sazenice silnì roní pryskyøici, nìkdy se køiví a pøi vìtším
poranìní hynou. Sledování výskytu klikohora borového
pomocí lapacích kùr, pøípadnì preventivní postøik krèkù
sazenic pomocí vhodného insekticitu, bývá proto
nezbytné.

Proøezávky, první probírky
Po nìkolika letech od úspìšného zalesnìní a zajištìní kultury3, což je stav, kdy mladé stromky jsou již
pøizpùsobené stanovišti, odrostlé vlivu buøenì a zvìøe
(vìtšinou po dosažení výšky stromkù 1,5 – 3 m), nastává
èas, kdy je nutno vzhledem k rùstu stromkù redukovat
poèet jedincù na ploše.
Proøezávka je tedy zásah do mladého porostu, pøi
kterém je zámìrnì redukován poèet jedincù na hektar
s cílem uvolnit nadìjné, zdravé a tvárné jedince a upravit
druhové složení daného porostu - pøiblížit se k druhovému složení porostu pøedpokládanému vlastníkem v mýtném vìku. Prakticky se vyøezávají ty druhy døevin, které
v budoucím porostu nechceme mít (náletové, plevelné)
a uvolnìním se naopak podporují ty døeviny, které by
vlastník nebo lesní hospodáø v daném porostu mít chtìl.
Pøi výsadbì se na 1 ha vysazuje 2,5 – 10 tis. stromkù
podle døeviny, zatímco v mýtném vìku zbývá na 1 ha
zhruba 300 – 500 stromù. Znamená to, že se v prùbìhu
obmýtí znaèná èást vysázených stromù vykácí a odstraní
z porostu a již proøezávkou v mladém vìku, pozdìji pak
v probírkách, nebo pøi nahodilé tìžbì.
První proøezávka se provádí zpravidla pøi výšce
porostu 1,5 – 3 m, další proøezávky se pak dìlají podle
potøeby zhruba po 5 - 10 letech.

Probírky
Probírky jsou rozlišovány podle vìku porostu, kdy se
zásah provádí, a to probírky do 40 let, které mají význam
pro výchovu porostu a probírky nad 40 let vìku porostu,
které jsou spíše již tìžebním zásahem.
U všech výchovných zásahù, tedy proøezávek i u probírek do 40 let je dùležité neomezovat se pøi odstraòování stromù jen na tzv. podúroveò, ale zasahovat i v úrovni,
tedy odstraòovat nevhodné stromy, které mají své koruny
v úrovni korun vìtšiny ostatních stromù. Chybou zejména
u listnatých porostù je zamìøit se z obav ze znehodnocení porostu jen na stromy slabé tzv. podúrovòové.
Pro provedení správného výchovného zásahu jsou
potøebné odborné znalosti a zkušenosti z dané oblasti,
proto je vždy vhodnìjší pøenechat vyznaèování zejména
probírek, ale i proøezávek odbornému lesnímu hospodáøi, a i provedení tìchto prací pak firmì nebo pracovníkovi
s potøebnými zkušenostmi.
Pro dosažení kvalitních porostù s dobrou zásobou
døevní hmoty a v dobrém zdravotním stavu je výchova
porostù proøezávkami a probírkami nezbytná. Naprostá
3 na zajištìnou kulturu bylo dosud možno získat pøíspìvek na hospodaøení v lese z krajského úøadu, a to ve výši 20 - 40 tis. Kè/ha, aktuální
informaci poskytne OLH
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vìtšina krajských úøadù proto na podporu hospodaøení
v lesích dosud poskytovala pøíspìvek i na tyto èinnosti,
a to jednou za decennium zhruba ve výši 4 – 5 tis. Kè/ha.
Informace o pøíspìvcích na proøezávky a probírky by mìl
opìt poskytnout OLH, pøípadnì je lze získat na webových
stránkách jednotlivých krajù.
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Zalesòování a pìstební èinnost
Mezi nejdùležitìjší èinnosti vlastníka v lese patøí
i podle souèasného zákona o lesích1 obnova porostù na
vytìžených plochách, péèe o kultury a následná výchova
mladých lesních porostù, kam patøí proøezávky a probírky.

Obnova porostù
Které holiny zalesòovat?
Povinnost zalesnìní vzniká vlastníkovi lesa zpravidla
tehdy, vznikne-li holina vìtší než 4 ary (1 ar je plocha
10 x 10 m). Takováto holina musí být zalesnìna do dvou
let od vzniku. Menší plochy než 4 ary je možné samozøejmì zalesòovat také, zejména pokud se jedná o malé
souvislé plochy v mladých porostech do 20 – 30 let, kdy
díky nižší výšce okolního porostu nejsou tyto plošky ještì
tolik zastínìny a kde je pøedpoklad, že novì vysazené
sazenice mohou bìhem následujících let vyrovnat svým
rùstem výšku starších èásti porostu. Na tyto malé plochy
se používají zejména døeviny, které snášejí zastínìní.
Bližší podrobnosti o volbì døeviny poskytne vlastníkovi
lesa jeho odborný lesní hospodáø (OLH), pro majitele
lesa do výmìry 50 ha zpravidla pøíslušný revírník LÈR.
Vlastníkùm lesa je tato služba poskytována zdarma,
náklady na èinnost takto urèeného revírníka hradí stát.

Pøirozená obnova
Pravdìpodobnì nejvhodnìjší, i když ne vždy využitelný
zpùsob obnovy lesa, je pøirozená obnova, kdy se ze semen
lesních døevin za vhodných podmínek objevuje pøirozené
zmlazení, mladé sazenice stromkù rostoucí pod mateèným porostem, nebo vedle nìj.
Jen málokdy však vzniká pøirozená obnova zcela bez
zásahu èlovìka, zpravidla je nutné jeho spolupùsobení
spoèívající v postupném snižování poètu stromù v porostu
tak, aby na pùdu pod stromy dopadalo více svìtla. Èasto
je nutno pùdu pro vznik pøirozené obnovy pøipravovat, buï
mechanicky (nakopáním, rùznými zraòovaèi), nebo chemicky pomocí herbicidù. Zejména na bohatších a živných
stanovištích je nutné zbavit pùdu vegetace (buøenì)
a pøípadnì i vrstvy humusu (hrabanky, opadu), aby se
semena lesních døevin dostala až na minerální pùdu
a mohla zdárnì vyklíèit.
Dalšími faktory, které rozhodují o vzniku pøirozené
obnovy, jsou nedostatek semen lesních døevin, protože
vìtšina lesních døevin neplodí každoroènì, a nedostatek
srážek - zejména v jarním období klíèení semen. Jarní
pøísušky, v posledních letech snad stále èastìjší, dokážou
prakticky zlikvidovat slibnì se rozvíjející nálety semenáèkù. Mnohdy tím pøijde vniveè i práce vlastníka, který pøedem pøipravoval podmínky pro vznik pøirozené obnovy.
Pøirozené zmlazení má celou øadu výhod proti zalesnìní
umìlému, vzniklé porosty jsou od svého vzniku pøizpùsobeny danému stanovišti, koøenový systém není poškozen
pøi pøesazování ze školky do porostu, vyvíjí se proto bez
pøerušení a bez rizika infekce koøenového systému houbovými chorobami. Zpravidla bývá i levnìjší, nutno však
poèítat s nároènìjšími a dražšími výchovnými zásahy.
1

zákon o lesích è. 289/95 Sb.

Obnova umìlá
Volba správného druhu døeviny pro zalesòování je
jedním z rozhodujících faktorù úspìchu a naopak.
Vysázíme-li na dané stanovištì nevhodnou døevinu,
mùže být tato výsadba pøedem odsouzena k zániku.
Mnohé napoví posouzení lesních porostù v okolí zalesòovaného pozemku. Pokud se zamýšlená døevina vyskytuje
v bezprostøedním okolí, je v dobrém zdravotním stavu
a tvoøí pøímé, kvalitní kmeny, asi její volbou neudìláme
chybu. V každém pøípadì by mìl volbu døeviny pøi zalesòování posoudit a pøípadnì s volbou poradit pøíslušný
OLH.
I když zalesòovat lze jakoukoli plochu v lese, nelze
doporuèit zalesnìní velmi malých ploch, nebo úzkých
pruhù. Tyto plochy jsou zpravidla zastínìny, a pro znaènou koøenovou i korunovou konkurenci je zalesnìní
tìchto ploch málokdy úspìšné. Stejnou chybou je i vysazování stromkù na holinách pøíliš ke krajùm ploch, až pod
koruny stromù sousedního porostu. Sazenice by se mìly
vysazovat pouze mimo obvod korun sousedních stromù,
minimálnì 2 - 3 m od nejbližších kmenù.
Na nìkterých èástech lesních porostù bývá zalesnìní
mimoøádnì obtížné, jedná se o lokality napø. zamokøené,
skalnaté, výsušné s jižní až jihozápadní expozicí, mrazové polohy apod. Bez dobré místní znalosti takovýchto
lokalit je obtížné poradit zpùsob zalesnìní, èi opatøení,
která povedou k úspìchu a odrùstání kultur na tìchto
plochách. Vždy je tøeba zjistit pøíèinu nezdarù, nezbytná
je spolupráce s OLH. Opatøení nemusí být pøíliš složitá,
vždy však zalesnìní tìchto ploch vyžaduje znaèné množství práce, èasu a nákladù navíc proti bìžným lokalitám.

Kde obstarat vhodný sadební materiál?
Pokud máme po poradì s OLH rozhodnuto, jakou
døevinou budeme danou plochu zalesòovat, je nejèastìjší možností, jak získat sazenice lesních døevin jejich
nákup v lesních školkách, které jsou na produkci sazenic
lesních døevin zamìøeny. Školek je celá øada, od velkoškolek s produkcí ve stovkách tisícù sazenic, až po
školky zakládané v daném lese jen pro úèely zalesnìní
nìjaké konkrétní plochy. Pøi nákupu sazenic je tøeba dbát

na jejich kvalitu, zejména je nutno vìnovat pozornost
stavu koøenového systému, který by mìl být dostateènì
vyvinutý a bohatý, stále vlhký, nezaschlý. Pokud zaschne
jemné koøenové vlášení, nebo sazenice má jen silné
koøeny bez vlášení, je lépe se nákupu takovýchto sazenic
radìji vyhnout. Ceny prostokoøenných sazenic bìžných
druhù se ve školkách pohybují od 3 do 10 Kè. Tzv. poloodrostky a odrostky, tedy sazenice vyšší a vyspìlejší, stojí
od 10 do 25 Kè za kus. Sazenice obalované v kontejnerech mohou být ještì dražší.
Další možností, jak získat sazenice lesních døevin, je
tzv. vyzvednutí sazenic z náletu napø. v sousedním porostu (ne v sousedovì porostu!). Pokud se vhodné sazenice
nacházejí jen v porostu, který je v majetku jiného vlastníka, je nutný jeho pøedchozí souhlas, nebo dohoda s ním.
Sazenice se vyrýpnou i s balem zeminy a okamžitì se
pøenesou do pøipravené jamky na zalesòované ploše
a zemina se pøimáèkne. Pokud se tato výsadba provede
kvalitnì, témìø nebývají ztráty (neujmuté sazenice),
sazenice jsou pøizpùsobeny dané lokalitì i klimatu. Jako
veškeré zalesnìní se i tento postup provádí buï vèas na
jaøe, pøed rašením sazenic, nebo na podzim po opadu
listí. Podzimní zalesnìní mùže být stejnì úspìšné jako
jarní, nicménì pomìrnì krátká doba od opadu listí do
zámrazu znaènì zkracuje dobu, po kterou se dá na
podzim výsadba nebo pøesazování provádìt.
Manipulace se sazenicemi od vyzvednutí ve školkách
nebo v porostu až po jeho výsadbu je alfou a omegou
úspìchu pøi zalesòování. Pro snížení ztrát na sazenicích
po výsadbì by mìla být tato doba co nejkratší. V praxi se
zvláštì v sušších oblastech osvìdèuje i tzv. zakalení
sazenic, tedy namoèení koøenù sazenic v øídkém blátì,
kdy se v zemi vykope jamka, zde se po nalití vody, prokopání zeminy a promíchání vytvoøí bláto, které po namoèení koøenù sazenic v nìm ochrání pøi výsadbì jemné
koøenové vlášení pøed rychlým vyschnutím a je pro
sazenici i první zdrojem vody po zasazení.
Silné jarní pøísušky jsou limitujícím faktorem pøi
zalesòování, týká se to nejvíce sušších oblastí republiky,
ale i ve vyšších nadmoøských výškách mohou být výsadby jarním suchem ohroženy.

Pro podzimní zalesòování jsou vhodnìjší listnaté døeviny. Výsadbu je nutné provádìt v dobì vegetaèního klidu (øíjen/listopad).

Na zalesòování tzv. melioraèními døevinami lze zpravidla získat pøíspìvek na úhradu nákladù od krajských
úøadù (KÚ) v rámci pøíspìvkù na hospodaøení v lesích.
Dosud podporovaly KÚ výsadbu tìchto døevin èástkou
okolo 9 Kè/sazenici, což témìø pokrývalo náklady na
zakoupení i vysázení sazenice. Za melioraèní døeviny
jsou považovány vìtšinou listnaté døeviny a jedle bìlokorá. Aktuální pøehled o dotacích v daném kraji podá OLH,
který zároveò musí na žádosti o dotaci potvrdit svým
podpisem, že údaje v žádosti uvedené souhlasí se skuteèným stavem. Podrobnìjší informace o možnostech
dotací lze získat také na místnì pøíslušném krajském
úøadì.

Spon sazenic
Pøi urèování, jak budou jednotlivé sazenice pøi zalesòování od sebe vzdáleny, se vychází jednak z poètu
sazenic na hektar a pak ze zpùsobu pøípravy pùdy.
Minimální poèty sazenic jsou dány pøíslušnou vyhláškou
MZe2 a pohybují se napø. u buku mezi 8 - 9 tis. ks/ha,
u dubu 8 - 10 tis. ks/ha, javoru, jasanu a lípy se vysazuje
6 tis. ks/ha, jedle bìlokoré 5 tis. ks/ha, borovice 8 - 9
tis. ks/ha a smrku 3 - 4 tis. ks/ha, konkrétní informaci
pro danou plochu poskytne opìt OLH.
U ploch pouze vyklizených a doèištìných bez provedené pøípravy pùdy lze zvolit stejnou vzdálenost øad jako
vzdálenost sazenic v øadách (ètvercový spon). U ploch
naoraných, nebo s jinak pøipravenou pùdou v pruzích, je
nutno brát pøi výpoètu v úvahu vzdálenost tìchto pruhù.

Vysazování v øadách a se stejným sponem není v lese
samozøejmì povinností, lze volit i rùzný spon mezi
sazenicemi na ploše, ale tento zpùsob výsadby ztìžuje a
prodražuje následnou péèi o sazenice a kulturu (ožínání,
nátìr, proøezávky).

Ochrana vysázených kultur
Výsadbou sazenic na obnovovanou, nebo podsazovanou plochu zdaleka nekonèí nutná péèe lesníka èi vlastníka o vysazené sazenice. Nezbytná je následná ochrana
tìchto mladých kultur zejména proti zvìøi a buøeni, u smrku a borovice pak i proti klikorohu borovému.
Nejúèinnìjší, ale také nejdražší ochranou proti zvìøi
je oplocení, dále je možné použít i rùzné typy individuální
ochrany sazenic (tubusy, pletiva, kolíky), nebo sazenice
chránit nátìrem repelenty.
Buøeò (trávy, dvoudìložné rostliny) se vìtšinou odstraòuje mechanicky ožínáním, nebo ošlapáním, pøi
dostatku opatrnosti a zkušeností lze použít i rùzné
chemické prostøedky (herbicidy).
Klikoroh borový je v mnoha oblastech významnì
rozšíøený škùdce, pøíslušnou vyhláškou je zaøazený
dokonce jako škùdce kalamitní. Pùsobí vážné škody na
jehliènatých kulturách èerstvì zalesnìných pasek. Kùra
bývá trychtýøovì vyhlodána až na døevo, napadené

Pøi ètvercovém sponu se spon sazenic vypoète jako
odmocnina podílu 10.000 m2/ha a plánovaného poètu sazenic 8.000 ks/ha ( 10.000 : 8.000) = 1,11 m. Sazenice
se vysazují ve ètvercovém sponu o stranì ètverce 1,11 m.
Pøi vzdálenosti øad napø. 150 cm se spon sazenic vypoète
jako podíl (10.000 m2/ha : 8.000) : 1,50 = 0,83 m. Sazenice
se pak sázejí v øadách o rozteèi 1,50 m, vzdálenost sazenic
v øadách je 0,83 m.
Klikoroh borový. Sazenice poškozená klikorohem borovým.
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Plocha pøipravená pro umìlé zalesnìní zraòovaèem pùdy v pruzích.

