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 HLAVNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ  
 Doc. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU v Brně  
 Nedostatečná péče o úrodnost produkčních půd; půda je základním bohatstvím 

školky. Rezervy jsou především - v nesystematickém zařazování odpočinkového 
údobí a osevních postupů, minimalizaci hnojení organickými hnojivy, neuvážené 
chemizaci, absenci speciální přípravy půdy, neúměrném nasazení rotavátorů a 
těžké mechanizace. Místo speciálních a jemných lesnických přístupů převládají 
postupy užívané v zemědělství.  

 Aplikace nekvalitních substrátů - substrátů nevhodných fyzikálních vlastností, s 
velkým podílem nerozložené kůry, neznámého chemického složení, s 
nevhodným nebo neznámým zastoupením mikroflóry a mikrofauny.  

 Snaha o získání co největší produkce z plošné jednotky; prioritní často není 
kvalita, ale počet vypěstovaných rostlin.  

 Roztříštěnost výroby a nekomplexnost výrobních technologií.  
 Při pěstování se uplatňují hnojiva, chemické preparáty, obaly, stroje, ale i celé 

technologie, které nebyly v podmínkách ČR (ale často vůbec v lesnictví) 
odzkoušeny. Malá výtěžnost osiva, ale na straně druhé přehoustlé výsevy.  

 Nevhodná manipulace se sadebním materiálem. Některé školkařské provozy 
nejsou vybaveny žádným zařízením pro krátkodobé skladování sadebního 
materiálu. Ve stále  
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 větším rozsahu se užívá dlouhodobé založení sadebního materiálu v nekryté části školky, některé 
dřeviny jsou takto zakládány i přes zimní období.  

 Místo pěstování sadebního materiálu pro konkrétní typ a podmínky holiny, obzvláště pro 
extrémní lokality a podsadby, jednoznačně převládá unistandardní přístup při volbě technologie 
pěstování (nejde ovšem zcela o “chybu” školkařů).  

 Podceňováním preventivních opatření vznikají komplikace se zdravotním stavem sadebního 
materiálu.  

 Aplikace silných morforegulátorů (stimulátorů, retardandů růstu) může negativně ovlivnit vývoj 
porostů založených takto pěstovaným sadebním materiálem.  

 Problémy v plánování produkce školek. Je žádoucí, alespoň z větší části, přejít na dlouhodobější 
smlouvy při dodávkách. Školkař musí vědět, co a jak má pěstovat, současně by měl mít i větší 
jistotu, že sadební materiál prodá; odběratel musí mít větší jistotu, že sadební materiál 
požadovaných kvalit vůbec nakoupí.  

 Velká obměna školkařů.  
 Malá péče o další vzdělávání pracovníků ve školkách; ve větších školkách v převážné míře pracují 

pouze pracovníci ze zahraničí.  
 Nedocenění práce školkařů a předních dělníků.   
 Konkurence mezi školkařskými provozy jde tak daleko, že si konkurují i školky v rámci jedné firmy. 
 Strategickým materiálem se v lesních školkách stává osivo, neboť většina školkařských provozů 

nevlastní žádné zdroje reprodukčního materiálu.  
 Ani jedna školka si nemůže být jistá další perspektivou. 
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   Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ  
            - semeno je základem lesa a školka je jeho  kolébkou 

 

   - úkol: vypěstovat kvalitní sazenice pro umělou obnovu 
 
 
 

      Současný stav a perspektivy lesního školkařství : 
   
 do transformace SL /1992/ – budování velkých oblastních, podnikových a   
              závodových školek, rušení malých na lesnických  úsecích, zavádění skleníků   
              a fóliovníků ve velkém, technologie  sadbovačů, osévacích linek, výroby 
              substrátů, kompostáren 

 

 po r. 1989 – privatizace velkých školek, problémy s odbytem sad. materiálu                    
               /zavádění přir. obnovy, kvalita, technologie/, pěstování moderními          
               technologiemi /kontejnery, vzduchový polštář, pod porostem/,  
               zřizování malých školek vlastníků, podokapových školek  a semenišť  
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  Druhy/ typy/ lesních školek:   
▪ Obchodní – založeny na nových moderních technologiích 

/Řečany/  

▪ Školky vlastníků lesa – vlastní sad. materiál  pro 
zalesňování, /původ, kvalita, aklimatizace, manipulace se 
sad. materiálem, různé výměry/ 

▪ Podokapové školky  a semeniště – oplocené pod 
porostem, zajištění sadebního materiálu mimo semenné 
roky, rostliny se stinnými pletivy 

▪ Aklimatizační, imisní – sad. materiál pěstován v lokalitě 
výsadby v podobných podmínkách /bez závlahy, hnojení/ 

▪ Specializované – podle zaměření /výzkum. ústavy, hlavové/  
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