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Téma: Druhy probírek 

ÚROVŇOVÁ – zasahuje převážně do úrovně /listnáče a BO v 1. věk třídě/ 

 

• převážně kladný způsob výběru s cílem uvolnit nejvhodnější jedince /200–500/ 

 

• zdravotní výběr 

• zásah v strom. třídách 1, 2a, 2b a 5 

• ponechává podružný porost, který má fci: 

výchovnou 

ochrannou 

čistící 

mikroklimatickou 

zastiňuje půdu 

 

 

z historických probírek: Francouzská, Borggerevova, Dánská, Sucheckého, 

Schadelinova 

Jiří Gratcl  
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PODÚROVŇOVÁ – zasahuje převážně v podúrovni, do úrovně  /hlavního 

                                                porostu/ podle potřeby /str. tř. 5, 4, 3/ 

 

• převážně záporný způsob výběru 

 

• klasické podúrovňové probírky propracovány pro stejnorodé a stejnověké 

porosty středního věku/SM,BO/ 

 

• klasické podúrovňové probírky jsou technicky jednoduché, 

mírně zlepšují : 

• humifikaci, 

• proudění vzduchu 

• uvolnění živin 

Jiří Gratcl  
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KOMBINOVANÁ – současné použití úrovňového i podúrovňového zásahu, 

                            uplatňují se současně různé způsoby anebo umístění pěstebního výběru.  
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• UVOLŇOVACÍ  - závěrečná fáze výchovy  /podle Konšela st. E/,  zachovává část podružného 

porostu 

Úkol:    

• zvětšit vybraným stromům životní prostor 

• zvětšit tloušťkový přírůst a tím hmotovou produkci 

• podpořit plodnost vybraných jedinců 

• připravit půdu pro obnovu 

 

 OPOŽDĚNÁ – kombinovaný výběr  /zásah/, slabá intenzita, krátký interval 

                        v pěstebně zanedbaných porostech  

• nevhodná druhová skladba, ústup hlavních dřevin 

• přehoustlých, - nestabilních, - deformovaných kmenů a korun, 

• slabý tloušťkový a výškový přírůst 

• vrstva surového humusu, odumírá podružný porost 

 

 postupné uvolňování   nejkvalitnějších jedinců /jakostně, druhově/ 

  

            Francouzská – do 40-50 let podúrovňové zásahy /výškový přírůst, čistota kmenů/, pak 

 intenzivní úrovňové /max. přírůst navybraných jedincích DB a BK/ 

 Česká probírka Bohdaneckého  -  intenzivní výchova SM porostů za účelem  zpevnění 

 /nízko nasazená pravidelná koruna/ a zvýšení přírůstu /milimetrová probírka – po zásahu se 

 zvýšil průměrný přírůst z 1 na 3 mm/   

 Schadelinova probírka – úrovňová na principu kladného výběru, vytíná se strom /max. 2/, 

 který nejvíce škodí jakostnímu čekateli 

Jiří Gratcl  
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