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Výchova lesných porastov

• zahrňuje všetky opatrenia, ktorými sa

systematicky a zámerne ovplyvňujú

(usmerňujú) rastové a vývojové procesy

jedincov, celého porastu alebo súboru jedincov

v poraste, aby sa bezpečne a hospodárne

dosiahli prevádzkové ciele stanovené pre

porast



Rastové fázy porastu

• nárasty a kultúry

• mladiny

• žŕdkoviny

• žrďoviny

• nastávajúce kmeňoviny



Nárasty a kultúry

• rozčlenenie porastov linkami

• odstránenie predrastlíkov, rozrastlíkov a

tvarovo nevhodných (poškodených)

jedincov

• úprava drevinového zloženia porastu

• úprava hustoty porastu (preriedenie)

• zábrany vzniku strmých okrajov





Výchova mladín

• výškové rozvrstvenie porastu na hornú, strednú a
dolnú vrstvu

• zásah je zvyčajne umiestnený do úrovne s
negatívnym výberom, ale tiež do ďalších
výškových vrstiev mladiny

• počas prvého decénia prirodzenie uhynie 80-90%
jedincov

• v tejto rastovej fáze sa tvorí základ kvalitného
zloženia porastu



Výchova mladín

• mladina má aj po zásahu ostať mladinou

• horná vrstva má mať vyrovnanú výšku a 

nemajú byť v nej medzery

• dbať na dostatočnú stabilitu mladiny 

(odstránenie predrastlíkov, rozrastlíkov, 

krúžkovanie)

• zachovanie dokonalého zápoja











Racionalizácia výchovy mladín

• rozčlenenie porastu na pracovné polia (16 alebo 

24 m) približovacími linkami (1,5-2 m)

• vykonanie výchovných zásahov na určitej ploche 

(30-50 %)

• mechanizácia výchovných zásahov

• stanovenie racionalizačného cieľa





Výchova žŕdkovín a žrďovín-

prebierky

• podúrovňové

• úrovňové

• kombinované

Dlhoročným výskumom sa dokázalo, že pre

bukové porasty v prírodných podmienkach

Slovenska sú najvhodnejšie úrovňové

prebierky s pozitívnym výberom



Schädelinova akostná prebierka

• Náhradníci /Kandidáti/ (4000-6000 ks na 1 ha)

• Čakatelia (800-1500 ks na 1 ha)

• Vyvolenci (200-300 ks na 1 ha)

Zásah je umiestnený prakticky iba do úrovne
porastu, nevychováva porastovú výplň v úrovni
ani podúroveň porastu



Úrovňová voľná prebierka

Hlavným cieľom tejto metódy je pestovanie
nádejných stromov, resp. cieľových stromov, dbá
aj o porastovú výplň v úrovni i podúrovni porastu

Akostné stromy – jedince s vyhovujúcimi akostnými
znakmi kmeňa a koruny

Nádejné stromy (NS) - akostné stromy, ktoré
dosahujú požadované kritériá

Cieľové stromy (CS) – nádejné stromy, pri ktorých
sa predpokladá, že dosiahnu rubný vek

Stromy výberovej kvality = NS + CS



Kritériá pre stromy výberovej 

kvality (SVK)

• Akosťové – najlepšie akosťové znaky 
kmeňa a koruny

• Dimenzionálne – najvyššie a najhrubšie 
stromy z úrovne porastu

• Rozstupového – čo najpravidelnejšie 
rozmiestnenie na ploche porastu, v priebehu 
vývoja regulované metódou nádejných 
stromov, resp. metódou cieľových stromov



Rozdelenie SVK

• A – kategória (nepotrebujú pomoc 

prebierkou)

• B – kategória (potrebujú pomoc prebierkou 

v rámci pozitívneho úrovňového zásahu)

Nádejné a cieľové stromy treba v poraste 

viditeľne vyznačiť!!!!!!!!!!



Pestovná analýza úrovňovej voľnej prebierky

Spôsob 

výberu, zásah

Objekt zásahu v 

zložke porastu

Účel zásahu

Pozitívny 

úrovňový

nadúroveň a 

úroveň (1-2)

podúroveň (3)

podúroveň (4-5)

Pestovanie 

SVK

- uvoľnenie bočného priestoru ich koruny

-uvoľnenie priestoru dolnej časti ich 

koruny

- odstránenie jedincov, ktoré ošľahávajú ich 

kmeň

Pozitívny 

podúrovňový

podúroveň (3-5) Odstránenie 

nežiadúcich 

jedincov z 

hľadiska

- ich vzájomného rozstupu; t.z. preriedenie 

podúrovne porastu; zabezpečenie 

výchovnej a ochrannej funkcie tejto zložky

Negatívny nadúroveň, 

úroveň a 

podúroveň (1-5)

- akosti ich kmeňa a koruny; zvýšenie 

hromadnej priemernej kvality porastu ako 

celku a zabezpečenie príp. náhradníkov za 

zrušené SVK

Zdravotný - zdravotného stavu; zvýšenie odolnosti 

porastov

Relatívne 

zrelostný

- druhu; zvýšenie produkcie ekonomicky 

žiadúcich drevín



Charakteristiky cieľových stromov v nezmiešanej bučine 

ako varianty produkčného cieľa (L.Štefančík, 1984)

Vek: 110-130 rokov; Buk 100%; Bonita 26-38 podľa Halaja

Variant Sta-

noviš

te

Cieľové stromy

počet N

ks. ha-1

+     ++

priemerné Objem hrubiny

rozstup 

S 

(m)

hrúbka 

d1,3

(cm)

spolu Dýh. výrezy

m3.ha-1 % m3.ha-1 %

1

2

kyslé 203

198-217

186

173-200

7,3

7,6

38

40

366

376

73

75

220

225

44

45

3

4

5

živné 168

156-180

152

142-165

130

121-140

8,0

8,4

9,1

43

45

50

397

401

425

79

80

85

238

241

255

48

48

51



Regulovanie rozstupu SVK

• Zabezpečenie optimálneho rastového 

priestoru týchto stromov

• Pravidelnosť ich rozstupu

Metóda nádejných stromov

Metóda cieľových stromov







Vývoj SVK na TVP Jalná

Plocha SVK Vek 

(r.)

N

(ks.ha-1)

Objem hrubiny stredná

m3.ha-1 %  

hlavn. 

porastu

hrúbka

(cm)

výška

(m)

H nádejné 44 296 46,3 33,9 16,1 17,1

cieľové 94 168 410 73,5 44,5 31,8

C nádejné 44 272 36,9 24,3 15,5 16,7

cieľové 94 96 194 25,7 40,4 32,1

0 nádejné 44 228 35,9 19,0 15,9 17,2

cieľové 94 84 130 18,6 36,3 30,9





Výchova kmeňovín -

presvetľovanie

• Hlavným cieľom je na dlhšiu dobu sústrediť
a stimulovať hrúbkový prírastok na
najkvalitnejšie stromy v poraste, t.z. na
zvolené cieľové stromy

• Uvoľňovacia prebierka – spojovací článok
medzi prebierkovými zásahmi a obnovnými
rubmi

• Významná úloha podúrovne!!!!!!!!!!











Podúrovňová prebierka



Kontrola



Úrovňová prebierka



Kvantitatívna produkcia



Kvalitatívna produkcia - cieľové stromy



Nekrózy
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