhxyžmámkľnvnnøřnzznıJz-ıi hn. ň
vyžx'nánøi knınm xnn v innúøh (pøknfl 10 vzúáıznøxı xnzønxø v hnfláøh úøvnıf) už u H %

3111 všechny pêsıøhnť pfáøø v nhdnhv' dınnhnırvz'1'ø1øh dnšm nnhn Snčznnı, My čnsıê
prøhmy prznıšnjr nnxni n pødxınınč snim v 'kun nž n 10 %

302 všechny pčsıehnf práce v ohdnhi dlouhøırvnjicınh zızšú'ü nęhn snčžn-,nL kdy čnsıć
přøháfiky přnnnšnjnˇ Fráni z pøúsınınč „121.11 výknn, zn 1. ˇnıćhn nnpnˇn'znivćhn
pnčnsr až 0 15 '51,

O práce Zn horka nad WC až n 10 %3



Vyžı'nžıní bılřeně krátkou koso“
3 Vyžíııáııí buıˇ'eııě krátkouA kosou

D3

Pnpix Pxáçzz Nnxn1y čzxn jxøn vypncnvány 1110 vyžínánť hnžęnč v knıınváøh mnm Køsøn v pnızrzh
n øøıøvınšnč Náınčnøfl spflnehy čnn jn núv“ á ná výškøvćhø vz11'15111 hnřznč n nu 1111110111 hnťflnč.
Nø1n1z êflxn nhszhujø Sn1111n111ý un úknnú . pnpnıvn pnønvnrkn n návnfln nın pnnnvnš 11111101111a
vżflınć nnknn kusy, přønhød z 11115111 pfipmvy na mim vyžfnánť vyžrnáıú huřønč, øćišıêni knfly.
111111111 šflní hčı1=111 meny, øánhød z 11115111 vyžfnánť, nšflinni z 1114111 nnn1d1'. P10 vyžinnm v pmzı'nh :z
Shnnč č vyžnnıá pıøçhn vypnćı: vvmnfli 111-ø1xn1 vyjáflivnýzh v nønnnıivnıøh úpnvflnh (D5)

vyžúnáníhnhnč,1n4fl1n.z1 1.1
'5111 nnnny výšku hnřønč ""5'0'“ WWEsıizdnv' hnsıá

301 1111 ćo C111 0.50 0.82
302 nad 60 0111 0.72 ı DS

› 911
72 ıøvıi hnšflú 11011111 nzvynáıú n 111181411. mflnšmn vzn'nın nnhn ,111 znflınnpøni

kznnnıš 111111 ıS az
87 1011111111111 p økøpá 'ın1111'n11 knınnmøıykøn v 111žn1'1n 1112 prędznn vyžnnná

110m“ menin J nýnú pnønvniky 111111A 15 az

+ '111
216 1711 vnsfli v hnıvønnćm nzhn 11111111 č1fl1111ćn1 1fl1ć1111 1111117111115 hzžinzıćm zž n 10 '111
217 Phˇ pán vø Svflhn vn xkıønn 1111 30 dn SO pnnnnı už 0111 '111
218 1m páni 1x 51111111 vz 511101111 1x1 51 1111 70 nıvflznı nž ø 15 4111
zıs P11 Práci vz 51111111 vn skıønn nd 71 '111 výšn nnhnnizøvflnè 117V ø 15 111
291 1' hnfnnć v ızxnính knınnáøh kn'nkøn 1x110“ n „nh vyžfnánı

křnvmflhzøm, ,a P 11115.; křøvinnıć hnřnnč vč 1' nzž 10 % vøııxnvćhø znxınnvęni
(jzánnııivč nøhø vø xhnpinánh/ nž 0 10 'b

292 vyž1'1111111' hnčønč v ıøsnrnı. 111111t mxkøn 1105011 n 111nn11 kťnvinøřmm, 11-11
1111151 vøhnı 1111511311 vzájęınnč spıęıflná č. pmmxflfl 117 n 10 111

293 vyžfnáni hnťznč v Insnn'nh 11111111111011 kn'nkøn kflflnn n 1111x111 v
křovinøizznvn, 11411 hnıflˇx vyìinnná 1 køınn nznnin v řflxxánh ıpnknd :v vnıáıønnfl
nzønin v 1111151011 dnvøh'/ nž n 15 711

2941zv11 11 „111051 Snznnin vzınú špnná 11 hnřnfl 11011111 szıømø 1n1151'hý1pžfláøn1 Find
vyınnırzn pnnnnvnmnn nšıznánn ızvhfliınınční sazønin/ až n 1D 'Iz



Ožınání a přihnojovxím' Sazenic rychle rostoucích dřevin D4
s Ožínánı' a přilıııojovâııí sazenic rychle rostoucích dřevin

Popis prim: Vyhledání prvni Snzflnxøn n přøflhflđ k ní, vyžínání a nđkıid' ívyžnıê bnřenè knının
mnie. přecházzní k dalším Snzenicím n pfvhnıšnvánı Srpfl. dnnıškxı hnnjıvn dn ndúıćnnsıi 50 m.

Džn'nánn' z ,zfihnnjøˇáni Snznnın, .njęflnxıo pıøšnk
čífilfi Snıpęıh nbnčnnčnr

nnnny Pınškn 1 2 3
401 čıvzrnfl 100x100 nn 0.08 O 17 0.27
402 pn'nnčr ısnfln 015 033 [155

+ 'ah
150 Ph' flnnášønn'hnnjivz nn vzúáınnnsı nad Sa nn za každých ánıšx'øh nkønčnnýnh 50

n až ø 5 'ah
216 Pia pnf v hnıvnniıćnx nebo nnnk ćıflnnćnn ıęnênn prrpnánč hflzinznćnn až n 10 'k
217 Při pm. vn svnhnı ve xhıønn na 30 dn SO pmøęnx až n 10 q,
218 Pr. pná vn sınx vn flkınnn na 51 dn 70 nnnnnnı
119 Př. pán vz xvnhn vz Skınnn nd 71 % v 'šn mznhnniznvflnč až n ZS 'že
301 všnnhny pčxızhnn' pnìøę v øhdøhx' dıøuhøn-njx'cizh áęšťü nzhn Snćžęnx'. kdy čznć

pšehánky nťznıšnfl pxán n pnnıxınınê xnižnn. výknn nž n 10 ah
302 všechny pênøınní „na“ v nhánhn'dınnhnn vzirøzzh áøšťú nzhn sn „z kdy čnflć

přnháflky prnnıšnfl pm. n pnúflnnnè flnnžnj výxnn zn nˇnıćhn nep znšvćhn
nnčzxí nž n 15 '71,

3 O Práce Za horku und 30 Slup C až o lü %



Přepočet plochy při vyžínaní v pruzích (0/0) D5
5 Přepočet plochy pıˇı' vyžínmıí v pruzíclı ('70)

Sm vyžnnzýøh pnıhú v nn
Vıdálnncst
řad :mnie v

cm 40 50 60 70 80 90 100 110
100 40 50 60 70 BD 90 100
110 36 46 55 54 73 B2 91 100
120 33 42 50 55 67 75 as 92
130 31 30 46 54 52 69 77 85
140 29 36 43 50 57 64 71 79
150 27 33 40 47 53 60 . 67 73
160 25 31 38 44 50 56 63 60
170 24 29 35 41 47 53 59 55
180 22 28 33 39 44 50 56 61
190 21 26 32 :17 42 47 53 58
2m 20 25 30 35 40 45 50 55
300 13 17 20 23 27 30 33 37
400 1 0 1 3 15 1 B 20 23 25 28
500 B 1 0 12 14 16 18 20 22

Šrřn vyžnnx'nh pruhů v nn

Vzdílumst
fm snznni: v

cın 110 130 140 150 160 170 130 200
100
110
120 100
130 92 100
l40 06 93 100
150 80 87 9:1 100
160 75 81 aa 94 100
170 71 77 82 BB 94 100
130 67 72 78 03 BQ 94 100
190 63 68 74 79 84 90 05
100 60 65 70 75 00 as 00 100
300 40 43 47 50 53 57 50 67
400 30 33 35 EB 40 43 45 50
500 24 25 28 30 32 :14 36 40

v připadá pøxrzhy knzfininn [nn nhnnčøı vyıvnfimn vydčhnfvn úısın z xnhnıky 1001



Ochrana lesních kultur ošlnpávánı'm D6
6 Ochrana lesních kultur ošlapávéním
Pnpis nıácę: øšınpávšnr bumıč kflıøın muniø v ınxnı'øh knıınxázh, øflıvxúønnı' hnřnnš nn sazenice
(hømn. hmhčıni. hnıf srpen“ npøđ.) n jeji nšıflpánr nn pınšfln pøıřęhnć vøıikosıì køıfln snzęninz Ink, nhy
Sınnky (sıćhızn ındyhy) hıfinnć byly pnıámány, nınınıy k zzxni n nzhyıfl vnøžnøx jejich dnıšrhø
nınøžøvúnr nıflın snnnic. Nekdy jsou nnvrc pflınnør xxpn phsęknuıy šıahnnny nxını
flpfld. Vyhınáúnı'dnıši xnnniøø k øšınpáni.
Číxın Mčvnfl'ı Jeflnnıkn = 100 pınšnk Norma čnzn v xnnáøh hodiny nm spøn u vxdiınınnsı
nnnny znznnnn

Pnpšxnnáçnnpmønvnføh spnn .in 130 nnn | Spnn pšflx ısoørn
vnflmrnnk flnhfl. I xırøflnr | špnıná | únıxvá I sırˇøzıní | šnnıná

n) pınšky pnìınčv ón nn
Odvniccnı' buřcnč

m' núfløšınpávánf
kınh.p10šky n
výšçn hnrznč v ønn

hL plošky pfcnnčrxoøm
603 23323123“ 00110 0.40 045 0.51 0.47 0.53 0.59

ınnhV pınšhy n604 vým Menč v cm nad 00 0.58 0.68 0.76 0.70 0.78 0.85
ø) pıøšky pmmčx 100 cm

605 Odvráfønrıbıfrøınč
mi n nsınpnvnnı
kruh. plošky ø

606 vým hnınnč v nn
A) pınšky pn'nnčx 120

. Oúvn'nnzni rnnč50/ . . .ná n nšınpnvnnı
ıxnıh. pınšhy n

dn 60 0.34 0.18 Í) 42 0.41 0.46 0.52

602 nad 60 0.54 0.60 0.65 (1.61 0.69 (1.75

dl! 00 0.43 0.54 0.60 0.51 0.61 0.70

nnıı 60 0.67 (1.80 0.26 0.74 0.114 0.93

zlu 60 0.55 0.6/ 0.74 0.69 0.'/7 0.50

608 1101160 0.94 1.06 1.19 0.96 1.05 1.27

n) pıøšky pn'ı 150 nın
Odvmnønr hnřnnč

609 m1 .1 nšınnávánı
knıh. nınškyn610 vým bnřcněvcm 1111060 - - - 1.36 1.52 1.69

f) øšınpávflmı pmıxnvê fl øeıøpınšnć
611 OdˇfÁf““Í.b'f'eĚ'ě dn 50 0.45 0 52 0.511 0.30 0.44 0.50ná n nxıflnnvnnn

kmh. plošky n
výšçn hnıønč v øın

dn 60 - - - 0.95 1.07 1.20

612 nad 60 0 66 U 73 0.33 0.60 0.611 0.73

Mčmá jflınøıkn z 100 m2 (1 nn



Oclıııua lesních kultur Ošlapăvăm'm D6

+%
[Kül'c- ph'mčs křovinflıć bukně včıšínežıi 10% cęušnvéhn znsınnpnnı' ündnnııivć

vımušnnı', nnbn pnmísıná ohniska) zvyšuje Sn nan-na času zn knždých dalších 10%
znsıøflpznı. Tnhnıø zvýšflnr ızø pnnž zn dn 40%. xž n u) '5

301 při úøšťnvýnh přøınánkánh, nnınni nšznnšnjf práci n pmkflznınınč náxızúný výkon
xáøę zıčžu .zvyšnın :z nnnnn čflxn nž n 10 %

nh pnøı zz ınınInıı vndn, jejichž nás flkzm ánflházn' k: snížení výkønn n
k nnınnsıš óflıšflnø øflpnćšnkn pñ p 'vání flvgzniznın, kdy ınpının ve flıinn
dnsflhnjz.

30925-30”C nžn 10%
3m nm 30°C nž n 20%



Ochrana les. kultur proti buřeni pomocí lıeı'blcìdních holí D7
7 Ochrana les. kııltıır proti huřeni pomocí herbicidııích holí

Popis pninęz Přv'nmvn jiçhy /Rnnnzınp fzúčný vnann v pnmêxv 1-1/ včnınê ánnášky vøfly nn
vzfláınnnsı dn 50 vn. máónnı' knnn'. hnhiøvániøh 11011 v ınzıøkn. napınčnr hflhıøiúnıøh hnh' mzıøkenn a
přinvnvz k nfln'ıinn' všflnč nnvıčknuıí nnhn-nnnýøh pnnnúnnk Nnıhánn' hnfnnč øknıø Snzęnın včzınč
nnınýøh pfzflhnnıfl unnyıi n nšøıìnnn' pmwvnn'øh pnmhnnk. Osnhni hygiønn n úkhá nn kønni flmêny

Chemické Dšcnˇcııí. mjedn.:100 m2
Spon/výškfl hnfęnê

číslo Způsob nžınılı' vidilelııosl snz Spmı dn 131] Spnıı nad 130
nnnny áø SD nm nnú 30 øxn fln 30 nn nnú 311 nm

701 nknıø xn/.n únıxá 0.05 0.07 0.06 0.08
70'1 nkulu sazeniu špılná 0106 1) [78 0.07 0.119
7m v vnxzíøh dnıvn'n 0.07 O 09 0.08 0.11
104 v pnnzrøh špnıná o na 0.11 0.10 0.14
705 Qęıøpıøšnč flnhxá 0.119 0.12 0.11 0.15
706 celoplošnč špamá 0.10 0.15 0113 0,19

+ '7.,
21 Při práci V bulvanilćm nebo jinak členiıém tuénu případně bažimflčm až D 10 %
217 P11 práci vc svahu v: sklonu 0d 30 do 50 proccıı! až D 10 'łı
718 Pú práci ve svıılıu V: Sklon“ od 51 do 'Ifl proccnl nž 015 91:
219 PH pxáøi vz Svnını ve Sklon“ øni 71 % výše mzøhnnxznvflnč „ž 0 z; q,

měs kinviııulč bufenč při ochnnč ı ožínăııí kultur vělší než 10 %
celkového ımsloupcní, Zn každých dalších 10 (b usmupenl až o 10 'b

3m Pxáøø znhøvızn nflflfloxınpc nžn 10%

+ Nlı

2ı4|Dønášı<n vody nxx kflzzxyøh dnıšıch n npnćflnnýøh 50 vnfln'x vzdáınnøzn 1 11.02 N11



Ochrana lesních kultur, aplikace Velpanı proti buřeni DB
8 Ochranu lesních kultur, aplikace Velparn proti buřeni

ľøpss 1mm: Pıćnøflzm nnfløh x vzıpnxvm nn prnøøvišıč, vrxpnvn náánh nn nhxypánx' vnıpnn. včøınč
ødınćnk, pınční sınnnvnnýnh dávek vvıpnnı dn nádob. prflnházflnf nn minn npnknøę vøıpnnx.zøınvıvšnć nzhn jnn pnxhnvć /váxnvć/ mzhnzøvánn' gnnnnıám, hèżnć fløpıfløváni flı-.xnnvnnýnh dávøınvnıpnn. nž dn Sknnčzni pniøø. pizxıúnr pnxøfl. .mm pnxflnvnich vnvnnøzk. 121-1 pnnžm xırvjkn nęhn
møınınvsıw pøpnšnˇnčø Sıihı x núnpfćnnx, přfpvflvn xınxjkn k pxánı, [ınpınčnx' PHM n úávøk veıpnnx.
przzknušønf øhnfln xıvøją nvımnr snnje během práce. øšzııznr xnnjø ,nn Skønčønć práci. úklid
pvflønvišıè. výkønøvć nnnny jxøn flnnnvnny .nn-n jmnøhø pnnnnvnťkn

Apıšknnn vcıpnn-n,minún.z1hn
Čixıø
nønny Apıiknøø vnıpnnı nn pınšz N11

801 .učně cnınpıøšnč 4,7ı
802 nıčnč jen v pnvzı'nh 5,55
803 nıčnıın flnnjknın :nınnhšnš 4,24
804 nnčnn'xn Sımjkęvn Jfln v pnızmh 5.18
11115 nıčnnn xınzjıxnnn hnnınvč v pnxzťnh 9.41
1106 ınøıøınvýın pnpmšnvnčønn sıihı nnıøpıøšnč 2.112
807 ınnıømvýnı pnpınšnvnčnrn 51t in. v pnızı'øh 3.29

+ %
116 Pñ pnšøi v hnıvınıiıeın nnhn ixnık čıznnćm [zıćnn pnpnflnč hxžmflćnn flž ø 10 'z
217 PH pıáøi vn xvnhn vn skıvnn nd 30 do 50 procnnı
218 Pri ve Sˇflhn ve sklonu nn 51 dv 70 pı-oønnı
219 Pn pnøı vn xvnını vn skınnn nd 71 'as výš: xnnzhnnnnvflnê
231 Pvázz vn mnvú vyšších - 3 xnıp. c
232 Práve zn xnnnzú vyšších nnžV 15 Sınp. c
3m všxhny pèxızhnx' p nn v nhflnhť .šınnhøıvvqførøh dn n'. nnhnxnèžnnn', kdy čnzıć

przháúky pıflııšnjr prani n pndsnxnnč Snižnirvýknn nž n 10 lvh
302 všøchııy pčxıøhnť pváøn v nhúøhı' đıflnhnn jrørøh døšh'ı 1x110 xnêžnn[.1‹zıy čflsıć

pføhávˇıky pivxnšnflpıúni n pnzıxınınêxnił ýknn. zn ınvnıćhn nøpi nivćhn
pnčnsť už ø 15 'In



Vyžínám' kř vín a malim'ku křovinořezem D9
9 Vyžínání křovin a maliníkıı kıˇ'ovinořezeın

Pnızis ,nám Pnhánflnć xnøxnky Se úúız nnknúxr, jøhknı kfnvxnøťøz nęni nznúfløhnn 1x pnváflè
Sˇixıýøh řzzú n nnni „na áčnınć křnvnvinnfięzflxn pmvázıčı záflnhy v Pnnzsıøøın. jøfløh výıkn jn ııknˇá.
ž= vyžøflnjø ‹1fl x. naznnx' xnnxnınn Khnvnnøfnzjn vęınn vhnúný 11 vyzn'nánnflnvıxıýnh ploch nnıinflzn,nøn1 všnk vhodny pm 111<vh1nn1 ven 0 nınøžxıvn' øflznxžinflxn. vzhınđznn k jøhø vøxnnšs vndnxnvnýxn.
pınzivýn. n pflužnýın šızıhnnnüın. kıęxć x nnvnnıávn xnnn knnnnč n hıxv1øihı<1á=1= krøvinøfzzv. Zdn jnvhøøınnıšx' pnnvêsz øhflnınký zásah nvhøn'fliúy Kmvxnnì'zz øhxhxhnjn jøúnn pnvnvnn'k. Oflnhfvánx'„nn-nm ihned nn Mirznnır 4.515.“ pnnøvnflxzm není pñpnsınč vflııøflzn. hn znnčnćxnn nzhnzpflčf
znznčni [nhøın nx-nmvnn-ıxn /jnınø zınıniøh knnčflnnı. 12011111 hy xnná hyın nnınć xnhnvn: pnkáçznćflnnny nnnnn pınøhn pnmxın. či nn hmmxmy v pnnnzıč, může nyıv pvánę pmvázıčz ázıšn' ,xnnnvnm „z v
døhč, kdy již pnnøvnik x Křnvinnmnn nnn èán pınøhy npnsnı.

Vyzlııání. m.jedn.:1 hn
'ÉÍSIC' "00W Dnnh prázn kin viny xnflıivnı

90' v námxın či knıınřn :o 21 1512
902 møpıøšnč 21 136 17.79

- %
9271211 ıihvıúznø pınvnınýnh dinvxn pmváflč n øzınpı šnč, xzn. in nn nınšz sn

nzvyskyınjx Jedinni cflnvýøh úřnvšn. nnnž min. 40 ev,
v 'In

216 1m pni v hn1vnniıć|n nzhn jxnflk čıønšıćvn xzxćnn pñpnflnê nnžšnnıżnn zž ø 10 %217 P11 Ixán vz Svah“ vz xkıønn nzı 30 nn 50 vnxznı až ø 1D as
2111 Pfl .mi vn flvnhn vz xkınnv od 51 dn 70 nvnøznı nž 0 15 'až
119 1211 práv. vz xvxhn vz xkıønn ná 71 pmøflnı výšø nž n zs a,
231 Pninnznnnnzú vyššıøh-asnnn.c nžnsqh
212 Pfánzznxnnzn-n vyšších nflžV 15 flnıp. c „io .0%
301 všøzhny nšxınhnn' ,xánø v nhúøhr úıønnnnvnjfn'nh ánšťfi nzhø Snčžnnť. hıy čnzxćřøháfiky přnvnšnır pnázi n pnflxvnınč snižnfl v nž 0 10 %
3172 všęxhny pčflıøhnipnánn v øhfløhn'áıønhnırvzj 1x11 deš ' nnhø snčžøni, kdy čnıć

ˇ aky vínn práci n .znúxınınč xnnžnflvyknn,znnv«1êıxø nøph'znšvêhø
nž n 15 'ah

310 má“ zn hnfln nnu 511 xnnp. c flž ø 10 'rø
121 P11 pn'ni zn xønvizıć Snčııøvê pøkxývky n výšnø dn 21) nn V nž ø 5 'ah
12 P11 pxánš zn xznviflıć znčıınvê pokrývky n v 'm øfl 21110 40 nn až ø 1D '317
323 Při »nan zn xnnvıxıê snèhnvê ,znxfývızy ø výšce na 41 nn. výšn nž n 15 Wø



Vyřezávání dřevin křovinořezem D10
10 Vyřezáváııí dřevin křovìnuřezem

Popis práce: Pnncnvnm mnxf hýı přnáfln má ć1nrønnnvún n zpúznhn i účzın prác: vzhıęúøm k ınnın,
in xpxnviáın nnš žžflnnøi. nnì nnžáflnu: 'nd nni nn hývflfl phdzxn v pnmxızćh vyznzıčzni Tnın ,náøi ızn
nwm øznnčiı zn náročnou nn znnınflıi pnønvnnkfl 1>n nflxıznn ' kžøvınnrnzn pnønvnflz vyžrná
nnžádnuøí jvdinnn hnfl po jędnflın knsø ın siınčjšıøhh nn Inn xıznpnnáøh u vnflh'nflflı, zvlášť pnknú jn
1nkviflnván nnınnınšną ızn ınˇvvmøivzn pnnžh øhaøhnymi why. jnkø ph mám knsnn ve vy 'nh
nmøsıuh n knınnšnh pnsnnpnjn pnønvnfl syxınnnıšnky v pnııı'vh šiınky'nh 1.5 nž 2 m, áın ınhn.1n1<
únızkn dosáhne nn øhč .many hndzıı hřøvnnnıøzn. Nn Mhn 12 nnjıćpø pnnhy nninnıøvzı W vnxıęvnxú.
vyñznnxê xınıınky n ınšn jn nnnnn nınžiı nn zn“ ızk, nhy nehxániıy v n'ısuı pnnenhflny'm Jedinnúm
V ' nnıć in ky n výšçø 1151 dn Z .v jn mnžnø xınhnvnx nn znn flž nn zpnvnvánx' včıšť pıøøhy. U

nh xınnnı nıviáın nnınø nkıázınx nn um knždćhv jnúinzn Pn pnkánnnı',n1>y nflhnániı v kánnnn'
nflıšmn jedince. ph'pflđnč. nhy nnnınnžnvzı pn-ønnvnmn S krnvinnizzflm. Je nnph'pnsıne. nhy sımnúy
ihnnnš nn flúˇn'znnıí odzhinı Anıšn' pmnøvını n ın vzhınúfln k nnøınøxu únın

V ıˇcză nı'dřcvin křovinořczvcııhmjednıl łuı
Čıslu ‹ . . . Pľům V škfijêđmm V In

nnnny M'J'ad'm "a l "a dn 1,09 m 2,0 › 2,09 vn pres 3 nn
1001 un 1000 7.53 10.87 28.99
11x12 1001V 2M E155 12 39 31.91
IWŠ 2001- 301x] 9.93 15.81 ZS 32

11114 31x11' 4000 11.10 17.04 37.36
1005 '10mV 2000 12 33 1911 Egvfil
11x16 5001- (11100 13 65 20.99 41.69
1007 5001` 8000 15 az 21.91 45.08
1008 11001-10000 17.88 17.29 40.13
1009 IUmI-ZDDUO 24.65 36-61 59453
1010 2000140000 3510 49.98 73.27

~ 1011 3000140000 A4442 00.05 87.11
1012 AUQDIVSOIXIÚ 54.12 69.08 92.41
1013 5000060000 57 31 78.31 0.00
1014 Ilñd 60000 73.31 93.55 0.00

úynxvn dnnhøvć xkıfldhy knıınv č: náxvsırı ødsıvnnčnún pıęvøınýnh dřevin Pñpzflnč náxımnênim
křovin. nnıinflm. nnhn v mnnši nn'iz nxnnžnnflflv Sflnčnsne s úpmvnn annhøvć skındhy. pmvšúčnøn
/zzjmćnn n námnú/ úpnıvnn pnmnvøvć xkıflzıhy ' flpønn nk, nhy hyı v náxnxın, či knıınfn dnsnžen
žáánnnr pøčęı Jzainnü nflnvýnh »112i nn pıøšnnn jednnıkn pñ pmviflzınćnı pmsflømvćm mznıhıčnš
vødnní pnvnflnø výchovnćhø zšflflhn v pfnhønsuýzh çnnknvýnh námxıøch, kde ıęnıø záxflh
nnhx-nzujn nnxsıfihávky. nzhø pmrrhávky. 7,11n sn jndná zpıxvidın n vnıky' pøčflı Jzaxnøú /Piflx 50 115.
ksııın n výšku dn Z mı včıšxnnn Jzn zın 1 nn. cęınpıøšnøn ıškvidnni nzžádøncflxø náızın pınvøınýøh
nıizvš kxnvnn, ćx Souvislé vıvxhy mnunıkıı ıınznn-nčnø mm. kaz se nnvyxkyı ánhn'jflıinni øflnvýøh
dřzvnnı. D0 nønvn čnfln jsnn hnnnč čnsn vmnnnkøvê pxánø znpnčıøny ınkz unsy xmênøvć n dávknvć
práce. př vnva xımję. døphnšnx' PHM úınınná úánžhn výnnšnx knınnćú. kn'ıkć pfznhøzıy nn ún1š1

z "102a xnnjn nn konci :měny D0 nflınnn čnxn nnní zflnnčınnø
nø Snnjnš n úáın nnni zflnøčzzn Lćz čnfl nn nhsınıánı n

flnvnz PHM. Nønny nnnzzıišn flnıh áfø ny Nnnnzınšnj: ızkájzflná 11 :z ø zásah v Innınnn. č1 námsın
an vynnnçnvány vnnzz pm nndivìanáını výhčx. xhflnflnøký výhčv nnnvnžnfl. cflınpınšná ıxkviflncn
pıęvflnýøı. din/nn nn pınšø. kan Sn nęˇyskynnjx' øfløvć drzvxny je fęšnnn pmøęnını úpx-nvnn, øhflnhná
xinnzøę u kfnvın nnzıżnflfln Jfl rzšnnn xnznnmınnn nnnnnnv Pøčfl vyıêžnnýnh jnxhnnťı je nnınê zjixúı



Vyřtzáväní dřevin křovinořezem D10
pnnnnn' zknflnć p1ø=hy 0 vymčin nfljxnćnč 10 m2 n v pøčnx nzjxnćnč S nn 1 hz pınnhy. unnzflênf
zknxnýøh pıøflh xż „nvm v nnnnsınnh nk, nhy j nh nnv vyxnhnvnı øø nflyøhyflkúvnqšhnıknvý mv
pnmsın D0 ,xxčın káfln-.ýnh yndinnx'ı x znpnčnflvnjı vnšknć káøznć jnıinøz už. køvy'øıı flžzvnn n
jzflinnn pınvøınyzh flnˇøvin n 11nnšťnz hnx'nkn „11 1 ønL Pnhıflı Sø vyxkyınjz pšnnêx kťnvìn,č1nnıinfl<n,
nžijø sn pnıfićnè pxønznnnr úpnvy. Jeflxıižfl xn všnk vyskyınyi hnd Snnnøxıflnć kčnviny. nzhn x
n=pnımøn pnınęsx đřnvìn, nžijø x norma pm vyžinánx' kmvin. Ohúnhnč sn pnvnıvnjz n mnnnflfln.

- 91,
927ın-1111kvnınx p1=vø1ný=h dinvin pmváúčnfl nzhnzınšnšˇ 12“. in nn pıøšz zn

nnvyxkyınjn'jflnnni øfløv 'nh flizvin. pnnžijfl vz xnàžkz .nan 411 '11,

+ v.,
111 1711 výzhnvê ıøsnrøı. pnnzsıú Pxnfflzávknvni. Jflnnrıš v nnnznč zhynky vn

nfzdnhnzťnn záxnhn.1n=vć [nn knnıflnš snxžnfl výknn flž 010 '11x
215 P11 pnáøi v hn1vnnnnn nnhø jinnk čıennćnx nnćnn ph'pznúnè hažinflıćnn až ø 10 'uz
217 P11 pnávi vzxvflhn vn skıønnnfl 30 dn 50 pnnnønı nžn 10 'h
218 P11 vnivi vz flvflhn vz skıøvnx na 51 dn 7D pnnnønx nžn 15 91
219 Pñ p 1vv= xvxh.. vn xkınnn na 71 pmnęnı výš: .nnhnnnznvnnè až n 25 'as
no Pn vynhn č 103 „0.05111 pnimvkflmı P11 hnynćvn výxıflynx křflvxn ıøsnnżinı,

šipflk m1 í,nnkn,npnú./dnxnhnj ivýšky víćniflk 1 min xmı'šnny'øhnzvyzn.
flvnsıú flž ø S q,

231 háønn vnnzú vy hrannp c nžnsøf,
131 Pxánø zn nnzzú vy 1. nnž v 15 xınp. c nž ø 10 '11,
301 Všfløııny nčxıvhnı' práce v nıxınhi flınnhøıvvfljiøx'dı ónšnı nnhn xnćvxznı'. kdy časné

řnháflk Přømšnjx' pxáøi n pmsmnč vnžnjš vy'knn až n 10 '11,
302 všechny pšsınhnıpfáøø v nhflnpč xııønhnıvvniı'øťøh dnšıü nøhn flnčžżnr, kdy čzxıć

Přnháúky pinnnšny páni n pxxıxıflmč Svnınfl vyknn, zn ıfvnıšhn nzpflznxvćhn
Dočflsí až 0 15 L117

31 Pfáøn vn høvkø nnøı 30 xnxn. C nž 0 10 95
321 1211 pxá n snnvixıč snčhøvć pokrývky n výšnn dn 20 nm zvˇ, v 5 'ız
322 Pìi pn'øı n Snnvi 'snčhøvć pnkxývky v vy'šęfl na 21 dn 4D nn až n 1n qø
323 Pri pm v. flønvixıć xnêhnvč pnkrývky n výšęø na 41 nm výšfl „z n 15 qb
351 u pvøsmhıvflk. pnknfljzız n pvvnx' zásnh v nnnnxın nn nnnčıć nhnnvê „z n 5 91,
351 u nnqhhúvnh pn pfixnzznć nhnnvč až n 15 Wn
3134 17h nxıxnnnč nflnpnıřzhšızınć ćinv hmnıy z pžøflxnýınıøın n nxyın1nh pnvnxn'n kun

n .101111 ndsnnňnvnny'nh jndšnøú 0 výčflnv' ııønšı'cn nad 15 ønn vyššı než 50
pnnz ıvyššn' znnhınxızvy'šn' n nnnnz 1x; n nu Wø

3135 vyžíná xz v pnmxxn hønnč ářnvšn :nkć pin'ınč: křovin, už n x úın Sınnnčnć
nn'ıy zunnı'vhrážkn nž ø 12 05

385 vy nıvıi n v Pømsnx hnxnč flžflvnn ıflkê sønvnıy' pøıvsı mnıxnnflı en nflınnžinflfl,
nznin Sę dın Sknıøčnć mixy nížznı nfirážkn až ıv 9 'ıh



vy'xęk pızvflınć dizviny nıačćrøn D11
11 Výsek plevelné dřeviny mačetou

Pnpix pvánnz výkonnvš nnnny jsou vypnnnvány pin vyxęxáváni' pinvøınýnn dřevin inzèøınn nxnnčflxnýni dnizzúvániˇnn n vyžzzáváni'nı nıćni piinn Nflnnnnvni ıiøúnøıy an xinnøvnnć na ıpinnøvnflçn. Pinnnvni' pøinúnkz ninčnın n nıčnr pxiiçnA vyhinnuvánr zirnvin k vy'xkn. výsnk z. vyiˇflzáváni'ninvin ninøøiøn n ıvčnfpııknn. pnnnıiánfvyxknnıynh dřevin v pøvøflın. Ph'pnıvn n knnnnın nářnúfnnpnčáıkn sinčny, ànhinšnváni'hčnęin xineny z jejinh úái-žhz pø ukončen: piná
Mnnžsıvi' vyxøkflnýflıi jedinců, injeđnxı hn

čis'“ "0""3/ výška piøvnınýdi dhvni an 2000 ksıhfl
110ı .in 1 .n 14112
1101 ıvZnı ıııq

v si,
21 ı Pí-i výchově ıcsnxdıpnmsıů pıořeıávknmi jxmıvıi v pømflıč zhyıky po

přflıciıøziın zásahu, høzć pnn hnızınš snižnji v 'knn x; n 10 'ah
216 PH piáøi v bnıvflniıći-n nflhn iinnk čınnnćfn menu prfpzzınč hnžinnıćn-i
217 Pri páni vn svzhiı vn skınnn na 30 dn 50 pmnnnı až n ıD 'h
218 Při práci vn Svıhn vø skıønn m1 51 dn 70 ninnnnı nž 015 'b
219 12h pnøi v: xvxh“ vn skınnn od 71 pmnznı vy'šfl mønhnniznvnnć flž ø 25 'h
710 PH výnhøvč ınsv nnnxn'i pmřnzávkzniiÁ 17h' hnjnêin vyskyni mvin /nflınzžinitzk innıinn', ıxnkn, z podv/đvznhnj i výšky vrøzjflk 1 mi n sinšflnýęh nnvyznvpnnisnˇi nž n 5 91,231 Práce zn .ni-.nzn'i vyš ii v 3 xnıp. C nž n 5 a.232 Piánnzn mzii vy hnnžvisxınpfl ažn 10411,
301 Všechny nčxınhnı' pnšnn v nhdnhi' diønhnıxvnjrnıch dešťú nflhn snćžøni, kdy čnsıćin nky pinniš pnm z pødxınınč snižují vyknn nž ø 10 11,
302 všxxnny pšızinn' pnšnfl v nhdøhi' flınnhonvziiøıøh dešťis nøhn Snêžøni, kúy čzsıćpizhmy přøniš [piáni n pøúxınınč snižují vy'knn. zn nvnıêıin nnniťznivêhn

øčzsı' x; n 15 'Jiz
31 minn za hnıkz nad 30 51a c až n 10 øiz
32ı 1111 viáø „i sønvisıć xnčhnvć pnixývızy n v 'šøfl dn 20 nni flž 0 5 'ah
325 Pndiˇı nnnć hnřønč na pınšø 30 v 70 pinnnnı nnıknvć piøøhy při vy'xękn x výřez“nøžáánnøi'nh flfnvin nž n 15 %
326 Pnflfl ıxnixć hnřflnč nn pınšz nzfl 70 [inicęnwzıknvć Fınniiy při vy'xnkn n vy'žflznnežázinncı'øii dřøvin xž n 35 %



Okopávání Sazenic molykou bez příhnoıem' D12
12 Okopávânı' sazenic mutykoıı bez příhnojem'

Pnpis práce: Pˇn'pvnvn vmøvnfkfl n nářadí dn pnxnøvnf nnhnınvnflú pšønhøfl z vnrflın prınnnvy nn nnx'sınøhnpávánf snznnin, nknpnnf snvnnin n pfznhnzı x đnLšr xnzflnnú

mvnf nšflna 1004100 cm. nnjnxınnıo pıøšøk
čıxın nønny PMfl Røzpøjiıøınøsı 1 S'W" Ĺäbflmčm 3

1201 šnøhá ı 0 43 0.55 0.64
1202 Snnhú 2 0.74 0.90 1.07
1203 xnzhá 3 1.04 1.27 1.51
1204 vıhın'. 1 0 39 0.49 0.50
12.05 v1hká 2 0.56 0 xı 0.971205 v1hká 3 0.94 1.16 1 36

+ %
215 Pfi pxáni v hflıvzniıćvn nnhn jnnk čınnnnvn ınıćnn pupnánš hnžinflćxn nž ø 10 %
217 Při p zni vn .zvnhn vn xkınnn ná 30 xın SD pnznnnı „ž n 10 q,
218 Pn pxúnı vz flvnhn vz Skınnn na 51 an 70 nmønvn flž n ı5 'zz
219 ˇ nınì vøflvnhn vn xkınnn nd 7ı øh výše mnnhnnizøvnnč „z n 25 øfl
201 všzflhny Pčsıčhni pm: v nhúøhr dıønhnuvnjmvh zınšťú nnbn Snêžęní, kdy ćflflnè

přeháňky přęnxš prim n nnflxnnnč snižnjf výkon až ø 10 95
302 všnøhny Pčsıøhnn' pıiøn v nıxıøhí dıøuhøıxvnjı'ciøh dnšn'ı nzhn flnêžnnnz kdy čxsø

přzháñky pčznxšnjn' páni n pnúxınınč smžnn vyknn, zn ıfvflıšhn nepříznivémpnčnsi zž n 15 qız
310 Franz zn høı-kn nnú 30 flnıp. c až 0 ı0 ah



Okopı'ıvání lesních kultur motykou V lužním lese D 13

13 Okopâvání lesních kultur mutykou v lužním lese
Popis pruh: Pñpxflvn prannvnv'kfl a nářadí dn pmøovm pnhøıøvoxli přenhnfl z ınísız přípnıvy nn nn'flø
øhnpávánísazęnin, nkøpınf snzflnxø n pinnhnd k další snzønini.

veıxknsı øšnıřnın' 50x50 cm.mjędn.110 pınšflk
ćn'xıø Owen; Snxpnh znhnfęnćm

nnvnny PM“ 2 3
1301 xnøhá 1 0.44 0.00
1302 Suchá 2 0 41 0.55
l303 vlhkfl l 0.40 0.55
l304 vlhká Z 0.36 0.49

l - první nšeıicnı' (výška hnicne nad w cm.)
Z v dnıl'ıć a další ošclřcm'

V 91,
720 ıøfıš hıřflì flnflna nzvyzvııá xx nnškkfl, .nnnšxhø vzn'ıxnı nøhø pri zxflzflnpzni

ıxnçx .111 nún. 15 'ah
870 :2-11 hnìefn pnˇ køpávánn' ıflnn'nh kuınn- mnıyknn v ınžnhn 1m ,zinflfln vyžnnná

knıfln xnznn 1 ýın. pnvøvnflxy núnV ıS 'h

+ %
216 P11 práci v hflıvnnxıćxn nzhn jinak čızniıćxn 1nćnn ph'pzánš hnžvnnıćvn „ž n 10 øø
217 Pa pán vz Svnhn vn xkıønn na 30 dn 50 proc/zm nž n 10 %
218 PH prác; vn xvnhn vz skıvnn na 51 an 70 pzøcznh nž n 15 '91
219 1›h pnšn vnvflhn vę skınnn „1171 % výš: xnnnhnniznvnnč „1025 01,
301 všıxhny pčsıøhnr vnánø v øhánhmınnhnınzjx'úøh vxzšťú nøıxz Sn nı'. kóy čznć

Přnhúflky phmšnın' práci z Innıxıflınč Snižnj1 v 'kun nž ø 10 Lıh
302 všęnııny pćxınhnı' pzánn v nháøhi dınnhnm/n fl'øh úflšm nzhn flnè nn', kdy čnsıć

.nˇnháflky přęnlčnjmúøi n pødxnnnč zn . výkøn. zaırvzıćhn nępflzıúvćhø
pøčzxı nž ø 15 'ah
Pvánøznhnıknnnflıosınvfl ažø 10%



Okopávám' Sazenic RRD bez pfihnojení f první ošetření D14
14 Okopáváııí Sazenit RRD beı přilınojení f první ošetření

PI vnı' nšnıhni, ˇøıiknxı 60x60 cm. m.i=đn.:10 10§=k
551“ Půda Zah“ Rnpnjiıęxnøxı zflniny

normy l 2 3
1401 A 1 0,23 0.16 011
1402 A 2 [IAS 0,53 0 70
1403 A 3 0,68 0.83 038
1404 B 1 [LZS 0,32 0.38
1405 B Z 0.43 0.53 063
1406 B 3 0.61 0,75 0,88

A v gn'ıdn Snøhi
u - FMA v1hk1

+ 'k
116 Při 1:1 v balvanitéııı ncbøjmak člcnilćm lclćnu případné haiinuıćm až O 10 '70
217 P11 pni vz svahu v: skınını nd 31) (u: 511 pxøønnı až, 0 10 q,
218 Pr v: svfllıu vv skınnn ná 51 dn 7D pmnnnı nž 015 %
219 Pri „mi vn svahu vz xkıønn na 71 % výš; mxhxnizøvflnč až o 25 q,
:nı všechny pčxınhnx' pána v nhıšøhí dımhnnvzjx'nx'zh úzšľü nebo flnčzønx: kdy čxısıé

přnıvúňky přnmšnjr nxáni a pnnıxxxınč Snižnjn' výkon až ø 10 lh
302 všechny pèflınhnı' prác: v nhdnhr dıwhnnˇvfljx'n'nıı dnšı'ù nebo Snčžęni, kdy čflsıć

přnıııňky přcnıšnjí pnini z [xxıxızınč Snižnjí výkon, za ırvnlćhø nępñınivćhn
učflsí už o 15 'Iz

310 Pvánz zn hnrkfl nm 30 snıp. C až D 10 %



Okopávání Sazenìc RRD bez přihnojení f druhé a další ošetiťní D15
15 Okopávâní sazenic RRD bez příhnojení - dnılıê a další ošetření

Druhé :ı dzlšı' ušcıřcnĹ velikost 60x60 cm mání“4 O plošck
'55'0 Půda ZMČ apnjnzınnxı zflniny

nønny ı 2 a
ısuı A ı 0.25 0.32 0,39
1502 A 2 0,44 0,55 0,64
1503 A 3 0,63 0,78 0,91
1504 B I 0,22 0,28 0,33
1505 B z 0:49 0,48 0,56
1506 B 3 0,55 0,68 0,80

A v pfnin Suchá
B - púdn vıhká

+ 'k
216 Při „fázi v hzıvnnnćvn núzn jinnk čıønìıćzn ızxćnn prrpnúnš hnžannıżn az 0 10 nn,
217 Při práci v: Svnhu ve lonu M 30 dn 50 Pmüem až 010 "70
218 Pñpvánivnflvflhn vøxkınnnndsıđø 70 pnxxnı „015%
219 Pľı pA'ÁCı Ve Svnhu ve Sklon“ od 7I 'k výš: mechnnìıovaně až O 25 %
301 všnøhny pèıøhnx' pnfcø v øhfløhi dıønhøn-vz n'øh únšťú nøhø snčžnzní` kdy čflsıć

leháñk phnıšujı' práci ıı podmilnč Snižuií výknn až O 10 %
302 ' chny pëmbm' práce V období dlouholfvujl'cı'ch dcšt'ù nebo Sııěže ', kdy Časté

pinh' ky nienxšnji pnsøi z Wđxıøınč flnıžnjf výknn. zn xxvflıćhø nnph'znivćhø
Čası HZ o 15 LI:

3ı ľnfnz zz hnflxn „nd 30 xınıı c nž 0 10 vn



Ohvýváni RRD bez piı'hnfljęni - prvnr øšønˇenf
16 Ohryvánr RRD hnz přihnnjenı'- prvni øšeıřøn;

D16

ı'npix plán: Pinnnszni námi n přechod k prvni SnznninL nxkypiøní vz čıvznøi nknın szznniøn nn
pnıivzıxnć hıønhky. Pin nflkynřnni nnsxni ánjfl k Pnšknnnn' snzflnnn n mxøh xxøhnnvć Snnflıøvy. Nfl xunč
znhnšznšıýøh půdách xn nnpřęó hnfęn vyıfhá nnıxn vyžnz. anxxnx' nážflán' z přøøhød k další szznnini.
Bzınz ndıžhfl z úklid pmnnvišıc.

První ušzlřuní. velikost 60×60 cn“ ıII.`c‹1Iı.: IO plošck
ÖÍSIO PM“ Zmù apnıiınınnfl zønnin

nønn ı 2 3
1601 A 1 0,45 0.56 0,68
1602 A 2 075 0.92 1.11
1603 A 3 1,05 1.30 1,59
1604 B 1 0,41 0.51 0.61
1604 B 2 0.81 0.84 100
16flú B 3 0,95 1.18 |,44

A v púún flnvhfl
B › púdn vıhká

+ 'In
215 hııvflnxıćnn nnhøjánnk čıznizćnn ınzćnn ph'pzónê hflžìnflćnn nž n ın qø
217 PH pnvi vn flvnhn vn xkınnnnı 30 an Sopmnfln zż n 10 00
zıx Pi-ı nn ıvęsvflhn vzskınnnnásı dn 70 nnnønı nžnıwø
219 Pří pnıcı vc svahu VI: Skluııu od 71 96 v še mchanizovflnč až 0 25 LI)
301 všnøhny pćflnhnr Práce v øhánhfáınnhønvnjrnfnh dzšťú nøhn xnčžznn'. kdy čflsıč

inháňky pvˇnn nšnn' nx-ácš a nndxınınê Snižnj v 'knn nž ø ı0 %
302 všechny pšxxnhnx' pváøn v øıxžnhı' úıønhzxvvnj nh áøšťú nøhø snêžęnn', kdy ćnxxć

přeháňky pfernšnji p n pnušınınč snižují výkon .n ıxˇˇnıáııø nepřıznıvêhn
nm' až 0 15 7a

310 má“ zz horka nnd 30 sxnv. c zž n 10 wø



Obıývání RRD bez píı'hnojční › druhé a další nšeııˇˇem'
17 Obrývání RRD bez přiluıojeııíř druhé a další ošetření

D17

ľnpix nvm: Pivnęxflnn' ná ú; n pnxnnú k pnnn' xmnin, nnkypřęni vn čnnnš nknın flflzzniøn .in
pnıčzhnć hınnhky. mi nnkyyšznı nzxnn flnjfl k pnškøzmrxnnnxø n jn Ch knfęnnvć sønxınvy. Nn xiınč
znhnfęnčıýnn půdách zn nnninđ hninn vyıxhá nchn vyžnn. Prcnnxęnn' nářadí n [nˇnøhnd k ánıšı' Sflzflnnni.
Běžná údržba ø úkhd pmøovıšıž,

Drulıć a daL ušclř, velikost 60x60 cm, m.jedn.: [O plnšck
ml“ mu zm? Røzpnjiıøınøfl zflnnzny

nønny ı 2 3
ı70ı A ı 0,42 0,53 0,53
ı702 A z 0,70 0,80 ı,03
1703 A 3 0,95 1,10 1,50
1704 B 1 0,38 0,47 0,50
ı705 B 2 0,63 0.78 0.93
1706 B 3 0.83 1.09 1.36

A v pn'nın xnnhá
s - púáz vıhızzx

+ '1.,
21 Při pıňcì \' balvınilém nebo jinak členilšm lerěnu případně halinılém ai o 10 'łı
217 Při prát! VE Svıhu VE Sklnml DL130 du 50 pmcem uìo 10 '17
'llB Přı pıňcı ve Svahu v: sklnııu nd 51 do 70 pmccnl RŽD 15 "IJ
219 Při pfiíci v: Sviıhu vc Sklcmı Od 71 911 Výšfl mechunřzfivn'ınč až.) '25 III,
301 všechny včnnhni [n-ánz v nıxınınˇ flıønhønvnjfn'vh døšťú nnhø Snčžzni. knıy čflxıćfnnn'nxy pinnnš rána n pnflnnxnč xnxžníí v 'knn až n 10 v
302 všnøhny pèxızhní pxnnz v nhfløhi dınuı ˇfljıcính døšľú nzbø Snč

přeháňky piflnšnn' pmn; n pødsnnnš 5 výknn, zn nvzıćhn nnpˇn'zni
nčnxí nžn ıs vn

3 ı0 Pxánfl zn hvnkfl nná 30 Sınp. c nž 0 10 q,



Posuˇ'ik klikomha ručním Zădovým posıřìkovačem D18
18 Postřik klikorohfl ručním záıluvým postřikovačenı

Dopis praze; vfipnvz pmnvnfln do pnnfløvnf pøhnxøvnsn /přnvızčnnx' .in nchnınnýnh pnnıúønkfl
PHP fl xy flın návnún včnınč flønášky vfldy nn vzdáıznøsı do 50 m. vıflsınx' pnflfikflnøııivýzh
snzzniø ná knťnnnvćhn hćkn Ink. nh, nzhyı znxnžnn ınnniná ýınnn Tnıáınf pøxıflk nnıš pınøhy jn
znımmnv umyfl n øšnıřnni pmøøvnizh pømflcflk, nsnhni hygiznzx n úklid nn kflnøi xvnıžny4

Pusfiíkjednntliv 'clı Sauıuc, mjcdnd 100 Sflzcni:
Vclíkflsl Sazcnìc

Čím "0l Snzznxøn ún 30 nzn „ná :o nn.
'301 jnhıičnnxá 0.25 0,29

+ %
ııá Pra .xx-Ani v hnıvnniıćnn nzhn iinnk čınnnćxn ıøxćnn pfinnunč hzžinnnćxn až n ıD sh
2ı7 vn pxáøi vn flvnınx vz xkınnn na 30 an so pnnęnx až 0 10 7„
218 Pfi pIÁLi ve Svíıhu Ve Sklnnu 0d 51 do 70 pmbenl už (l 15 (i:
219 Při prábi ve Svíıhıl Ve SlnLI 0d 71 'ł Výšł mBChzniżnvınE až n 25 %
3m Všznhny pêxıøhni pxánn v nhøıøhn'áınnhønvn; dęšrn nzhn xnčzznx'. kdy čnsıć

čøhánky přnnıšnir práci n podsıflınč snıžnır výknn nž n ID q,
302 všfløhny pčxınhnť nn n ˇ øhúøhn' úınnhøıvvnjrnrøh áøšh'x nnhn xnčžnnn'. kdy čzszć

nfnhúflky pšznnšnjn' práv. z pnnısxzınč Snżžnjx výkon. z. nvnıêhn nflphznivêhn
ıoůısí IŽ D L5 'lb

31 má“ zz hnvkz nná 30 sınp c zž n xD ah



Kladení lapăkl'l na Klikomha boľnvëho D19
19 Kladení lapâků na Klikuroha bornvćho

Pnpix práce:
v .nhn nxn' ınnpání Snnknvýøh zıxøzøvnnf nıvøva v 1>vc knhini snh'znnıí hnfln Pvc
ınhvr.vynøı›fl pxkćnnk .n znhyıf, mnønf Pvc vøánn; nn nhiøz pnıřnhnć nıęuzy, nz řzzáni fóıšn v
výmhn ignıiıøvýøh knpzx. zhømvnnı nıvnn'ı v Pvc sáčku. knánnnr [yčnk nn 1npnn' pøırnkn n
nnnianøfl 5 ınnıøriáınvn
Výıøhn návnzd _ hmm n ıánmnı høxnvýøh vèıvičzk, pťıpn-nvn mxnkıiniúnchø xøfløkn n „náčęnf
ˇêıvxčflk v nčm, phnáš nkıáóánhnnıęriáın. php náčznn' v [øqznnzýnn pm zvýšnnr nxnkúvnøxıi
návnndy.
vývnhn ıxúh'ı z včıvn'. xyčknviny. ını'øvýøh nflhzkú pro øznnčznr mísın kındønr Inpákn, 1x1 úpnvy _
vtnáánx', nh'znnır vhodná včxvn, kninn ' x čknviny, ını'nvýøh 011mm øšpšønvání . s úpxnvøn -
úknny jflkø n pivdçhnzflxø S bżnvnnx'm 10110 nˇ náným čífløınýxn nznflóexn'n
Kınx flnn' pnsn pnøxıýn. nıøžnnfxn nn hnhnnkn V vyh1náánn' nn'xız k nıøžęnx' Izpákú, vınžøni návnady,
zflkxyıí ıfløáxfl'ı pnkýnkn-n x vınžnúnı včıvšćhn pnpr Jnná ánčf úpnvfl, pnıøžnnı 1npúkü, øznnčnnfın
kúızn. (všıvn. pnøhnfl k vyhınááni nv'xın nıøžønz dflıšüw ıflpákfl. flz zaknpánx'nı z vflkryn'nn úmfln -
vyhledá nn'xxx k uıøžønı Inpákn, nflknpúnı zımn, vıøžnnf návnnáy nın hpáını, aıflyn' đnnznn,
nznnčnnn .nim nınžnni nnmvønýnn kúıøxn (včıvo. prznhødy k vyhızdánf 1111211110 ınpkn, ufldønr nıøzi
kıflnflxy ,na zimy 60 4 60 ønn - vyhıfláánı' mm k zn1nžfln1'1npáhx, vyhınnıánn' n pnınžnni kızn'h'x n
včıvirxk (č V s kusů). Nnknpáni ánnn møıyčızøn S flønáskøn dn 5 ın n jęhø nkıúdánı nhxánznê nn
14111a)' n vèıvxčky dn pınøh óu * sn nn., nznflčnni n-n'fln nınžønx'.
vınžzni nvzúønć ıøøhnnıøgiz jxnn xınnøvnny pm pnčflı kıflxıęnmø 50 ks nn 111x.
~ knnmız výxkyın kıiknxnhn x výmšnnn návnnfl v vyhınááni Inpáızn, pnčnznx'flnflnčınú, nh'p. jnjình

xhên px'nnnny' xzznnnn. výmčnn návnnnıy, npnvy nınžøní ınpákn s ph'p. nnkøpánx'm nnvêhø áxnn,

- výmčnš návnflá - vyhınđánı' ınpákn. vymčnn návnnú, øpxnvy nınžnnı hpáıfl'x x při“ nnknpúninn
nnvćhn áxnn, nfęnhndy x-nzzi ızıx'ıky.

v přfløhizøní vnzzi pøszknnú - nøhnpnnx' mzıęnáıu n náfnáı. pššr prechod.
- pžq'ı'ždčni mezi pnfleknnx [zøhnnıngmkýnn dnnvnvninı pmxıřvflkønn v n-„xınžnnn' nnzınriáın x námi

110 anpnvnflıø vınsıřxxıkn. przjržflćnı. vyınžnnx' Innınúmn n náhfli n nhıš1pz5ęky
- .110 oN41š 27 121

Nnnnnxıvnn'hnflnøıy výkonnvýøh nønnn nn prázi pñ kıxnınnv' ınnáh'n nn kııknxnhz hnvøvćhø
č. nnnny Činnøsı 1.j. Nh/ı.ı.

výmhn Inpákú
1901 Inpzn' knvy 10 ks 050
1902 Pvc knhıøc n 1npnn'1nhvn 10 15 0123
1903 nnıhšøz z 1>vc námi nıixnvê kønx z sáčk ,ınpflnx'pnh'nkz 1015 0,16
1904 výmhnnávnnfly 10 ks 0,011

výmhfl küıü k øznzčznnˇ n-.ixxn kındznx' hpákü
1905 høz úpnxvy 10 k; 0,19
1906 x úønvøn. nžıčnnn 1D k; 0.15

Kınflznı ınpúınú
1907 nnıy'n. nınžznhn nn hnhnnkn 10 k; 0,59
1903 se. ıaknpánı'ın n pñkı ıím dıııem 10 ks 0.32



Kladení lapáků na Klìkomha borového D19
č nnnny ćinnnsı ı.j› Nh/ı,j.

1909 kınzinm „nv Hnnrk pøzı dnı 60%0 nn 10 k; 0,79
1910 knnınıın výškyın Kıšıflnflhfl x výınčnnn návnzá 10 kx 0.45
1911 Přnøhhznni „mi pnxknnú 1 ıfln 0.40
1912 Pinjfiflčnf vnøzš pnxnknvnì 1 km 0,113

cnıknvá výknnøvá nnnnz pm význhn z kınøınnn' ınpáxn'n nn kıšıznxnhn hnnnvćhø xz xınnnvi snnćıflxn
nnnnnúvú č. 14 - 19. »nák pmvádênýnh npnxnør
Rnnıflnvć nønnıšvy výkonových nøvnnı _ při kıflúflnx' včıšrhn vnčın ınpúkü nnž 50 ks nn ıhn knınn- »z
nzı /ákıfldnn' výkonnvê nnnny nn kıflzıøni 1flpá1n'1 (nnn-n y č_171 v 1731nøhn 4x1 n nmızLìvı'ı 1m
vývnènn nnhn knnımhı výskynı hnnnkn (nømnønvy čA 18 n 19). nflnćıø xøzđfløvý nnrnnflv „vzácný v
násızdnć ınhnıøe.

aúfløvy' nnnnnflv pri pnčın
ˇykıflđznýøh Inpákú na ıhn

Číslo 50-100 1017200 2110+Pøpxfl pxánz"01W 11 12 13
l920 Pfl kønn ø1z s výmênøn návnżzú x vymčnn návnnu 0.03 0.05 0.07
IQZI Kınfløníıxpím 0.08 [1.12 0.15

- qø
781 v nřfpnúč, žn návnnún nnvn'nxúč n v 1nsz1<11øián,x‹=ł snížínnxnnflıiv nn výnøhn

n1vnfl<1 nnnn SD 75
732 n kununlc s výııvžnou nn'ıvııud n výměně nı'ıvınıd v ıapfl'wı'ch pnuzc klnııcnýcıı un

nnınnvz hzz knpánfxę xnıżi ph'xınšngv nnnnnnv nn kønnøın nnhn výmênn návıná minn 15 'as

+ vn
101 ` ˇ n únšıć. k1øvý zpúxnhnjø čzxıć pizxnšzní nxánz „ž n 10 v.,
110 `4 práv n úêın ıvvnjíøíøh vønıfl- nnfl 30 “c v
217 ˇ'pninnflxvnhnnnfl 35% »11,10%
215 " pnáú vz vęınú čıflniıćm ıęnćnn, Snıč, npnøıV flž 0 5 91,
35 fi pnflˇz1 nn pam: S: vzxvsııøn hnřnnx' nná 50 nn, kızn' význnčnč zxêžnjø

vymeflfl ánx' pasu. :z zvýšfčns nn knnnnın nflhn výmčnn návnxnı nž 0 10 '71,
301 pñ nflpønflznı 11mm (kov, 1npflc1=h pnıxnflk) nnflflknnfldfln >n zvýší nnnnxúv nn

výmhn ınnákú až, ø 15 'ah
362911 úpmvč včıˇišęıx xdxhnnıím nøhø nnhánhnjnhıxø sn zvýš; č.5 nn výmhn

n' nnnı nž n 15 '71,
úønášøę dnnı z pıøøh núnnn nflxøhx xn zvý nnnnflıšv „z kıfláønn' hnnáh'n až ø 10 a,



Ochrana lesních kultur nátěrem repelsnty D20
20 Ochrana lesních kultur nátěrem repelenty

Pnnifl nránę: Řndčn' mznn'nhánr prfpnflnč mzęhráxi vıčznćhn npflıznın nn ph'flınšnnn hnxıøın na
pnnnˇišn ( v pznnsıè)V všnnhny únxx vynibčnć z nžn'vnnć npøınnıy vyžflvınjr jen vøznn'øhánr. Om; jn
nnınfl v ‹hınđnćnn nhđnhr nnvn'n nnhiúı. aınêni náflnh xnnnıønıønx x dønęszní jıch „z mrsxn náxčnı,
vyhızááın' Snznniøn, nnxnnófln' ınmni pnnnúøky v npnıznın n náıčx- xnzønicø, vyhızdánn' flnıšť xnzønšnż
k náıčnn.

Číslo M jedním su Nnnnz čzsn v fløúnánr) hodiny
mw V I pm spnn sznznn

Pøvnfl práce n pxzønvnnøh pnúnnnk x10 130 ønı | pm 130 cm
n) ahviny jflhıičnnıć

20m Nnıêv ınnnin. výhnnn n van' do 70 013 033
nnjvnøhnčjšmn pťnxınnn, n1002 výš“ „min ˇ „n nad 70 0.38 0.47

maminy ıixınflťć
nn; Náıčnønnšn výhønn nvšxvr do 70 0M 056

nnjvxvhn 0 přnsınnn. n
1004 výšnz mnm: v nm "MI 70 '3-65 0-75

+ %
Do okná nnnsn' hýı xnnımx nnhrıván nž ø 10%

při ncüıymb nutném nxíıěnı u sněhu, alejinak vyhnˇujících klìmnľìckých ~
pøflınínkánh (sazenice ıxz flnčhm náznnzy ø vınıflnxú) zvyšnın xn nnnnn ćxxn při
xøflvxxıê sıvčhnvć [nkn-ývıx

37.l šccdolflcm aìn 5%

ızznvnndzoflnáoøxn nžnıM
ızxnvýšçznúmømvýšę zžn 15%



Ochıznfl lesních kultur mzsnclıamı
Zl

Popis

Ochrana lesních kultur roısoclıami

práce:

D21

Oçhnnnı sflzønin xnzflønhflnn. Ozhnxnz xnıznin sn pnˇávıx' Ink. flhy xnzønicø byly nhn'nnênć z: všzçh
Sınn »zná øknxnn čfi. Pøčn'ıá 5x s jzdnnn mzsnnhnn nn 5mm.. Pøknfl nzflnnhzz nflınyın z nêkınć
Sunny xnzflninx. zızp x nnhnnn flnıšn' ıøzsøcıınn nzbn kınflızm. asnøhy n uns: jflnn pfipxnvęny nn
Im'sıě pnøøvıšıa Vyhızúšni snzøniø n přechod k nimV
výmhz nzzxnøh. výnhz x-nzflønh z vnznflšáın v pønxsm, hánnnr nn nfndnpsnnnn áćıkn, znıvnøfln; n
xnášęnı k snzønxønn.
Ochrına lesních kulıur munchíııni, m.jcdn. [0 SíıZcııic

výškn sflzznin (mzxnnh) v
čiflıø nønny Pnpn pván cv“

do GO rh'ıı] 60

2101 Oçhnnnn mnnnhznn připnzv v knıınh 0 as 'mx
1102 výmhn mmøh 0.28 O 33

Technická jedlkıika u výroby mmch je lĹI kusů Tu pm případ, že 1:10 činnost je pruvădčıızı
samostatně

+ '1.,
7.16 Při pıì'ıcì v balvanìlćm nebi] jinak členìtćm lcrčnıı případně balìnmćm až o lÍ) [70
217 Pxˇi práci v: svnhn vv skınnn ná 30 an 50 pmnęnz øž n ID %
218 Při pniøi ve xvnhnı vn xkıonn na 51 dn 7'0 pwønnı ni 0 15 'h
21 Při plñci ve Svahu va sklonu nd 71 '16 výš: ırfichžmiınvanč až 0 25 'k
301 všøcııny psınh ' Pnžnfl. v nhflnhí áıønhøırvnj nh fløšrü nøhn Snčžęnı'. kdy čzsıć

n pnđsmnč snıžnfl výkon nž n ıo 'ah
všøøhny pčsrnb pxánz v flhđøhı áınnhnııvflnvxch avxťı'ı nzhfl snêžznn', kdy čzsıć

'r.ky prznxšnfl vn-áøn z. .nnmıınć xnšžnfl výkøn. zn nˇzxıćhn nøpfnznflvčhø
zsı až ø 15 'žz

3m mne zn ıxzn-hn „ná 30 sun,V c flž ø ıo 'ah



Ochrana lesních kultuı koudelı' proti Zvěıˇı' - uvazování D22
22 Ochrana lesních kultur koudelí proti zvěří - Ovazaváııí

Popis práce: Piı'pmvı knuđeıe, uložení do vaku I změny 111011V ), vyhıødánx' snzęnìøę. nvinnn'
ıflnninilních výhmıı'ı, bčřııć doplňování køudnlz dn vaku„

Ovnznvánx' knnánıí, nnjninxıon knsú
číslu nønny Spnn xnzzniv VÝŠ'“ „mi“

úø 70 nm 70-130 nn nad 130 zvn
2201 zıø ISD nn 11.34 1131 0.40
7202 nflđ 13D cm 0.50 O 44 0152

+ '1a
Ill PŘCCIIĂZCM 0d Smmcè k sazenici nn vzdfilenbsl Velší než 5 íıŽ 10 m ni O 5 q)

112 Pˇmnhăıflu' nđ SHZCHÍCC k suıcnìcì níı Vzdálenost V515 IICŽ ll až 10 m až n m „k

215 P11 pán. v hnıvnniıćxn nnhn jxnnı ćıønixćvn xnrćnn pi-rpnflnč hnžinzxćxn až n m „b
217 Ph ptám ve Svnhu v: sklnmı nd 30 do 50 procent "i u m ,k

215 Pľí průflì v1: svahu v: sklonu 0d SI do 70 plotem až D 15 ,E

219 Při pxánı vn xvnını v: sklonu od 71 [xmnnnı výše mfløhflniınvflnč .i u 25 %
131 Prix ız nnmn vyššrnh ~ 3 xnıp. c až o 5 %
232 Pnıøz za nxfnzú vyššı'vh nnž v 15 xınp. c až o mi
301 všęvhny pčfløhnš .nám v øhúøhi đıønhnıvvxjrn'nh nızšm nnıxz snčžzni, my čøflć

Picháx'nıxy pšznnšnjx áøi x pøflnnxnč šn .a výknn až u 'O %
302 Všechny pěstební práø: V Období dlouholn/.ıflckh deši'ů nEbD SnĚŽBM. kdy Časté

nfnháflky pivnxšnjí práci n vnnixızınč sn 1výkøn,zz nvxıćhąnøpnznivćhn
WMS! nž ø 15 in

3111 Pxáøn zn høvkn nflxx 30=ınp. C už D ,o %
321 1211 ,nm zn sønvisıš Snêhnvê pnıflývky n výšøfl dn ZO ønı až u 5 ,b
322 Pñ pıúci zı sonviflıć Snèhnvê pokrývky 0 výšce na 11 flfl 40 nm už o 10 ,k
SZK P'n prác. zz xønvinıć xnehnvć pnhývky n výšzø øøı 41 nnı výšn až o 15 %



Ochmnžı kultur postřikuvačem NIVUS D23
23 Ochrana kultur poslřikovačem NIVUS

Pnnix prá‹n._zn1nxıčnhnzını<n n ˇnfly nn nn-.ınnvišıi řzflční nnınıxn nn pzfiičnnn hnxının pťznnznní
nvn pøsıhıxnvmhn ph'flnnjz, „hn npflknvnnš pınèní vyhledávání Sflzznin, pťnnhızznı drobná

man pn'sııøjn hčhcm xvnčny` vyčišıčnı' ınysky pñsıxøjø úkıxd nn vnflnvišú
Nıvus pnsıiik nnčninn xáflnvýxn pnsnnknvnèfln

. , Nnnnn čnn nn 100 :mnie pñ SpflnnPnınx pnzøflčrxıø nn ı30 nnn viz; 130 nn
"0l Puslñk Icrıniııíhílm výlıonu u vělvı'

vnhnrhn pžflıznn nn výšøø flnzønxø
23C|l u) do 70 cm Ulô 0.2I

7.302 b) přcs 7D cm U Zl 017

+ "h
399 niz práci vn Svøhn x Skınnnvn přøs 60 iz až 015 mx
4 H prani x pøflıfiıxnvzćznı v ıınnć hnřęnn Inn-.i vžzvyšnjn xnznniøn „7. n zo q,



Stavba oplocenek 1324
24 Stavba Dplocenek

Oddíl 1 Mznınnlflen maınrláln vn vy nh ønlnn nnk
n výšzzy pm npløøønknvš › ndehlmnr lyčrv. hvnvnıAy,pinnnx1ênh1n

5 nn vzdálflnøsıı. nınžznn nz alrln. (110 hninê, na pløšlnn),mzn\čžnnš.1‹xáøøm m nı pilnn (hmzinnvøn
1Ml>,‹lęl‹ıılnl‹nn MP øknnhn' plınn).xnzıř1dêni pflnlln dćlnl v za n nlnžznl' vy ü nn xıęláflkn dn
5 vn vxúáıęnnxn, vênınê odkládání nøpnnžlıćhø mnınviáln n pllln nn lnennê nn'sıøA

løhličnfllć ı č;
číslo M“ ' ˇ 1111.,1n.,1vřv kúin

nnnny Zkfáxnl pvnvázıšnn “ plınn ınflnfl. pllnn
Číxnınć nznnčnnı' 1

1401 1.0 nn 11.07
Z402 do 1.5 m . 0.08
2403 délka uøwm [0ks 023 0118
2404 výiflzfi dn 3,11 m Vífflů 0.27 0.119
2405 dn 3,5 vn 0.30 0410
1406 dn 4.0 vn 11.33 0,11
2407 dD4.5m 036 012

-x- '*/ø
1|v11pvmx= xnøhy'ın vnnıználnnn | az ø S el,

0dd1 z Podêlnn mzřøzávúııl vzrflıl nn nhzn E
Pnpxz pnnn v ndøhxnın vyčnzú z hxnmzdy. mčnl przmrfll'øvlnl k øknxžnl plız, plxlšınć ınzřøzánl
pıívfldnć ıpázkøvúnn' n nšxlmná nnřflzánı'. ndløžnni fnzřøzflnýøh pmzzú nn skládku dn 5 m
vzdáıznnx ú pilin na uvčnnê „11510.
Mnlnnú jnhll nıć lyčnvć výìvzy v mc v dćlkáøh nd 1.0 n-n - 4,5 m
Pndćlnć ıvzinzávánx pmvúdčnn nhnnžnx' pilou ødpnvídfl ví pn zwklnn nn, pnzlćlnć mzšøzávánı' při
pnnžln „nových knıønčlı x ødpnvidnjnn'n Pn'nnčnn k mzmávznť xnnınvixžınV ažnzávn'nx'jz pxnvádšnn
bez pødávnjlnflln zzñznnı

čisın nønny dćlkn výhzú 10 ks výčøzü
2411 1.0 vn 0,06
2412 11015... 0,08
2413 do 2,01“ 0.11

2414 do 3.0 I“ 0,15

1415 dn 3,5 m 0.19
2416 do 4,0 m 0.21

7.4[7 du 4.5 Ill 0.24

+ %
1|ph páni sn xnzhýxnvnnınáálenn | flž 05 Wø



Stavba oplocnnek D24
Sb! Im' a lntmıkmľch díl na stavc`

' nin', pınıøvzk z: skládky, mćní pžnmíflšní dn 5 vn mıáınnoxıı. nınženr žørdf
nfl pndflınvnn. mıınžęni pınınvflk po žfldn'ch nn Pñsınšnnn vzdá1ęn0=nprib1j=n1111010v k žznh'ın a
nıčm' oducsıın' holovćlm nplomııkového dílu na mísu: uskladnění do [0 ın vzdáleno

Dćıhı dnu 3 m 4 nn
Pøćzı pınxnvnk 30 - 35 xx 45 v 50 ks

MSI“ Číxın nznnčznf ı 2 3
"0"“ Tønh. jnánnıkfl 10 k; 1 1111 1 áfl
2,420 Shıjęnmh'ı 0 10 0.42 0.61
2411 01.111a pøúćı. 121111 ı k; 0.01

+ 'Iø
ılpñ [11101x snøh m ınnıżn'flzn-n l až ø S 'b

0d A yınhz knıfi a vıgër
Pøpn prác » nflhčx 1yč1(n1n=nfln›. phxnn 'in 5 m0 vzúáınnøxn. vnznfifln'. háøznı'. zzhnzøęni.
případně mzmítııulı' z ulnìnnı' na skládku (lo 5 m D vzdálcnnsli

E 'mm' Pn'mıč ásíhıkı'ılı'ıvcm doć 673 3› [Z 12› 15
` Y 1 2 3 4
'Z430 0.05 0.07 - -
Z431 0.02 0.03 v v(00t
2432 pwváflčnn M- délkfl jnfln. 0.07 0.08 0108 0.1
2433 m==h- '46 ' 2 '" 1ks n 03 0 04 0.05 0.00
2434 mě- đélkfi 0.08 0 09 0.1 0.1 1
2435 'nech "mi 2 '“ 0.04 0.05 0.06 0.07
Z436 Přı výwbě kı' (vıvěr) z lìslnzlé hmoty 5: základ nDrmDČıısl'ı nisohí kDeÍıcıBIıiem 1420.
2437 Při vy'nıhč kúıú (vzpćv) nüıønýøh se základ nønnøčflxú náxnhx'knønøınnınn 1,20

+ '7.
1|pñ pnsfli Sn suchým mnmáıfln | až n s %



Stavba Oploccnck D24
Oddíl 5 v znnìž/zın' kü dn zżxnš nıčni
P01015 práce ıøznzxenr kı'ııfı po mne npıo:en1,ødıoıen1n= zflın v xnfsıš ınmıenr,prnhnı[n1vnfn pm
km žøınznýnn pnmznjnn. vyıvøfnnn' nıvønı, vyznžnn' pmhnjn. vflnznnš kmú n znxnžnnı kmn pnıinı dn
zzınč pnžndnvznć hıønhky.

Ev. číflın apøinıınnxı nnúny únhná nhflžná
Nnnny ćixıø øznnćnni 1 2
2441 , dn 1.5m . _ 0.1 0.13
2442 231:“ 1,5 - 2.0 .n FEK“ Tec'f'łäfi" 0.14 0.18
1443 Il > 2.4 m UJB 013

+ %
301 nh' [mi pmvšúčflć zn čnsıýøh pivhhnčk (áćšť, snflx). knnnć znnh'čšflnjn' má

pmšnvánš ,nváxx flž ø 1D w,

Oddfl ú - 1nvhn “ E' h nnınnønknn'nh dm“. v nınh
Pnpi; pnťnn- v pn Pťnflnvn npnvønć ınnz npınnnnfxnznášnnf npınønnknvýnh .má pn n-.x x niinášznún
dnů zn vzááıønnfli 30 vn. xflflnnfjndnøıııvýøh dnů dn Szhn s npnvnčnıvn pnni páún vıpčnnn nzhn
nnnvnčnn'n. nn nzıınčønć kúıy, v mvnán [nnćnvn'çh nmvnøxn' „na øpızxęnún.

Snvhıı provádšnfl xnvınflıým hn vęıkýøh xvnhnvixćm nęhn
v ıøxćnn phkážnk x vnıkými pivkážknnú

číxın nnnnıy Čmınć mnnčflıı 1 Z
Tønhđnánnıkn 1 <1fl ı hm 1 dn 1 hnn

2451 3 nn 0.25 0.08 0.31 0.1
2452 4 n. 0.3 0.08 0.38 0.11

Popis pn'n . dnnášzní npıncnnknvýnh nıfln nn flzıšx'nh kzmy'øh 30 vn vzúáıflnnsıi.
Dnnnšøni pnzváášnn v ınxznn nnvinnıýnn hzz vøıızýnh svnhnviı-áxn nøhn x

čfxıø nønny překážek vzıkými phkážkznni
Cfsøhıć nznıcønı ı Z
Tęzh inflnøııxn 1 nm 1 hm 1 nm 1 hm

2453 3 vn 0,00 0.02 0.08 0.03
2454 4 ın 0.07 0.02 0.09 0.03

Pøznáınkfl: - Svnhnviıy'm ızvênfln s: nnnını' kúz sklon jn včıšı' nnž 30 'K7
v pføkúžnnn x fnznnní hnıvnny, pnfnzy. ıflênm zınnny n hnfnˇ. nad 0.5 nn výšky.

1 4.7
301 Při .zváni nvz'nıčnć zn čnıýøh přøınánčk (flćšr, Sníh). me znph'činnji časné

všnnnšnvá ' prác: až ø 10 vn



Stavba uploceııek D24

Pnpı; pm: v nmnnxfln ııısy npıønnní nnjfldnnııivć úfly x ınčnnhn mixı pm kúıy, mznmnı' kúıú po
nflsn s prinášęnhn zz vznıuęnnm 30 m, pfinęflznr ml: pınıivn k xnxę npınnnnf zø vzdmęnøsıi 30 nn.
nnnžznn nvıę pızıin. připevnènnˇ pınıivz na küıy. vymvnánn' nnnnvnnxn' má pınıivnm n pfiøhyønnx'

Inlıvrı k 7emı

č4 nønny Texı Nh/ıhxn
sun/hn úxáıčnćhø pınıivn 150 nm vyfløkćhø x nnpınnnrvn ún'nfln n S

2451 ˇıhüzninn nn h'ııy 0.15
Snvhz øhmčnćhø pınıivn 150 nm vyflnkčhø hnz nnpn'nznn'hn 41-1111 n 5

2462 phhnęnx'nn na h'nıy 0,13
Sınvhz zháıćnćhn nıøıivfl 120 nm vyxøkćhø x nnprnflfl'nı anáxfln z s

2463 phhüønún na ıflmy 0.13
snnvhn zınšıênćhn .flnıivn 120 nnn vysnkćhn hnz nnpťnxnmn 0.5111 n x

2464 nfihšnnn'ın na kúıy 0.10

2405 Sınvhfl flnáıênżhn pızúwn 100 øın søkćhø x nñhüęniın na kfiıy 0.08
Sunvhn ánflčnêhn pızúvn 150 ønx vyxøkêhn x znvčšęnhn na nøsný

2455 ún'n 11,17
Sınvbfl Lhúzčnćhn nızıivn 21111 nn vysøkćhø x zøvčšøninı na nnsný 1

2467 flxáı 0,22
Szøvhfl dn-áxčnćhø pıęúvn 120 zn- vyxnkćhn »n nvčšflxn'xn nn nøsný

2468 dfáı 0,13
Rnčnf phınısxčnı 1 nzız pızúvz 120 vysøkćhn nn každých dnıš1øh 10

2469 nn vzdúıønøxıi 0.02
Rnčnıpřflnı'xıčm 1 mıę pızvivfl 200 nm vysnkćıın nn každých dnıšıøh

2470 10 nn vıdáıønnfli 0.01
Pfi “ nn' 1yćø nnxı pızúvą 1.1. mznnčfønž. zkıánnnrnn pøırøhnnn dćıku,

2471 ř 0.05
2472 Pfibqnnx' pıønvı nn hnnn' žnm“ 0.01

+ °/n
301 1-1 pxúøi mvááčnć za čzflýøh pžøhánčk (úćšť. Snflı), mx' znpžrćmnjr čxsıć

šznnšnvá inn'nn nž n 1D '71,
217 h nxáø pmvázıčnć vnvnhn n xkıønn 30 v 50 471 nž n S 'ah
218 skıønnsıfloøa nžnwwz
215 h vrána v č1en11ćnn men“. kvflý pnxknznxzınč zıšžnjz nvm nž ø 15 w,
111; '1 pn'nni v xnnvxxıč hnfflni (vyšxøh nnvin. kıznć zxčžnn' nıán) nı ø 10 'ıø
1191,11 nxánˇ v [øfćnn 5 vývnıy n hn1vnn (Pønžfl pnnzfl n nú 5. 5 z 7 ) 11015 41,



Stavba oploceııek Zc slarélıo použitého dı'átěného pletiva D25
25 Stavba uploceııek ze suıı'ého použitého drátěnćhn pletiva

Penis pnm: výknnnvć nønny 15m. sınnnvzny pm sınvhn npınønnnk zz snzxćhn, již pnnžiıćhn pınıivn.
ohsnhnjn pivvzøıí pmøvišıč, jvhn nhhh'dını, vnıhn pxnømnxn vnxnıpn n přnzıánn' hnınvč próze Dále
øbsnhnjr ˇnšıflć pvánø spøjflnć x výxnhnn„znhnn1nvúnx'nı 10110. mzvinnn'xn. nzvnun'm a přibiıı'xn vızıxvz.
tn znpnšvênhn 00 hınnhky 10 ønn »in ınnnč n npzvnšnfln nn hmm xınnê k váznøn'nnn fln'nn
nřšvhánim, nebo přizná fliøvčnć żønü pnhııinı, vćnınč vypnnzf vn Svšflıćnn xınšnı.
výkønøvć nønny Jflnn smnnvzny pm ávn pnvøvnrky.

ćíslo Phżpflčøııı čnsn nn ı
. mmm' Pøpnx pmøn Nh_ Nh_

Y vn.j€dn. N11 pøıe 3m 1x11: 4m
2501 .un 25 nnv v0 mem n øflv. ı ınns 0.07 0.00 0.00
2500 køxnêfln' küın 1 knx 0.06 0.01 0.00
2503 nhnxnnni km.. 1 kus 0.02 0.01 0 00
2504 nnvwnnnnø küıu flızhıV nzhø nváınnı'm 1 knx 001 0.01 0.00
2505 nzxnčr. nn; n piznzs. mu dn 50 ın výš 1 knx 0 05 0 02 0.02
25015 vyhhxıb. ,11mm mon“. nmkøvflønxn, zın 4 vn mm“ O m n m MI

rmházfln
2507 yhcıfigìljnvnky nıčnê. 35x35x35 nn dn 4 m [1mm u 15 O 50 0 M

2508 vyhıønhV xyııy 17m npnšıčnx' pxøıivn an znnnš
hıønhky xxfl 10 0m

2509 zvinnfl, vymvnúnı. nnpnnu, xpøjnnınú pfihin' n
nynšıčnn'. pıøıivn

2510 nflpnnn' Jnúnøhn n vıøfl 0mm nad p1flnvnvn pm jnhn
npzvnčın'

2511 .navázání pınııvn k nnsnćnnı mám vč. pfinvnvy
áznvflın dn'ın

1 hm 0 02 0.07 0.02

1 bm 0 08 0.08 0.00

ıbın 001 0111 0.01

1 hm (1.02 0.02 0.02
2512 cıdı' do 50 In vzdálennsnv phhuľ 1 bm [1105 0.02 0.0!
2513 plcliva k žeıdi I bm 0.02 0.02 UDZ
2514 znnnóznxˇ kúıú dø nvnč 1 xnn 0.09 0.03 0.02
2515 znxzwn' km“ zın vyhıønhnnć jnnnky n jęhn l bm 0.08 0.03 0.02npflvnènı'
Zsıe hnnıøvánn' nvhøvýøh v7. ťykøpánx'nx jnnnky. nxxz. l hm o 28 0m o ou

nın. npevnènı hnč. vzpn.
U (nnnnnn' jnúnnhn n vznz dn'ıú „ná nızıivnn pro jøhfl npęvnčxn' ) n (nnnášøni žznji dn 50 m
vzdáıønøxú, p í ı při dćıflø WIN vn v jn n-.nžnê pnnžxnnkn Snxnnsnınćhn nnnnnnvn
U zzıınčznn'ıxnın zıø znnê pn dćıøø .50114 vn - :ęnnn nønnxúv nnızn pnnžn Spnızčnč,



Stavba Oplocenck z: slarého použitého d čnélıo pletiva D25

› 'ln
880 Při smvhč npıøøęnęk zn snııêhø Již pnnflžnćhø dn'xıênćhø pınıivn ıvflnı nkn

šøsıihıınıı min. 40 95

4 se
2x6 Pr. pvúni v høıvznìıćnn nflbn jinnk čıøniıćrn ıęrćnıı případně bažinaıćm už 010 96
117 Při práci v: Svalııı vc Sklonıı od 30 do 5D pmcem až 010 %
ZIS Při pıáci ve svahu vc Sklcnıı od 51 do 70 pmccnl až u 15 'In
219 Pi; pıáøi ve svzhn vz xkınnn nıı 7| 98 výš: mechnniznvanê až n 25 'iz
301 všflnınny Pšxzhnn' pn'nnz v øhzınhn' xxıflnnøn-vnjrfl'zh dnšťı'ı nnhø Snčžxžni` kdy čnżıć

feháiıky přęmšnjl práci n pnnısııınê Snıžnıf výkon .ž ø m 'ah
302 všflchny pčxınhní pnìvfl v obunhn' úxnnhnıxvnjicrch døšı'ú nebo snêžflní, kdy čnsıé

phhávˇnky nhnıšnn nnánì .ı pndxnınć xnižnji výknn. zn nvnıćhn nzph'znivćhø
počasí nž ø ıS 'in

sloPmøęınhorkn nmsn xnıp,C nžn 10%



Ruční vyvčtvování por. před následnou ochranou proti loupâní D26
26 Ruční vyvčtvovâm' por. před následnou ochranou proti Ioupâııí

ľflpis „ni Pvfpvflvn pnnønvnflxfl n nmnfl, xnznáxnflnc sn x [nhnøıngxf n phdpfly onP. vhıfln.:
vyvčxvøvánı dn výšky 171) nž 180 ønL Vø výkonových nflnnáøh jn nhnžøn č.15 nn ph'pnvn n úkıiđ
pnnøøvnx'øh pnnnúçøk n pxnnøvišıć po xkønčønx' pxánzz øúsnnnćnn'zınnhnýnh závná z nřøhnnšnván. nxčnn'
puky. a rnnsı' hýı vzdnn mvnnnıênnč 5 ıflnęnęm sınnnn Řęz xnnxf hýx hhdky'. Nnnnnflv nn
vyvčıvflváni 1x xpøjiı 5 nnnnflúvnnn núxıflžnć čınnøfln.

vyvčıvnvánn' xnnknvýnh pnxnfln'n, vnAjflnhn V1 nn
ćn'zıø nnnny pnčøı jøúinøú nn 1 vv dn 50101 nnfl 50 1=1

2601 do 5 0,23 0.17
2602 s -1D (Leo 0,45
2603 1 1 V15 0,98 0,73
2604 16 -20 1,35 1.02

f 'vn
211 1501111 v pømsıč zhyıky po přndnhnzíın záxnhn. kıżxć pm ıflzzınınč snižují výknn až u w a,
216 ı'h v haıvnnınćn. nnhø jinak ćıęnhćnn xęxćnn přivflánč hnžinflıćnx flž ø ID 41h
217 Pa nxán vz xvnhn ve skıønn 1x1 30 dn 50 [n-nøznı zž ø 10 q,
213 Pfl práci ve svahu ve Skloını od Sl do 7D procenı až 0 15 i:
219 P11 nváøš vz flvnhn vz xkınnn ná 71 qø výšz nnnhnnxzøvnnč „z n 25 ee
301 všflnhny pčxız xánz v nhzıøhx'mnnhnıvvnjínízh únšı'ú nnhø xnêvžnni. kdy čnsıć

řflháıˇıky phnxšnjx „mi n vnflxınınč xnižnjx' v 'knn nž ø 10 'zz
302 Všechny pěstební práce v období dluuhoLn/.ıjících dešlˇfl nebo snšžcní, kdy Čnslć

nfzháñky phnnšnj práci z nndxınnvč. 1 výknn, zn uvaıšhn nøpřiznivćhn
mčası' už o 15 '70

3ll) Price 1.1ı lımka nad 10 slııpA C už n 10 %
32ı Pñ prác. zn xnnvisıć snčhøvć pnkvývky v výšnø zın 20 nn ni n 5 'ab
322 Pfi „rá zn xnnvixıć snčhøvć ,nnıvývky n výšce na zı (10 40 nn. nž n 1ıı 'ah
323 Př. práci zn snnvnxıć xnčhnvć pokrývky ø výšce na 41 nn v 'šø nž n 15 'ah
231 Pxánęzznınzúvyšflnh-hnxpfl flżøšuz
232 Práce za mraıı'ı v šších než - IS Snıxı C :ıž o IO %



Ochrana lesních porosn'ı proti loupání zvěří _ ovazovám'm klcstem D27
2.7 Ochrana lesních porostů proti loupání zvěří- Dvazovăním klestem

Ochrana x pmvad; nnnivnálnč dn výš: 2 nL

Ovflınvání klnsının. nı.j=dn.:|0 sımnıù
čiflıø nflnny Pıø pnnnıy: m Sıxnfnıt

27m v ı. vêkøvć máš 2,25
2702 v ıı. včknvć ıřı'dč 1.06

+ 'in
301 pi. práci zn čnxıýnh pžzınánčk [áćšıą Snflı) nž v 5 %
217 při páni vn xvnhn nnnı 35 'ah až 0 10 'ah
2m při „in v nhıšžn nn ınnćnn f vn vnınvš čınvúıćxn. hxıvflninćxn nzhn hflžinzıćnı

ınxćnn. kızzý význflčnč učžnjn pnm nž n 15 az
320 fi pváøx v Sqnvisıć snčhnvč pnkfy'vøn dn 10 nn nž n s Ian
32ı nfl práci v flnnvnıć Snčhnvč pnkxy'vøfl Má 10 nn nžn ıo až,
222 ii práci n nnnzu nad v 5 "C nž n S až,
387 nknøı x ,znnžnn'vćıvz zjnnýnh xımmix nž ø ıs 'h



Ochrana lesa proti loupám' Zvěří nátěrem Ccrvıdol D23
28 Ochrana lesa pľoü loupâní Zvěří nátěrem Ccnu'dnl

Pnpıx prác aáčıánn' z udržování nhnš` nnčflıênn' czrviđnıu mnhránın na nhni s vnúnnI nnıšn'
vnzflınìáxćhø náıčnı dn náfløhy, przmmčnn' Se pčšky x náıčxnxn k nás“. nnn'niní kınznü, nnnášmf náıčnı
šıčınflxn nmıvnýın zpn'nxnhnnı nn nrčnnć kmeny nnhø na všflchny kmeny v pøvnsıš, nn spnfinhflvání
nnhn ,zn whnnční núıčnı v nmøıxfl návnfl ıpèı k nhnišxL udržování øhnč. únıšrı ' wenn náıžnx,
nnıin' náıšnn dn nádøhıxy. npćıøvný nsvını k nnísn. nnnášflnı náıčnı, pnknčnvání v nnmánx' kvnønú nıd.
P0 skončení náıšnı nhflšnniøhnš. nkvyn' zhyıćhø náxčnx úø úkryın, nsnhnfhygiflnn. pžzvıflıflnr sn

Nfiık kmenů Cmi-101m, m.jødn :ı ar
ČÍSI“ WITH! dnıh pnmsnı Nh

2301 v nømxnnh v včıvnnýnh 0.21
2802 v pønzsıøch zflvčıvznýøh 0,24

v 'in
216 Při pniøi v bnıvzniıćın nnhn jinak čınniıčnn ınıćnn pı-xpnúnê hnžinzıêın až n m %

ø xvzhn vz flunnn 04 30 dn 50 pmęnx až n ıo az
7.18 Pří WC! vc Svah“ v: Sklullıl M SI do 70 pIOCBm H10 15 %
219 Při plăci Ve llhu vv: Sklon“ 0d 7! 'lv Výše mıchanìznvflııč íıŽ n 25 Q)

321 Fřl práci L'ı Souvislé Sněhové pflkı 'vky 0 V /šcc do 20 (Im až 0 5 417
312 P'ñ práci za Souvislé Sněhové pokfývky 0 výšce 0d '21 do 40 Cm až ù 10 'HI

323 m práci Zn Smlˇìslé Sněhové pokrývky o výšce nd 41 Cm výše až O 15 '351

+ Nh
215 Ncscní nádnby S Ccľviılolcm v Originál. balení k mÍSIu Ohřfvlínı' u ředění ní'ılčru ni

100 mvzđúlBIMıSIL 0.07 Nh



Nátěr Slmmů ručně Recswínem D29
29 Nátěr strurnů ručně Reccrvinern

Pnnis nvz'n pnn-.x pnxønvnfkn fl námi; do pınøøvnn' pnhnıøvnxıi. Szznámznı' x: x ıznhnøıøgif má“
vyznnčęnyflh flvnnnznh přnzıęxn vyvêıvønýøh ızøımıcháni náıènv. pžflıın' zın nnnnš nánınhyv vıflxıni

n r dn výšky 170 ni 180 nn vćęınč køťnnnvýøh náhčhh P0 nkønčnní pm“ dúkıxxflnż nšnnflni šxčın
vøflnnV ú námi n návıøh x Rnnxıvinnvn, sišıčnı [nnıš nšzzní.

Názčvpønnflm, mjøánV ı nf
čx'flıø nnnny Pnšęx sımvnü nn ı „x Nn

Z901 zıø 5 0.08
2902 ó V10 0.13
1903 ıı V1 S 0,37
2904 ıó ao 0,51

4- 'k
Zıı Jflnn-ıı v pnnzsıč zhyıky nn pindzınzx'nı zásnhın kun: pm kzznızınč xnižnjf výızøn až D w ,b
2 ıó vši práci v hnıvnniıćm nzhfl jinflk ćlflniıćm ıøvćnn nrıpn/.Inê hzžinnıênn ni n m 'ah
zı7 nf `vø sını vn xuønn ná 30 vln sn pxøønnı ni ø 10 "k
218 mi pninì vz svflhn vn flkıøını nd 51 nn 70 pxnnnnz „z 0 15 q)
ıw Pñ [nad vz svflhn ve skınnn nxx 7ı 'ah výšn nnnøhønšznvnnš nžn 25 ah
310 Pváfl zn høıkn nnfl 30 sınp. c nı n ıo Lıø

+ Nh
215 Nzflznr náúøhy x cnviflnıfln v migxnáıv hnıznı' k nfl'xın nhflvánrn inačni náıčnı nn

ıou xn vzdáıflnøflıa. 0.07 Nh



Poslřik stromů ručním Zádovým posfiíkovačem D30
30 Poslřìk stromů ručním ufrlnvýııı postıˇ'ikovačem

Popis práce: .zz-„vn pvnnnvnrkn n náhøu dn pflønvnx' pnhøınvøni. szznúınznr Sn S mzhnøıngiı'pnzvázıčnš „mx nn vyznnnnnýnıı sıxønıęnm ph'pzzıný nhřnv vnáy. připnvn náıøvn n nnnınčnn' náánžky
vınflnr pøxmk kúry xnøvnnı pn xıć pınšø øáúønhzvć čáxıi ınnflnn zın výšky 180 nž Zuıı nn včøınč
kvřnnøvýøh náhčhú Pn nhnnčnnf vnaøfl nnkıøflnš øšnıšnnf pflxıfiknvnčz. prflpıáchnnıinı nyxk nnáúvžky č ıøn vınžnøn vflúøn. úkıiá nádnh xpøxıflkzn. n vnúnn, zajiš nn'pnxıi zçiznnn'.
Pnflfih snnknvy'øh pønnxın . vnjndnxı flr

ČÍSIH "filmy Pučcljcdinců mı 1 :ır du 50 Icl nad SD lel
30m 405 a.“ 0,17
31102 6 -ıO 0.38 0.45
3003 u .15 0,61 0.73
3004 16 V21) (1.55 1,02

+ 'Zn
ııı ıxnnvh v pnnnzè flzyıhy pn prnćøhøzťxn zásahu, kınfć pm kzznızınć Snižnjr výkon „z ø 10 q.,
215 Pří práci v balvaııılcm nehujinnk členilém [arénu případně hflìmutćm až 0 11) 470
117 Při vıáni vn mhn n xkınnn nnı an nıø 50 pmcønx až ø m %
118 Při nıáni v= Sˇnhn vø xkınnn nøı 51 dn 70 pfnnøvn ni ø 15 %
219 Při práci v: syuhu Ve sklon“ od 71 (i) výše mechnnimvnně až o 25 %
310 PIM/ICC Za horka nad 3081111). C až O 10 %

+ Nh
215 ewnı' nádoby S přı'pıiıvkeın v originál bılcııí k míslu ntání fl ředěıú nátěru Im

100 m vıdálcnustı. 007 N11



Ochr
31

nnz. pxøú ıønpánn' zvêhl v zádový pnmıknvzč
Ochrana prnü ınupánx' zvčři - záfløvý pnszřikøvzč

D31

Pnpix .nám Pnpnvn Innnøvnfkfl dn pmønvnť pnhnıøvnxú. vızsını' pmvádčnı pøxmkn. Ošflh-,nx'
moj; n úkıiá pnınøvišıč pn xknnčnnn' nvzvznvnı' směny.

Oøhxnnx pmıi ınnnání zvèñ v zádový pnxıñknvną .njnánzı hn
číxın nnnný Dnnh nnnnın Nh

3101 pxnřnzávknvý 211.14
3102 pmhizky prnvflflnnć 13.53
3103 pxnhfzky nnpnıvnúønš 25141

+ '74
116 P11 pxáøi v hnıvflnšıćnı nnhøjnnnk čıøniıćm ızıćnn případně bažinflıćxn zz n ıfl as
217 Pri prani vn svflhn vz xunnn 0d 30410 50 pnnøznı zzˇ ø m 91.
218 Pripx-:nøi vzsvnhn vzskınnnøflsı dn 70 ýwflznı flžø 15 'ız
219 Pri „mi vz svnhn vz skınnn nd 71 sh výšn mnhnnizøvflnč nž n 25 '11,
311 Phˇ prani zn mnvisıć snčhnvć pnıqývky ø v 'šcz do 20 nm zž n S sh
322 Pri pxáni zn xønvxsıć snčhnvć pnkvývký n v“š=z 0d 21 dn 40 :zn nž ø 10 'zz
323 Pfi [mi n Snnvšxıć snčhnvć pokrývky n výš“ 0d 41 nn výšn až 0 15 'In
33 Prıøz pm nnhxflnn ıøsnx'øh knıhn núzčnzın nnøıønıy, pnknfl mnxr hýı npzıznı

nnhñvin nž n zo 's
405 Onhnnnn vmn ınnpánx zvıh'- zádový pnxıřikøvnč` mznxívhávinı' núıčınvýęh 11mm nž n 30 91



Individuelrıí nchıana SUOmI'ı proti Dhı'yzu a loupání Zvêří pletiveın D32
32 Individııelııí Ochrana stromů proti olıryzu a loııpâııí Zvëřı pleüvem

ľøpis nvm:
Zásady [nn Pvnváxıênnnflivhınøıni ønhrnnyz
1. Inflwiánęınføøhnnnn x pxnváflx' v pøvnflnçh, kaz døsflvflánı npınnønky z flhvødn sıáh' phxıávnfl

plniı svůj úóøL
2. Oøınnnn x pxnvááx' nnnzz n knxny pønsın, 11. [n
3. Pžøánøxxnč onhmnn vxnxnšnnć hnspnd

spnnn
4. vyvčıvnvánı vyhnnýnı. xınnnú jø nnnın vwváúčı Ink. nhy nnúnøházøıø k pnnnnêní kúry.
s Ję xnnnć nnnnøhnı ánxınınčný pnxnn 'nn/š hnznnzn n nınıvvøvn x øhıøfløn. nn ıınnšťkøvý ph'nıxı

v pnšııøh ınınøh.
Pmnvni nxnınp, pnnžius nářnuız
› výhêx jzflinnú nıčønýøh k nzłnnnč. mich ˇyvčnvøni ún výše nınıivn (nøn 2 nn) V. Piıkn
v Pnpn n pınflvø pm nnflhvšúnnınš nnınnnn, nnsıřrná pnıiøhnć šıfky. Nam/.1 f šnpnør 1xınšıčV
v Dn n vñvnvønýøh zh'h'ı pıflivı k vyhmny'nn snnnxúvn (ˇznıáınnnnánnášky dn 50 vn),
› Ohııønn' pıflnvfl køınm hnnnz x pnmııánn'nn áøsnnøčnć vúıę. xpøjønť knnøfl M11. f nnčnš nnhn

kh-,šıánxˇ pn vzıć výšøn pızxivn.

in! AOUjBLIIIICů po Iıektzm (Spnn 5 x 5 m)›
ˇxky nnnnć ávzviny (JD. EK. Jv. MD nçvxı) › x v nnnšún

Individuální Ochranu Slmı'nů` mjednd Sııom
L nflnny Dřnvinn Nhıı xınxnı

3201 ızııhčnxıć 41=v1ny 0.20
3101 usnnıê dfnnny 0.17

v 'ıø
216 ři pván v čıęniıćın, hzzıvnnnćvn nęhn hzžinnıćvn ıøvćnu až n 10 'až
217.111 pfáøivnsvflhn nndasøh nžnmøz,
301 ›ñ pnsøš zn flzšıč, pn ózšıi nzhn snêžzní, kdy jn nømsx ınnkfý nž n 10 'h
225 11 prác. v snnvixıć xnčhøvć pnınývnø nnnı 10 nn nž n 8 øh
124 ' pván: nm ú vašich ná. V5°C nžn 5 %
230 a øøhnnnž aJinn-n v nnnpınvnnýøh pøınsıønh,1‹1=fć byly Føšknznvány z

Emma nvčxvønrjfl nønmnınè vêıši nž n 30 aa

+ Nh
ulhdnnxıšøz pızúvn nxvčıší vzdáınnøsxnøž 50 nn ph'flınšrzzknžćých flnıššzh 50 vn

Nh/mmm 0.111 Nh



Prořezávky ~ ručně jehličnaté E3
3 Prnřezávky - ručně jehličnaté

an 2,5 m 2,6 f 5.0 nn nná 5,1.“
č nnnny 00551 Pınx vykı. Sfl: P101- V 1‹1. Sn; Pnˇøi. vykı. Sn:

kSIIZ'ˇ 1 2 3 4 5 6 7 x 9
Nønnaıivy Spmřnby času práce v nønnnhndinžıvh na 1 hn

301 dn 10 7 4 10 10 6 16 19 10 29
302 11 v 15 8 5 13 14 3 22 23 13 36
303 ı6v20 11 6 17 13 10 28 28 16 44
304 21725 14 8 22 22 12 34 32 19 51
305 26 v 30 17 9 26 24 15 40 36 22 57
306 31 v 35 20 11 31 23 17 45 40 24 64
307 36 v 40 22 13 35 32 19 51 45 25 71
308 41 › 45 24 15 40 36 22 57 48 28 76
309 46 _ 50 26 17 43 39 24 62 52 31 83
310 51 -60 29 19 40 42 26 69 57 35 92
311 61 - 70 34 22 56 48 31) 78 65 40 104
312 71-80 39 24 63 53 34 87 71 44 115
313 131 v 90 42 27 70 57 38 95 77 49 126
314 91 v 100 46 30 76 62 40 1113 83 52 135
315 101-120 52 34 116 69 45 114 89 56 145
316 121 _ 140 57 314 95 76 50 126 93 61 159
317 141 v 160 63 41 104 84 54 137 106 64 170
311K 161 v 180 (zL 44 112" 119 ›ˇı 14ˇıřwırı3 68 181

' 319 1811200 '72 4'/ 119 95 60 155 1111 ' 71 1ä
320 701 775 75 49 124 100 m 163 123 74 198
321 226 › 250 79 51 130 104 64 168 1211 7a 206
322 251 - 275 132 52 134 107 66 173 133 81 214
323 276 v 300 84 53 136 1111 613 1711 137 83 220
324 301 v 325 86 54 139 113 71 1114
325 326v350 88 55 143 117 72 1119
.126 351 V375 90 56 146 120 75 195
327 376 › 400 92 56 149 122 77 200
.123 401 v 405 96 57 153
329 451 v 500 100 60 160
.330 nad 501 106 64 170



Pı'oì'ezávky f ručně listnaté E4
4 I'ıˇořezávky - ručně listnaté

do 2,5111 2,6*5.11|n nznı 5,1xn
čnøn-ny Pøčnı Pnøf vykı Sn- mi vykx sn, P161 vykL Sn

kS/Im ı 2 3 4 5 6 7 8 9
Nønnnıivy spnfizhy čnxn pváøø v nønnøhødinánh nn 1 hn

401 dn 10 7 4 10 11 7 18 21 11 32
402 11 v 15 9 5 14 16 11 24 25 14 41)
403 1020 ı2 7 19 20 11 31 31 111 49
404 21 V25 15 s 24 24 14 39 36 20 56
405 26 v 30 18 10 28 27 16 43 40 24 64
406 31 v 35 21 12 33 30 18 411 45 26 72
407 36 v 40 24 14 38 34 21 55 50 29 79
408 4ı v 45 25 17 42 38 23 60 54 32 36
409 46 v 50 211 19 47 42 25 68 57 35 92
410 51 60 32 22 54 47 29 76 64 39 103
411 61 70 38 24 62 54 34 xx 72 42 115
412 71 80 42 27 70 59 38 97 79 48 127
413 81 90 47 31 7x 64 40 104 117 53 139
414 91 v 100 52 34 86 69 45 114 92 56 149
415 101 v 120 58 39 97 75 49 124 100 61 161
416 121 v 140 64 42 106 85 55 139 109 68 177
417 141460 71 46 117 93 SE 152 115 72 189
418 161 - 100 75 50 125 99 62 161 124 75 200
419 I81~ 200 BU 52 132 106 65 171 [30 78 108
421) 201 V225 as 54 138 112 68 180 136 82 217
421 226›250 SZ 56 144 117 71 187 141 86 227
422 251 - 275 91 56 148 120 72 193 146 119 235
423 276 v 300 93 58 161 122 74 197 151 92 243
424 301 v 325 95 60 155 125 77 202
425 326 v 350 97 61 158 128 79 207
426 351V 375 99 62 161 131 81 213
427 376 v 400 101 63 164 134 83 216
42s 401 v 450 104 64 168
429 451 v 500 108 67 175
430 nnú 501 120 70 1x3



Vyřezávání nehmnbı' při dočıšťovám' a na rekonsu'ukcı'ch porostů, při
odstraňování nežádoucích námslů Z kultur - ručnč jehličnaté E7
7 Vyřezáváuí nehroubí při dočišťovám' a na rekonstrukcích porostů, při

odstraňování nežádoucích nárostı'ı ı kultur - ručně jehličnaté

fln 2.5.11 Zó-snın „115_1111
čmnny Počflı Pnzř. vykıv Sa: Pmř4 V 1zı. szz 17x01. vy1‹1` Snz

kS/Iar 1 2 3 4 s 6 7 8 9
Nnx-mnıivy xvnıřnhy čnsn pváøn v nnnnnhøøıinánh nn 1 hn

701 do lfl 7 4 10 10 6 16 19 10 29
702 11 v 15 8 5 12 13 7 20 21 12 33
703 16 v ZD 9 5 15 15 8 24 14 14 39
704 21 v 25 11 7 13 19 10 29 27 16 43
705 zá V 30 14 8 15 11 11 33 30 18
706 31V :S 17 10 27 24 14 39 35 21
7117 35 v 40 19 ı ı 30 27 15 43 39 23
7fl8 41745 21 12 33 30 18 411 40 14 es

25
211

709 45 v 50 25 14 37 33 19 52 44
710 51V áfl 25 16 41 36 23 58 50
711 61 v 70 29 IR 47 40 15 65 55 31 BS
712 7ı v KD 33 20 53 45 17 72 51) 35 95
71'1 RI V911 55 23 58 49 30 79 55 38 104
714 91 - 100 40 24 54 53 33 86 71 V41 111
715 101- 120 44 211 72 511 30 94 75 45 121
716 121 V 140 49 31 KU 65 40 104 31 49 HZ
717 141 › 150 54 34 118 '11 42 114 90 52 142
711; 151-1110 57 37 94 75 45 121 95 55 151
719 131v 100 51 39 101] 211 413 129 100 57 157
710 101 v 125 54 40 104 85 51 136 104 50 155
721 225450 57 41 108 118 54 142 1119 64 173
711 251 v 175 70 42 111 71 56 147 113 68 181
723 276 v 300 72 43 115 93 57 151 117 71 187
714 301 v 375 72 44 117 96 59 155ˇ
725 325 v 350 75 45 120 99 61 160
716 351 v 375 77 46 123 102 64 166
727 576 v 400 7x 47 115 104 66 170
713 401'450 112 411 130
719 451 v 500 BS 50 135
73D nad 501 90 54 144



Vyřezávánı' nehmubí při dočišťovám' a na rekonsuukcích porostů, při
odslı'ařıoˇání nežádoucích námstů 2 kultur - ručně lismzılć E8
B Vyřczávání nehľoubí při đnčišľování a na rekonstrukcích porostů, při

odstraňování nežádoucích uárostı'ı z kultur f ručně listnaté

21015 m 2.6-5,01'n nadSJm

čJınrmy POČDI Pmř) Vyk1. Su: Pmř. VykL Su“. PKDĹ Vykl. Sa:

WI“ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nnmnnnvy xçnıřzhy čflsn vxáøę v nflnnnhnúinánh nn 1 hn

801 án 10 7 4 10 ıı 7 18 11 10 31
302 11 - 15 8 5 13 15 8 23 24 13 37
§03 16-20 10 6 16 17 9 26 26 15 41

B
9

1704 21 V25 13 21 21 11 32 30 17 47
805 26 v 30 15 24 24 13 37 35 19 54
806 31V 35 18 |1 2*) 25 15 40 39 22 611
1107 36 v 40 21) 12 32 29 17 46 42 24 67
3011 ı11 v 45 22 14 36 32 19 51 45 26 72
1109 46 v 511 u 16 40 36 22 57 49 213 77
310 5140 27 18 4) 411 2,4 65 55 31 116
311 61 v 70 32 20 ›2 45 27 72 61 35 96
1112 71 - 80 36 13 511 51 30 81 67 4D 1116
BH 111 - 90 411 25 66 55 33 1111 73 4'1 117
21/1 91-100 44 28 72 513 37 95 73 46 124
815 101 v 120 50 37 82 64 411 104 85 50 135
816 121- 140 55 35 119 72 45 118 93 56 149
817 141 › 160 60 311 98 79 41; 127 1011 SB 1511
1118 161 v 180 6/1 40 104 B4 51 135 105 62 1611
819 1151'200 GB 42 110 9U 34 144 110 64 174
820 201V 225 72 44 117 95 56 151 115 67 132
821 226 v 250 75 46 121 99 513 157 1211 71 191
822 251 V275 77 47 124 103 59 162 124 73 198
823 276 v 3170 79 43 127 104 61 166 128 75 203
824 3111 v 325 81 49 130 106 53 169
825 326 v 350 83 50 133 109 65 174
S26 351'375 84 51 135 111 67 173
327 3767400 86 52 137 114 68 182
328 40l V451) BS S4 142
829 051 v 500 92 56 143
830 und 5111 103 58 161



Výchova mlazin, procentní úpıavy E9
9 Výchova mlazin, procentní úpravy

- 'ln
731 P11 prm x pnzxøhıým nøınønhún. Dnvi sn pnvninjø za Symvć 110 knnøz dnhnn (v

hvrskýøh nhınsıenıı dn knnøn kvčınn). pnknđ hyıø
pøkánnnø v øhúnhn' na 11 ıxsxøpnfln (nhˇfl vn'jęhhčnzıć), nvhn na 1. '1-1'a (úñv1
115mm). prødnházzjiøflıø [nku dn køncfl únnxz (v horských nhıflflınnh do Knnnn
hinną) hčıneıın nm.. Dñví vnkácznć n-.imn :nm nhdøhí, :z pokládá zn flyxøvć dn

na pnkúnflnr. Jinnk J: dnv. pnzsnhıćV ınìnn 10 'iz

Iý + '1.,
spnıøčnć pro všmıny flnıhy prnøí

217 ñ ,nm vę xvnhn v: xkınnn nd 35 v 50 917 až 0 s 'In
218 11 nıáøi vn svahu vn xkınnn na 51 v 70 si, nž 011 'ah
219 11 pxêni vø svzhn vn xkınnn nnfl 71 % ni ø 10 98
216 ìi nniøi vz vøınıi čıennćm. bnıvflniıćm. nøhn močáıøvıúm wenn nž 0 s '11,
301 pñ nvm n đøšıč nnhø Snčžnnn', Kıø'rć má zn násızúøk ćnsıć přznnšønı' práce. nnhn

po aešú kdy jn nnnısı 'nohy až ø 11 91x
225 při práci v xnnvixıš snèhnvć pnkxývøz dn 111 nn zz n 5 %
126 11 páni v xøııv ć Snčhnvč pnhývøn „na 10 cm až n 11) q,
224 h páni zz mnm nfld V5 ˇc (ınêinnn v 811011041“ v blízkøsn pıflwvišıč) už n 10 91,

při pnšnn v pønxxnı Sø zhyıky pn pindøhnzı'ın zásnhu.
111 ınıć [nndsuıınż zna nž ø 8 'in
209 kızıć x: knih' n vykıiwjx nn hınvnmy až n ZD %
110 11 pm; x nniıýıni áfnvìnnni až 0 5 'In

pů pváøi zn mnich vødzr, Jqıøhž náxıøxıkønı únnházi kn Snižęni výknnn x
k nnınøsn únıšxıın øđpnćinkn při ,zrnhnvúní nzgnninnn, kdy ıqııvın vn 5111111
ansflııujnz

30915 >30°C se zvyšı čns VN nž ø 10%
11 nxá w0Cęęzvýš1čnv xžøznvø

Nnmıxıivy pıaınê pam pm prnfm'vky: (mznık č. 1. 24 a n 4 pm všøøhny xıønpnn nønnflúvı'n)
pri vmiflžávøę snn'šøných pnfnsıü ıvniznýøh Røznnnť xz Sm'šnnynh pnnnn'ı xvøì.
dřevinzmi, z nichž každá má v pømsın mwnpzvn' vinn ,zk 10 %.

411x1včınndř=vinnını nžns 11x
4121151111 11 více afnvinznnı nž ø 10 'h
413 při pninzávnn vz všknvê ø vfisınvš „nnčnê nzın'xznčnýnh námxıøçh vznikıýøh

hmnnøn ohnøvnn až n S 4%
h áxní nnhınnhx' Fnavnêınè

414 `zúninı izzømfnıčnš až n 10 '7ø
v115`nv1ninı řzzønn znxnhnnizøvznê nž n x 'as
416 flvên-nfl ˇ nıčnč až 0 20 az
417 vrxnn ťøıyvnınøhnnšznvxınč až 0 12 ah
411šıťnnúzvøeřnyflnčnč nžnso'ah
419 ıčvnıi n vn'zø fnyrmfløhnnizøvnnê nž n ZD vn



Výchova mlaziu, procentní úpravy E9
I + vv l

pri ødsınısnvánr mhnniáđnš phúrnsııýøh jflúınnn v pmfnzávne pnmxnı zpn-nviáın
ø pnđxıflxnč vyššn'ın nhjzvnn flfflvni hnnøıy npmıi nsınınn'ınn pnnnflın, npnnvnjz x:
nnnnn čnsn při výskyın nzjnnênč 1 přødmsııćhn Jnúinnø nn 1 nnx při ı1ønšťøø

212nnčn1 piıønV nnz17nnv pnni výšnn nžn 15%
213 vnuhflniznvnnč- nnd 7 øxn v prsní výšøø nž n 5 91
214 nxčnf niıøn V „34114.71 v nnnn' výš“ nž n 25 41
215 nnzøhnnizøvnnčV nad 14m v prsní výšøn „z u 10 q.,
415 při výhzn nøhnznın' nn vykliznvxiøh linkách ka ž jsøn xırønny káønny úvøvfløvč flż n 1U '7.,
416 .111 miexávøø mimořádně hnxıy'vh ıixınnıývh pnmxn'x vzniklých vxˇnvznny'xn

zvnıxzønıın, pii kıvvć jxnn vyřflziváni panu nnıvúmı' n přnflıx-øsııi jnmnnx [ v pøčın
nnx. 25 ks nz nm) n hnsınnuxxnsnn pnzısxnınč zıčzn`n ,nám zvýší s: čzx VN zž ø 40%

Nflnnflfivy nmnć pønzn nnı výfnz nnhnønhi n n rnváni x rnkønmnıxnfnh pnrnsm z při
naxırzıˇınvánı' nežádoucích námsıı'ı z knııın- (ızh. č. 5,617. a pm všønııny x1nnnø= nnrnınúvú):

421 ph kmen: nzhmulzí pn'ıınšı-ně - jednim řezenı »ručně nz n m 'b
422 ph krácení nehmulzı průměrně - Imním řezzm ~mechnnxznvnnè až fl 5 w,
473 iı krkem nflmıuhí průmëmč - dvžnn iezyvnıñnë až n 20 'k
424 fi knxnnnr nnhnnnhı' prüınčı-ne v dvěma řezyvmnnhnnizøvnnč až 0 10 'b
42 ü knxnzní nflhmuhí pnunčmè › ırnmi n více łęzyvnıčnè nž o 30 'k
42 h hrazení nflhmnhí pnxvnčvnš › ıžznn n viøe Izzy-mxhnnnzøvflne nı ø 20 45

ph výrzzn nnhıønrxnýøh. pro f .án1 ıčžkn pñsınpnýnh. øumxııýøh výxnındkøvýćh
nnıxz unviıynh Inn n pmmčnı jednøflivýnh vćxvn' nn pnfnzn včıšrnıjnk 3 nn x:
zvýší

417 pm nıčnč vmvááčný vy'ifl nž ø 15 41.
418 .n n'nøhnn'nøvønč pmváııčný vým flž ø 8 '7.,
419 pri vykıiznvám nzhxnnıfl, ızflz ánsxnı nnpfihužflnć úh'vf. pnpr. vzxønm knunn-n.

zıčznn práci až n 10 91
Nnnnnflvy nınınć nønzn pm vykxivzvánž n náıen1 (tah4 a 1 - 10);

431 pfl vykıflzøvánf nnınvnhi znnvxxıćhø v hnčzni. ıflflć flø øhnžnč vypznšťnjø n pxávn
n n'nx význnč ı znn (ızø nvınınıı nnjđñvø 1/2 vnkn vn výžøzn) nž n 111 vn

432 při „mi zn áčın n v J cích nnflzú, kdyjn pMfln vyšnnnć nnhrnnhi vñxnnıê k
zznıi øøhıržnê ze vypvnšnnz až n 10 'ah

433 při výføzn x vykhznvánfl pfzvážnš hmøıy hx-ønh1. napr. Smryflh znøhnđnnćnnýflh
ınınů zvnd. nž v 20 a;

434 xz Snnhınsnın řzdiızın neho vøvčřflnćhn prnønvnvh LZ nž ø 40 %
435 při páınn -1øxın ı pizánnn xnzxznýnh hnnnøú. pnøvánıčnćnn Jnkn xnnnxı pváøø,

když nzızz nn ı na núvøzı hnnnflaš. nın hmmnay nn mnn' xnzzhn'm n přnkıázınx nž ø 35 %
Knnrıniuı: npnxvnjıfl nønnnüv čflfln:

51 při pzøváúćnmhênnúøhćnn výhšnn kdy jn nzpřłnásnnnˇınván nnnˇný pøčfl ná
Sımnnkú v řfldøvć výxnáhê, nvnnvn' nn výkonnvá nnnna pm pvnfzzávını n čixıhn
px-øvfldšnøn :hzınıøky Køzficiznıeın 0,90

.52 ph pmváđčnx' pmřnávøk nnhn čıswz pmváflčnć øhflmzky, kınxć jsou přnđızvn
vyznnčzny npnxvn' n nnnnn čnsn knzıiøšznxcm (nnvznıhnjfl sn nn flınnpøz
nønnnrivú pm vykıizøvánn 0,90

53 pfi vykıiznváni nzhmnhı pnnzn nfl hfly npxflvfxø nnnnfl času nn vykhznváni
knzfløiflnıønı 0.85

54 na xnxnønnınćnn vyklizøvánn' vn di-ı'vz pmvnflflnćxn záflnhn 5; npnvx' nnnnz čnsn
m vyklizuváııí kneficicnleın 1.15



Výchova mlazìn, procentní úpravy E9
F

.směrová nkııđání k đxıšíınn xnnsıìeďnvñnx' n
+Nh

- vykıšznvá 'nnvêıšinf'nxnênnwvzđáınnøflnnżıšn.
Vdnpmkový nnnnmiv nn dalších 5m vyklizflváni lze pnužfl pri pıùın. vzcımV hmm/.1 15m nd Snb: a

z
výška nxøxxn 110 2,5 nn 2,5 - 5,0 nnfl 5.1 nn

smč'mvč na dalších Smë vč Im dalších směrové na dalších
Evil. Pfišcł uklfidání 5 m vykl ıı › 5 m vykl ukládání 5 mvykl
nm“. kxlbìľ l 2 3 4 5 6

Nnnnzúv xpnıføhy ćnfln pn-ázø v nnnnøhøflxnáflh nn 1 hn
901 do 10 2 2 4 3 5 4

11 v 15 4 3 S 4 s 5
9113 16- 20 4 3 ó S x 7
904 21 - 25 5 4 7 6 9 8
905 zú V 311 s 4 11 7 10 8
906 31 - 35 ó S s 8 11 9
907 36 - 40 7 5 9 8 12 10
903 41 › 45 7 Ď 10 B 14 11
909 46 v 50 8 6 11 9 15 12
910 51 - en 8 7 13 10 15 13
911 61 - 70 9 11 14 11 18 IS
912 71-80 10 B 15 12 20 15
913 111 V911 10 8 16 13 21 17
914 914100 11 8 17 13 22 18
915 101 V 120 13 9 19 14 24 20
§16 111 V140 14 10 ZÍI 15 26 22
917 141 - 160 15 10 21 16 28 24
918 161V 180 16 11 22 17 29 24
919 1111-2011 16 11 21 18 31 26
920 201 V 225 17 12 24 19 33 Z'I
921 226V 250 18 13 24 19 35 23
072 251 V 275 111 14 15 20 36 19
923 27s v .100 19 14 zá 21 37 30
924 301 V 325 19 15 27 22
925 326V 350 20 15 ZB 12
925 351V 375 20 15 28 23
027 376 - 400 21 16 29 24
928 401 - 451) 21 16
929 451 - SDD 22 17
930 nad 501 24 18



Pálení nehroubí E10
10 Pálení nehrouhí

VYŠk" 00"“1" do 2 5 nn 2,6 f 5,0 vn nná 5,1 vn
jnhı 1151 jzh1. ıšxı. jzhı. 1151.

č.nnnny Pnčflı 1 z 3 4 5 5
WI" Nønmúvy :6611. čnsn práce v nnmnhøøxináøh nn ı hn

1001 66 10 5 s 8 8 9 1 ı
1002 11 _ 15 8 8 9 11 12 14
1003 16 v 20 9 9 12 12 15 18
1004 21725 11 11 14 15 18 21
1005 26 v 30 12 12 17 18 21 24
11106 31 V35 12 14 18 20 24 27
1007 16-40 14 15 20 23 26 30
1008 41 _ 45 15 18 25 26 29 35
1009 46 › 50 17 20 26 29 32 36
1010 51760 20 21 29 32 36 39
1011 61v70 21 24 32 35 38 42
1012 71- 80 24 27 35 38 41 47
1013 81 V90 26 30 36 41 44 50
1014 91-100 29 33 39 44 43 54
11115 101 V120 32 36 42 48 53 60
1016 121 - 140 35 38 45 51 57 62
1017 141 v 160 36 41 48 56 60 68
1018 161- 180 38 42 51 S7 65 72
1019 181~200 39 44 54 60 68 77
1020 201 V225 41 45 › 56 62 71 80
1021 226 › 250 42 47 57 63 74 84
1022 251 ~ 275 44 48 60 66 77 86
1023 276 ›300 45 50 60 68 80 89
1024 301 V 325 45 51 62 69
1025 326 - 350 47 53 65 72
1026 351 v 375 48 54 66 74
1027 376 v 400 48 56 68 77
1028 401 V450 50 57
1029 451 _ 500 51 58
1030 nad 501 56 60



Čistky prováděné chemicky E1 1
xı Činky prováděné cıınnúnky

výškn nøvnfln un 1,5 .n 2,5 - 5.0 xn nøxı 5.ı vn
Ev.č. Počet 1 2 3
nøn-V kx/ıflı Nnnnnflvy xnnıı čflxn práve v nønnnhøđináøh nn ı hn
1101 do 10 3 5 7
1102 1| v 15 5 R 9
1103 16V 20 7 10 13
1104 21 v 25 3 13 16
1105 26 v JI) 11 16 19
1 106 31 v "15 13 11š 11
1107 36V 40 15 20 2:1
1108 41-V 45 17 22 111
1109 46 v 50 18 13 16
1110 51 v 60 21 24 32
1111 61 V7U ZA 28 38
1112 71 V 80 25 32 42
1113 BI v 91] 27 37 46
1114 (llflü 23 40 Sl]
1115 1017120 3D 44 54
1116 1217140 32 47 57
1117 141 - 160 33 51) 60
1118 161-180 34 52 62
1119 181 V 200 35 54 64
1120 201 v 225 37 56 66
1121 226 - 250 39 57 68
1122 151 V275 411 58 69
1123 T76 V 3011 42 59 70
1124 301 v 325 43 60
1125 326 v 150 44 61
1126 351V 375 45 62
1127 376 v 400 46 63
1123 401 v 450 48
1129 451 v 500 49
1130 nad 501 51]



Pı'ostıˇihávky jehličnaté E12
12 Prostıˇ'ı'hávky jehličnaté

P6615 61m: 011 .nęøhnnızøvnnynh 66161111 jn nhnnný čns nn zvıášıní 6666611. přípravu. 1666616 n
hêžnnn úzımvn. aıñhávxn v výzhnvný zásah. kıný znhnpzčnjn 1666161 jøflšnnú v nfnhnnxxıýnh
nánxxxzøh. P1601 vým v 16 265611, kxęx-ynn n 6651661611 z 6616316 6665116661 ćčøviny vč=1nč výnnı6616'1.
výkønnvá 661616 øhxflhnjz čnx nn vyhıøđánı, výhčx (vysıhhávánš. vyxzhnnn' z 6661.) nzžádnnn'øh
úšøvin. Jøjšnh 661162661' 6d nvøıflnvnnýnh úřzvin x nnnzøhánún nn 66611 výkønnvć nnnny jxøn pm
pmsmhávkn 1 616 61661 výšek.
Zpúwh px-øvfldønK 6165111161v nnčnč 6666 nnenhflnnznvnnč. 61566631 hn

U Početjcdv nnnøhnnnznvznn i mčnš
61516 M l nr V škn 66165111 v vn

n6nny 061 61 11.5 m nad 1.5 m 66161 [-15 nn nad 1.5 61
1101 1165 1811 1.81 3.76 11.19 11.24 13.18
1102 6 f 10 3.76 4.71 5.63 13 111 14.12 15.06
1103 11 f 15 7.53 8.47 10.35 15.06 16.94 18.81
1104 16 f 20 11.19 11.14 13.18 17.88 20.71 21.05
1105 11 ý25 13.18 15.06 16.04 1071 23.53 25.41
1106 16 f 30 16.00 17.88 19.76 11 59 15.41 18.14
1107 31 f 35 17.88 19.76 22.59 24.47 28.24 31.06
1108 36 f 40 18.82 10.71 23.53 16.35 30.11 33.88
1109 41 f 45 20.71 11 59 25.41 111.14 31.011 35.76
1210 46 _ 50 21.65 14.47 27.29 30.11 33.811 38 59
1211 51 f 60 13.53 26.35 29.18 32.94 37.65 41.41
1211 61 f 711 15.41 29.13 31 00 35 76 40.47 46.11
1213 71- 80 27.19 31.06 33.811 313.59 44.24 49.88
1114 111ý 90 23.113 31.94 35.76 41.41 47.06 53.65
1115 91 ý100 30V 12 33.85 38 59 43 10 49.811 56.47
1116 1606016610 0.85 1.13 151 2.35 1.54 2.64

Pøčfl vyıčžflnýnh 16016611 z 1 hn 36 zjišťuje 6661661 zknflnýnh 616611 6 výměr: 10x10 ın ı1 66/ 616
vdn ı hn V3 únsnć nıøzıvy
v „611 111674 v S zhnsnýnh 61666

v + %
211 Při výflhnvč 165111611 6616510 pınřęzávınnú. 156611 v pnmsıć zhyıky 66

6166101161161 zúxnhn, kıflê 616 knznıflınš 56111111 vykøn nž 6 10 51,
116 Pñ 61661 v hnıvnnnćvn 666611661 čızniıêm [ezênn pflpzúnê hflžnnnıćnn nž 6 10 011
117 m1' v6 svnhn vz 516161111 nd 3U do 50 pmwm až 010 %
118 176 pán vv. xvnhn vn 51116116 66 51 66 70 616x616 61 615 '11
119 Phˇ 61661 v6 xvnın. v6 511666 6.1 71 'za v 'šz mnnnnnnvnnč až 6 15 '11
301 wflnhny 66616661 61.166 v 66616111 61666 166116166 úzšn-n „666 566x661, kúy čnnć

inhmky přnnıšnjš pváøi 6 6611516601 s jf ˇýknn až n 10 'az
301 všøzhny pčfløınn' ,nm v nháøhı dıønhnzxvn 161611 dnšm nnhn snč- ní, kdy čflsıč

phháfiky 61616513161161 6 6611316166 snižnjn vykøn. zn :vvnıćhn nnpžxznxvćhn
666.51 nž 6 15 11x

321 1311 66561 zz 5616/1515 snčhnvć pnkrývky 6 v "šıx 06 10 nn nž 6 S 41
310 121166 zn hnxkz 6611 3056161: 6161051)
351 u 61661111611614, 661661 júø 6 pnnı' zšzflıı v 6616561 66 nnnčıć øhnnvč 67. 6 5 11
352 u pnflhhávzk pn phnnzęnê nhnøvš 61 6 15 51,



Prostříhávky listımté E13
13 Prostřihávky listnaté

ais pıiflz P1. nnnnhflnxzøvnnývh pnnziøh JL znhxnnıý čflfl nn zvıášınn' 61mm., pñpfnvn. knnınxın n
hčžnøu ıxúxzhn. Pnsıflhávkz - výchovný zánh, kınvý zflhzzpøčnjø vøúnkøi jøflinnú v Přnhønsrıých
návnxıønh. P166.“ výflnk v jn zásah, kınvýnn ze náflnnxˇxnjx' z pnnnsın nnžádnnniflřnvıny včęınč výmınflkfi
výknnnvá nnnnn nhxıhnjfl an nn vyhıøđáni. výhèx (vyxmhávánr. vyszknnıx' n pnú.) nežádoucích
đčzvxn. jøjinh ndhøzznf ná nvnmnvflnýnh zıřnvin 5 pnnnøhánx'm na mnú.
výınznnvć nnnny jsøn pm pvnsıfihávhn n pm pıvxf výsøk

26116011 pxøvndnnť Fxøxmhnvky n-nčnč nøhø mnøhnnxznvønč, zn.jzún.zı hz/
_ _ ınfløhnnizøvnnč | nxčnè.. Pnnøı 16.1. nn ,4nnzın l a' vyxkn nnvnxnn v vn

nnnny do 1 m nad 2.5 m 110 1 nn 1-25 xn nad 2.5 ın
1301 dn 5 3.76 5,65 15.06 16.110 16.94
1302 6 › 10 5.65 7.53 16.00 16.94 18.82
1303 11 - 15 8.47 11.29 19.76 21.65 23.53
1304 16 v 20 11.29 15.06 23.53 25.41 27.29
1305 21 -25 13.18 17.88 26.35 28.24 30.12
1306 26 V311 16.00 20.71 29.18 31.06 33.88
1307 31-35 17.88 23.53 31.06 33.88 36.71
1308 36-40 19.76 25.41 32.94 36.71 38.59
1309 41-45 21.65 24.47 2824 35.76 38.59 41.41
1310 46 V50 22.59 26 35 30.12 37.65 40.47 44.24
1311 51 A60 25.41 29.18 32.94 40.47 44.24 47 06
1312 61- 70 77.29 32 DD 36.71 43.29 48.011 5176
1313 71 v 1m 30.12 34 82 39.53 47 06 50.82 55.53
1314 81- 90 32.00 37.65 43.29 49.88 54.59 59 29
1315 91-100 33.88 39.53 46 12 52.71 58.35 63.06
1316 101 v110 35.76 42.35 48 01) 55.53 61 18 65.88
1317 111 V120 37.65 44.24 49.88 57.41 63.06 68.71
1318 121 V131) 38.59 46.12 51.76 59.29 65.88 72.47
1319 131 V140 39.53 47.06 53.65 62.12 68.71 75.29
1320 141 V150 42.35 48.00 55.53 64.94 71.53 78.12
1321 zz flnıšn'flıı 10 1.41 1.51 1.69 2.45 2.82 3.20

Pnšfl vyıčžzny'øh Jediná L 1 hn z zjišťnjn pnınnni zhnnýnh Pınøh n ˇýnıčx'n 10x10 vn ıı nv/z ın
- an ı InnV 3 zknflnć pınøııy
v nflzı 1 hz v 45 zknsnýøh pınnh



Prostříhávky listnaté E13

ø vn
Zı 1 Při výøınvč 1nxnťnh pnmsıfl Pnnøzávknmš. jxønvıš v pnmflıć zhyıky vn

rnnıøhnzinn zásnhn. hflć „vn knnıøınč Snižnjı v ˇhnn nž ø 10 91x
ıı á Ph xáøš ˇ hnıvnniıćm nnıxz ìinnk čıęnııèm Lnćnn pflpflúnê hnžnnıênn nž n ıo 917
117 Př. má vn svnhn vn Skınnn 0d 30 do 50 pmøęnı až n 10 '317
218 Pa náni vn xvnhn vz flkınnn na 51 dn 70 pmøenı nz n 15 %
ıı9 Přı vrána vn svnhn ˇz xkıønn nú 71 Ian výšø xnnnhnniznvznć .ž 0 ZS 'k
301 Všzchny pčżıøhm ,nám v flhánhr dınnhnıfvzj :nh flnš ı nzhn Snšženx', káyčnıć

přeháňky přnnnšnjí práci z pndsıflznč sniżniı v køn až n 10 Gb
302 Všechny pˇmlnbııí pľäcę v Období dlouholľvajícíøh dešťı'ı nabo Slıčřzní, kdy časté

phhánky pžznıšnjfpvšfl n nnnınnınê snižují výkøn, zn nvzıćhn nzpflznıvehn
nfl' zžø 15 'L

zzı m Pnfni n flnnviflć snčhøvć nnkxývky ø výšce nn Zu øxn nž n S 917
310 vánnzhnxkn „mu mne ažøıoøh
351 u Pmflıfihávnh pnknfl jan n nxvnızáflnh v pnnxsn po nvnêıć nhnnvš až ø S 'ıø
352 u vınsıřihávnkvo vñmnnć nbnnvč nz o [5 'k



ROZčlcňovăııı' jehličnaté E14

14 Rozčleıˇıováııí jehličnaté

ais pxáfl Pñ ,nnøhıniznvanýzh ,mnich j nnnıý čns nn zvıášınf zxıđzøh, ph'pmvn. knnnøın x
hčžnøn úđrıhn. aćıflˇnnvánx' jc zásah 1101 nn xnzpnnnˇání pønısın pmønvnivni link-.ni nn
Pnnnvni pnız. výknnnvá nnnm øhsflhnjø čnz nn vyhledání vyznnünýdı mnčınısnvnørnh 11.151,
přnnášęm námi, ˇzzánr xnnnıú ve xnnèn. vyznzčnnć 11m, Smhnnn' nn znnı. h-áçnn' nn 2 ıž 3 nn
đćıky.flúnžøn1vyıčžnnćhø nmfliáın nk. flhy hyın ıxnhn nnúchoflná,

Šířka linky 3 In, m.jcd11.:100 bm
nnznhnnnznvflnø nıhnê

čfsın K5 v 11<n pøfnsnn v vn
nønny 404m 4v7nı „mnm đn4vn 4v7rn nzz17m
1401 dn 15 0.96 127 155 1.13 1.44 1.98
14112 15V 23 1.64 1315 2.20 2.05 2.32 2.55
1403 24- 30 1.29 2.54 2.91 2.80 3.02 3.42
1404 31V 111 2.81 3.118 1.39 3.50 3.64 4.21
14115 39 45 3.05 3.44 3.114 3.75 4.18 4.80
14116 45- 53 3.33 3.78 4.25 4.15 4.72 5.39
1407 54V 50 3.70 4 114 4.74 4.53 S 22 5.93
1408 51V 58 4.07 4 57 5.12 5.08 5 73 5.49
1400 59- 75 4.45 5.03 S 70 5 55 5.27 5.95
1410 75- 90 5.11 5 48 5.47 5.44 7.05 7.88
1411 91420 5.52 7.37 8.24 8.13 8.92 10.00
1412 1217150 8.53 9.57 10.90 10.54 11 as 13.55
1413 1151.311 2.54 2.77 š 25 3 11 3.90 4.65

115 - vnčøı hıxü, unvć jn nnıııo fldsn-øniı nn 10 hm hnky



Rozčlcňovám' jehličnaté E14

- IZ,
Dzslvři vnınćnn pflnęøhánx' vyflčžnnehn xnnızúfln nn nnıć nınšę 11n1<y | min. 30 vn

+ %
211 Pñ výnhøvč ınsnx'øh pnnxıú mrzzávknnn 'snnvıxvpnmxıč zhyıky nn

indøhøzfln 2115.11“. kınć pm knzxızınč snxznn' výkon flz n 11) ø1ø215 Pia pıáøn v hflıvnnhćn. nzhn iinak čıønšıćın ıęxćnn ph'pflánč hnžšnnıćxn až 01D 'h
217 Pñ pnáøi vn xvflınn vz xkınnn na 30 dn 50 pxnnnnı flž n ıD '117
218 Pñ pnáøi vn xvflhn ve xkıønn na 51 dn 70 pxnnnnı flž n 15 '117
220 Při výnhnvê ıflx. pnføsnı pmřnúvknmi. Pri hflJnćvn výskyıfl kìvvin ıøxı 1,

š1pzıx mnıinr, nkn` fl pnflJ ansnınnjn' výšky vx'øø jnh 1 nn x n xxnıšflnynh nnvyzn.znøšn'. nž n s %
231 Pfánn zn nnnnr. vy - 3 xınpAc nž n s %
232 Pnžnn zz. nnnzf. vyxınh nflž - 15 snnp. c zz n m 'ız
301 všznhny pčxıflhnf práce v nhflnhi Innhnıfvnjv'fløh d=šťú nzhn flnčžfln'. hıy čzxıćrflhmy pžnıušxıjfnfáni z vnflxızınč snižnjx'výkøn až 0 1D a,302 všechny pêsızhıú pfánø v nhđohi dınuhønvzj 'Ch ánšťrn nęhn flnčžønx', kdy čnsıż

nřøháıˇııxy phmšnjn' ,zváni z ,znflznınš snižnjx výkon, zn nvøıèhn nvpflznıvćhn
nčzsn' nz 0 15 'ah

Jııı mznnhnfknnnflsosnnpc nžøıu'aa
321 Pfi nváni zn xnnvšsıč xnšhnvć pnkzývky ø výšøz dn 20 cn. zž n S 911
322 1›fi pnán zn xønvixıê xnčhnvć pnkfly'vky n v 'šøn na 21 do 40 nx-n zž ø 10 9a380 Pnknájdn n zásah v vnnsın vznikıêın pfix-nzżnnn nhnøvnn ıž ø 10 91,
381 vyıčžøný muzeum in nnhøván dn vnmxın ıž n 20 'az



Rozčleňování Iisınaté E15
15 Rozčleňováııı'listııaté
Pnınix práce; Pri møhnıúzøvnnýøh pmcı'ch jn znhvnnıý čnz nn zv15š1n1 oddeøıı. pnprflvu. kønnnın nhčžnøn úárzhn. Rnıčınñøvmn' Je 2051111 sınuzínr nn rozprflcnvúnı' nnı-nnn prnvnvnhni 1111101111 nnvnınnvnr pnız. výkonová nnnnn nhsnhnjø čnx nn vyhıęúánı vyznnčnnýøh mzčıęñnvnúnh Iinzk,pınnn nnvnflı', 21225111 xnnmfi v4 smčnı vyznačnnć 1in1<y_ flıáhnnn' nn znnı. 101104111 nn 2 flž 3 vn(ıćıky, øáınžønı' ˇyıšžznćhn xnnınn 1n 1nk,nhy hyın ıvnhn pn'ıchødná
Šfrkfl linky 3111, „1155113100 hn.

nxchaniznvnnê ] ıuènč
črxın nnnny KS výška vnnnxnx v vn

054111 4»7n1 nnnflm 054m 4»7vn 1511171111501 nın 15 1.50 1.59 1.98 1.57 1.86 2251502 15 23 2.05 2.25 2.53 2.54 2.82 3.19
1503 24- 30 2.71 2.911 3 39 3.30 3.73 4.241504 31V 35 3.19 3.59 4.15 4.01 4.52 5.141505 39-45 3.20 4.03 4 74 4.57 5.14 5.821505 45V 53 4.09 4.55 5.28 5.17 5 58 5.411507 5450 4.57 5.17 5 79 5.73 5.27 7.03
1508 51 V 58 5.03 5.58 5.27 5.24 5.119 7 551509 59 75 5.48 5.18 5.85 5.33 7.51 8.301510 75 90 5.21 5.92 7.55 7.79 8.54 9.571511 91-120 7.51 8.47 9.54 9.811 10.84 12.011512 121-150 9.49 10.87 12.45 12.90 14.23 15.9111513 151480 11.85 13.55 15.75 15 35 18.13 20.751512 1111.210 14.51 1555 1952 19.95 22.07 ZS 9111513 1151 30 2.43 3.11 4.52 3.47 4.24 5.08ın V nøčnı 140511. kınnćje .nnnn nzıxıvnnn nn 10 11m 11nky.



Ruzčleňování listnaté E15

› qn
925|1>1=i vøınćnı pnnwhánłvyıčžnnć1xønnnızrifln nn nnıć pınšn hnky | nún 30 'h

+ '1.,
21 1 PH výnhnvč 1ø=nrøh pnnnxır. pmřnzávknvni, jxnnrh v pørnsıè zhyıky po

pšnćnıınzhn Láxnhn. kınıć nm knzfnøınč xnižnn výkon nž n 10 'In
216 i pv; v hnıvnniıćm nzhø jinak čıøniıćın menu pnpflúnč hnżnnıćm nž n 1D 'ah
217 ' vz xvnhn vn xhıønn øú 30 fln so pmnznı už n 10 'ln
218 1711 prani vz Svflhn ve Sunnn nnı 51m, 70 pmnznı nž v 15 (In
219 P11 pıáøi vn svnınx vn flıxınnn na 71 nnxflnı v 'še mzøhnniznvnnš nž n ZS l14.
ZZO P11 výchnvč In pørnflú px-nınzávknıni. mi høınšın výskyın kıøvnn ıøxv vžinš,

šrnnh mn11n1.nn1‹fl.n pm“ ánxnhnjxııš výšky všønjnk 1 vn 1 v xnnxšęnýøh nnvyznv
pmnxıú nž n 5 'ah

2:11 mnm .nmzfl vy 'Ch › 3 Sınn. C flž n S 'ah
231 Pninzn .nvzzn'n vyšš nnnž v ıS xınp. c nž n 10 11h
301 všechny pčsıøhnı' pvánz v nhflnın' nıınnhnnvzjı'øiøh dęšrü nzhn xnčžznš. kdy čvxıć

přøháıˇxky piflnšnn' pıáflì n pønflnnnč xnıžnjx výknn nž ø IO 98
302 všøxzhny pčxızhnı“ pninø v nhúnhmnuhøıfvflflørøh ánšťú „t Snezenı: Kdy čnxıć

prnháflky prnnšnjr práci n »øúsınınš xniınj1vý1<ønflnıxvnıćhn nnph'znivêhn
pnčnsi nž ø 15 %

310 Pnúnnznhøıknmúsosınp C flžnıo'ıø
321 Pri nmni m Snflvısıá xnšhnvć pnknývky n výšøn ún 2D nn flž ø 5 %
322 121. pmøi zn snnvixıć Snčhnvć pnhývky n výšøn ná 21 dn 411 nvn nž n 1D 91,
380 Pokud ide n msxh v pømxıv vznikıên. phˇnnzflnnn nhnnvnv až 0 1D 'ah
381 vyıčžnný nnnıøriáı je znınıxnván dn pnnxın nž ø Zn %



Ruční vyvěıvování jehličnatýclı a listnatých stromů E16
16 Ruční vyvčtvovàní jehličnatých a listnatých Stľoınú

rnpix pıáøflz vn Sánıžnnýøh výkønnvývh nonnmnh jn nbnžnn cn; nn pžrpnxvn n úkıinx pnn-øvninh
pnınüuk a px-nnøvišw pn Sknnčznr práce. núsnnnênı' dnnhny'nıx závfld. vnškflć hvnnšzní puky.
prixınvnni žzhřikn, vysınnpøní nnhnnı øifláni jèúnøııivýnh včxvr, xnflınnpznı nn zem` vyhledání,
Ifiznııfld a přenášnıí námflf k dnıšımn Smının. fınf vyvčıvnvúní xz pınváúf .není pxıknn Sfiflını'
vyvčxvøvúnf u zemı: piıkmı nn 2 ın ıyči, neho zn žøbřikn n vnčnı' piıkflu. znhrrk must ınn hnnni kønnø
„vázán pyııønn1 gınnnn, aby :z sımın nçpnškøúìı. Nn Sunmy Se ııexınr vysınpøvnı x xınnnčknvnn n
nzpnnživnı nnzøk) Je znkúzánn pnnžrvnı nku, háın'n, flnkáčú npnđ Nnjvčťšı' ıınnšľkn včıvı'. kmć
mnhnn hýı nřnzány jø n ıisınnıýçh dřzvin do s cm n u jzhhćnflıýøh dřevin do 4 ønn vyhnznć Sınnny
vyznflčnjz ızsnrk. Řez nmšı hýı vnúen mvnøınšnıč x kmęnznn snxnnnA Řnz vnnxr hýı hızúký.

Rnčnr ˇyvšıvnvúnı. nmnnın; ıo sınnnnú
mi" "*"my Druh vyvêıvnvánı ,nnnnvnf výšın Nh

[60' nrzkć zın 1.5 nı 0.33
'602 xıfnzınn' 0x1 2.514400 vn Lis
'603 vyxnkn' nnn 4.00 nn 1.98

+ %
Zıá Pri pmni v hnıvnniıćnı nzhn Jnnnk čıęniıćnı ıflć n přfpnflnč hnž až o w ,k
2ı7 Při vniøi ve xvnhn vø xkınnn nd 30x10 Su pxnnnnı už o [O %
Zıs Hi pıóøi v= Svnhn vn Sınıønn ná Sı xıø 70 nnvxnnı už o ,5 „b
219 Pri Innsøi vn xvnhn n Skıønu øfl 71 '1., výšfl nnfløhnnžznˇnnê už u 15 „b
131 Prim za ınıaıı'ı vyššÍCh v 3 Slııp. C až O 5 %

232 m-ánz zn nnzn vyšších než - ıs Sınp. c už o 10 %
301 všnøhny pčxınhnr pm'øø v øhávhi flıønhøırvnjťøıøh flnšťú nnhø xnčžønf, kdy čnxıć

vrnhánky phnıšnjr prani n pøzısnnnč xnxžnjfl vyknn až o u, „o
302 všøøhny pčxınhnť pn'xnz v nhánhí flınnhnızv nťnh dešťú nflhn xnčženx'. Kay čzflć

niøháúky phnnšnfl práva n pnúflnınš znšžnjf výknn, zn ıvvnıćhn nflpflznnváhø
øčnflf až v 1 5 'In

310 Mn zn hnvkn nad 30 xnvp. c flı u w ,u
321 Pñ nnázz n snnv ê snêhnvć nnkvývky v výšce ‹ıø 20 nm už O 5 ,5,
322 Pri „váza za Snnvixıć xnčhnvć pøkvývky ø výšnz nzı Zı dn 40 :in už o u, %
323 Při pnıøš vn znnvixıć xnčhøvć pnkvývky ø výšfl, 0x141 nm výš: už 015 %



Vyvětvuvánı'a [varování [Opolı'ı E17
17 Vyvětvování a tvarování topolı'ı

Pnpis ııráønz Prfløıınd k prvnnnn xımınn se žchřrkêın. přisınvzni žzhf-flflı. vyvêıvnnn' n znčišıčnr 12m.znzrcnr rez", nıøžęnı' včıv: nn ınnnnndn, prflhnn k únıšfınu sımmn. Bčžná údržba núřndx' n úkım
pnıønvıšıč.

vyvšıvnvánn' n ıvnn-nvánI. minimu Sıføxn
Mel Pıúxnčrnásrın včxvívnn

ask“ hxıønúnnnny V 00 1 ønı 1-3 un 3~5 nnx 5-7 nm 779 nn 917 øın
'70' 1 0.11 0.18 0.33 0.49 0.07 0.87
1707' 2 0.00 0.27 0.47 0.71 0.98 1.31
1703 1 0.00 0.40 0.71 1.07 1.50 2.00

11h vyvšıvøˇám [cz presmnn na 1 xn základní nønnnčz: pm jnúnn pfnsınn násnhf pøčıøm přexınnfl
cøıknnx z vn ka ý ánıšı' přesızn z nnıknvćhø pflčınx ze ndęčfm 0.066 Nh.

+ 'łø
301 všøøhny Ixêxxnhnfpváøz v nhđnhx' aınnhnn-vnfløn'øh dflšıˇfx nzhn xnčhnr. kdy ćflsıći' nˇúxáflky prønnšnfl práci zn pøvıxızxnê =n1znjnv1<nn nż n 10 'In
302 všnzhny pčsınhnípvúcz v nhflınhhıınnhnnvnj ínıv nøšm nflhø x

nfnháflky pinnnšnjı' pn'vzi n pnáxıflnne Snižnji výknn. n nvnıćhn nep 'znivćhn
pøúxsr flž n ıs 'h



Výroba ozdobného klestu
1 Výroba Ozdobného kleslu

Pnpi: práce:Kˇnıin. áın ČSN. Shênvn sn xıniføıøh snømfl jn myšızn výxnxp úø kønxny pmnøni zęhřflxú nnøfl.
shčx kıøxın zz sınnvú, nn. øflnnq

H1

čn'zın , . Ohflžnnzıni xkvpinx/jnkøxıDnvnın snnnnnnnny 1/1 ııır 2/1 ZIIIwı Sn-nk xıniifl' 8.13 5.85 8.94 8.48102 mk vnnzžnný 5.65 4 97 0.00 O oo103 innıız xınjx'ni 11.50 ın ZZ 12.78 11.50ı04 jnflın pnnžnná 8.14 437 0.0[ı 0.00
Obtížımstm' Skupinu.“
1. Snnxıřfláêný vyskyı Snnnn'ı. mvinn [příznivá Pnflınrnkyı.7. Pnn-.ísıný výskyı sınınn'ı, svah ınnpñznivć podminky.

+ %ı Pix „mi v hnıvnniıćm nzbn jinnk čıflnixćm ıflćnn. pflpzúnè v hnžinzıćın nž ø 10 'izZ Pix' [zváni vn svnhn vz flkınnn na 30 zıø 50 pınn. nž n 10 'h3 Ph práci ve Svnınx vn Skıønv nd 51 do 70 pmn. nž n ıS 'ah4 Pri praní ve xvnhn vn xızınnn ná 71 pnx. výšz až n Zn q,SPñ vxúfl'nvnnvzú vyšších než v 3 snnp c až 05 'abóľflpn'flızmnzüv ššınhnęž- [s xınp c zžøıo'ız-ı všnøhny pêxıøhflı ptám v nhanhn' áıønhnırvnfl 'nh dzšı'fl nnhø xnčzˇflni. kdy čnxıêhháflky phmšnjx'pnıøi n pnflsıflınč Snižnjf v 'a flž ø m 'ha všnøınıy pmzhnı pvánn v nhúnhi ırvflın nzpfiznivćhø „niz-.5: nž 0 15 95nžnn zn sønvisıć snèhnvê Why' vky ø výšøfl do 10 øn-x až n 5 'InIOPH nn' ćsnčhnvćnnhývkynvýšnø 0421 dn 4D nn nžn 10%Při [ná nm xnčhnvć pøıqývky n výšnn 0x141 nm výšn nž n xs 'ahv pøxnflıê zhynky pø přędøhøzínn záxnhn, kınxć pxøknznvzıne snnžnjí v'køn nż n ın w,



Výroba vánøčnn'nh Snømkú H2
2 Výroba váııııčních stromků

Popis práce.
AI výfnzA vynınflání sıvnnnkü nnmfln. výčøz nnčnê nnhn pnxnøn' 1MP, sıáhnnıı nn znvn.
Bıvýhč vyh1=dáváni n vyhx' nn' vhodných Smınkú v pmnsıê nn pvøvøáenć pxnrzzávnn.
cı SnášzniV snášnní Snønnkú k 0M dn vzđáınnnxıi 50. 100` 150. 200, pflpndnč đnıšx'ch 100 m.nk1ááán1
snøvnın'ı nn OM nn hrnnnáy.
D/ T1100 ıčnš. zknøøvxnfl xnnxnın'n, ' .xxflø džnvšn. výšknvýnh xnıpnˇn'ı. jzkøsıì.
E/ vázán; › vázán. xınnnkú dn xvnzın'n nminh nznzčnnť.
Fı Nnkıáúánn'- nıčnı' nnkıádnsni jnflnømvýøh Sınnnkú nebo xvnzın'n nn návnznn' pmflrflızk.
výkonové nnnny jxnn knızıflivnx n 11511 se pm knžúćhø č1nnz pnflønvnn' skupiny

V 'rohu vánočních stromků. mj:dn.:'|0 kusů
čn'xın . , výškn sıvnnnkú v nxęınnøh

Pnnıs pınvnnmny dn 1.0 1.01v1 50 151-200 2.01250 nzfl 2.50
201 výxìz 0.39 0.46 0 56 0.72 0298
202 výhčf snnnnkú 0.17 0 21 0.25 0.33 0.44
203 xnášzní nn 50 ın 0.11 0,13 0 20 0.25 0.29
204 xnášznı' nn 100 nı 11.10 0.24 0.31 0.311 0.43
205 snášflní nn 150 ın 0.26 0.33 0.42 0.50 0.57
206 snášzn! nn 200 nn 0.34 0.43 0.54 0.63 0.72
207 únıš h 100 zn 0 15 0.20 0.23 0.25 0.25
200 xfiflšm 0.05 0.07 0.00 0.11 0.17
209 vázán.I 110 svazků 0.12 0 20 0 27 0.37 0.51
210 nflkıádánn' 0.08 0.10 0 11 0.13 0.17

. a,
1 výfzz ˇyznzöønýøın zımnıkn'n nzhn mzhn xınnnkú nn PLnnıážv'nh ıninn 10 %
2 výizz xınnnkü nnnnnøuMP minn 10 0,

+ 'In
1 01' „1m v hnıvnnixćnı nnhn jnnflk čıcniıćnn nnvšnn. ph'padnč v hnž1nn1ć1n až ø 10 7ø

pmn vn xvnhn vn Skıønn od 30 dn 50 pnx. nž n 10 2:
3 1711 pxáfli vn svnnn ve sıxıønn na 51 dn 70 pnx nž 0 15 '41x

Pri pm vn flvzhn vn skıflnn 011 71 pm. v 'šz až 0 20 91;
51m .zváni zn nnxzx'x v ššn'øh než v a 5111.; c až ø 5 '41x

PH pıáfl zn .nnziı vyš nh nzž v 15 xıup. c nž ø 10 'as
7 všnnhny ,zčxıøhnx' m2 v nhđnhi zıınnhønvzjínı'øh dešťü nżbfl xnčžflnx'. kúy čnfle

žeháiıky piznnšn právi z pødxınxnš Snižnji výkon
8 vmhn pšsızhní pın'nn v øhdøın' mnie nøpñznivćhø pøčnxı'
91211 pá n xønvisıć xnčhnvć pnkxývky n výše: .in 20 nn'

1 P11 pn' zn sønvi e xnčhøvč vnhývky n výšnø od 21 zıø 40 øın
ı 1 ra pxáøn n wnvixıć xnčhnvê pokrývky n výšøn 011 41 nn výšø
12 hnn-ıi v pnxøsıč vhyıızy pn pfnfløhnzinn zásnhn. kıflê pnnknznınınê 51 i výknn flž n 10 121
13 1>řv výmızč vánnčnxnh sınnnkú. vêzvø pnhyú mnxrýzn znam, nánnznn nn1xı

siınê pmnınčznć nž ø s vn
14 121-1 vy'ınhč vnnnčnx'nh Snnnú hnıøvhx 1=Sn1 nž ø S 'uz
15 Ph výmhč vćnnčnmh sxmınkü - hnxnviøz ćflnć nž n 15 'Jh



PODNIKDVÉ NORHY A HORKA'I'IV

SPOTŘEBY PRACE

Sborník norem času pro práce

v lesních školkách



1.

2.

5.
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úv on

Výkunové normy vyjadřují společensky nutnau spotřebu pracovního času a jsou platné pro

akmınmiclcy nejvýhođnšjši technologické a pracovni postupymdpovíđajicí předepıamìm tach-

nDl Dglckým normám a závazıým technologíclq'ım,kvfllitativnim a bezpečnostním přsđpìsůmďro

výkon práce požadují pracovnflcy s pofiřebnou kvalifikací a zručnosti.

U jednotlivých výkonových norem je vždy uvedøn hesloıritý popis práca,ktaı-ý uvádímrø

jałq' technologický postup a pro jaké pracovní podminky plati.

Neni-li v popisu práce uvedena norma obalułw,platí spotřeba času pro měrnou jednotku,
vynásobenøu pro jakýkoliv počet pracovníků.

Při uvádění těchtø norem Je povinností veđmıcich organizacípvêřìt jejich vhođnosl:

a zajistit jejich správnou aplikaci na místní podminky pracovišł.

Časové hodnoty výkonových narem pro ruční Wpření a pleti zšhum'ı i pro mechaniıovıné

kypření zákonů v lesních š<ı71kách jsou převzaty ı výkunových norem EWH-1974.
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Seznam výkcnøvých norem a prací v Iaıní

školkařské činnosti:

Výkonové nm'm a ncrmativy času pra sijifikolkováni semenáčkű a sazenícďuční
vyzvsdávániflřiděni a počítání sazenic,zak1ádáni,paletizøvšni a kelímkuvání
sazenic.

922-1 ELH;
Výkonove normy a nc/rmatìvy času pro kypřani zéhonů.

o D D I Luggı
Výkonové normy a normativy času pro ruční pleti ıáhmů.

o D D I L Iv_ı
Výkonové normy a normativy času pro ochranu rostlin chemickými prostředky.

O D D Í L V.

Výkonové normy a normatìvy času pro ostatní práce v lesnich škøllách.

Stranax

37

45

49

55



Výkonové normy B nurmatívy času pro
síjì,školkováni ssmsnáčků a sazenic,ruční vyzvedávání,třiděni a počítání sazenic,
nkládáni,paletizování a kelíaıı'šování sazenic

Strana

A. Skladba a obsah výkonových norem a nozˇmativů času 'T

B. Kriteria činitelů trvání 15

C. Odchylky od normálních pracovních podmínekmající vliv na změnu spotřeby času 20

D. Tabulky výkonových norem:
Tab. 1. Mechmizovaná groužková sije secíın strojksm VANČURA s nosičem nářadí m

RS-OQ pro dřev. bar a má
Tab. 2. Mechanízovaná prøužková aija sacim strojkam VANCURA a nosičem nářadí

RS-OB pro dřevin“ dub V*

Tab. 3. Mechanìzavana' plncsíje secím strojkem VANCURA s nosičem nářadí RS-C9
pro dřev/inu nvm-k



Tab. 4.

Tab. 5-
Tab. 6.

Tab. 7-
Tab. 8.
Tab. 9-
Tab-10.

Tal.

Tab .12 n
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Machanizcvaná proužková Báje u plnosije strojem SEUN/l - Zetor 5718
pra đřaau smrk a bor
Mechanizcvená zásypka neseıým Iasypévııčem výsevu ZV/I - Zetor 5718
Machaˇnizovuá zásypka plnoaije s uvélaním železqìm vrálečkam -
nosič nářadí IRS-09
Machanizované uváleni aijs žalaıuým válečkem - nosič nářadí RS-OQ
Školkováni sazenic dvouřáđkcvým škalkovacim samcchodıfiın strojem "BARI"
Školkování školkovacím strojem "MAHRARDT A 821“ - nosič nářadí RS-09
Skøıxøváni øemenáčıøi Jølıııčnflťýøh 1 ıızızxmýøh dřevin šknıkøvąnin
rámem
Mechanizované vyøráváni s; zeníc Jednořádkovým skliıečsm ıaıenie -
traktor Z 4011 a J.
Machanìzované pođcıı'úva'ní sazenic neseıúm calozéhvnavým podarávacim
rámem - nosič nářadí lis-09
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Ruční vyzveđávání pødóram'rch sazenícflřiděnímočítáni a zakládání
sazenic
Ruční vyzveđáváni a nakládání sazenic
Ruční vyzveđávání pođoramřch sazenic (semenáčků) plnosíja s!!! a ulcžaním
do košů,přepravek
Ruční vyzvedáváni podorarých samenáčků plnosije s!!! a uložením do košů,
přepravek,s třídění!!! n :ukládáním
Třídění a počítání jehličnntých i listnatých sezonic v počitárnáeh
Zakládání vytřı'dšnúch a. spočítaıých sazenic
Ukládání. sazenic do palet
Kelíıııkováni sazenic- na plničca "MAYER"
malování semenáčkñ ađmanovýııı způsoben!
malování semenáčkñ Albrechtickým způsobem
Zaıimovéni a odzimování semenáčků n sazenic

Strava!!



A. Skla
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db; a obsah výkonových noto-
2..I_I.2_1:_“_2_!-ł_!_ê-_š_e H “

Výkøımvé normy jsou vypracovány pro:
1-4 = mechanixovaná Báje a plnosíje ım,ııd,bur,db - strojkeı VANČURA a nosičem Mladí

RS-(B, strojem SEUN/I s trakturem Z 5718
11-41 - tyto pracovni úkonyx

příprava pracøvìště ı ıtı'oja
suché namuření semene
[zasypáni semena do sacího ıtrojku
přezkoušení a seřízení strau
odstranění. drobmž'ch poruch
Bati
vyčístění seciho strojku a úklid pracøviště

5-7 = mechanizavană. zásypkı siäe a. plnoaíje ı uvúlani žalaıúm válačkaıı

51-71 - tyto pracovní úkony:
- příprava pracoviště a strojů
- :uložení píácu do zásobníku ručně nabo nakladač“

zásypka a uvšlaní
přezkuušeni a nařízení
ošetření. :ăi-adí a úklid pracøviětě
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8 - školknváni sazenic dvouřáñkovým školkcvacim atrojsm "HARI"

81 - tyto pracovní úkony:
přípravu pracoviště a Strnje
vlastni školkovéni
posun na další řádky sálwnu
přemístění na další níhoA (přemístění ıtrujo)
ođstr»mění drobných pøruch
očištění stroje a uložení na valník

- úklid pracoviště

9 - ěkølkov'ání Sazenic školkuvacím strojem "MAN'HARDT" A 821 - nosič nářadí RS-OS
91 - tyto pracovní úkOny:

-příprava pracoviště a školkmoiho stroju
vlastní ělšolkováni
úpravu mškolkovauých aemenáčků a kontrola kvality práce
přejiždění na další záıcın
odstranění drobných pør›~oh a ošetření stroje
úklid pracwiětě

10 ~ šmlkováni aamemíčků jahličnatých a listnatýoh dřevin školkav-ıaím rámem
101 - tyto pracovní úkony:

příprava pracoviště n nářadí
úprava záhonů před a po Školkuvání
kuntrnla kvality práce
donáška semınáčků a úprnva kořenů
šknlkwšni
úkliđ nářadí ı prıcO--iště



11 - mechanìzované vyvrávání mzeníc jednořádkuvým sklízečem sazenic - traktor Z 4011 s J.

12 - mechanìıovaué pođorávání sazenic naseąým celozáhonovým podurávacím rámem - nosič
nářadí RS-OQ
111-121 - tyto pracovní. úkmv:

- příprava pracoviště a nářadí
- vyoráváuí a podorévání
- přezkoušení s kontrola proveđøné práce
- odstranění drobných poruch
- Ošetření nářadí a úklid pracoviště



15 - ruční
131 -

14 - ruční
141 -
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vyzvačı'ıváni puđoraıg'ıch sazenic,třídění,počítání a zakládání
tyto pmovni úkony:
- příprava pracoviště a nářadí
- ruční vyzvsdáváni vym'aných sazenic
- třiöění sazenic

úprava kořinků
počítání,røv-náni a vázání sazenic do svazků
ođnášani sazenic na. misto založení
vyhluubeni rýby da hloubky 20 cm
založení sazenic
úklid pracoviště a nářadíı

ı
I
I
I
n

vyzveđávâni a zakládání sazenic
tyto pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
'ruční vyzvadávání sazenic
úprava kuřínků
tříđění sazenic
počitáni,rvvně.uí a vázání sazenic do svazků
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odnášaní aazenic na misto založení
vyhlmıhsní. rýhy do hluubky 20 cm
založení sazenic do rýhy nebo do sněžné jáııv
úkliđ pracoviště a nářadíI

ı
ı
ı

15-16 - ruční vyzvedávání podoram'rch semenáčků plnosije am ı uložením do košů nabo
přepravek

151-161 - tyto pracovní. úkony:
- příprava Ix'acovìště a nářadí.

ruční vyzvedávání pođuraııých aamenáčků
příprava košů nebo přepravek
ukládání semenáčkñ do košů nebo přepravci:
úklid pracoviště a nářadí.

17 -ı třídění. a počítání jehličnatých a listnatých sazenic v počítıh'náah
171 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracoviště a nářadí
- đanáška sazenil: v koších
- třídění do jakostních tříd n počítání

vázání. do avazků po 50 kusech
uložení do košů a odnasani- na místo uskladnění
úklid pracoviště a nářadí
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15 - zakládání v'ytříděrúch a spočítamíˇch sazenic
181 - 'bytu pracovni úkony:

příprava pracoviště a nářadí
příprava spočítnných a vytřiđěąűch sazenic
naloženi na vazı'k a odvazaní do průměrné vzdálenosti 50 m
vyhloubaní rýlw do hloublq' 20 cm
zaløžaní sazenic đls tříd
úklid pracoviště a nářadí

19 - ukládání sazenic do palet
191 - tyto pracovni úkuny:

- Éíprava pracoviště a nářadí
- příprava paletmřipovnění folie na jejich đno

posypáui rašslínou
uložení sazınic đø palet ve dvou řadách kvřeny k sobě
ošetření chemickým přípravkem proti plísním
zasypáni rašelina“ a nasazení přępážky
uložení essenic v dalších dvou patrech
úklid pracoviště a nářadí
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20 - kelímkov'ánì na plničce "MAYER"
201 - tyto pm'acwní úkonyx

- příprava strojeďraccviš'bě a nářadí
- donáška kelímků s beđnìček
- navlhčení substrátu
~ naváženı' substrátu do zásobníku (kolečkem,døpravníkem a pod.)
- spuštění struje
- kelímkevání
- ukládání nakelimkøvamí'ch sazenic do beñničak
- odnášenı' a uložení na místě expedice
- úklid pracovištěmářnđi a ošetření stroje

21 - ebaløvání semenáčlců Valdmanmrým způsobem
211 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracovištěmářađí a pomůcek
- příprava a navlhčeni rašelinového substrátu
- zla'acwání svazku drátu po 20 cm
- vybverování drátěıı'Ieh spmı na kovađlině
- příprava FE folie na 20 cm dlouhé sekce

donáška semenáčků a palet
obalováni aemenáčkű
ođříznuti s přeložení folie
zajištění đrétšnuu spunou
ukládání do palet
vázání po 20 kusech do balíku
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- ođnáăeııì nebo odvážení palet na vozíku na připravenou plochu
- úklid pracovištěpářsdi a pomůcek

22 - obflløváni semenáčků Albrechtickým způsobem
221 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracvvištěmářnđi a pmııůcek
- příprava a navlhčsni rašelinøvého substrátu
- příprava balikovaci šablony
- donáška semsnáčků
- obalcıvání saınanáčků
- aášeni na určené místo
- úklid pracovištšflıářađi a pomůcek

25 - zazimování a Odzìmøváni semenáčků a sazenic
231 - tyto pracovní úkony:

- příprava listovky nebo rašeliny a pod.
dcnáška materiálu na záhonu do vzdálenosti 50 m
prokláđání semenáčků a sazenic mtaı'iálem na súhonech
vybírání listovky nebo rašeliny ze zšhımů
odneseni materiálu mimo školku
úprava zákonů
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B - Kriteria činítalJzntı-LIÁEĹ:

1-4 = Mechanizovaxá sija a plnnsíje sm,mđ,bur a db strojkem VANČURA i strojem SEW/7
Způsob síjex strojkem VANČURA,noSič rářađi RS-09

a) za pmıžìtí 1 traktøru na 56ti
1 traktoru u zásypky

b) za použití 1 traktnru u setí i záaypky
c) ruční nakládání
d) nakládání nakladačam

Pøjezđová. rychlost: ređuk. 4

5-7 = Nachanizovaxıá zásypka sije a pluosije s uválsniııı železm'rm válečksm
Způsob válení: nosičem nářadí RS-OQ

vélení: železm'rm válečksm
Pojezđøvá rychlost: silniční 1

5 - Školküváni sazenic đvmřádkovým školkovacim strojem "HARI"
Způsob ěkolkováni: dřéflkovým školkovaoim samochođným strojem "HARI"
Spon semnáčků: 6-7cm(ø15kın81bı)
Délka záhonů: a) 60 bm

b) 50 bm
c)100 bm
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9 - Školkmníní Sazeııìc školkovacim strojksm "MANMRDT A 821"
Způsob školkcvání: škclkovacím strnjeııı "NANHARDT A 821",bažeııým nosičem :úřadi IIS-09

Spon aemsxáčků: 7,5 cm
Vzdálenost řádků: 20,8 cm
Délka záhønů: od 50 m do 350 m `

10 - Školkovšııí ssmenáčků jehličnatých 8 listnatých dřevin škfllkcvaoim rámem

Způsob školkováni: školkavacím rámem
Stáří sazenic: a) jeđnøleté

- b) dvuuletê `

Původ sazenic: a) ze záh/:mů `
A b) z náletů

Půda: a) suchá
b) mokré.
c) kamenitá.

11-12 - Mechanìzøvané vyorávání a podcrávání sazenic
Způsob: a) Worávénı' jeňnozˇ'ádkovým sklizečem Saıanic

b) podoràvání sazenic nesemhu celozáhonavým podorávacím rámem

Použitý traktor: a) Z 4011 8 J.
b) RS-m

Druh sazenic: a) Jehličnaté
b) listnaté
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15 - Ruční vyzveűáváni pođuraxúch aazanìcflříđěnimočitání. u zakládání
Způsob vyzvsđávání.: ručně
Stáří sazenic: a) jednoleté

b) dvouleté
c) dvouleté a starší

Rozlišení sazenic: dle druhu đřevw
Výška sazenic: a) do 15 cm

b) do 50 cm
c) do 60 cm
d) and 50 cm

moubka rýhu/ pro zakládání: do 20 cn

14 - Ruční vyzveıävéní a zakládání sazenic
Způsob: ručně
Druh Sezimicx a) mělkokcřenné

b) hlubokokořenné
Sazenìcex Ušknlkavané

b)naškolkovımě
Výška sazenic: a) do 15 cm

'bg 15 - 50 cm
c 50 - 60 cn
ň) nad 60 cm

Hloubka r'ýhy pro zakládání: do 20 an
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15-16 - Ruční vyzvsdáváni pođoı'ang'rch samenáčků plnasíjı 5m a uložením dc koiılflıřıpıvfiı

s třiđăııim a ukládáním
Způsob vyzveđávăııi: ručně
Dřevina: smrk
Třídění: do 5 jakostních tříd
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

17 - fi-ídăní a počítání jehličnatých i listnatých nzanic v počítérnáah
Druh sazenic: u) jehličnaté

h) listnaté
Třídění sazenic: a) jakostní třída I

u) jakostní :řiđn II
c) jakostní třída III

Vázání sazenicx pa 50 kusech
Rozlišení sazenic: dle druhu dreviny a varianty

IB - Zakládání vytříđămřch a apočítem'rch sazenic
Druh sazenic: a) .jehličnaté

b) listnaté
Rozlišení sazenic: dle druhu dřeviny a varianty
Vzdálenost odvozu: do 100 m
Hloubka rýhy pro zakládání: do 20 cm

19 - Ukládání vytřiděrúch a spočítaąých sazenic
Druh sazenícflkládaıých do palet: honem, - až do varianty 5/0
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22-

23-
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Kelímknvání sazenic na plnìčce "MAYER"
Způsob kelimkovıâzıì: na plnìčce "MAYER"
Druh sazenic: a) sm dvouletý

b) sm čtyřletý
Obvodová rychlost kotvuče: a) rychlost 1

b) rychlost 2

Obalováni semsmíčkců Valdmanwým způsobem
Způsob obalcváni: Valdmam'ıv způsob
Vzdálenost donášky substrátu: 5 ın
Balení samanáčků: po 20 ks do baliku
Vzdálenost odıa'šenj. balíků: do 30 m

Obaløvani semenáčłců Albrechtìckým způsobem
Způsob obaluv-ání: Albrechtícký způsob
Vzdálenost dovážení substrátu: 50 m
Balení semenáčkı'ı: cca po 40 ke
Vzdálenost odnášaní balíků: do 10 m
Zazimwáni a odzìnıøváni semsráčků s sazenic
Vzdálenost danášky materiálu: do 50 m
Ođnášení materiálu: mimo školku
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C- Odchylky od nurmálních pracovních podmínek,

majícı vliv na změnu spotřeby času

Tab. 10 - Školkuvání semenáčků jehličnatých a. listnatých saıarıı: škülkavacím rámem

Zvyšující procentní úpravy záklainích nvram času jsem uved=ny pod
tabulkou

Tab. 14 - Ruční vyıvedávání a zakládání sazenic

Snižujici procentní úpravy základních norem času jsou uveímy pod tabulkcu.



-21-

_ł-\ž_Z-_!.ĹE_2_E-S.!.ĹS_*3_-5.2.2322

FIS-09 š dřevina bm',md
1. Machanizované. pruužková sije secím strojkem VANCLI'RA s nosičem nářadí

Bgnišıaésšı

semenemaloženi písku do zésvbniku (na-
kladačem,ručně),nasypánì .semene do seci-
ho stroje,přezkoušení a seřízení strojku

Příprava pracoviště a strcje,suché mmˇ'eni

i zásobnikušvlastnı' práceflyčistění stro-
je i zásobníku,úklid pracoviště i pomůcek
na konci směnyflox'ma Obsluhy = 5 prac.
Pojezflová rychlost RS-OQ = red.4. Jízda
traktoru na pracoviště není započtena
ve výkonové nørmă.

číslu měr. čas
Způsob nurıwjedn.t

1 traktor u sstí
1 traktor u zásypky 5555 ba 51,00
nakláđfláaypky ručně
1 traktør :zäčasżě
seen ro ízsyp-55 ha 7500
kuđnaklgđıásyplq 55 7
ruênš
1 traktor suučasně
ssjs a mváđí. zásyp- 5557 hl! 59,00
kuflıak dění zmaklađ
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2 Mechanizovaná proužkuvé sije secim strojkeın VANČURA
' S nosičem nářadí RS-OQ ; dřevina dub

EOEíä Brác Příprava pracoviště a strojemasypéní semene do číslo tech. čas
sěcšhö štrogemřezkoušeni a Seřízení Secího strojefllastni prá normy jęđn, v N11
cewyčíštěni strojs,úk1:'ı.d waco'ıiště a pracovnich pomůcek na
konci směny.Norma obsluhy = 3 pracømicí.
Jízda traktoru na pracoviště e. zpět není započtena ve výkùnüvé 5558 ar 0,44
normě.

llechšnizovaná plnosıja Secıın flrøjkem VANCURA
5' s nosičem nářadí RS-DQ ; dřevina smrk

IL i Příprava pracoviště a strcjsmasypání mořanáho číslo „u“ č“
s stroje,přezkoušeni a seřízení stroje :vlastní práce, na,“ dfldm v "h
vyčištění stroje.Úk11đ pracoviště s pomůcek na konci směny,
Odstranění drobných poruch.Noı-ıı\a obsluhy = 5 prancvnízì.
Jëzda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonn- 5559 m. 0,52
ve norma.
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4. Mechanizovaná proužková sije a plnosíje secím strojem SEU'N/T

- zetor 5718; dřevina sm a bar

Pupìs práce: Připravamasypání Semena do strojemřezkoušem'. „

ľššřłšgňľštrojafllastni práceìodstraněni drobrúch puruch, ššíb Šaäg' ìaäh

vyčištění strojuúklìđ pracwiště a pomůcek na. konci směny. nv a '

Norma obsluhy = 2 praccvnicì. Jízda trakturu na pracuvìště

a zpět není ve výkonové nurmě ıapočtenu. 5560 51' 0111

5. Mechanizcvaná zásypka nasam'ım zasypávačem výsevu ZV/7 - 251701' 5718

Popii ráge: Příprava pmcd. stroje,nap1něni zásobníku ze-

Hı-ıìu,prezE-øušeni a Seřízení strojeyvlastuí préca,ođs'kraně-

ni drobných poruchflyčìštěni strojenìklíđ praha pomůcek na

číslo ˇtech. čas
nornv jedu. t

konci. směny. Norma obsluhy = 2 pracovníci.
Jízda traktoru na pracovistě a zpět není ve vykzmové normě 5561 s? OJZ

započtena.
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Mechanìzovaná. zásypka plnosije s uválênim železnýux válečkem - RS-09

poruchçošetření nářadí a pomůcek,úk1±d na konci směny.

Norma obsluhy = 1 prac ovník.
Pojezduvá rychlost = silniční 1. są“

6.
Eniıgrégâı Příprava traktoru a nářadì,nap1năni Zásobník'u číslo čas

zem'ínøuľnmlađsč),jízđa k záhomıwlasrbni práos,jizđa zpět, ,wmv v Nh

kontrola prováděné précamdstranění drobných poruch,běžná

údržbašočíštěni a úklid pracoviště na konci směny.

Norma obsluhy = 1 panovník. 5552 O .58

Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena va výko- 7

nové normě.

7. Meohanizovımé uválení síje železmľ'm válečkem v nosič nářadí

20215 _LQì Příprava pracoviště a nářadi,spuštrˇxni válečku'. čísla čas

vlastn prace,kontrola prováděné prácefldsìranění běžqí'ch mrmy v Nh

2,50



s Školkaváni sazenic dvouıˇ'ádkovým školkovacím aamochođmìm strojem
. „ml“

Pepiıpráceì Příprava strojefllastní školko'ıání, číslo tech délka č“

č šìraìëní'drcbm'ıch poruch,poaun na další řádky, m ìađn' zákon“ v ml
přemístění stroje na další zéhonzrozebránípčištăni
a uložení six-0.18 na vaìnìček;úkliđ pracoviště a prac 5554 100° kfi 00 bm 0155
pomůcek na konci měny.
Norma cıbslumr = 2 pracovníci.
Spon sememíčků = 6-7 cm ( ø 15 ks na 1 hm ). 5565 1000 k so bm 0'76

Pøčet řádků na záhcnlı = 7. 5566 1000 k: 60 bm 0,83

9 Školkováni aazanic školkovacim strojem "MANEARIYI' A 821",tıžeıı$m
' nosičem nářam

Po is rána: Příprava strojefllastıi školkováni,ođ-
šť'ęššăäł'âřöhq'ıęh pm-uøh,øčıšeěni maje,køn±x-nın čin" tag' đżılšzn čıăh
kvality práce a úprava zaškolkovaných semenéčků,pře- m je ' z v
Jetí na ňalši záhanyfiklid na konci sněm.
Norma obsluhy: 1 traktoris'hafl pracma šk.atroji, 5567 1000 do 1,50
2 pracma připravěmélka záhunů = 50-550 mapou 7,5 k: 350 m
cm; vzdálenost řádků = 20,8 cm.
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10. Školkovéni semenáčkñ jehl .a Batmdıˇ'evìn školkmaím rámem

šeıìšızêssž čim
Příprava pmcoviště,úprevfl záhvmı před a po školko- normy
vání,pzˇˇíprava školkovsciho rámu,đ0náška semenáčků,
úprava kořenůflkliđ pmcov'ìště ı pracovnich pcmúcak 5566
na kancì směny.

stáří tech. čas
au. jedu. v Nh

jedno- 1000
letá hn 552
đvmx- 1000

5569 letá kfl 4'32

Zvyšujíci procentní úpravy ıúklađnách norem času:

H5“ Pøpıfl ztěžnjiøinh pøúnıinøk svyšení v 7-
přiráž. az ı›_:

11 školkování do suché zeminy 5

12 školkwáni do značně mokré zemíııv 5

15 práce při značně kamenné půdě 10

10
14 při práci a nekvalitnimì sazenicemí z nálet“
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Mechanìzovanê vyorávání sazenic jednořáđkovýı sklizečem sazenic -
n- traktox' Z 4011 a více

:is Příprava traktm'u a strojemajetí na Hdekflpuštšní stroje,
ávání,ctočeni,knntrola kvalityflđstanění drobných poruch,běžná

údržba strojeđeho očìštěni na kancì směny.
Jízda traktoru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonově normě.

číslo normy normy obsluhy mărná jednotka dřevina čas u Nh

5570 2 100 'bm řádku jahl. 0,06

5571 2 100 bm řádku listnatů. 0,10

12. Mechmođorávání neneıę'm calozáhon.pođm'ávacím rámem ~ RS-OB

'Popis prace: Příprava traktoru a rámumajetí na zšhuu,spuštění sfirojefllast-
H-çy-ŠFŠĚŠx-ıłfltnčeni a kontrola prá.cs,ođa'tı`mění drobných poruch,bšž.údržbı
straje a jsho cčíštěni na konci. směny.
Jízda traktøru na pracoviště a zpět není započtena ve výkonøvé normě.

číslo normy norma obsluhy mětná jsđnctka dřevina čas v Nh

5572 1 100 bm záhamx jehl. 0,07

5573 1 100 bm záhømı listnaté (LCE
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15. Ruční vyzveđávání podoraızřch sazenic,iřidění,počitáni n zakládžní

gggiıgázeì Příprava wscoviš'tă,ruční vyzvađáváni pođorarýęh sazenic,tříděni,
úprava ko_ nků,počítání,rovnáni a vázáni do svazkůpdnasení na místo založení,
vyhlønbenı rýhy da 151.20 cmflaložení a àahrnıuti založených svazků zemìnmı.

Úklid pracoviště a pracovnich pumůcek na konci směny.

ˇ . . , ě v'
:353; 'nìăá stáří sazenic s đřavìn 533316 vrřvă

. l. .

5574 1000 ke .iıđëslàäšı flmľkvbürvmđvflwšhfikfiv 1. úø 15 zn 1,00
vejınutovks a olše

5575 1000 ks 35516 do 30 cm 1,?0

5575 100° k“ É!2\čłsžé_2.§2êzšš-šžššełsžż 2- d“ 50 U“ U0
svrk,burovìce,modřín,døuglaaks,

5577' 1000 'kB vejmutovkaplše a všechny ostatni T215 50 Cm 2,90
5578 1000 ke sazenice vcøtne kerů. 5. do 15 em 1,30

5579 1000 ks an 50 nnı 2,00

5580 1000 ka do 60 cm 3,00

5581 IWO k! nad 50 Cm 5,50
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14. Ruční vyzvsdávání a zakládání sazenic

ł: is_préc§ă Příprava [raccvíštěflučni vyzveđáváni sazenic,úprava kořinků,počí-
tžäfiřłděnıflovnı'mí do avazkñflázánipdneseni k místu založeniflaloženi do rýhy
111d 20 cm,založen$,příhrnutí;úklid pracoviště a pmccvních pomůcek na konci
smeny.
číslo měrná v'řška. sazenic v cm

' - 0-
nom druh sazanıc jednotka do 15 1? 50 60 nad

1 2 3 4

Sezemice neškolkwané

5582 nšıxcnkøıˇ-emıê 1 000 K5 1,29 1,55 2,24 3,70

5583 hıuhøknkuřennê 1 000 kfl 1,81 2,67 5,87 8,08
Sazenìce školkøvané

5584 nšmøkønˇ-enná 1 000 ks 1,89_ 2,32 5,18 5,25

5585 hlubokùkđřemıé 1 000 ks 2,75 5,44 4,90 10,49

Snižujicì procentní úpravy základních norem času

č.úpnvy popis ztšžnjıøinh vıivů , ggmgš x,

51 Zakládání sazsníu do předem přípravných rýh nebo přikopů 10

52 Vyıvadáváni sazenicmođorarých vyoravačem 30
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g IRuční vyzveâáváni pođoraných semenáëkůìlwsiìê BI!!
1* ' a uložením do košů (přepravek)

20215 252083 Přípravafldloženi pracovních pomůcekfliastni vyzveđâv-áni s ukládá-

nŠmì-ö košů (přepravek).Naplnšné koše nebo přapravlq se Sazenícemi zůstávají
na ploše k další manipulaci.
Úkcliđ pı'acuvìště na kımci směny.

` číslo nwm' měrná. jeđno'aka čas v Nh

5586 1 n? 0,14

Ruční vyzvečavám'. podal-mých semanšm plnosija sm s üøzaním
16' do košů nebo přaprsvek s tříděnim a zakládání-In

P is Brige: Připrsvapdloženi pampømůcakfllasiní vyzvađávání s ukládáním do
Ensrnebø šřepravekxoše jsou již na plošeflyhírání samsxáčků z køšů(přspravakì,
třídění do '5 jakoshmkupinmřipađné uáčení v chemJoz'cokuflakládáni do rýh.

Úklid pracoviště na knncí směny.

číslo nurmy měrnú jađnvłøkı čas v Nh

5587 1 m2 0,55
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17. Třídění a počítání jsh1.a listnatých sazenic v počitárnách

P2252 EE; Příprava,d0náška sazenic v kcšichfllastní třídění s počítání-m,“-
řazenł saza c do 5 jakostních tříđflázání do svazků po 50 kusech,u10ženi do
košů podle jakosti vytřiděmých aazanía a odnesani na misto uskladněnL
Úklid pracoviště e pracuvniah pomůcek na konci směny.

Žiggä dřevina - varianty 3:33: ŠF-ăh
bmovicíìasnı - 1/1 - l/Ž - 2 a. - 3 a

5585 moči-in - 1/1 - 2/a 1000 ke 1,60
smrk ztepilý - 1/2

smrk ztepilý - 2/25589 modřin _ 1/2 1000 ks 1,70

11m upa - ı/2
5590 Šnh ' - 2/0 1000 ke 1,90

buk - 4/0
dub - 4/0

5591 jasan - 1/2 a výše 1000 ka 2,90
jasan školkovaxý

5592 třídění Šipků - lfiıliìflm'a 1000 ks 2,58
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18. Zakládání vytříděıťroh a apočítaných sazenic

22 iuréžšıvon , Davoz
Príprava,převzetí apocıtazých sazenic podle tříd a uložení na

do vzđálanosti 100 m,saloženi sazenic dle jakostních tříd včetně
vyhluubení rýhy do hlcu'bky 20 cm a přihrnuti založených sazenic zeminou.
Úklid pracoviště a pracovnich pomůcek na konci sněm“
číslo měrná čas
normy dřevina " Varianta jnćnnżkfl v Nh

borovice - 1 1 1/2 2/6 3 05595 mk _ 2/0' ' 7 1000 ke 0,17

5594 dub,lípa,jaaan,olše - 2/0 QIOOQ ks 0,21

19. Ukládání sazenic do palet

nouflıÍ cze
29215 Qzˇáçeı Ýˇı'ıpx'avsďrìpevnsnı aììđnové folie na dno pefetyďoaypáni rašeli-

nı sazenic do 2 řad kuřem' k ao'bë na nasypenmı rašelìnu,postřiì‹ chom-
přípravkemflaaypání rašelincumasazeni přepážky a celý posìup se opakuje.
Sazsnice Jsou uložsąy v paletě v5 5 patrfich.
Úklid pracoviště a prac.poım'xcek na konci směny-

ıxxěrna' čas
Žšânl; dřevina - varìınta jnđnøtkn v m1

5595 bm'cıvica a smrk až do - 5/0 1000 k: 0,56
4n-
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20. Kelímkuvéııi Sazanìc na pluičcø "MAYER"

Epis práce: Připrava,úonáška kelímků a beąýnekmavlhče
auSEĚgE-HB zásobníku plničky (kolečkem,tranıportárem)
práceflkláđání nakelimkovamých sazenic do
peàicefiklíđ pracoviště a pracøvnìch pomu

Nurma obsluhy = 5 pracomíćì.

'beđýnek a odnášení na mist

ni substrátu,mváž9nf
, spuštění strojofllaıtní

c další ex-
cek,očiš+.ěni stroje na kcnci směny.

číslo tech. druh obvođuvá rychlost cas
normy jeđn. sazenic kotouče v Nh

5596 1000 ka Smrk čtyřlstý 1 8,40

5597 1000 ks smrk đvuulstý 2 5,21
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21. Obalování flsmnáčkű Valđmanovým způsobem

_ , číslo těch. čas
Popısprace: normy jeđn. t

Příprava folie a drátěąých sponflbaluvání seme-
náčků,Ođložení Obaluvaxzç'ıch semanáčků a jejich 10 ks
vázáni do balíků po 20 kusech. 5598 Obalàá-ˇ 0,25

. sme c-
Donáška substrátu do vzdálenosti 5 m. ıŽů

Ođnášeni obalovaıých semsnáčků v balících po _
20 ks do vzdáleností 50 m a jejich uložení 5599 1 ks 0105

Odnášeni na kažıä'Ich dalších 50 m 5600 1 ks 0,0!

Při odnášení se technickou jednotkou l ks rozumi 1 balík obalwaızìoh
a svázaných semenáčkñ nebo sazenic v počtu zpravidla 20 ku.
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22. malování asmsııáčk-ü Albrechticlçâm způsoben

číslo tech. čaı
Popispx'éoe: normy Jedu.t

Qıalmáni semeıáčkůJejìch vázáni a ukládiní
do vzdálenosti. 10 u; uvážení subıtrétu do 5501 1 kg 0,46
vzdáleností 30 m.

Technickou Jednotkmı 1 ke se x'uıuııű 1 balík o ubııhu cca 40 ke
obslewfch semenáčků.
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23. Zazimwáni a nđzìmmrání semenáčkű a sazenic

čísla tech. čas
Pupìapréua* nurııv jedu. t

Zııìmeváni lesních ăcolakmrokládáni Iamenáčků
a sazenic na záhımech lísficvkcupašslincu a pod. 56m 10 m2 o 42
včetně danášky tohoto máıerìálu na zákony do '
vzdáleností 50 m.

Odzimováni lısnich školekflybírání listwky,
rašeliıąy u pod.,0dn§aexıí tohøto materiálu 5605 ‹10 m2 0.25
mimo školku , úprava ıâinonñ .





-37-

oDDIL II.
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hmm!umu-šesflš'áixx_ěèšu.21:9.1512žêeá_čéb292
A - Skladba a obsah výkonıwých norem s normatívů času 37

B - Kriteria. činitelů trvání 59

C - Ođcl'ıylky od normálních pracøvuich podnánekmající vliv na změnu apotřoby času 40

D - Tabulky výkonových norem
Tab. 24/ Ruční kypřani záhmıů mutyčkou,jednođuchøu šla-abkoıı,jeđnořádkovým

rotačním ì vícemotým vIeěným kypřičsm 41

Tab. 25/ Mechanizované kypřaní zákonů mlabraktøram,ťrézou a traktorem
o šířce záběru kypřiče do 100 cm a nad 100 cm 42

vých norem a normativñ

Výkonové na'nąy jemu vypracovány pro.
24 - ruční kypřeııí zákonů v lesních školkách za punžìti motyčlw ,ruční nožøvé plečlqy,

Jednoduché škrabky a jeđnmˇ'éđkcvých kypřičñ (rotační. nebo nožøvéjkmbkové 1 vi-
cełmoté vlečené kypıˇ-ìče.)
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241 - tyto pracovni úkmzzı
- povrchové prckyprsni půdy (ı'çızrušaní pñđııihn šlcralou'pu) mezi řádky sazanie
- hlqubka kypření závisí. na půdš,đx'uhu výsevnflzrüs'tu sazeniø a půd.
- Odstranění plevels ze záhanMpokud se vyıkytuâišh to v růměru a 5 mist na 1 I|
- odklìıem'. plavela mimo zákony na průměrnou vz lenoat 1 m

25 - mechanízované Wpření záhenů traktoremmeløtraktøremfiřézmı a. pođm šířce záběru
kypřìče do 100 cm a nad 100 cm

251 - tyto pracovní úkonyx
- přięojení ìq'příče v areálu školky(pokud není Již u traktoru namontován)

a prijszd na zákony ,určené ke kypřeni
- spuštění kypřičs a nastavení hloubky kypřøni
- jízdy irsktorem a sledování práce kypřìčeflby nebyly puškozany :nahlas
- očìštěni kypříče v případě mbalení zemím' nebo plevalo.
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B - Kriteria řínítalů trvání

1) Způsob kypřenı:

2) Půda: 111-121 -

5) Výška semnáčků
112 - Semenáčky

- semenáčky
- Semenáčky

11 - ručně
12 - mechanizovaně
łehca_obđě1avatelná - ruční 1 mechanizované práce ee provádějí
enščno,půđš-äë'šýpl-Qáflísčitá až písčitchlinitá,nsulpivú na prac.
nářadí ani za deštěizsmìna. Je snadno rozpojitslmí fýčem nebo
metykouł;
středně Obděłavatelná - ručním í mech.pracím klade půda Již větší
odp-cır-Íě"vıce 'šouđrzm a při větší vlhkosti ulpívá na nářadí a vy-
žaduje při práci s nářadím střední rámhu;

dšlavaL. - ruční i ınseh.préce ee konají obtížně jde
o swărzn půdy,tăžko rozpojitelné s velkeu příměsi 3110-
vých scučástímřipadně i a větší příměsí štěrku,půdy mělké a pod.

a sazenic:
a sazenice o výšce do 10 cm
a sazenice jeh1.o výšce 10-15 cm,listnáčů e výšce 10-25 cm
a sazenice jehlm výšce 15 cm,listnáčű o výšce nad 25 cm

121 - bez rozlišení.
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C - Odchylky cd normálních pracovnich podmínek,

'21.1_i-=ı§__z-ł_i.!--2_ê-_ž.'š_š_*3.L_ž-2_2-!- ˇ š! ______

Qzšcáafiııáıéıšsêušàšuı
číslo v ˇ . . snížení v X
srážky popis vlıvufldzerý usnaduugs prácı nejméně o:

gosahuje-lí mechanizmuç vyssı pohybové rychlostí než 100 m Za

minutympravujs se zakladni nurma času následovnšz

55 - při ujetí 100m za 2,5 minuty 15

54 - při. ujetí 100 m za 2 mi 50

55 - při ujetí 100

cislo ˇ z
1

Pižžžžlžz-__.ìíìiílìžˇjıížějži*°“° mi ____________________________
15 - Javli nutno vybírat plevel v ø z vías než š :zn'saìt na 1 m '\

16 - př; mech.kyeřeni,p0kud mschanízmuSIkteı-ý še možno ohočiz,“ vrací
zpet nevytizen (Içypření jen Jedním směrem 1^

17 - musí-11 být rychlost mechanizmu anižena,nby semfiněčky a sazenice

nebyly za nuváıw zemìnou *G

15 - Jestliže mechanizmus nadccílíflıhleñeın ke své konstrukcimchybavcu

chlast 100 m za '5 minuty
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D - Tabulky výkonových norem

Ruční kypřsní zákonů motyčkcu,3eđncduch0u šěuahkou,jeñnuřádk0vým
24' rotačním i víosmotým vlečrým kypříčenı

cłšıgıâgs: Příprava,povrohové kypření půdyhczrušcvıâní půdního škraloupuìmaıi
Iř'Ěıìky sezeı-ıIc.Eloubka kypření závisí na půdě a druhu výsevqırůstu us'enìc a pcd.
Odstranění plevele ze záhom'ıflčetně jehc Odkliıení mimo zákony na ø vzdálenost
100 nLÚ'šliđ pracoviště s prac.p0můcek na konci směny.
Karma spotřeby času jest na 1 pracovníka.

číslo . ,v . têzh. výška saze- čas v Nh
normy Druh mw B mna; jsđn. nic v cm lahkıa stredu: težk'á

1 2 5

5604 Kypřeni mctyčkou,jeâııod.šlu`abkou 10 m2 do 10 0m 0,48 0,64 0,80
jah1.10-]55605 dtto 10 ne nehmê; 0,40 0,55 0,72
jehl. I$+

5606 dtto 10 BQ 115'tn.25+ 0,28 0,45 0,59

5607 lžyęľienř šaëzuřálìžgąçzìržšäm 10 ne an 10 nn 0,10 0,16 0,25
JehlJO-'IĎ5508 dna 10 „2 ust_10_25 0,16 0,25 0,29

EI. 154ssw đťøn 10 ne Žäsbmü* 0,24 0,31 0,58

Z'vyšu jící procentní úpravy času: Snižujicí procentní úpravy času:
15 O
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25' 0 šířce záběru iqpř'iče do 100 cm a nad 100 cm
'ráechanizované kypřsní. zákonů malotraktcrem,frězou a traktorem

Éggłìgzáâgi Příprava trakturu i kypříčamřijazd k 5áhcnu,spuštěni kypříče,
ustavení hlmı'bky kypřeníwlsstni lqypření,kontrols kvalitymdstrıměni drobmřch
puruchflčìštěni kypřì'čs na konci směny.

Nm'ıufl. spotřeby času jest na 1 prauwnika.

i l . v 'ˇ cas v Nh
z s ° nábex- ıçypı-iča 3:22' :Izkz zz," ıøgxn sıršanı ggżu.

h5610 óø 100 ønı 100 nz ,znění 0,08 0,09 0,10
bez

5611 nad 100 nn 100m2 x-øzııšnnı 0,06 0,01 0,03

Zvyšující procentní úpravy času:
15, 17, 18 55

Snižujicí procantni úpravy času:
55, 5-1,
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ODDÍL III.

A - Skladba a obsah výkonových norem s normatívů času 43
B - Kriteria činitelů trvání 44
O - Odchylky od normálních prcmmích podmínskmajíci vliv na změnu spotřeby času 46
D - Tabulky výkonových narem

Tab. 26 - Ruční platí záhønů 47
Tab. 27 - Odklìzeni plevele z vypletých záhømì 48

AI S_k_ł_a_§_l_>a e obsah výknnových norem a normativů
Výkonové normy jsou vypracovány pro:
26 - ruční platí záhunň _ odstranění plevele zs záhıvy'trhnutim i s kořírflxy,vy~

rýpnutimflyrýpnutím i. vytrhnufimha použìií jednoduchűch
pomůcek,upravenéh0 nářadímatyčk'y a pod. a ukládáním
plevele do nádob nebo koleček

261 - tyto pracemi úkaąv:
- vytrhnuti plevels i s kořiukyflyrýpnutiflyxýpnuti i vytrhnuti
- uložení odstranšného plavele (10 nádoby,knše nebo kolečka.
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27 - odklizenı' plevele z vypletých zákonů

271 - tyto pracovní úkony:
- odnášení plevele z vypletých ploch ve věđrech,koších,beduách a pud.

na vyhražená misto
- odvážaní plevele z vypletých ploch na vozících,kelečkách s pod. na

vyhrgžené misto.

26 - Ruční pleti zákonů
1. Způsob ručního pleti“. a)vytr`náwíní - plavel je mřlce a středně kořenící,30

z půdy jen vytrhávéııťbez ohledu na nářadí!
b)vyıˇýpávání - plevel ja hlubokokořennýh küluvým kořenem)

a musí být vyrý 'vén(nožem,plecí ř'xˇrnbkouì
c)k0mbinovaný- pšati plsvele měloe,střednš i hlubokokořa-

n cího.
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Stupeň zaplevelení:
a) slabě zapleveleno - plevel Je na ploše slabě uchycenhjeho výskyt desahuje

pokrytí plochy do Jedné třetiny
b) středně zaplevaleno - na ploše větší výskyt plevele,ktaı'ý dosahuje pokrytí

plochy da dvou třetin
c) silně zepleveleno - výskyt plevele převyšuje dvě třetiny plechy nebo ja

plocha sbuvisle zaplevelena.

Viditelnost sazenic:
a) sazenice viditelné - samemíčky a sazenice mají takový vzrůstfie Javu vidi-

telné nad plevelem
b) sazenice málo viditelné - vzrůst semenáčků a sazenic je stejný va výškou

plevele a tim je ztíženo jejich vyhledávání
a) Sezemice nejsou viditelné - pleti eamem'ıčků u. sazenic vzrůetově malých,

které mezi plevelem najsnu viditelné a muei být pracně
vyhledáváııyıpravíđla jde D 1 pleti po výsavu semen.
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C) Odchylky nd normálníchpracovn
Eìfl'í_cí v1§_z__!_ı_a___změnu 8-2 ˇ _L

1) ıižžżżsšıtesžflžeĹÉÉ-:êzy čımšı
popis vlivů ,usnadňujicich práci

popis vlivů,ktaré ztěžují. práci

19 - musí-li být půda předem kypřenı (není ůustatačně vlhhâ
nebo Je nutno narušit povrch - šhalmp ) . 5

20 - při práci v těžkých jfiovìtých zeminách dla míry obtížnosti 20
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D) Tabulky výkonových norem

26. Ruční platí ıáhmxů

Eggıı _Éggi Přípravamdstmněni plavala ze záhnnüvytrhnutim i S kořìnky,vy-
rypnut m,vytx~hnutiln i vyrýpmtim),uk1áđěni plevele do nádob nebo kolaěks na

pěšině.
číslo způsob tech. stupen ossv 1 osev málo osev

normy jedu. zapleveleni zřetelný zřetelný nszřeteląý
1 2 'š

5512 Platí vytrhávé- slabý 0,70 1,04 1,47
nim při stupni

5615 zapleveleni 10 m2 střední 1,07 1,42 1,86

5614 silný 1,65 2,00 2,45

18ti vy ' vá- v5615 gim při gytgżní flınhý 1,1; 1,51 1,98

5516 npıøveıøni 10 M2 střední 1,55V 1,94 2,45

5617 silný 2,19 2,60 5,10
pleti; vytrlává- ,5618 nim i :pává_ flınhy 0,90 1,25 1,71

5519 121m Při Hmpni 10 m2 stredni 1,51 1,68 2,14
zapleveleni

5620 BilrÚ 1,91 2,29 2,77
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Odklizexıi plsvele z vypľetých záhtxxů

ˇ ra: v N
p°ıľis säupeılx Í vvflíınnnqifl 50 ın v am 'ıon
prace zap sve en 1 2 v

Odnášení plevsle É,
z vypletýeh ploch 'či' slabé 0,14 0,29

ve věđrecb,koš±ch, g Š?
beđnàch H 1M- 'IS vně 8 zhřøúni 0,29 0,58
vyhražené misto Š É

ââ g fliınê 0,43 0,87

odvážøni pıøveıø à
z vyplatých ploch É Slabé 0105 0,13
na vozicích,koleč- 3 Š'
kánh z pøđ. na vy~ P. ĚŠ nřflflni 0,13 0,26
hrežené misto š o a.

3.212 silně 0,19 0,39
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ODDÍL IV.

O r m y a n o r m a t i v y č a s u p r O o c h r a n u
_ k 2.2-5 čim.- _

Strana:
A) Skladba. a obsah výkonových norem a nm'matìvů času 49
B) Kriteria činitelů trvání 51
c) Odchylky od normálních pracovnich podmínek 52
D) Tabulky výkmxových norem

Tab. 28 - ochrana chemickými postřiky 55
Tab. 29 - plnění nádrží vodou a příprava chsıııìukého roztoku 54
Tab. 50 - jízdy s traktorem RS-OQ při chempostřiku 54

^> §_\‹_š_fl.
Výkonové narıąy jsan vypı'ıaızıwáııøi pro
28 - ochranu rostlin chemickými postřìky

- celcrzáhoncvým postřikem,pu-uváđšıv'm kamovkami bez rozlišení chempřípravku
u postřìkwací aparatury

- celuzáhønovým postřiluem včetně dezinfekce půdy,provăđěąým kmcøvkami,baz
rozlišení chempřipravku a postřìkđvací aparatury '

23-9.5131 ů
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- oeloplošným postřìluamflrováđěıým x'smsny,bez rozlišęnì chempřipravìm
a postřìkqvací aparatury ˇ

- Qalozáhonwým postřìkemmrováđěným celozéhanovým mszìıˇúdkwým postřìkuvı-
camfläez rozlišení. champřipravku a typu postřikovací aparatury

281 - tyto pracovni úkony:
- příprava traktoru ı postřik.smpravy,připravs k posiřiku na ploše
- vlastní postřikhraktorfllastni postřikovač a 2 nádrže)
- způsoby champnatřiku: celozéhonøvě,caluplošııă a meziřáđkmrě
- provádění chempostřiku s různými adaptéry pro dam' taohnologický

postupKrozvodJađice s koncovkamifløzvođďsmanmmsziřáđkcvý postřikcvıč)

29 - plnění nádrži vođcu a příprava chemického rmtaku bez rulišeni chempřiprıvku

30 - jízdy traktorem RS-OQ při chemickém postřiku
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291-301 - tyto pracovní úkony:
- při rava traktorumáđrží a dalších pomůcek k čerpání vody
- pln ní nádrží vodou
- příprava chamíckého roztoku
- jízda z garáže ka zdroji vady
- jízđa a plnění nádrži na místě postřik“
- přsjižđšni mezi plochami

ostatni jízdy pro pomocné práce
čištění aparatury a úklid nářadí

B) K r i t e r i a.__‹ˇ_:_i_x_x_ì._t a ł.\'ì__§_ı_`_! á n i
1) Způsob ochrany rostlin

11 - uelozáhımmıý postřik chempřı'pravìqmrováđěxý kuncovkemi
- ochrana sazenic
- Ochrana sazenic včetně dezinfekce půdy

12 aeloplošný postřik chamiclqìˇmì přípravkyflrováděıý rameny
15 caloúhancvý postřik champřípravkymrwáđěný meziřáđkvvým postřikønčam

2) Plnění nádrží vodou
21 - pnčet a Objem nádrži
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5) Jízda traktorem RS-OQ

C) Uđchylky uđ nørmálnich pracnvnich podmínek,

msjicivlă. ěnufl Dtřabyčaıu

Pracvvní podminky dla technolog-1.8 a pracovních postupů.



D) Tabulky výkonových norem

25. Ochrana rostlin chemickými. postřiky

šflłšľ _
Příprava traktory a postřikđparaturyďříprava k postřiku na plošewlıstní
postřikpđatraněni _drobıýnh poruch u přelm'žek při vlastnil postřiku.
Úklid pracoviště a pracovních pomůcek Ba konci. směny.

číslo . . tech. norma čas
ncrıw druh prouděné prace jedu. obsluhy v Nh

ochrana rostlin celozáhonovým postřikem
5627 champřípravkzyflrovéđšný koncavkani ha 3 15,27

ochrana rnstlin včetně dezinfekce půdy calnzá-
5628 honovým postřikem chem.přípravky,pruvúđěrq'rm ha 5 55,48

komovkxmi

5629 celnııılgšx'ąý postřik chemickými příprflvlq ha 1 1,56
provađengı mmany

celozélwmvý postřik chemflivřípravkymrcváděný
5650 celozáhonovým naziřádkovým postřikovač“ Ina 1 7,05
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29. Pıuěın'. nádrži vodmı a příprava chemického roztoku

TRP - číštěnfiproplácł'mtflaparatury na kunci směny.
Gbsah nádrží: 2 nádrže po 500 1.

2222_E22Připrava zařízení a pomůcek k čerpání vody ,vlastni plnění náđrži,
ukvncenı plnění a úklid pømůcèk.Přípı-ava cłnmmoı'boku a ,jeho míchání dle palcynü

5631 plnění náđrží vođøu a přípr.ch.x'oztoku 1 plnění

cıflIo mnm ˇ N
nur popis práce tach.Jsđn. ohqı 't cas v h

1 0,50

50. Jizđy Ťrrakturem RS-w při chempostıˇ'i'm

jízda do gm-áže.0dstraněni drobných poruch při Jízdách.
Úklid na konci. Směny.

P is práce: Jízda od garáže k místu plnění nádrží vodou nebo na pracovni plo-
-EL __ _
chnjłšëy plnění. nádrži hšhsn pnfltřiıcn n jízdy zpëż,pxˇ-nj1žóčni mezi pıønhzını,

ìialo ' .normy yopıa práce tachdedxı max-ma.
obsluhy

čash

5532 Jízdy traktm'em RS-OQ 1 km 1 0,10
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ODDILV.

Vý_k n _LÉ Egı;_ı_ıı_:ıˇ__a__ı_ı_o_xı_g_ı_5_ì_ìvy času prsugstıtni prúę
Stranu

A) Skladba a obsah výkonøvých ımľem a nm'mativů času 56
B) Kriheria činitelů trvání 59
C) Ddchyllcy od normálních macpvniuh podminek,mjicí vliv na spotřebu čuu 60

D) Tąbulky výkanavých nm'àm
Tabđl - Vykláđáni rašeliw a substrátu z vagonů ČS'D nakladač“ 61
Tabűz - Zabuduváni Eetmflloupků do předem připravených jam 61
Tabá'ä - Stavba plotu z drátěného pletiva a upínání pletiva traktorem 62
Tab.“ - Výroba količků dn věnců 62
Tabăä - Mechanizwımé propıřování. rašeliııy a substrátu prcpař.kulmau HOSCHLE 65
TSI-1.36 - Jízda traktoru s propařovauí kolenou 63

E) Technické a. m'ganizačná zásady pro práci ı prnpařcvaci kolmou HOSCH'IE 64
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A) Skladba a obsah výkonových norem a normativů

Výkonové nunıxy Jsou vypracován' pro:
51 - vykláđání měaliąy a substrátu z vagunů ČSD nakladnčęııı - obsah lžic' do 0,25 .5

311 - tyto pracavni úkony:
zajištění vagonu před vykládkou
přístavení nakladače a vozidel
nakládání ıxakladačem
odvoz včetně jízdy :pět
vyčištění vagonu a úklid pracøvištš

32 - zabuđmšni betonových sloupku do předem přípravných jam
321 - tyto pracovní úkony:

- příprava pracwíště a nářadí
dočištěni jam
usazení sloupků a upevnění kameny
zasypáni hlínuu a uduaâní
napnuti šňůry a vyrovnání do rwiąy
vykøpáni rýłv pro zapuštšni đxázěnéhø.pıøhıvı - hıonbkn đıı CSI
úklid praoøviătě a nářadí.
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35 - stavba plotu I drátěného pletiva ı upínání pletiva traktorem
551 - tyto prscwni úkony:

- natsženi napinflcích drátů traktorem v horní i dolní části sloupků ı upevnění
- roıkuleni pletiva
- postavení plstivn ke sloupkñmflapnutí traktorem a připevnění k upínací:

đx'átům nn třech místech v dolní ı na třech místech v horní čéıti
- ˇflırnutí :sminš k letìvu
- Fukliđ Iracovišt a àřıdí

54 - výroba kolíčků do věnců
541 - tyto pracovní úkonyı

- dunáškn připraveıýchflí cm dloıúýohšpnlíků
- ětipàní količků 8 x B cm

nıˇ'azáni špičky nožem v délce 5 cm
počítání. a vázáni na dvou místech pn 500 k:
úklid pracoviště a nářadí.

55 - mechanizuvané popařøvéni mšeliąy a ıubstrátu propıřuvıcí kolenou IUSCHLE
( v1: odstavec E) - TUZ pro práci ı prøpeřxolımou )

36 - jízda traktoru s propařuvaaí kolmou,ı nákladem ı bez iňklađu
551-361 - tyto pracovni úkmıyı

- příprava zařizsni a h'nktønı
- převoz zařízení na pracuviště V
- zapojení na zdroje vody n elektrické energie '
- příprava k propařnvání



-53-

naplnění kotle vodmıflýıııënı kntılyıćìorufloplněni PIN
uložení zeminy nakladač“ na valník
pz'opnıˇ-ovúııí a kontrola zařízení
jízda traktorem ı plızìııı i pıázdným vslníkııı a vyklopeni ıamtnv
drobné opravy a běžná údržbu během směny i na konci ıněıw
odjeıđ z mista propařovúni do gn'fia.
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B) §11 telů trvání

51 - Vykládání rašeliny a substrátu z vagonñ ČSD mklađačaııı - obsah lžíce do 0,25 ııı5

- obsah lžíce do 0,25 m3
- typ vagmm N'P,NO,VYR nebo ZSA
- měrná jednotkn 1 t rašeliıw

52 - Zabnđøvání betonuvých sloupků do předem připravených Jam
- měrná jednotka 1 ks (1 ęlmpsk)

55 - Stavba platu z drátěného pletiva a napíıňni pletiva trakturem
- měrná jednotka 10 bııı postaveného đrátěnéhn plotu

34 - Výroba količků da věnců
- mšrná jednotka 100 ka vyrobených količk'ů
- Příprava dostatečného množství špalíků

55 - llechanizované papařováni rnšeliıw a substrátu prupařøvaci kolenou [(SCHIE

- měrná jadnotlm 1 m5 propařené rašelixv nebo substrátu



36-
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- příprava dustatečného množství rašelìw
- vlhkost rašeliny
- zajištění. zdroje vody a elektrické energie
- připravenost plochl pro propařovanmı zsmìnu

Jízda traktoru s opaxˇ-Dvacı' kolenou
- měrná jednotka km
- vzdálenost dwozu i odvozu rašeliny.

Odchylky od normálních pracovnich podmínek,

mající vliv na spotř bu času

Pracovni podminlq,cdp0vidajíci technologickým a pracuvnı'm pustupůııı.



31. Vykláđáni rašeliny a substrátu Z vagonů ČSD nakladačem
- obsah lžíce do 0,25 m3

Popis Erégfizajìštění vagonu přađ vykláđkou,přistavani nakladače a 2 vozidel pro
Odvozľnăldůutoflklápěčka a traktor s vyklápščkou) ,vlastní nakládéxxíıpříprııva a
posun vagonu i nakladače,odvoz rašelìıąy včetně jízdy zpětflyčištšni vagønů a ú-
klid pracoviště na. konci směny.

pod. ,usazšìł sloupkuflas
rovím/flýknp rýhy pro zapuštěni pletiva do hloubky dle ČSN.
Úklid pracoviště a nářadí na konci směıw.

cıslc
normm ıııěrná jednutka typ vagnnu čas t
5627 l t NP, NU 0,55

5628 1 ť m, zSA 0,60

62. Zabuduvăni bs'bonmrých sluupků do předem připravených jam

ĹFQÉĹEÉOS: Příprava,đočištěni jânv po vyvrtáııí půdním vrtákem,rýčeııı,lopatou a
ypáni hlinou,upevuěni kameny ,uđusúnímapmti šňůry do

číslunormy měrná jednotka popis práce časvmı

5"29 1ks zabudování batønových slnupků 0,52
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53. Stavba plctu z drátěného pletiva a napínáni pletiva traktorem

Popis prác ~ Přípravaflatažaní napinflcích drátů traktm'eın v horní i spodní cásti

ší'cı-ıfıřůjůševněni na sloupky .Rozkulení pletivamuataveni ke aluupkı'm a napnutí
traktorem,pxˇ`ípevněni pleìíva k napínecimu drátu na 5 místech v harnı' i spodni

částí,příhıˇmıti zeminy k pletívu.
Úklid pracoviště a nářadí na konci směny.

číslo nornv měrná. jeđnutka čas v Nh

5650 10 hn 0,69

34. Výroba kuličků do věnců

fgp'łs_prıá§e_z Příprava,přinesani připravemřch špalikůmařazaąűch do délky 25 cm,
stIpĚnI na koláčky B x B,zašpičatění kolíčků nožem na délku 5 cm,počitání a vá-
zání drátem po 500 ks m dvou mistechflklid pracovištč a nářadí na konci směny.

číslo normy měrná jađnntka čau v Nh

5551 100 ks 0,62
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'55. Hachanízoveně propařování rašeliny a substrátu propař.kolunuu IČBCBIE

1299s _Q 5 Převezení zařízení na pracoviště zapojeıfi na zdroje,příprava k pro-
paz'ovflšłm lož.zsminy na valník,vlas'tni proparování,kımtrola zařízani,ođv°ı pro-
pařfleminyçdı-obné opravy a běžná údržba během směny.

č.ncı-ııv měı-ná. jednotka norma obsluhy čas v Nh

5632 1 m5 1 pracavnik 0,50

36. Jízda traktoru s nákladem a bez nákladuflykløpení zeminy

šsìłž.
Dle vykonových norem pro Odvoz materiálu traktory.

čmm'my měrná Jednotka norma obsluhy čas v Nh

5655 1 km 1 pracwník O,(B
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E) Technické a organizační zásady pro práci
a propařovací kolenou MOSCHLE

1) ILLLLH i 0 k '3 _2.2.2-L§__5_ê_š_š:š_§_ë<i_±
Pro ařovací kolona Mb'sflıle u E 500 má parní kun 500 k ta ' výkım
azopooo kønı/h. Spotřeba mg? 57 kg/h. Ehınnzgø., nnpšflgŠŠb vŤĚŠÍŽı vynhøn
v pojezdovám provedení se zařízením na zmškčflvăm'. vođy - snižuje nebezpečí uıa-
zaváni minerálů.
Specialní popis:
11 - vysokwýkonrú parni kotel IMO Ja rychlavyvíjsčam páry s manpruvcınin přotla-

kem 0,5 atp.(0,05 MEP),kteı-ý vyhovuje nur-nám pro kotle
12 - hořčík typizovanýmlnoautomatìcký
15 - elektricky ovládaná regulace napájené vùđy s typizďegulátox'ern hladlnyflmeıo-

vačem stavu a zvukovou poplašnou signalizaci
14 - automatická. regulace tlaku páry s typizmımzøvačam tlnlmflšvažim zatažitelrý

pojistný ventil
15 - odklopené kotelni dveře a přístupem ke všem dýmmrýın tukñm pro Jednoduahé

a rychlé čištění
16 - otvory na spodni a vrchní straně kotle za účelem vnitřní revize kotl:
17 - speciální spínací skříň se všemi regulačnimi a apínflcimì prvky na plnmuiø-

matìckrm funkci zařízení.
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ití propařovací kolonyx

21 - Nízkotlnký parní kotel je určo .
- k náhradním vytápění skleníků
- k prupnřováni všech druhů zemin teplotami 110-250°C.

h.5_e_1-9.s.ł.e_75.i_-e_-2-€ H ° ° V '1 i-.2_° = i u-:5) P_L9_š.fl_ä-á-“.'_2-ż__!_
Pro účelné využití pruparmcí kolony Höachle SE 5m musí být nn pracovišti
đøđržemy zásady:
- při evenoet dostatečného množství zeminy
- eur: ' zemina musí být pokropena
- prupflřuvncí kolonu nutno umístit ke zdroji vady a elektroinstalıce
- na místo propeřnvání je zařízení přetaženo traktorem
- obsluha zařízení p'weđe ,jeho untnnnimřipojeni na zdroj vody a elektr.energie,đopl-

nění Pml,nepuıtí kotel vodouflınloží valník zeminøu,epuetí strojní naříıení,kentro-
luje funkcí hořúku a čerpadla vody

- propeřenrıu zemím vykløpí nn misto uskladnění ˇ
- obsluha kontroluje funkci celého zařízeníflyněmıje katalđzútcr
- po ukončení prøpıřování provede běžnou údržbu zuříıení n připraví je do transportní

pololv .
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4) V ý k o n o v é n oıııluııııłnzıl r a c o v

- nm-mu obsluhy propařovaci kolomˇ 1 pracovníkem

- nurınu obsluhy traktoru 1 pracovníkem
- mechanizovımé propařøvúní. rašalw a substrátu

- nakládání zeminy nakladačem
- jízdy traktoru s propařovucí kolenouflìovøz i odvoz zeminy a jeji vyklápňni.



Příloha P-6 Rámcové smlouvy k veřejné Zakázce Pěstební činnosti f pěstební Služby (rámcové
Smlouva) f LZ Boubín 2016

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní Zhotovitel) dne (doplní Zholm itel)

Rámcová smlouva na provádění pěstebních činností - pěstební služby pro LZ Boubín
(rok 2016) - oznámení o vzdání se práva na doručování výzev k uzavření Dílčí smlouvy

Vážení,

dne (Zhotovitel doplní datum uzavření Rámcové Smlouvy) byla mezi Lesy České
republiky, s.p., Se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen
“0bjednatel”) a (Zhotovitel doplní Svůj název/jmeno u příjmení. Sídlo/adresu tıvalého
bydliště o IČ) (dále jen „Zhotovitel“) uzavřena Rámcová Smlouva na provádění pěstebníeh
činností f pěstební Služby pro LZ Boubín (rok 2016) (dále jen „Rámcová smlouva“),

V Souladu s odst4 3.5, Rámcové Smlouvy vám tímto Zhotovitel oznamuje, Že Z kapacitm'ch
důvodů (7hotovitel případně uvede jiny vážný duvod) není dočasně Schopen akceptovat
výzvy k předložení návrhu na uzavření Dílčí Smlouvy, Zasílané Objednatelem dle článku 3
Rámcové Smlouvy, tj` uzavírat s Objednatelem Dílčí Smlouvy. S ohledem na Shora uvedene'
se Zhotovitel vzdává práva být Objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření Dílčí
Smlouvy, ato pro období od (/,hotovitcl tncde počátek této doby, nejlépe konkrétní datum.

než datum doručení tohoto oznámení Olìjednuteliì do (Zhotovitel uvedeuvsalš nc dıˇ`
konec této doby` ncjlćpc uvedením lxoııkřćtního duia).

Zhotovitel Si je vědom toho, že toto oznámení nelze vzít Zpět, ani nelze dodatečně měnit dobu
platností Shorá uvedenou. Zhotovitel Současně bere na vědomí, že doručením tohoto oznámení
Objednateli není Zbaven Své povinnosti řádně a včas Splnit Dílčí Smlouvy, ktere' již
S Objednatelem uzavřel v Souladu S Rámcovou smlouvou.

S pozdravem

(Zhotovitel přmnicka osoba: doplní Svuj ııá/Dv ˇzì jnıćııo u příjmení osoby opı'áuıčnć _ictlntıt
[u Zlıotuvilelc, leıˇı'ı připojí s\ új podpis
/lıotovitol f) zisku osobu: doplní s\ćjmćno u příjmení u připojí Svùj podpis)



Příloha P›7 Rámcové Smlouvy k veřejné Zakázce Pěstební činností f pěstební Služby (ı'a'mcová
Smlouva) - LZ Boubín 2016

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín
Zámecká alej 254
385 15 Vimperk

V (doplní ˇ/,hotm itelJ dne (doplní Zhotovitel)

Výpověď Rámcové smlouvy na provádění pěstebních činností- pěstební služby pro LZ
Boubín (rok 2016)

Vážení,

dne (/.lıolovitel doplní Lluttım uzavření Rnnıcovć smlouvy) byla mezi Lesy České
republiky, s.p., se Sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dale jen
AsObjednateľ7 a (Zhotovitel doplní Svüj nž'ıZu/jme'no u příjmení. Sídlo/adresu tı'valeˇho
bydliště n IČ) (dále jen „Zhotoviteľü uzavřena Rámcová Smlouva na provádění pěstebních
činností- pěstební Služby pro LZ Boubín (rok 2016) (dále jen „Rámcová smlouva“).

V Souladu S odst4 10.2. Rámcové Smlouvy tímto Zhotovitel vypovídá Rámcovou Smlouvu bez
udání důvodu. Účinky této výpovědi nastávají dnem následujícím po dní, ve kterém vám byla
doručena tato výpověďL

S pozdravem

(Zhotovitel pržnˇıııcl osoba: doplní svíıj název u jine/no a příjmení osoby oprávněná jednat
Zz'l Zhotovitcle která připojí Svůj podpis
Zlıotmitcl fy/.iclx'z'ı osoba: Lloplní Sve'jmćno a příjmení n připojí Svůj podpis)




