
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 42. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



Modřín opadavý - Larix decidua Mill. 

Vysévá se na jaře do prohřáté a vlhké půdy. 

Doporučuje se semena před výsevem máčet 
několik hodin ve vodě. 

Jsou nepřeléhavá, vzcházejí za 4-5 týdnů.  

Nejčastěji se pěstuje 1-2 letý sadební 
materiál neškolkovaný nebo 2-3 leté sazenice 
školkované.  

Modřínové porosty a porosty s příměsí  
MD 



Výsadba:  

Sadbou štěrbinovou je možno vysazovat 
jednoleté a dvouleté neškolkované sazenice. 

Starší materiál sadbou jamkovou. 

Vysazuje se většinou jednotlivě nebo ve 
skupinách mezi ostatní dřeviny.  

Modřínové porosty a porosty s příměsí  
MD 



 Světlomilný, zástin snáší  velmi krátce, 
 v mládí roste velmi rychle  (vylepšování),  v 60 letech zpomaluje 

růst, 
 velmi citlivý na zastínění, nesnáší ani boční zástin, 
 musí být pěstován tak, aby měl vždy výškový náskok a předrůstal 

okolní dřeviny (král slunce a větru), 
 odolný proti větru, 
 při značném uvolnění nemá sklon ke košatění, ale reaguje 

kmenovými výmladky (uvolňovat postupně), 
 trpí vytloukáním, 
 dobře se zmlazuje a může plnit funkci přípravné dřeviny, 
 zastoupení v porostu do 20% (monokultury jsou nežádoucí), 
 příměs jednotlivá nebo v malých hloučcích s postupnou redukcí na 

jednotlivé smíšení  (lépe odolává dotírajícímu SM a BK).  

Pěstební vlastnosti modřínu 



• Přirozená:  

• Dobře se daří na holinách. 

Semena dobře nalétávají z ponechaných výstavků nebo 
z porostního okraje, 

na bohatých, příznivě vlhkých půdách sečí kotlíkovou nebo 
okrajovou sečí clonnou, 

 nálet se však musí rychle uvolnit. 

 

Obnova 



• Umělá:  Tam, kde se nedaří přirozená, není vhodný 
mateřský  porost.  
 Převažuje sadba nad síjí . 

 Sadba  štěrbinová nebo jamková (silnější sazenice), 

 smíšení jednotlivé až skupinkovité,  

 výhodná proti vytloukání je dvojsadba (SM), 

 vhodný původ  a kvalita (dle vyhlášek), 

minimální počet je 3 tis. ks/ha, 

 jako rychlerostoucí dřevina je vhodný pro vylepšování , 

 ochrana proti zvěři a buřeni (větší jamka), 

 stejnověké nesmíšené kvalitní porosty ve 2. a 3. věkové třídě postupně 
prosvětlit a podsadit stinnými dřevinami (BK, LP) a dopěstovat jako 
etážové do delšího obmýtí.   

 

Obnova 



„Hlavu ve větru“ 

• Prořezávka: od mládí volnou korunu shora i z boku, 
zastíněné modříny jsou slabé a náchylné k chorobám, 

až do stadia tyčoviny musí výrazně předrůstat okolní 
dřeviny, 

zásah již v mlazinách včasný a silný, 

odstranění nemocných, křivých, s metlovitou korunou, 
zaostávajících v růstu (vyřezat tzv. kvočny), 

odstraněním nebo zkrácením udržujeme okolní dřeviny 
v podúrovni   (včasné uvolnění MD). 

 

Výchova 



• Probírka: Ve věku probírek je MD dorůstán ostatními 
dřevinami,   

kladným výběrem v úrovni uvolňujeme a 
podporujeme kvalitní vybrané stromy, 

v porostech s větším zastoupením silné podúrovňové 
probírky (slabé, netvárné, nemocné, zaostávající 
v růstu), 

podpora  kvalitní příměsi (melioračních listnáčů ), 
délka koruny vybraných MD by neměla klesnout pod 

1/3. 
 

 

Výchova 



• Jako přípravná dřevina se ponechává 
přirozenému vývoji do porostní výšky  2-4m, 
kdy se začnou   zavádět cílové dřeviny, 

• slunné dřeviny se vysazují ve vytěžených 
pruzích, 

• stinné dřeviny se podsazují do proředěných 
částí, 

• další postupná redukce  – podle růstových 
požadavků cílových dřevin. 

 

Výchova 


