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Specifikace pěstebních činností
Část
VZ

Název činnosti

Jednotka

Předpokládaný
objem

Úklid klestu ruční do valů (hromad)

1

Činnost spočívá v ručním sbírání a snášení klestu po provedené těžbě do valů nebo hromad podle pokynů zadavatele případně krácení
silných vršku a silných větví (konkrétní parametry valů, hromad a jejich umístění budou vždy uvedeny v každé jednotlivé výzvě k podání
nabídky do minitendru („výzva“).
Množství klestu pro stanovení objemu práce se zjišťuje z množství
těžby v dané jednotce prostorového rozdělení lesa JPRL).

m3

5 200

ha

6

hod

250

Úklid klestu mechanizovaně drcením

1

1

Činnost spočívá v odstraňování klestu mechanizovaně neseným
štěpkovačem či drtičem. Odstraňováním klestu se rozumí seštepkování klestu štepkovačem či drtičem po provedené těžbě a jeho rovnoměrné rozprostření po ploše (pokud nebude požadováno jinak).
Štepkovač či drtič je nesen na zařízení, které je schopno pohybu po
lesním porostu. Zařízení musí být schopno štěpkovat či drtit hmotu na
co nejmenší frakce (do 5 cm).
Úklid klestu - rozřezávání klestu po těžbě
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Výstavba oplocenek z nového materiálu včetně materiálu

1

Činnost spočívá v rozměření trasy oplocenky, roznesení kůlů (min Ø
15 cm, 2,4m výška) a pletiva (ZN pletivo lesnické, uzlové, 160cm výška, počet vodorovných drátů 20, počet svislých drátů 15 na 1m.). Kůly
se umisťují do hloubky min. 60 cm s rozestupem 3-4 m (bude konkretizováno v každé jednotlivé výzvě). Kůly musí být v rozích zavětrovány. (Na usazené kůly se pěti skobami upevní a vypne drátěné pletivo). V oplocence se zhotoví v protilehlých rozích přelezy nebo vrátka.

km

1,3

Materiál (kůly, pletivo, dráty, hřebíky, kramle, impregnační prostředek
atd.) si dodavatel zajišťuje sám na své náklady.
Předpokládaná spotřeba: 1km pletiva, 250 kůlů, materiál na přelezy.
Ochrana mladých lesních porostů (MLP) proti okusu zvěři chemicky
včetně materiálu

1

Činnost spočívá v nátěru nebo postřiku letorostů jedinců různých dřevin repelentními přípravky proti letnímu a zimnímu okusu. Konkrétní
množství ošetřených jedinců, plocha, dřeviny a detailní způsob aplikace v konkrétní lokalitě budou vždy určeny v každé jednotlivé výzvě.

1000 ks

1 570

Repelentní přípravek, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje sám. Po provedení činnosti dodavatele zajistí úklid prázdných obalů
z ošetřované plochy.
Předpokládaná spotřeba repelentního přípravku (např. Aversol, Morsuvin, Neoponit): 5-10 kg/1 000 ks.
Ochrana MLP proti buřeni mechanicky
1

Činnost spočívá v ožínání buřeně kolem sazenic v lesních kulturách
srpem nebo kosou, případně křovinořezem (konkrétní šířka pruhů,

ha

172

celková ošetřovaná plocha, množství a druh ošetřených dřevin budou
vždy uvedeny v každé jednotlivé výzvě). Nářadí si zajistí dodavatel
sám.
Ochrana MLP proti buřeni chemicky včetně materiálu
Činnost spočívá v rozředění, rozmíchání a aplikaci chemického přípravku (herbicidu) na lesní porosty na ochranu proti buřeni.
1

Předpokládaná spotřeba herbicidu (herbicid s koncentrací 2%): 360 litrů (max. 4l/ 1 ha).

ha

125

1000 ks

50

Chemické přípravky, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje
na své náklady sám.
Ochrana MLP proti hmyzu včetně materiálu (klikoroh)
Činností se rozumí použití kurativního postřiku zádovým postřikovačem za použití insekticidní jíchy (roztok vody, insekticidu a barviva).
Po provedení činnosti je dodavatel povinen zajistit úklid prázdných
obalů z ošetřované plochy.

1

V činnosti je zahrnuta doprava materiálu na pracoviště, včetně manipulace s přípravky, jejich umístění v lokalitě dle instrukcí vedoucího
polesí. Konkrétní lokalita, způsob provedení, plocha a intenzita zásahu budou vždy určeny v každé jednotlivé výzvě.
Chemické přípravky jsou součástí veřejné zakázky. Nářadí a pracovní
pomůcky si zajišťuje každý dodavatel sám. Nedílnou součástí činnosti
a povinností zhotovitele je úklid prázdných obalu z ošetřované plochy.
Předpokládaná spotřeba insekticidu (koncentrace 2%): 750 litrů (1020 ml jíchy/sazenice).

Zadavatel požaduje použití barviva do insekticidních přípravků v koncentraci 0,5 – 1%.
Chemické přípravky, nářadí a pracovní pomůcky si dodavatel zajišťuje
sám na své náklady.
Výchova porostů prořezávkami

1

Činnost zahrnuje vyhledání nežádoucích nebo předem vyznačených
jedinců, jejich pokácení a pokrácení na 3 kusy. U předrostlíků navíc
odvětvení. Odstraněná hmota musí celou svou délkou ležet na zemi.
Cena zahrnuje i rozčlenění porostní skupiny linkami. Konkrétní šířka
linek a jejich směr budou vždy uvedeny v každé jednotlivé výzvě. Za
standardní se považuje šířka linky 4 m.

ha

83

ha

22

hod

500

Zpřístupňování porostů řezem
1

Činnost zahrnuje vyhledání nežádoucího jedince nebo předem vyznačených jedinců, jejich pokácení ručním způsobem nebo JMP, případně zkrácení s ponecháním na místě.
Údržba a opravy oplocenek

1

Činnost spočívá v opravě poškozených oplocenek, aby byla jejich
funkčnost.
Materiál (pletivo, tyče, hřebíky atd.) si dodavatel vyzvedne u zadavatele. Materiál není předmětem veřejné zakázky.

