
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 53. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



• Lesy poškozené imisemi :  - lesy pod vlivem 
imisí se zařazují do 4 pásem ohrožení podle 
stupně poškození a dynamiky zhoršování 
zdravotního stavu.  

• Hlavní zásady hospodaření - jde především    
o snížení škod (nemůžeme odstranit příčinu)   
a posun hospodaření  od produkce k vyšší 
stabilitě a odolnosti. 

Pěstební technika v lesích              
zvláštního  určení 
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• dokončit obnovu porostů v exponovaných oblastech, 
nejvhodnější při obnově jsou větší holé seče (s malým počtem 

porostních stěn), postup obnovy proti směru větrů a imisí, 
podrostní formy obnovy využít na vhodných stanovištích při 

zavádění stinných dřevin,   
při obnově použít především biologickou přípravu - využití bříz, 

jeřábů, méně již olší a kleče (porosty náhradních dřevin), které 
by měly na stanovišti přežít, dokud se stávající podmínky 
nezmění, 

při zalesňování použít síji (JŘ, BŘ, OL) nebo sadbu (bohatý 
kořenový systém, vitální rostliny, výška do 50 cm, krytokořenné),  

pro úspěšnou obnovu budovat  valy (ovlivňují mikroklima), 
zakládat zpevňovací pásy proti větru (předsunuté) a protiimisní 
pásy, zamokřelé půdy odvodnit. 

 

Lesy poškozené imisemi 
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Postupně přeměnit porosty náhradních dřevin na 
porosty s cílovými dřevinami (vyhovujícími daným 
přírodním podmínkám), použít genofond domácích 
odolných dřevin,   

provádět hnojení a vápnění poškozených porostů 
tam, kde je to potřebné (na základě půdních rozborů), 

dodržovat následnou péči o kultury (ochrana proti 
buřeni, zvěři, škůdcům), 

výchovou stabilizovat a zpevnit porosty (řidší spon, 
rozvolněný zápoj, hluboké koruny, podpora MZD, 
zapláštěné porostní okraje) - podle stupně poškození a 
stavu porostu. 

Lesy poškozené imisemi 
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• Další výchovné zásahy mají nižší intenzitu 
v závislosti na stupni poškození porostu: 
v pásmu A – prořezávky v nepoškozených nebo 

slabě poškozených, probírky se neprovádějí, 
zdravotní výběr pokud nesníží zakmenění pod 8, 

v pásmu B – prořezávky vždy, probírky 
v příznivějších polohách do 40 let, nesmí klesnout 
zakmenění pod 8, 

v pásmu C a D – prořezávky i probírky podle 
obecných zásad. 
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