
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 44. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



Obnova  
1. přirozená:  

Clonnou sečí okrajovou, pruhovou i skupinovou (postup 
obnovy pokud to umožňuje terén od západu), 

rozhodující je kvalita a ekotyp mat. porostu, 
nedaří se v luhu (buřeň) - nastupuje umělá, 
redukce stinných dřevin, které se zmlazují už při mírném 

prosvětlení, 
potlačení náletových rychlerostoucích dřevin (JS, JL), 
nálet se rychle uvolňuje (při zastínění se špatně vyvíjí), 
důležitá je příprava půdy celoplošná (polaření), pruhová 

(oddrnovací pluhy), chemická. 
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2. umělá:  
• Síjí:  200 – 300 kg žaludů /ha – v řádcích. 

• Sadbou: min. 10 tis/ha, dvouleté silné podřezané nebo školkované   
sazenice, 

 maloplošné holosečné formy (šířka do 2 porostních výšek), 
 příprava půdy, 
 výsadba pomocných listnáčů (LP, HB - využití výmladnosti), JS ve 

skupinách s předstihem nebo vylepšení po výsadbě na chudých 
stanovištích obnovujeme borovicí s dubem (dub zůstává jako výplň)    

 ošetřování (polaření, okopávání), 
 ochrana proti buřeni a zvěři, 
 v 50-60 letech po silné probírce v dubovém porostu podsadba 

melioračních listnáčů (BK, LP, HB), obmýtí až 160 let. 
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Výchova : „v kožuchu“  

•  Čím nižší je kvalita nesmíšených dubových 
porostů, tím později zasahujeme, 

• nejdříve odstraňujeme předrůstavé plevelné 
dřeviny, potom zasahujeme v úrovni a nakonec 
redukujeme podúroveň. 

• Ve smíšených porostech je zásah dříve, tlumíme 
ostatní dřeviny do podúrovně (utlačující DB), ve 
40 – 50 letech vytváříme spodní etáž. 
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• Prořezávka:  Ke zdárnému růstu potřebuje DB horní světlo 
(korunu volnou shora), při volnějším zápoji se rozrůstá do šíře, 
košatí, tvoří vlky, netvárné kmeny a zmenšuje výškový přírůst, 

 vysoká hustotě porostů,  

  odstraňování rozsochatých (vidličnatých), tvarově 
nevhodných jedinců (předrostlíci, obrostlíci, jedinci  s nízko 
nasazenou korunou, křiví), poškozených jedinců,  jedinců 
zaostávajících v růstu, 

 do podúrovně  se nezasahuje  (pokud nejde o zpřístupnění), 

 podpora zápojných a výchovných dřevin, bočním zástinem  
bráníme košatění, obrůstání a křivení dubů (HB,LP,BK). 
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• Prořezávka: Tlumení předrůstavých dřevin, 
 interval 5 (později 10) let, individuální výběr, přiměřená 

redukce počtu na ha. 
• Probírka: zásah vždy v úrovni s ponecháním spodní 

etáže, 
podpora žádoucích příměsí (JS,LP,JV, JLM, BK, BB, 

BO,SM,MD),  
vytváření dvouetážových porostů ,DB, JS, JL v úrovni, 

ostatní dřeviny v podúrovni, do 50 – 60 letých doubrav 
podsadba BK - obmýtí 160 až 200 let, 

  v pozdějším věku podpora  kvalitních 150 – 200 ks        
– nositelé péče (odstraňování škodících). 
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HS 25 – hospodářství živných stanovišť 
nižších poloh 
V porostech souvislá etáž stinných dřevin a 

keřů, bonita umožňuje pěstování cenných 
sortimentů DB (ekonomickou dřevinou je i 
MD), prodloužení obmýtí až na 200 let (u 
kvalitních porostů), 

spodní etáž na živných stanovištích se 
obhospodařuje výmladkově (HB, LP), 

nárosty a kultury ohroženy suchem a buření. 
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Výchova:   

dub je pěstován v úrovni, MD v nadúrovni, 
ostatní dřeviny převážně v podúrovni, 

prořezávky v úrovni a nadúrovni  (škodící 
rozsochaté), tvarově nevhodné, poškozené, 
probírky kladným výběrem v úrovni na 
podporu cílových jedinců, 

v podúrovni pouze zásah na podporu cenných 
listnáčů a úpravu druhové skladby. 
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HS 19 – hospodářství lužních 
stanovišť  
Tvrdý luh  je velmi složitý ekosystém, 

charakteristický je mimořádný růst všech  
přirozených dřevin ve vícevrstevné  výstavbě, 

silné ohrožení buření i zaplavováním, 

cílová skladba se značně shoduje s přirozenou a 
zajišťuje vysokou ekologickou i statickou stabilitu 
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hospodaření je zaměřeno na kvalitní sortimenty 
DB i cenných listnáčů        a na udržování spodní 
etáže 

usměrňování JS (utlačuje DB) , javoru jasnolistého 
- plevelná dřevina rychle rostoucí a brzy plodící, 

DB se obnovuje většinou uměle vyspělými 
sazenicemi na holoseči (často spojené 
s polařením), 

 MZD s předstihem (potlačují buřeň), pak vyspělé 
sazenice, nebo spodní etáž v 50 letech. 
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