Příloha č. 25 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH CEN LESNÍCH POROSTŮ

										Tabulka č. 1

Srážky z cen lesních porostů podle kategorizace lesů
a vlivu vnějších faktorů

 
 	Kategorie lesů a jejich vnitřní členění 				 	Srážky     
 						 				 v %       
 									 	až do:     
 
 Imisní lesy:                                              
 
 	Pásmo ohrožení A 					       		-       
 	Pásmo ohrožení B					       		-       
 
 	Pásmo ohrožení C					       		-       
 	Pásmo ohrožení D					       		-       
 
 	Stupeň poškození I				          			- 20      
 	Stupeň poškození II				          			- 30      
 
 	Stupeň poškození IIIa			          				- 40      
 	Stupeň poškození IIIb			          				- 60      
 
 	Stupeň poškození IVa			          				- 80      
 
 Ochranné lesy:                                             
 	Lesy na mimořádně nepříz. stanovištích       				- 80      
 
 	Lesy vosokoh. pod hor. hranicí vegetace      				- 80      
    Lesy v klečovém vegetačním stupni            					- 80      
 
 Lesy zvláštního určení:                                   
 	Lesy v pásmu ochrany vod. zdrojů I. st.      				- 20      
 	Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod       				- 20      
 
 	Lesy národních parků - 1. zóna	          					- 40      
 				2. zóna	          					- 20      
 
 	Lesy ve zvlášťě chráněných územích          				- 20      
 	Lesy v systému ekol. stability krajiny         				-       
 
 	Lesy lázeňské					            		-       
 	Lesy příměst. se zvýš. zdrav.-rekr. fcí        				-       
 
 	Lesy výzk. ústavů a les. škol		            			-       
 	Lesy vyhlášené za genové základny	            			-       
 
 	Lesy v uznaných oborách a bažantnicích          				-      
 


										Tabulka č. 2

Srážky  a přirážka cen lesních porostů podle 
kvalitativních znaků porostů
 

Kvalitativní znaky       		Maximální srážky (-) a přirážka (+) v %  
         
                            		Bonitní stupeň                 
               
                 			1   	2   	3   	4   	5   	6  	7   	8   	9  

Kmeny postižené                                    
v horní části                                      
korunovým                                          
zlomem nebo     		-15 	-15 	-16 	-17 	-18 	-20	-22 	-24	-25 
kmenovým zlomem                                    

Kmeny postižené                                            
v dolní části                                              
hnilobou jádra                                             
v průměrné délce              
 	2 m         		-11 	-12 	-13 	-14 	-15 	-17 	-19 	-22 	-26
 	3 m         		-14 	-14 	-15 	-17 	-19 	-21 	-23 	-26 	-30
 
 	4 m         		-19 	-20 	-21 	-23 	-24 	-27 	-30 	-34 	-38
 	5 m         		-28 	-29 	-31 	-33 	-35 	-39 	-43 	-47 	-52

Kmeny postižené                                    
v horní části                                      
korunovým nebo                                     
kmenovým zlomem                                    
a v dolní části 			-22 	-24 	-27 	-30 	-32 	-33 	-34 	-35 	-36
hnilobou jádra                                     
o průměrné                                         
délce 2 m                                          

Mimořádně                                                  
kvalitní                                                   
porosty                        		+ 40                        
s výřezy                                                   
1.jakostní                                                 
třídy                                                      

Les nízký                     		- 40                        

Výskyt souší                                               
v porostu mimo                 	- 15                        
imisní lesy                                                

Porosty                   
borovice černé       
a ceru s                      		- 50 
 mimořádně nekvalitními 
výřezy                                                     

Ostatní vlivy např. škody        	- 20 
způsobené střelbou,                     
poddolováním lesa apod.

