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Klasifikace stromového inventáře  – posuzuje se 

postavení stromu v porostu /během vývoje                                                              

porostu se mění/ 

 

• podle výšky, vzrůstu: Kraftova, Konšelova 

klasifikace 

• podle hospodářské užitečnosti: dánská kl. 

• podle stadiálního vývoje : Nestěrov, Voropanov 

• kombinace: Šedelinova klasifikační stupnice 

Jiří Gratcl  
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Technika probírek – vhodná pěstební technologie zajišťuje 

splnění probírkových úkolů. 
 

 Činitelé ovlivňující vhodnou techniku: 

• stav porostu : stabilní, labilní, rozvrácený, zpevněný, etážový 

• korunový koeficient: poměr výčetní tloušťky a jeho korunové 

projekce /10-20/ - optimální přírůst 

• kmenový /štíhlostní/ koeficient: poměr výšky k výčetní tloušťce 

/80–20/ posuzuje odolnost a stabilitu porostu /obr. 79/172/ 

• druhová skladba: smíšený, nesmíšený 

• zápoj porostu: Přehoustlý, dokonalý, dočasně /trvale/ přerušený, 

mezernatý, horizontální /hluboký, mělký/, vertikální 

• druh  a způsob výběru  /pěstební výběr, druhový,  jakostní 

(tvarový), zdravotní, zralostní, pozitivní, negativni, úrovňový, 

podúrovňový, jednotlivý, schematický, kombinovaný/ 

Jiří Gratcl  
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• intenzita /síla/ probírky: - % vytěžených stromů 

                                                    - % vytěžené hmoty - slabá  do 15 %  

                                                                                   -  mírná do 25 % 

         -   silná do 35 % 

                                                                                  -  velmi silná nad 35 % 

                     -   stupeň zásahu 

                   - Konšelova stupnice: A – slabá  probírka /strom. třídy 5/ 

                                                      B – mírná              /5, 4/ 

                              C – silná                /5, 4, -3, část 2b/ 

                  D – velmi silná /TVAROVÁ/ /5, 4, část 3 a/ 

      E – uvolňovací  /5 a 2b/    

Jiří Gratcl  
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interval /frekvence/ zásahu  5-20 let/ období mezi 2 zásahy 

                        násobnost zásahu počet zásahu v deceniu 

                        naléhavost zásahu /0,1,2/  

 

 předčasný – zavětevnatění, zabuřenění, zhoršení kvality stromů, malý výchovný účinek 

 včasný  - v optimálním stavu porostu, účinné dosažení výchovného cíle   

 opožděný – musí být mírnější a častější, podřízený, stavu  zanedbaného porostu, 

v listnatých porostech nevhodný 

 

Cíl výchovný /výchovný cíl/ vytyčuje a popisuje vlastnosti porostu, k nimž se má dospět v etapách   

jeho pěstování (postupné cíle). Kromě stanovištních podmínek a funkčního měření 

vychází  i  ze současného stavu porostu. 

 

• Dlouhodobým výchovným cílem je zvýšení stability, objemové a jakostní produkce dřeva,  

                                                 zlepšení estetického vzhledu, vodohospodařské účinnosti apod.  

• Krátkodobého výchovného cíle, např. úpravy zápoje, zlepšení zdravotního stavu apod. je  

                                                    dosaženo bezprostředně výchovným zásahem.  

 

 

Jiří Gratcl  
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