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1. Instalace 

1) Pro úspěšnou instalaci jsou třeba následující programy: 

 QGIS (verze 2.14 nebo novější) 

 Rozšiřující plugin pro optimalizaci těžeb 

2) Instalace rozšiřujícího pluginu pro optimalizaci těžeb 

 Složka Database obsahující rozšíření se zkopíruje do: 

C:/Users/uživatel/.qgis2/python/Plugins 

 

  



2. Užívání rozšiřujícího pluginu pro optimalizaci těžeb 
 

3) Spuštění programu QGIS 

 

4) Konvertování dat z formátu XML 

 

 



5) Výběr zdrojového souboru dat 

 

6) Výběr cílové složky pro uložení výsledků 

 



7) Uložení zdrojových dat do separátních vrstev 

 

 

8) Zbarvení polygonů (lesních porostů) podle toho, jestli vyhovují 

nastaveným prostorovým parametrům 

 



9) Nastavení omezení velikosti sečí 

 

10) Vytvoření liniové vrstvy k rozdělování polygonů 

 



11) Zvolení liniového typu vrstvy, správného souřadnicového 

systému a uložení vrstvy 

 



 

12) Povolení editace liniové vrstvy 

 



13) Přidání prvku (linie) do liniové vrstvy 

 

14) Dotvoření linie kliknutími levým tlačítkem myši na body, kde 

má linie procházet, následné kliknutím pravým tlačítkem myši, 

které linii ukončí  

 



15) Vyplnění ID vytvořené linie 

 

16) Rozdělení zvoleného polygonu 

a) Výběr vrstvy linie a označení konkrétní linie 

 



b) Výběr vrstvy lesních porostů a označení konkrétního polygonu 

 

c) Označením konkrétního lesního porostu otevře okno 

atributové tabulky, ve kterém můžeme vidět i velikost 

polygonu 

 



d) Rozdělení polygonu a výběr dělící vrstvy 

 

 

17) Barva polygonů se po rozdělení automaticky nastaví podle  

jejich aktuální velikosti 

 



18) Rozpracovaný projekt je možno kdykoli uložit 

 

19) Rozpracovaný projekt je možno kdykoli znovu načíst 

 

  



20) Tvorba obnovních těžebních postupů 

HOLOSEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ ZPŮSOB 

 

 

PODROSTNÍ HOSPODÁŘSKÝ ZPŮSOB 

 



21) Nastavení směru přiřazování sečí 

 

22) Nastavení minimální vzdálenosti sousedních sečí 

 



23) Automatická prostorová analýza sousedních sečí 

 

24) Konečná specifikace podmínek optimalizace a uložení výsledku 

 



25) Načtení výsledků optimalizace 

 

26) Pro zobrazení výsledků je nutné vybrat konkrétní porost 

 

  



27) Výsledky se zobrazí ve spodní části atributové tabulky 

Výsledky pro holoseč: 

 

Dostupné informace o těžebním zásahu: 

 

 

Výsledky pro výchovný zásah: 

 

Dostupné informace o těžebním zásahu: 

  


