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Výchova mlazin a tyčkovin  
 

Pročistka – souhrnný název pro výchovné seče v mladých porostech, tj. 

v zapojených nárostech, kulturách a mlazinách. Pročistka tedy zahrnuje 

seče plecí, čistky, prostřihávky, protrhávky a prořezávky. Jejich výkon se 

plánuje a vykazuje v ploše porostu (ha) na rozdíl od probírek, které se 

plánují a evidují v plošných (ha) a objemových (m³) jednotkách. Na 

pročistku navazují probírky. 

 

Seč plecí – výchovná seč v mladých porostech, tj. v nárostech, kulturách 

a mlazinách, při které se odstraňováním druhově nevhodných, 

hospodářsky neceněných (plevelných) dřevin upravuje druhová skladba 

porostu. 

 

Prořezávka – výchovný zásah ve stadiu mlazin a tyčkovin, jehož účelem 

je v prvé řadě snížení hustoty porostu a dále úprava zdravotního a 

jakostního stavu porostu.  
 

 

 

Jiří Gratcl  
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Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka 

slabá, střední, silná, popř. velmi silná. Uskutečňuje se převážně 

na podkladě individuálního výběru, ale i schematicky, je-li porost 

dostatečně pravidelný.  

 

 

 

 

Čistka je výchovný zásah v mlazinách za účelem odstranění 

tvarově nevhodných, předrůstavých jedinců (obrostlíků, 

předrostlíků). Ve smyslu Schädelina se mají stát perspektivní 

porostní složky zřetelnějšími a přístupnějšími zejména v horní 

vrstvě porostu. Při čistce  se hustota porostu výrazně nesnižuje. 

Dříve se pod pojem čistka zahrnovala i prořezávka. 

Jiří Gratcl  
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    Prořezávka: navazuje na prostřihávky, prohlídky a péči o kultury a nárosty 

 je výchovný zásah, vykonávaný především po posouzení kvality stromů 

výběrem v horní a střední porostní vrstvě, 

 pěstební zásah -  pěstební opatření za účelem ovlivnění růstových a 

jakostních vlastností stromů a porostů. 

 výchovný zásah - pěstební opatření za účelem dosažení výchovného cíle 

  

- význam a úkoly prořezávek: 

 úprava druhové a prostorové skladby 

 zlepšení zdravotního stavu 

 zajištění odolnosti vychovávaných porostů proti biotickým  i biotickým 

činitelům 

 zlepšení stability /štíhlostní koeficient, korunový koeficient,  zapláštěné okraje, 

intenzita a interval zásahu/  

 zlepšení biodiverzity /podpora MZD a neškodících dřevin zvyšujících 

druhovou rozmanitost porostu/ 

 zkvalitnění porostů /předrostlíci, obrostlíci, dvojáci, vidličnatí, křiví, netvární, 

točití, včasnost, podpora cílových jedinců/ 

 zlepšení porostního prostředí /světlo, teplo, voda, MZD (opad, odvodnění, 

pestrá druhová skladba, kvalita půdy)   

 

Jiří Gratcl  
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- klasifikace stromového inventáře 

oKraftova 
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o Konšelova 
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- druhy umělého výběru v prořezávkách 

o zdravotní, druhový, jakostní, zralostní /vývojový/ - tržně zajímavé rozměry 

(ván. stromky), záporný, kladný, individuální, schématický, úrovňový, 

podúrovňový, nadúrovňový, kombinovaný, 

- technologická příprava mlazin a tyčkovin:  

                účel: přehled o stavu porostu 

                         rovnoměrné zpřístupnění celé plochy 

                        diferenciace výchovy v odlišných částech /mezi 2 dřevinami, 

                         skupinami, stanovišti (podmáčené, vysýchavé)/  

                         lepší kontrola provedení 

                         efektivnější využití techniky  

o rozčlenění porostu – ovlivňuje: 

 terén /sklon, únosnost/, vyklizovací linky jsou orientovány s ohledem 

na dopravní síť a konfiguraci terénu tak, aby těžený materiál byl 

vyklízen nejvhodnější cestou. 

 stav porostu /způsob založení, dřevinná skladba, věk,  stabilita, 

rozpracovanost rozčlenění/ 

použitá technologie a technika   

pracovní pole /šířka 20–40 (60) m, délka 100-150m/, hustých mlazinách 

jsou proto pracovní pole menší, ve starších větší. 

vyklizovací linky /1,5–2 m, vzdálenost 20-40 m, sklon/ 

přibližovací linky /3-4m, vzdálenost 40-80 m ( každá druhá vyklizovací)/ 

navázání na linky, svážnice a cesty /úhel, mostek/ 
Jiří Gratcl  

http://www-ldf.mendelu.cz/projekty/pestovani/ucebnitext/vychodiska/struktura/strukt_rust_stupne.html
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o technika prořezávek  /jak, čím, kdy, jak často/ - podle stavu porostu 

 ručně – pilky, nůžky, mačety, sekerky 

 mechanizovaně – křovinořezy, JMP, štěpkovače, drtiče, sekačky, frézy, 

stroje 

 chemicky -  arboricidy (nátěry, postřiky, injektáž, patrony, sekerky, 

dávkovače) 

 tlumení nebo zastavení růstu – zaštipování pupenů, vrškování, 

kroužkování 

 kombinace 

způsob zásahu:   

 individuální – dřevinná skladba, založení, bioskupiny  

 schématický - SM, BO, řady, pruhy, terén, 

 kombinovaný -  řady shematicky, mezi individuálně 

 interval zásahu /jak často/ - období mezi dvěma po sobě se opakujícími 

zásahy, s věkem porostu se prodlužuje, 

závislý na dynamice vývoje porostu /dřevina, stanoviště, horní 

výška porostu/ 

pravidelný, odstupňovaný   

 intenzita zásahu /síla zásahu, vydatnost/ vyjadřuje se poměrem jedinců 

před a po zásahu,  

slabá /do 15 %/ 

odpovídající  

silná /nad 35 %/ 

naléhavost zásahu -  0, 1, 2 – uváděna v LHP – nejvyšší naléhavost mají 

nutné zásahy, odložení by ohrozilo stav, vývoj a stabilitu porostu 

násobnost zásahu – počet výchovných zásahů za decenium 

Jiří Gratcl  
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 rozlišení  zásahů: 

podle umístění v korunové vrstvě 

 úrovňové  – odstraňují se  z porostu netvárné, stínící nebo 

jinak nevhodné stromy vyšších stromových tříd, tj. stromy 

vrůstavé, úrovňové i předrůstavé z nadúrovně /horní vrstva – 

10 % jedinců/ a úrovně /střední vrstva – stromky průměrné 

výšky/ 

 podúrovňové  - podle stupně zásahu se  těží stromy nižších 

stromových tříd z podúrovně /spodní vrstva /, odstraňují se  

stromy odumírající a suché, potlačené a při silném zásahu také 

stromy vrůstavé,  popř. jedinci z úrovně. Zásah podúrovňový  je 

nejobvyklejší ve smrkových  porostech mladšího věku. 

 kombinované  – zasahuje ve vrstvách podle potřeby porostu 

Jiří Gratcl  



24.1.2012 12 

podle doby provedení: 

předčasné – mohou uškodit /nebezpečí přírůstových ztrát, 

zabuřenění půdy, zhoršení kvality stromů v důsledku zvětevnatění i 

ohrožení statické stability, předčasný zásah má malý výchovný účinek 

a není hospodárný. 

odpovídající /včasný/  

 optimální stav porostu a proto účinně vedoucí k dosažení výchovného 

cíle,  

 největší význam v mladých porostech, v nichž vývoj i růst stromů je 

nejintenzivnější, 

 zabrání se jimi zahuštění zápoje s následným zkrácením korun, 

škodlivému rozpínání předrostlíků a obrostlíků a sníží se zastoupení 

nežádoucích druhů dřevin. 

opožděné -  těžba stromů v pěstebně zanedbaném porostu 

/přehoustlé, nevhodná druhová skladba, špatný zdravotní stav, tvar 

stromů, mají sníženou stabilitu, odolnost,  kvalitu a snížený tloušťkový 

přírůst/ za účelem výchovy, 

  výchovný účinek opožděného zásahu je nejen menší, ale může být 

pro odolnost porostu i nebezpečný, 

  opožděný zásah musí být mírnější a častěji opakovaný, 

 celý výchovný program se podřizuje stavu zanedbaného porostu,  

 v listnatých porostech je opožděný zásah (opoždění výchovy) zcela 

nevhodný. 

Jiří Gratcl  

http://www-ldf.mendelu.cz/projekty/pestovani/ucebnitext/vychodiska/struktura/strukt_niz_ur.html
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 opožděné prořezávky  - cíl: 

 

 úprava druhové skladby – ve prospěch cílových  a hosp. 

dřevin, 

 úprava prostorové skladby – u přehoustlých a 

přeštíhlených na více zásahů 

 zlepšení jakosti – odstraňování předrostlíků, obrostlíků 

/zkracování, kroužkování, arboricid/, netvárných, uvolnění 

jakostních,  

 zlepšení zdravotního stavu – nemocné, poškozené 

 vhodná intenzita a interval 

 vhodný termín provedení - jaro  

Jiří Gratcl  
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podle použitého způsobu výběru: 

kladným, záporným, individuálním, schematickým, úrovňovým, 

podúrovňovým, kombinovaným výběrem 

 

 možnosti racionalizace - souhrn opatření sledujících efektivní dosažení 

výchovných cílů 

zásady zajišťující výchovu porostů v hospodářském celku  

  zařazení porostů do pořadí podle stupně naléhavosti 

 upřesnění výchovného cíle  a výchovného programu pro jednotlivé 

porosty, 

 

 toto ovlivňuje: 

 založení porostu /přirozeně, uměle/ 

 stav porostu /druhová skladba, počet jedinců, dosavadní zásahy, 

 stanoviště, /expozice, terén, půda/ 

 

•   použití jednodušších a lidskou práci šetřících pracovních postupů  

 racionální technologie  zesílení sečí a následném prodloužení 

pěstebního intervalu (biologická racionalizace), 

o využití schematických zásahů s nasazením mechanických a 

chemických  prostředků (technická racionalizace). 

  rozčlenění a zpřístupnění porostů 

 soustředění pracovišť 

 Jiří Gratcl  


