
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 48. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



Olše lepkavá – Alnus glutinosa  

Dřevina náročná na světlo, nenáročná na půdu, 

  v mládí snáší značné zastínění, přípravná  dřevina,  

zlepšuje půdu, odolná proti  mrazům,  kmeny se dobře 
čistí od větví a jsou plnodřevné,  

na bažinných  půdách nebo v zaplavovaných územích 
tvoří často skoro čisté porosty (s příměsí JS, vrb, břízy),  

 růst olšin závisí na pohybu vody a obsahu živin v půdě 
(na bažinách se stagnující vodou roste špatně a často 
odumírá). 
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Obnova: OL se většinou obnovuje násečně. 

• Přirozená:  Z pařezových výmladků (výmladkové 
porosty ve 40 – 60 letech) nebo z naplaveného 
semene, síjí. 

• Umělá: Tam kde vysoká voda neomezuje dobu 
vysazování, na stanovištích, kde lze dosáhnout 
kvalitní produkce, ve směsi s JS (na prameništích 
a  potočních aluviích), VR  (na lužních mokřinách) 
a SM  (na chudších mokřinách ve vyšších 
polohách), min počet 4 tis/ha. 
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Výchova:  

U porostů vzniklých sadbou nebo přirozeně 
začíná před zapojením korun, udržuje se 
přiměřený zápoj pro dosažení štíhlých jedinců  
s korunou do ½ kmene ,                     u 
výmladkových porostů se ponechávají 
maximálně 2 výmladky. jako přípravná 
dřevina se postupně redukuje a podsazují se 
cílové dřeviny. 
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Prořezávka: negativní výběr nekvalitních 
jedinců, podpora přimíšených dřevin kladným 
výběrem (JS, SM), u výmladkových porostů 
netvární jedinci. 

Probírka: kladným výběrem v úrovni podpora  
nejkvalitnějších jedinců a jejich tloušťkového 
přírůstu, u výmladkových porostů postupné 
uvolňování nejkvalitnějších výmladků, 
podpora přimíšených dřevin.  
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Bříza bělokorá – Betula pendula 

Pionýrská dřevina silně světlomilná, nenáročná na 
půdu a vláhu, rychle rostoucí, mělce kořenící, 
přizpůsobivá různým podkladům, 

vyskytuje se na extrémních stanovištích (ostatní 
dřeviny ji tam neohrožují) a holých plochách 
(lehké semena se daleko šíří  větrem), 

přípravná, pomocná dřevina, funkce MZD. 
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 Bříza bělokorá 
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Výchova: 

• Výchova březových porostů – uvolňování 
nejkvalitnějších  jedinců v úrovni, prostorová 
úprava pro zlepšení stability, ponechání 
podúrovně, podpora přimíšených dřevin.  

• Není-li cílovou dřevinou, zastoupení v porostech 
se postupně redukuje. 
Pro dosažení  produkce se podporují  kladným 

výběrem kvalitní břízy, neškodící cílovým dřevinám 
(SM). 
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Výchova: 
• jako přípravná dřevina se ponechává přirozenému 

vývoji do porostní výšky 3-4 m, kdy se do ní      
tzv. rekonstrukcí  zavádějí cílové dřeviny. 
slunné dřeviny se vysazují ve vytěžených pruzích, 
stinné dřeviny se podsazují do proředěných částí, 
další postupná redukce břízy – podle růstových požadavků 

cílových dřevin, 
v imisních oblastech – podpora stability uvolňováním, 

nejvitálnějších jedinců (prodloužení životnosti), podúroveň  
ponechat, 

min. počet při umělé obnově 6 tis/ha.  
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