Příloha Rámcové smlouvy o dílo č. RSoD-01/2017
Všeobecné podmínky péče o lesní ekosystémy na území Národního parku Podyjí

A. Obecné podmínky
1. Při všech činnostech je nutné respektovat, že lesy na území NP Podyjí jsou zařazeny
do kategorie lesů zvláštního určení, popř. do kategorie lesů ochranných, z čehož
vyplývají specifické požadavky na provádění těchto činností.
2. Při všech činnostech je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejm. zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, aj.
3. Zajistit dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečných pracovních postupů při
provádění všech činností.
4. Zajistit dodržování předpisů protipožární ochrany.
5. Respektovat prioritu zájmů ochrany přírody před zájmy ekonomickými a ostatními,
zejména preferovat termíny fenologické před termíny kalendářními.
6. Při všech činnostech ponechávat určený podíl dřevní hmoty k zetlení, pokud je
stanoven.
7. Respektovat možnost omezení činnosti z důvodu turistického využívání území.
8. Respektovat specifika jednotlivých pracovišť stanovená při komplexním předání
pracoviště (např. vyskytující se doupné stromy, turistické značení, monitorovací
zařízení, výzkumné plochy aj.).
9. Důsledně chránit prostředí před znečišťujícími látkami vznikajícími, používanými nebo
unikajícími při činnostech v lese; bezodkladně odstranit veškeré použité a nevyužité
nádoby, obaly, zbytky chemických či jiných prostředků a materiálů.
B. Těžba a soustřeďování dříví
1. Těžbu a soustřeďování dříví provádět tak, aby nedocházelo ke škodám na stojících
stromech, náletech, kulturách, nárostech a mlazinách cílových dřevin, na zvláště
chráněných druzích rostlin a k nevratnému poškození půdního krytu.
2. Výjimečně vzniklá poškození na stojících stromech, náletech, kulturách, nárostech a
mlazinách cílových dřevin, na zvláště chráněných druzích rostlin a jejich biotopech je
jejich původce povinen bezodkladně odstranit (mechanické poškození stromů ihned
ošetřit fungicidním přípravkem), pokud nebude při předávce pracoviště stanoveno
jinak.
3. Těžbou, soustřeďováním dříví nebo pojezdem poškozený půdní kryt, přibližovací
linky, svážnice, skládky, odvozní cesty, vodoteče, oplocenky a jiná zařízení je
původce škod povinen asanovat operativně (oplocenky nutno opravit téhož dne) dle
závažnosti poškození, nejpozději však do jednoho týdne po ukončení prací v dané
lokalitě.
4. V mechanizačních prostředcích používat výhradně ekologické náplně, např. k mazání
řetězů motorových pil používat jen biologicky odbouratelné oleje, u mechanizačních
prostředků biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny atd.
5. Označit prostor dotčený těžbou cedulkou „POZOR! TĚŽBA DŘÍVÍ. OHROŽENÝ
PROSTOR. VSTUP ZAKÁZÁN! V případě omezení provozu na pozemních veřejných
komunikacích zajistit řešení dopravní situace pomocí přenosných dopravních značek.
6. Používat výhradně metodu sortimentovou a metodu standardních výřezů, kmenovou
metodu pouze při slabých probírkách.
7. Důsledně vyrábět hmotu hroubí (7 cm+, u tyčí 5 cm+)
8. Všechny výrobky přesně, čitelně a předepsaným způsobem značit.

Příloha Rámcové smlouvy o dílo č. RSoD-01/2017
Všeobecné podmínky péče o lesní ekosystémy na území Národního parku Podyjí

Značení výrobků pro standardní výřezy (vyvážecí soupravy):
Označení výrobku raznicí/středový půměr křídou

Označení Výrobek
0

Výřezy I. a II. tř. jakosti, oddenkové kusy

1

Kulatina III. A,B

2

Agregátní kulatina

3

Surové kmeny – vláknina

4

KPZ

5

Ostatní sortimenty

Značení dlouhého dříví
a) surové kmeny a tyče – číslo dle smluveného značení
(hmotnatost)
b) kulatina – číslo kusu, délka, průměr.
9. Za doklad nutný k převzetí hmoty se používá číselník dlouhého a rovnaného dříví.
C. Obnova lesa
1. Používat výhradně sadební materiál dodaný Správou NP.
2. Důsledně pečovat o sadební materiál zejména ve fázi uskladnění na založišti a během
transportu.
3. Dodržovat zadaný způsob výsadby, tj. technologii, spon, rozmístění jednotlivých druhů
dřevin, hektarové počty apod.

