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Anotace 

• Anotace: prezentace pojednává o základním rozdělení jednotlivých výchovných 
zásahů vzhledem k vývojovým fázím porostů. Dokument popisuje možné způsoby a 
technologie uplatnitelné v těchto zásazích. 

 
 

• Autor: Aleš Škoda 
• Jazyk : Čeština  
• Očekávaný výstup : společenskovědní vzdělávání, … 
• Speciální vzdělávací potřeby : žádné  
• Klíčová slova: lesní zákon, protrhávka, prostřihávka, prořezávka, probírka, lesní 

zákon, výřez plevelných dřevin, harvestorová technologie 
• Druh učebního materiálu: prezentace  
• Druh interaktivity: kombinované  
• Cílová skupina: žák  
• Stupeň a typ vzdělávání: středoškolské odborné vzdělávání  
• Typická věková skupina: 15 - 19 let  

 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Výchova lesní porostů obecné principy II. 

• Výchova porostů je pro zdárné a bezpečné 
hospodaření v lesích nutností. 

• Pro realizaci výchovných zásahů je důležité 
správně zvolit technologii a techniku 
provádění. 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Legislativní povinnosti 

• Dle lesního zákona 289/95 jsou povinné výchovné 
zásahy do 40 let pro: 

- státní majetky (LČR, NP, VLS..) 

- obecní majetky (obecní a městské lesy) 

 

- soukromé osoby mají pouze doporučení provádět 
výchovu.  

 

- Výchovné zásahy do 40 let se vykazují plošnými 
jednotkami. 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Podíl výchovných zásahů v ČR 

 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Porost před výchovným zásahem  
(probírkou) a po něm, vliv na zakmenění.   

Porost 55 let, před zásahem,  

zakmenění 10 

Porost po zásahu, 

zakmenění 8+ 
"Autorem materiálu a všech jeho částí, 

není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Prostřihávky, protrhávky 
 (nálety , nárosty) 

Způsob provádění: 
1. Ruční nářadí, (pilky, nůžky, mačeta) 
2. Křovinořez s pilovým kotoučem. 
3. Výřez motorovou pilou. 
4. Chemické prořezávky (borové porosty) 

 
Redukce počtu jedinců, u jehličnatých dřevin lze 

zásah provádět schematicky. 
U listnatých dřevin probíhá výběr se zaměřením na 

jedince netvarné - převyšující úroveň. 
 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Prostřihávka v mladém bukovém lese, 
provedeno ručním nářadím. 

 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Výřez plevelných dřevin 
(nárosty, kultury, mlaziny, tyčkoviny) 

• Způsob provádění: 

• Ruční nářadí: (pilky , sekery, srp, nůžky) 

• Moto manuálně:  (křovinořez, motorová pila) 

• Chemické: (postřik arboricidy)  

 

 

• Nežádoucí dřeviny, BŘ, JŘ, TPO, HB, BEZ. Č…. 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Prořezávky (mlaziny, tyčkoviny) 

• Způsob provádění: 
• Ruční nářadí: (pilky, sekery, srp, nůžky) 
• Moto manuálně:  (křovinořez, motorová pila) 
 
• V rámci prořezávek provádět nutné rozčlenění 

porostů, neposkytují finanční efekt, často se 
zadávají formou samovýroby. 
 

• Cena prořezávky cca 4000-7000 Kč/ha s 
ponecháním hmoty v porostu. 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Prořezávka v douglaskovém porostu, hmota zůstává ležet 
v porostu, prováděno motorovou pilou.  

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Probírky (tyčoviny, kmenoviny) 
Přinášejí první kladný finanční efekt. 

• Způsob provádění: 

• Motorová pila, kůň, traktor, železný kůň. 

• Harvestor, vyvážecí soupravy. 

 

• Podúrovňové probírky, zasahují pouze do 
podúrovně (smrkové tyčoviny). 

• Úrovňové probírky, zásahy probíhají pouze v 
úrovni (dánská klasifikace) listnaté tyčoviny, 
kmenoviny. 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Slabá probírka v borových porostech 
prováděná pásovým harvestorem 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Probírka prováděna harvestorovou technikou 
(harvestor + vyvažecí souprava) 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 



Otázky k opakování 

• Jaké jsou legislativní povinnosti spojené s výchovou 
lesních porostů? 

• V jakém věku porostu se provádějí prořezávky? 

• Jaké technologie jsou uplatňovány v probírkových 
porostech? 

• Kdy přichází při provádění výchovných zásahů první 
finanční efekt? 

 

 

"Autorem materiálu a všech jeho částí, 
není-li uvedeno jinak je Aleš Škoda" 
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