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     Závěrečná zpráva vychází z dohodnutých postupů v rámci předešlých kontrolních dnů. Na 
nich byly diskutovány úpravy zadání projektu, tak aby se činnost řešitelského týmu 
soustředila především na oblasti, které budou mít rozhodující význam pro další management 
předmětné lokality. Závěrečná zpráva shrnuje předešlé zprávy kontrolní, uvádí souhrnně a 
ilustrativně výsledky a zahrnuje tak i jednotlivé dílčí výstupy, tak jak byly v rámci KD 
projednány a odsouhlaseny. Obsahuje i další výsledky, na které bylo v rámci KD upozorněno 
a bylo požadováno jejich doplnění. V rámci řešení pak bylo přistoupeno k dílčím změnám, 
které reagovaly na postup řešení a na aktuální potřeby zadavatele. Například ekonomická 
hodnocení byla vyloučena v důsledku měnící se situace, na kterou nebylo možno adekvátně 
reagovat. Aktivity výzkumných týmů pak byly soustředěny na dohodnuté dílčí cíle a výstupy. 
Předkládaná závěrečná zpráva pak souhrnně výsledky projektu v racionální míře 
dokumentuje, je však nutno zdůraznit, že jedním z hlavních prakticky upotřebitelných výstupů 
bude předání výsledků zpracovateli nového LHP v digitální podobě. Pracoviště řešitele s další 
spoluprací a poskytování všech dalších výstupů zadavateli v každém případě počítá. 
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     Výsledky budou upravovány a předávány zadavateli i v budoucnu, tak jak bude probíhat 
jejich analýza, i když již mimo rámec projektu, v rámci partnerské spolupráce. Pracoviště 
řešitele, konkrétně Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze počítá s dalšími aktivitami na 
daném území, se spoluprací se zadavatelem, a především s publikováním získaných výsledků. 
Lokalita nadále zasluhuje pozornost jak správce území, tak i lesnického výzkumu a odborné 
veřejnosti. Během dosavadní doby řešení bylo publikováno minimum výsledků, jako 
nevýznamnější se jeví kapitola v knižní publikaci o introdukovaných dřevinách. Publikace 
vyjde rovněž koncem roku 2019 a představuje jeden z výstupů, ke kterým se řešitelský tým 
zavázal. Nicméně i ostatní výsledky představují velmi cenný materiál a jejich představení 
vědecké obci i odborné veřejnosti bude mít zcela jistě velký význam. 
 
Poděkování: Velký vděk patří zakladateli lesnického arboreta Antonín, Ing. 
Konstantinu Dimitrovskému, CSc., který arboretum založil a ošetřoval a spravoval po 
řadu desetiletí. 
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1. Úvod – shrnutí projektu 
 

     Lesnické arboretum Antonín – Sokolov bylo založeno v letech 1969-1974 na vnitřní 
výsypce Antonín u Sokolova, kde byly technické úpravy ukončeny v období 1971–1972, 
s následnou lesnickou rekultivací. Celková plocha výsypky činí 165 ha.  Nejvyšší nadmořská 
výška arboreta Antonín je 443,8 m n. m, převýšení vzhledem k okolnímu terénu představuje 
48 m. Při technických úpravách docházelo k postupnému zaplňování lomového pole, proto je 
povrch výsypky petrograficky zejména svojí strukturou a texturou neuspořádaný. Většinu 
plochy výsypky tvoří mírné svahy přerušované plošinami zabezpečujícími protierozní 
opatření. Odvodnění povrchu výsypky je provedeno otevřenými nezpevněnými příkopy ve 
směru S až SZ. Na SZ straně arboreta nedovoluje konfigurace terénu odvod srážkové vody 
mimo výsypku. V těchto místech vzniklo několik menších vodních ploch a mokřadů, které 
jsou v současnosti na ústupu ve fázi mělkého zavodnění, jsou zbahněné nebo již zcela bez 
vody. Jediným zdrojem půdní vláhy jsou atmosférické srážky (Dimitrovský 2001). 
Substrátem jsou jíly cyprisové a vulkanodetritické série, včetně tzv. porcelanitů (erdbrantů), 
determinující iniciální stádia tvorby půd, pedogenezi. Určují půdně fyzikální podmínky i 
základní faktory půdního chemizmu (Dimitrovský 1999, Dimitrovský et. al. 2010, 
Dimitrovský et al. 2007, Vesecký 1989). 
     Klimatické podmínky odpovídají širší oblasti podkrušnohorské pánve, klima na 
Sokolovsku je mírně teplé a vlivem mírného srážkového stínu Krušných hor poměrně suché. 
Průměrná roční teplota v oblasti je podle stanice ČHMÚ Sokolov (4 km JZ směrem od 
Sokolova, 402 m. n. m.)  +7,3 0 C, pouze údolí řeky Ohře má výraznější inverzní klima. 
Dlouhodobé roční srážky se pohybují v rozmezí 327-658 mm, průměr stanice Sokolov je 611 
mm za rok. Nejvíce srážek spadne v červenci, konkrétně 78 mm, a nejméně v březnu, 
konkrétně 34 mm. Průměrné vegetační období trvá 220-227 dnů. 
     Půdy jsou prozatím v iniciálním stádiu vývoje, pod porosty lesních dřevin lze předpokládat 
vytváření koloběhu živin a organické hmoty typické pro lesní ekosystémy (Dimitrovský et al. 
2016, Podrázský et al. 2016). Iniciální vývoj přízemní vegetace pak ukazuje na trendy 
směřující k potenciální vegetaci acidofilních doubrav, přes značný podíl ruderálních druhů 
v prvním období sukcese. Na zamokřených místech, nyní ustupujících, odpovídal vývoj 
vegetace olšovým společenstvům (Glos 2016, Linhart 1988). 
     Na lokalitě byl postupně vysazen široký sortiment dřevin a keřů: na 220 druhů, poddruhů, 
ekotypů a fenotypů, přes 30 druhů introdukovaných dřevin, a to v monokulturách – počet 
ploch 22, a směsích – počet ploch 38. Svou koncepcí a uspořádáním představuje jedinečné 
dílo vybudované v devastované krajině, a to po stránce botanické, dendrologické i lesnické. 
Ne všechny dřeviny a variety byly vysázeny v dostatečném rozsahu a počtu, tak aby je 
bylo možno podchytit standardními lesnickými nebo i vědeckými postupy a představují 
tak sice velmi zajímavé, nicméně pouze ilustrativní aspekty výsadeb. Jejich zachování a 
sledování je žádoucí, ale spíše v krajinářském a parkovnickém, než lesnickém smyslu.   
     Během následujícího období pak byly lesnické zásahy na ploše arboreta minimální, byly 
omezeny na nejnaléhavější asanační opatření, plocha se tak vyvíjela do současné doby 
prakticky ve značné míře spontánně. To je pro budoucí zachování arboreta jako objektu 
s multifunkčním významem neudržitelné a vyvstala tak naléhavě potřeba: 

- stanovení zásad managementu, stabilizujícího porosty a směřujícího k potenciálu 
dalšího využívání arboreta z nejrůznějších hledisek, 

- vyhodnocení jednotlivých variant rekultivace, využití přípravných dřevin (zde 
především olše), 

- využití zde získaných výsledků pro praxi lesnických rekultivací a péče o rekultivované 
plochy v širší oblasti, zejména z hlediska hospodaření zadavatele, tedy LČR, 

- zhodnocení potenciálu dalších funkcí plochy a porostů arboreta.  
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     Pro stanovení dalších postupů péče a využití daného objektu se tedy jako nezbytné jevilo 
provedení komplexního průzkumu a zpracování dostupných dat podrobnějším způsobem, než 
vyžadují standardní díla HÚL (byť pro tento účel je plánované šetření využitelné a je s ním 
počítáno) a zhodnocení významu domácích i introdukovaných dřevin pěstovaných v arboretu. 
Zároveň je nutné posouzení stavu porostů a navržení opatření k zajištění jejich stability. 
Důvody pro hodnocení výsadeb: 

- odrůstající výsadby, 
- absence odpovídající péče v minulosti, daná i charakterem ploch, tedy v podstatě 

pokusných výsadeb, popřípadě vysazení dostupného materiálu, 
- silný tlak městského prostředí, 
- velký rekreační potenciál, 
- krajinotvorný i lesnický význam testovaných dřevin (domácích i introdukovaných) pro 

obnovu krajiny devastované těžbou uhlí, 
- pedogenetická proměna skrývaných horninotvorných zemin pro účely lesnické a 

zemědělské rekultivace po stránce fyzikální, chemické a hydropedologické. 
     Další využití Arboreta tedy vyžaduje určení výchovných a rekonstrukčních zásahů, 
komplexní zhodnocení výsadeb a návrh na využití získaných poznatků v rekultivační praxi a 
v praxi péče o porosty na rekultivovaných plochách. 
Jako dílčí cíle projektu je tedy třeba definovat: 

- zhodnocení výsadeb na jednotlivých dílčích plochách po zdravotní, kvalitativní i 
produkční stránce a zhodnocení jejich produkce a kvality, včetně genetických 
dispozic, 

- návrh pěstební péče na jednotlivých plochách, vylišení porostů vhodných 
k rekonstrukci a navržení asanačních a stabilizačních výchovných zásahů v ostatních 
porostech, splnění závazných ukazatelů LHP, vytvoření databází pro přípravu LHP 
návazného, 

- zhodnocení krajinotvorného potenciálu jednotlivých taxonů, jednotlivých ploch i 
celého arboreta, 

- zhodnocení genetického potenciálu vysazených dřevin a populací, zhodnocení 
možností pro jejich další využití v rekultivační praxi, 

- zhodnocení rekreačního potenciálu území, 
- zhodnocení vývoje antropogenních substrátů pro lesnické, zemědělské a krajinotvorné 

rekultivace z hlediska půdních vlastností. 
 
Je třeba zdůraznit skutečnost, že rekultivační lesnické arboretum Antonín bylo založeno 

s hlavním úmyslem vytvořit modelovou zkušební plochu, na které byly jednotlivé dřeviny 
vyzkoušeny a poté dále vysazovány také na dalších degradovaných antropogenních 
substrátech nejenom v Sokolovské pánvi, ale také na Mostecku, Chomutovsku aj. Z toho 
vyplývá, že hustota výsadeb by měla zůstat maximálně zachována z důvodu dalšího 
monitoringu genetického potenciálu jednotlivých druhů i jejich skupin v těchto atypických 
podmínkách. Zapojení KLP FLD ČZU v Praze do zhodnocení lokality pak představovalo 
velkou příležitost pro obě strany, pro Katedru pěstování lesa FLD příležitost pracovat na 
unikátní lokalitě s mimořádným významem a způsobem založení, pro zadavatele – LČR s.p. 
KŘ Karlovy Vary pak možnost vyhodnocení této mimořádné lokality na nadstandardní, byť 
zcela ne ještě kompletní úrovni. 
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2. Dílčí cíle – metodické postupy 
 

     Metodické postupy byly rozděleny do šesti dílčích cílů, které na sebe navazují a 
dohromady směřují k naplnění poslání projektu. Metodické postupy a výsledkové části jsou 
proto také rozděleny do 6, resp. 5 navazujících částí. Nicméně v průběhu dalšího řešení byly 
dojednány úpravy, které umožňují racionálnější dosažení výsledků a jejich prezentaci a 
využití v další praxi zadavatele. 
     Původně bylo formulováno 6 dílčích cílů, jejichž náplň byla zachována při určité změně 
struktury výstupů.  

1. Aktualizace stavu porostů a jednotlivých ploch výsadeb 
2. Návrh pěstební péče a managementových opatření na jednotlivých plochách, vylišení 

porostů vhodných k rekonstrukci a navržení eventuálních asanačních a stabilizačních 
výchovných zásahů 

3. Zhodnocení krajinotvorného potenciálu a dendrologické kvality jednotlivých taxonů, 
ploch i celého arboreta¨ 

4. Zhodnocení genetického potenciálu vysazených dřevin a populací, zhodnocení 
možností pro jejich další využití v rekultivační praxi 

5. Zhodnocení rekreačního potenciálu území 
6. Zhodnocení vývoje antropogenních substrátů pro lesnické, zemědělské a krajinotvorné 

rekultivace z hlediska půdních vlastností 
 
     Zejména dílčí cíle 1, 3 a 4 jsou vnitřně velmi propojené a v rámci výstupů bylo umožněno 
je spojit do jedné části, ostatním dílčím cílům jsou věnovány samostatné kapitoly. Další 
publikace pak budou po konzultaci se zadavatelem připravovány do odborného a vědeckého 
tisku průběžně podle kapacit řešitele.  
 

2.1 Aktualizace stavu porostů na jednotlivých plochách výsadeb a jejich produkční 
potenciál (Dílčí cíle 1+3+4) 
 

     Cílem dílčí části závěrečné zprávy je shrnutí inventarizace a zhodnocení výsadeb na 
jednotlivých plochách, rekonstrukce cílů výsadeb, hodnocení stromového inventáře z hlediska 
zdravotního stavu, produkce, pěstebního stavu výsadeb, kvality, genetických dispozic, 
sadovnické a krajinářské hodnoty (souvislost Dílčích cílů 1, 3, 4). Tyto aspekty spolu jak 
metodicky, tak i významově souvisejí a jsou tak prezentovány v jednotném bloku.  
     V rámci řešení dílčích cílů bylo provedeno: 

- aktualizovat prostorové rozdělení výsadeb, kontrola všech původních PSK,  
- zaměření jednotlivých dílčích ploch a provedena inventarizace stromového inventáře 

v inventarizační síti m o velikosti ploch 150 m2, v kroku 50 x 50 m. Následně byly 
v rámci KD tyto plochy redukovány na počet, umožňující reprezentativní zhodnocení 
jednotlivých dřevin z hlediska dendrometrického a produkčního, 

- rekonstrukce cíle založení ploch a cílů pěstebních. Dále byly u ploch, které to 
umožnily, vybrány reprezentativní plochy pro měření, 

- u takto vybraných a konzultovaných ploch založení a vyznačení výzkumných ploch, 
číslování stromů, hodnocení a měření výčetních tlouštěk, celkových výšek, výšek 
nasazení korun a korunových projekcí,  

- zhodnocení jednotlivých stromů podle kvalitativních kritérií 
- na základě fenotypických znaků byla kvalifikována genetická dispozice výsadeb. 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

6 
 

     Jednotlivé inventarizační plochy byly pomocí nástrojů GIS vybrány a vylišeny v síti 50×50 
m (580 ploch) s rozměry 10×15 m. Pro veliký počet ploch bylo v rámci kontrolních dnů 
redukováno měření tak, aby reprezentativně postihlo hlavní dřeviny a umožnilo posoudit 
růstové a produkční funkce hlavních typů porostů (Obr. 2.1). Síť proměřených ploch lze podle 
potřeby doplňovat podle požadavků zadavatele nebo zpracovatele LHP. Již proměřené plochy 
jsou trvale stabilizovány železným kolíkem a značkami (žlutými pruhy) na dvou sousedních 
stromech směrem k fixovanému okraji plochy. Dále jsou rovněž zaměřeny jejich GPS 
souřadnice; je počítáno s opětovnou periodickou inventarizací a opakovaným měřením pro 
potřeby výzkumu i praxe. Pro stanovení struktury stromového patra je použita technologie 
FieldMap (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). Pomocí této sestavy je zaměřena 
poloha všech jedinců stromového patra s výčetní tloušťkou (dbh) ≥ 4 cm, které jsou ve 
výčetní výšce stabilizovány pozinkovaných hřebíkem směrem k počátku plochy. Korunové 
projekce stromového patra (5× pro hlavní dřevinu, 1× pro ostatní dřeviny na ploše) jsou 
měřeny ve 4 směrech na sebe kolmých. U stromového patra jsou též změřeny výčetní 
tloušťky, výšky a výšky nasazení odumřelé a zelené koruny. Výčetní tloušťky stromového 
patra byly měřeny kovovou průměrkou s přesností na 1 mm ve dvou na sebe kolmých 
směrech a výšky pomocí výškoměru laser Vertex s přesností na 0,1 m a u nižších porostů i 
výškoměrnou tyčí. 

Z naměřených dendrometrických údajů byly pro každou plochu vypočteny tyto porostní 
charakteristiky: průměrná výčetní tloušťka, střední porostní výška, horní porostní výška, 
výtvarnice, šířka koruny, hektarová zásoba sdruženého porostu, hektarový počet stromů, 
hektarová výčetní kruhová základna, štíhlostní kvocient, index hustoty porostu (zakmenění), 
celkový běžný přírůst a celkový průměrný přírůst. Objem stromů je kalkulovaný podle 
objemových rovnic publikovaných v práci Petráš, Pajtík (1991). Standardně pro hodnocení 
produkce porostu je použit objem hroubí bez kůry.  
     Kvalita produkce stromového patra je hodnocena podle průběžnosti kmene (rovný 
průběžný, jednoduchá křivost, složená křivost), výškového postavení (nadúrovňový, 
úrovňový, podúrovňový), vitalita (souše, živý strom - bujný, normálně vyvinutý, slabě 
vyvinutý), kvality koruny (dobrá, průměrná, vadná), poškození kmene (zdravý, poškozený 
loupáním, hnilobou, mechanické poškození - poškození do 1/8 kmene, nad 1/8 kmene; nové, 
staré, opakované poškození), rozdvojení (bez rozdvojení, rozdvojení do 1,3 m, rozdvojení od 
1,3 do 3 m, rozdvojení od 3 m do 7 m) a zlomu (bez zlomu, vrcholový zlom, korunový zlom, 
kmenový zlom, ohnutý strom, náhradní vrchol). Metodika vychází z Národní inventarizace 
lesů (ÚHÚL 2003), klasifikace stromů IUFRO a Schädelinovy klasifikace stromů (1931). 

Přirozená/umělá obnova (jedinci s dbh < 4 cm) je u vybraných ploch obecně hodnocena na 
celé ploše (pokryvnost, charakter, ochrana) a detailně na kruhové ploše o poloměru 1,5 m, 
nacházející se ve středu plochy. Zde je klasifikována dřevina, početnost, výšková kategorie 
(do výšky 0,5 m, od 0,5 do 1,3 m, od 1,3 m do dbh < 4 cm) a poškození zvěří (okusem, 
vytloukání). Pokryvnost stanoviště je hodnoceno u travin, bylin, mechů, keřů, polokeřů, 
keříků a kapradin podle následující stupnice: nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, velmi řídký 
výskyt (do 0,2%), řídký výskyt (od 0,2 do 1%), málo četný výskyt (od 1-5%), hojný výskyt 
(6-25%), velmi hojný výskyt (26-50%), velkoplošný výskyt (51-75%) a dominantní výskyt 
(76-100%). Tyto údaje budou využity při publikování výsledků šetření v odborném tisku. 

V rámci hodnocení biodiverzity (pro potřeby výzkumu) jsou počítány: index tloušťkové 
diferenciace a výškové diferenciace (Füldner 1995), index druhové různorodosti (Shannon 
1948), index druhové vyrovnanosti (Pielou 1975), index druhové bohatosti (Margalef 1958), 
Arten-profil index (Pretzsch 2006), agregační index (Clark, Evans 1954) a index celkové 
diverzity (Jaehne, Dohrenbusch 1997). Kritéria druhových, strukturálních a komplexních 
indexů jsou uvedeny v Tab. 2.1. Pro výpočet těchto charakteristik popisujících biodiverzitu 
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stromového patra je použit software SIBYLA (Fabrika, Ďurský 2005) a program PointPro 2.2 
(ČZU, Zahradník).  

 

 
Obr. 2.1: Inventarizační síť se zaměřenými 85 plochami a obrysem porostů na výsypce 
Antonín 

 

Tab. 2.1: Přehled indexů popisujících biodiverzitu porostu a jejich interpretace 
 
Kritérium Kvantifikátor Označení  Reference Hodnocení 

Vertikální 
diverzita 

Arten-profil 
index 

A (Pri) Pretzsch 2007 rozpětí 0-1; vyrovnaná vertikální struktura 
A < 0.3; výběrný les A > 0.9 

Strukturální 
diferenciace 

Tloušťková 
diferenciace 

TMd (Fi) Füldner 1995 rozpětí 0-1; nízká TM < 0.3; střední TM = 
0.3-0.5; vysoká TM = 0.5-0.7; velmi 
vysoká diferenciace TM  > 0.7 Výšková 

diferenciace 
TMh (Fi) Füldner 1995 

Horizontální 
struktura 

Agregační   
index 

R (C&Ei) Clark, Evans 1954 střední hodnota R = 1; shlukovitost R < 1; 
pravidelnost R > 1  

Druhová 
diverzita 

Druhová    
bohatost 

D (Mai) Margalef 1958 minimum D = 0, vyšší D = vyšší hodnota 

Druhová 
heterogenita 

H´ (Si) Shannon 1948 rozpětí 0-1; minimum H´ = 0, maximum 
H´ = 1 – pro 10 dřevin (Hertley míra) 

Druhová 
vyrovnanost 

E (Pii) Pielou 1975 rozpětí 0-1; minimum E = 0, maximum E= 
1  

Komplexní 
diverzita 

Porostní  
diverzita 

B (J&Di) Jaehne, 
Dohrenbusch 1997 

monotónní struktura B < 4; rovnoměrná 
struktura B = 4-6; nerovnoměrná struktura 
B = 6-8; velmi různorodá struktura B > 9 
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     Výstupem dílčího cíle je aktualizace prostorového rozmístění výsadeb, aktualizace 
dřevinné skladby ploch, změření parametrů a stanovení dendrologické a produkční 
charakteristiky jednotlivých dřevin v čistých výsadbách i ve směsích. Dalším výstupem je i 
dokumentace vhodnosti jednotlivých dřevin pro výsadby v rámci lesnických rekultivací 
s ohledem na jejich krajinotvornou a mimoprodukční funkci ve zdejší antropogenní krajině. 
Výsledky jsou v mapových a tabulkových výstupech se specifikací výsledků na 
jednotlivé dílčí plochy a jednotlivé dřeviny, sumarizují výsledky měření na výzkumných 
plochách. V nich je shrnuta produkční, kvalitativní, krajinotvorná, dendrologická a 
genetická charakteristiky jednotlivých dřevin. Porostní struktury a řada mapových 
podkladů byly předány i v rámci KD. 
 
     Pro ilustraci uvádí Obr. 2.2 zastoupení dřevin na arboretu Antonín. Dále pak Obr. 2.3 
dokumentuje zastoupení převažujících dřevin na ploše arboreta. Pro jednotlivé druhy pak byly 
zpracovány mapové podklady výskytu jednotlivých dřevin, byla zpracována jejich 
charakteristika uvedeny produkční ukazatele.  
 
 

 
Obr. 2.2: Grafické porovnání zastoupení plochy porostů podle dominantních druhů 

dřevin v porostech (stav aktuální k roku 2019). Sukcese (vyznačena červeně) 
zahrnuje plochy, které nebyly řízeně zalesněny. V současné době se jedná o 
porosty s náletem BR, MD, BO a dalších dřevin, zpravidla silně zabuřeněné 
Calamagrostis epigejos. Bezlesí (vyznačeno černě) – jedná se o plochy cest a 
teplovodu 
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Obr. 2.3: Zastoupení převažujících dřevin na arboretu Antonín 
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2.2 Návrh pěstební péče a managementových opatření na jednotlivých plochách, 
vylišení porostů vhodných k rekonstrukci a navržení eventuálních asanačních a 
stabilizačních výchovných zásahů (Dílčí cíl 2) 

 
     Z provozního hlediska se jedná o jeden z klíčových dílčích cílů. Diferenciace území podle 
potřeby a aktuálnosti managementových opatření byla jedním z hlavních zadání a provozních 
zájmů. Následně pak bylo aktuální formulovat zásady těchto managementových variant a 
vylišit konkrétní plochy a oblasti jejich uplatnění. Dalším zásadním zájmem provozu pak bylo 
shrnutí podkladů, využitelných při formulování následného LHP. V rámci tohoto dílčího 
výstupu byla provedena na základě terénních pochůzek a stanovení stavu porostů (Dílčí cíle 
1+3+4) diferenciace opatření pro další management území, tyto zásady byly shrnuty a 
formulovány do podoby využitelné v praxi. 

Porosty byly posuzovány podle metodiky srovnatelné s metodiku mezinárodního projektu 
ICP-Forests Forests a ICP-Focus (Lorenz 1995). Stabilitu porostů je možno hodnotit na 
základě zhodnocení štíhlostního kvocientu a kvalitativních morfologických parametrů stromů 
(Samek 1964, Lukáčik, Bugala 2005) stanovených na jednotlivých měřených plochách. 
Šetření bylo provedeno celoplošně, na celé ploše arboreta, v rámci inventarizačních ploch i 
zbytku porostů. Jednotlivé stromy byly posouzeny z hlediska vitality, stability a plnění cílů 
stanovených při založení výsadeb. Byla hodnocena jejich pěstební charakteristika a byly 
formulovány pěstební zásahy v úzké vazbě na ekologickou valenci jednotlivých dřevin, a to 
přírodě blízkými způsoby (Poleno et al. 2009). Hledisko: zdravotní stav, stabilita, vitalita 
výsadeb, plnění cílů výsadeb.  

Vlastní postup řešení tohoto dílčího cíle spočíval v: 
- posouzení stavu původních PSK a možnosti jejich sloučení do větších celků v rámci 

stávajících dílců, na základě stavu lesních porostů, terénních podmínek a provozní 
zvládnutelnosti, 

- integraci porostních skupin do nově navržených PSK s převažujícím typem stavu, 
vyžadujícím převažující způsob dalšího managementu (hospodaření), 

-  definici jednotlivých typů managementu lesních porostů, 
- formulování obecných zásad a doporučení jednotlivých typů managementu. 

     V rámci dílčího cíle byly v rámci minulých KD navrženy obecné postupy managementu a 
vylišena území s různým typem managementu porostů, které jsou v tomto materiálu ještě 
doplněny o obecné zásady. Typy managementu byly navrženy podle současnému stavu 
porostů a dále podle cílů, které by se na jednotlivých porostních skupinách měly dosáhnout. 
Na základě minulých KD je tak možno považovat za projednané a schválené: 

- Katalog porostů se základní charakteristikou a druhovou skladbou, 
- Vylišení dynamické struktury typů managementu a zařazení porostů do nich 
- Stanovení základních rámců postupů pro jednotlivé typy managementu. 

     V dalším bylo v rámci jednání dohodnuto, že kvůli přehlednosti bude navržena redukce 
podle porostních skupin (integrace) podle jejich stavu a navrženého typu managementu. 
Nutno počítat s tím, že v jednotlivých porostních skupinách bude značně komplikovaná 
druhová skladba, neboť současné zahrnují jednotlivé výsadby, které jsou často minimální 
rozlohy a výrazně odlišné druhové skladby. Rozdělené do dílců pak zůstane zachováno. 

     Uvedené typy managementových opatření (návrhů pěstební péče) byly aplikovány na 
jednotlivé porosty, jejichž druhová inventarizace byla dokončena v předchozích etapách 
řešení projektu. V průběhu předchozí inventarizace bylo vymezeno celkem 472 lesních či 
nelesních ploch (porostních skupin) s minimální plochou pouhých 108 m2 (plocha o rozměru 
přibližně 10x10m), maximální plochou 73 640 m2 a průměrnou plochou 3 063 m2. Po aplikaci 
návrhu managementových opatření na jednotlivé porosty vznikla mozaika drobných ploch 
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s různým managementem, jehož zajištěné je nerealizovatelné v běžné provozní lesnické praxi 
a rovněž jen obtížně využitelné při tvorbě lesních hospodářských plánů. 
     Proto bylo doporučeno provést integraci jednotlivých porostů do větších skupin, které 
budou lépe uchopitelné lesnickou praxí. Současně bylo navrženo zachovat z historických 
důvodů původní hranice jednotlivých dílců.  
      
Metodika integrace lesních porostů vychází z následujících předpokladů: 
1. Velká část identifikovaných porostních skupin má často jedinečnou, neopakovatelnou 

druhovou skladbou dřevin, které vyžadují zcela individuální managementový přístup. 
2. Ve vymezených integrovaných porostních skupinách musí převládat jeden z navržených 

managementových opatření (tedy více než 50 % plochy). 
3. Navržená integrovaná porostní skupina musí být relativně snadno vymezitelná v terénu. 
4. Významné porostní skupiny s plochou větší než 5 000 m2 mohou být vymezeny jako 

samostatné integrované porostní skupiny. Příkladem mohou být významné porosty 
Pinus contorta, Pinus nigra, Picea omorica, Larix decidua, Quercus robur, 
Pseudotsuga menziesii a dalších druhů dřevin či jejich směsí. 

5. Ve vymezených integrovaných porostních skupinách převládá navržený management, 
což však nevylučuje aplikaci jiných managementů uvnitř skupiny, zejména se jedná o 
rekonstrukce určitých částí porostů nebo vymezení částí porostů pro studium přirozené 
sukcese nebo lesnický výzkum. 

6. Optimální formou rekonstrukce porostních skupiny je zakládání nových pokusných 
ploch s novými dřevinami, jedná se především o porosty JD, SM a porostů cenných 
listnáčů. 

7. Výsledný stav je návrhem řešitele, konkrétní provozní opatření pak do značné, 
rozhodující míry závisejí na rozhodnutí a kapacitách zadavatele projektu.  

     Ve výstupech daného dílčího cíle navržený management porostů uveden individuálně 
podle jednotlivých navržených dílců a popsán podle jednotlivých PSK. V sumární podobě je 
rozdělení arboreta a plošné uspořádání typů managementu dokumentováno na Obr. 2.4 a 
v Tab. 2.2. V části pojednávající o jednotlivých typech managementu, jejich zásadách a 
dalším hospodaření v rámci arboreta jsou projednány: 

- Možnosti přestaveb stávajících porostů na ploše lesnického arboreta Antonín, 
- Možné postupy přestavby porostů, 
- Vymezení ploch vhodných pro uplatnění prosadeb a podsadeb, 
- Zhodnocení typologického rozčlenění plochy arboreta – toto bude vyžadovat 

aktuální posouzení, neboť během posledních desetiletí došlo vlivem vývoje 
půdotvorných substrátů k výrazným změnám stanovištních poměrů, především 
v návaznosti na změny hydropedologických podmínek, 

- Je uvedena technologie navrhovaných výsadeb, zejména v rámci rekonstrukcí, 
konkrétně vhodný sadební materiál, technologie a doba výsadby, péče o založené 
kultury a výchova založených porostů. 
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Obr. 2.4: Navržené typy managementu na Lesnickém arboretu Antonín 
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Tab. 2.2: Typy managementu na výsypce Antonín (z KD IV) 
 

Managementové opatření Počet ploch  
Sumární plocha 
(m2)  Procento 

Porosty navržené k hospodářské 
činnosti 18 273 624 18,9 
Porosty navržené k sledování 
(výzkumu) 35 617 117 42,7 
Porosty navržené k rekonstrukci 4 27 394 1,9 
Porosty původně zalesněné, nyní 
přírodní 14 275 830 19,1 
Plochy ponechané spontánímu 
vývoji 19 210 136 14,5 
Nelesní plochy 8 42 511 2,9 
Plochy celkem 98 1 446 612 100 
 
 
 
Zakládání pokusných výsadeb v rámci rekonstrukcí 
 
     V rámci první etapy rekonstrukčních aktivit na Lesnickém arboretu Antonín bude nejen 
žádoucí, ale i velmi zajímavé z hlediska doplnění druhové skladby i příští produkce porostů 
doplnit ve větší míře hlavní hospodářské/klimaxové dřeviny, které v první fázi výsadeb 
nebyly buď vůbec použity, nebo byly vysazovány jen v omezené míře. Jedná se především o 
smrk ztepilý, jedli bělokorou a buk lesní. Jejich absence v této úvodní fázi byla logická, neboť 
vzhledem k charakteru zalesňovaného pracoviště, tedy otevřená plocha výsypky se substrátem 
sice bohatým na minerály (minerální živiny – báze), ale s absentující organickou hmotou 
v půdě s navázanými bioelementy, a vzhledem k imisně ekologické zátěži regionu v dané 
době se s nimi ani na základě tehdejších znalostí nedalo počítat. 
     Pro dané dřeviny bude výhodné a vhodné využít formu podsadeb, které budou mít na více 
otevřených porostních částech charakter až prosadeb. Využijí se tak porosty přípravných 
dřevin, především olše a dále porosty, kde došlo k rozpadu hlavní dřeviny, konkrétně jasanu. 
Umístění a rozsah nových výsadeb bude vhodné vymezit a upřesnit na základě kapacit 
zadavatele, dostupnost sadebního materiálu a provozních podmínek. Výsadby, tak aby byl 
zachován charakter Arboreta jako výzkumně-vzdělávacího objektu, je třeba založit ve formě 
sledovaného experimentu s potřebnými parametry. Navržený design pokusu: 

1) Pokusné výsadby smrku ztepilého, jedle bělokoré a buku lesního 
2) Výsadba ve formě čistých a smíšených porostů, čisté porosty SM, JD a BK 

kombinovat s řadovou směsí vždy dvou dřevin 
3) Jednotlivé parcely o velikosti 1 aru, spon 1 x 2 m 
4) Počet opakování 4 
5) Experimentální výsadby umístit podle charakteru stanoviště – zápoj původního 

porostu a vlhkostní podmínky lokality 
6) Pro objektivní sledování je třeba doporučit intenzivní ochranu výsadeb i oplocením. 
7) Je vhodné pokusné výsadby rozšířit i o vybrané druhy introdukovaných dřevin, 

charakteru výzkumného i produkčního. V další etapě je pak vhodné uvažovat o 
borovici těžké (Pinus ponderosa), druzích jeřábů, dubu červeném a cedru. 
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Zakládání pokusných výsadeb cenných listnáčů a dalších exot 
 
     V závislosti na dostupnosti sadebního materiálu a v závislosti na příznivém růstu jedinců 
některých dřevin na ploše Arboreta vysazených v minulosti je možno doporučit ověření 
prosperity druhů: třešeň ptačí, jeřáb břek, jeřáb oskeruše, jedle obrovská, sekvojovec 
obrovský. Vzhledem k předpokládané nižší dostupnosti materiálu lze doporučit maloplošné 
výsadby k ověření prosperity daných dřevin v malém rozsahu, tedy: 

1) Výsadba malých, 1 a ploch, ve sponu 2 x 2 m, mezi dvěma řadami cílové dřeviny 
využít dřeviny výplňové, podle zkušeností je vhodné využití javorů nebo lípy 

2) Výchovou podporovat dřeviny cílové 
3) Výsadby intenzivně ochránit 
4) Cílové dřeviny je vhodné s předstihem napěstovat nebo jejich napěstování zadat 

s předstihem. Nabízí se i kapacita Výzkumné stanice Truba, kde se některým z těchto 
dřevin věnuje pozornost již delší dobu 

5) Cílem aktivity je především doplnit dřevinnou skladbu Arboreta o další ze spektra 
dřevin vhodných pro podobné lokality. 

 
Rekonstrukce porostních okrajů a zakládání produkčních a stabilizačních výsadeb 
 
     V současné době jsou okrajové části Arboreta především charakteru sukcese, je vhodné je 
proto v rámci budoucí stabilizace a zpevnění prosadit a podsadit vhodnými stabilizačními 
dřevinami: na vhodných lokalitách jedlí či douglaskou, jinde javory, bukem nebo i lípou. 
     Na velkých plochách určených k rekonstrukci je vhodné založit porosty s budoucí 
především produkční funkcí, k využití se v případě podsadeb nabízí především douglaska ve 
směsi s javory, lípou a bukem, v případě zcela uvolněných ploch pak borovice lesní ve směsi 
se stejnými dřevinami. I v tomto případě je nutno počítat s dalším extenzivním výzkumným 
sledováním a s provozní úrovní ochrany výsadeb, 
      
     Pro každou z uvedených výsadeb je pak nutno připravit samostatný projekt, umožňující 
jeho sledování a hodnocení i v dalším období.  
 
Dílčí závěr: 
     Plošná diferenciace managementů je na základě současného stavu a porosty nových 
dřevin lze zakládat nejen na lokalitách určených k rekonstrukci, ale do jisté míry, podle 
stavu porostů, i na plochách v této etapě vymezených pro sukcesi. Výzkumná funkce 
pak splývá do značné míry s funkcí produkční a v těchto intencích lze uvažovat o 
managementu jak stávajících, tak i nově zakládaných výsadeb. 
     Zapojená pracoviště ČZU jsou pak i nadále k dispozici pro další konzultační a 
především výzkumné aktivity a rozhodně je zde zájem na spolupráci se správcem 
lokality, tj. výzkumného arboreta Antonín. 
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2.3 Zhodnocení krajinotvorného potenciálu a dendrologické kvality jednotlivých 
taxonů, ploch i celého arboreta (Dílčí cíl 1+3+4) 
 

Při zhodnocení krajinotvorného potenciálu je třeba vycházet ze skutečnosti, že lesnické 
rekultivační arboretum Antonín bylo zakládáno ve spolupráci Výzkumného ústavu meliorací, 
ochrany půdy a ovzduší ve Zbraslavi (dnes VÚMOP v.v.i.) a Vysoké školy zemědělské, 
katedry Pedologie v Praze Suchdole (dnes ČZU v Praze). Při jeho založení se vycházelo 
zejména z charakteristiky výsypkových antropogenních substrátů pro lesnické účely. 
Základním kritériem byly:  

a) geologické a pedologické vlastnosti antropogenních substrátů,  
b) výběr dřevin pro výsypková stanoviště na základě jednotného způsobu zakládání 
porostů,  
c) odolnost dřevin vůči průmyslovým exhalacím,  
d) prosperita druhů domácích a introdukovaných dřevin pro výsypková stanoviště. 
Je nutné vycházet z faktu, že jednotlivé druhy dřevin byly vysazeny jednotně ve velkých 

skupinách, a to často na ploše několika hektarů (čili v tisících kusů na rozdíl od běžných 
arboret, kde jsou to často jenom jedinci nebo jen několik málo kusů).  

Prosperita jednotlivých druhů domácích a introdukovaných dřevin je zjišťována po celou 
dobu existence arboreta Antonín, s různou intenzitou pro jednotlivé taxony a typy porostů. 
Převládajícím typem prací jsou bakalářské a diplomové, výjimečně doktorské dizertační 
práce. Na základě výše uvedeného byla dendrologická kvalita jednotlivých taxonů i ploch 
vyhodnocována jednorázově a celoplošně podle těchto kritérií: 

a) volby druhu dřevin, 
b) nároků jednotlivých druhů dřevin na pedologické a hydropedologické vlastnosti 
výsypkových stanovišť, 
c) nároků jednotlivých druhů dřevin na klimatické podmínky, 
d) volby sponu v rámci jednotlivých testovaných dřevin, 
e) prosperity (úhynu) v jednotlivých skupinách, 
f) vlivu jednotlivých druhů domácích a introdukovaných dřevin na pedologické a 
hydropedologické proměny antropogenních výsypkových substrátů, 
g) tloušťkového přírůstu jednotlivých druhů dřevin,  
h) vzrůstu jednotlivých druhů dřevin, jejich produkce, 
i) schopnosti vytvořit zápoj, 
j) stability porostů založených na jílovitých substrátech (prokořenění). 

      Na základě vyhodnocení těchto kritérií byla dále vyhodnocena i dendrologická kvalita 
celého arboreta Antonín v krajinotvorném kontextu. 

Krajinotvorný potenciál byl vyhodnocen na základě: 
a) prosperity jednotlivých druhů dřevin a skupin na zdejších antropogenních substrátech, 
b) pokryvnosti, kterou jednotlivé porostní skupiny vytvářejí, 
c) stability jednotlivých porostních skupin, 
d) schopnosti jednotlivých porostních skupin odolávat stanovištním podmínkám a bránit 
erozi půdy na svazích, 
e) posouzení vhodnosti či nevhodnosti jakýchkoliv zásahů (probírky apod.) z hlediska 
zajištění stability jednotlivých porostních skupin, 
f) posouzení vhodnosti či nevhodnosti jakýchkoliv zásahů (probírky apod.) z hlediska 
zajištění krajinotvorné a mimoprodukčních funkcí arboreta Antonín jako celku, 
g) velikostní i barevné mozaiky jednotlivých ploch dřevin, 
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h) přirozené obnovy, případně invazivního chování jednotlivých taxonů dřevin, 
i) posouzení potenciálního návrhu zařazení arboreta do systému ÚSES. 
 
2.4 Zhodnocení genetického potenciálu vysazených dřevin a populací, zhodnocení 

možností pro jejich další využití v rekultivační praxi (Dílčí cíl 1+3+4) 
 
     Na základě výše uvedených skutečností je třeba také vyhodnotit genetický potenciál 
vysazených dřevin i jejich populací. Toto vyhodnocení bude provedeno na základě: 

a) prosperity jednotlivých druhů dřevin a skupin na antropogenních půdních 
substrátech, 
b) schopnosti růstu ve specifickém hustém sponu potřebném pro zajištění stability 
zdejších antropogenních půdních substrátů, 
c) proměny půdních vlastností pod jednotlivými domácími a introdukovanými 
druhy dřevin, 
d) růstu a produkce jednotlivých druhů dřevin, 
e) schopnosti vytvořit zápoj a vytvářet stabilní porost, 
f) stability porostů založených na jílovitých substrátech (prokořenění), 
g) schopnosti jednotlivých druhů dřevin odolávat erozi ve stávajícím stavu. 

 
2.5 Zhodnocení rekreačního potenciálu území (Dílčí cíl 5) 

 
     V rámci tohoto dílčího cíle bylo během kontrolních dnů dohodnuto, že řešitel navrhne 
využití dané lokality pro rekreační účely s tím, že konkrétní opatření budou provedena podle 
možností, naléhavosti a účelnosti. Původně navrhované zhodnocení podle metodiky (Šišák et 
al. 2010) bylo provedeno pouze částečně a v návaznosti na aktuální problémy bylo 
přistoupeno spíše k návrhové části. Aktuálnost tohoto přístupu se projevila během řešení, kdy 
se na řešitele i zadavatele opakovaně obracela zájmová uskupení z města Sokolova se snahou 
o jednání na dané téma. Akademické hodnocení bylo tedy redukováno ve prospěch 
praktického hodnocení, návrhů a ujasnění si možností. 
     Návrh rekreačního využití výsypky Antonín vychází z Územního plánu města Sokolov. 
Právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP zařazuje převážnou část areálu výsypky Antonín do 
funkční plochy „přírodní plochy“ (PP) a menší část v severovýchodní části do funkční plochy 
„občanské vybavení – sport v zeleni“ (OZ), která je zde specifikována jako OZ 4. Přípustné 
využití je stanoveno jako sportovní plochy a zařízení v přírodních areálech bez budov 
s drobnou architekturou ve formě altánů, letních amfiteátrů, laviček, pomníků, 
technologických zařízení obsluhy, účelových komunikací a odstavných a parkovacích stání. 
Maximální zastavění 10 % a minimální plocha zeleně 50 %. V severní části pak do areálu 
výsypky Antonín zasahuje funkční plocha „rekreace kolektivní“ (RK), která je v územním 
plánu specifikována jako RK 1 – tábořiště pro vodáky. Ve vrcholové partii výsypky je 
umístěna funkční plocha „občanská vybavenost“ (OV) specifikovaná jako OV 10. Územní 
plán uvažuje o využití plochy pro výstavbu rozhledny. Územní plán uvažuje v areálu výsypky 
o zřízení naučné stezky s blíže nespecifikovaným námětem. Situace územního plánu je patrná 
z výřezu koordinačního výkresu – sever ÚP Sokolov, který je zobrazen na Obr. 2.5.  
Na základě výše uvedených údajů z územního plánu bylo zahájeno terénní šetření v areálu 
výsypky Antonín s cílem vymezit demonstrační porosty a stromy vhodné jako stanoviště 
naučné lesnické rekultivační stezky, případně jako exkurzní trasy po lesnickém rekultivačním 
arboretu. 
     Průzkum tělesa výsypky Antonín byl dále zaměřen na aktivity spontánně provozované 
obyvateli města Sokolov a okolních obcí v prostoru výsypky. Běžnými aktivitami 
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provozovanými v areálu výsypky Antonín jsou procházky, běh (runnig), houbaření, jízda na 
kole, geocaching, airsoft a paintball. Bylo rovněž zjištěno rozdělávání ohňů.  
     Na výsypce Antonín jsou však provozovány i aktivity považované za společensky 
negativní. Jedná se především o nelegální ukládání odpadů (černé skládky), vypalování 
kabelů (pálení odpadů) za účelem získávání barevných kovů a v neposlední řadě trvalé 
přebývání společensky nepřizpůsobivých občanů (bezdomovců). Tyto aktivity významně 
snižují atraktivitu areálu výsypky pro většinovou populaci obyvatel Sokolova a okolních obcí, 
a při návštěvách výsypky se návštěvníci takto postiženým lokalitám vyhýbají. Zvýšením 
návštěvnosti areálu výsypky Antonín lze dosáhnout výrazného omezení uvedených 
negativních vlivů, protože z důvodu vyšší návštěvnosti se stane prostor naopak méně 
atraktivní pro nepřizpůsobivé spoluobčany i nelegální ukládání odpadů. Navržené rekreační 
využití areálu výsypky Antonín vychází z výše uvedených skutečností. 
 
Dále bylo v rámci řešení dílčího cíle navrženo: 
 

- Náplň, zastávky a tři varianty provedení naučné stezky, 
- Vybavení pro jednotlivé rekreační aktivity, 
- Lanové centrum, 
- Mobiliář (altán, posezení, krmelec, stojany pro kola, ohniště). 

 
     Je ovšem nutno dodat, že konkrétní vybavení lokality a úpravy pro rekreační využití území 
závisí na možnostech a zájmech správce lesnického arboreta a na ochotě dalších institucí 
podílet se na vybudování, a především údržbě rekreačního vybavení. Objektivní situace 
lesních majetků se během řešení projektu radikálně změnila, což bylo mimo jiné i důvodem 
pro úpravu řešení a výstupů dílčího cíle. V následujícím období bude proto důležité 
minimalizovat náklady v dané oblasti a více se soustředit na údržbu a také produkční 
schopnosti dané lokality.  
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Obr. 2.5: Výřez koordinačního výkresu – sever ÚP Sokolov – Výsypka Antonín. 
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2.6 Zhodnocení vývoje antropogenních substrátů pro lesnické, zemědělské a 
krajinotvorné rekultivace z hlediska půdních vlastností (Dílčí cíl 6) 

 
     Lokalita lesnického arboreta Antonín představuje unikátní možnost pro výzkum a 
sledování změn a vývoje pedogenetických substrátů směrem k funkčním lesním půdám. 
Z tohoto hlediska představuje modelovou lokalitu pro mnohem širší oblast lesnických 
rekultivací v oblasti těžby hnědého uhlí a následných lesnických rekultivací. 
     V první fázi řešení Dílčího cíle 6 byly zhodnoceny půdotvorné substráty. Bylo možno 
konstatovat, že se jedná o materiály s neutrální až alkalickou reakcí a s poměrně dobrým, byť 
ne vždy vyváženým poměrem minerálních živin. Nízký byl obsah fosforu a dusíku, obsah 
uhlíku pak byl z velké části důsledkem reziduí uhelných materiálů, tedy nikoli důsledkem 
příznivého obsahu humusu. Nicméně v obecné rovině jsou výchozí podmínky pro pedogenezi 
vcelku příznivé. Problémem může být uléhání a zamokřování půd v případě vysokého podílu 
jílovitých částic. 
      
     Vlastní hodnocení tvorby půd z půdotvorných substrátů bylo hodnoceno v několika 
krocích: 

a) byly zhodnoceny profily pod porosty 19 dřevin (lípa ve dvou porostech), 
b) byly zhodnoceny pedochemické charakteristiky půd v porostech různých dřevin ve 

dvou sériích reprezentativních odběrů, 
c) byly provedeny analýzy obsahu vybraných prvků včetně prvků rizikových, 
d) ve vybraném reprezentativním souboru porostů byly analyzovány pedofyzikální 

charakteristiky. 
 
Ad a)  
     Ve 20 porostech byly vykopány sondy do úrovně substrátu a posouzen stav profilu. 
Odběry půdních vzorků byly provedeny ve dnech 30.8.2018, 25.9.2018, 8.10.2018 a 
19.10.2018. V každém odběrovém místě byl proveden výkop mikrosondy do hloubky cca 40 
až 50 cm. Půdní sondy byly vizuálně popsány, podle standardních postupů popsány a 
zdokumentovány. Následně byl proveden odběr porušeného půdního horizontu Ah o celkové 
hmotnosti cca 1 kg zeminy (viz porušené půdní vzorky). V okruhu do vzdálenosti cca 2,5 m 
od provedené sondy byly v 5 opakováních odebrány neporušené půdní vzorky pomocí 
Kopeckého válečků, které byly zapraveny z povrchu půdního horizontu A (viz neporušené 
půdní vzorky). 
     Porušené půdní vzorky byly důsledně odebírány pouze z minerálních horizontů Ah. Na 
rozdíl od neporušených půdních vzorků neobsahují materiál z hlouběji uložených horizontů 
Cd, B(v) nebo Bv. Vzorky byly po odběru usušeny při teplotě 40oC, upraveny na první 
jemnozem (přesetí přes síto o průměru ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes 
síto 0,25 mm). Ve vzorcích byly stanoveny následující charakteristiky: pH(H2O), Cox 

(oxidometricky modifikovanou Tjurinovou metodou (Pospíšil, 1964), živiny Ca, K, N, P, S a 
stopové prvky. Prvky byly stanoveny technikou XRF: Obsahy uhlíku, dusíku a síry byly 
stanoveny CHN analyzátorem. 
     Neporušené půdní vzorky byly v den odběru zváženy pro zjištění jejich aktuální hmotnosti 
a ihned zahájena analýza jejich fyzikálních vlastností metodikou Kopeckého/Nováka. 
Z fyzikálních vlastností půd byly hodnoceny zejména objemová hmotnost, specifická 
hmotnost, pórovitost, nasáklivost, maximální kapilární kapacita (MKK) a retenční vodní 
kapacita (RVK). Po provedené fyzikální analýze byly neporušené vzorky podrobeny 
chemickým analýzám. Po ukončení fyzikálních analýz a vysušení vzorků při teplotě 105oC do 
konstantní hmotnosti byly vzorky upraveny na první jemnozem (přesetí přes síto o průměru 
ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes síto 0,25 mm) a podrobeny chemickým 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

20 
 

analýzám ve stejném rozsahu jako porušené půdní vzorky. Neporušené půdní vzorky popisují 
fyzikálně-chemické vlastnosti půdních profilů pod jednotlivými porosty dřevin do hloubky 5 
cm, a to bez ohledu na stratigrafii půdního profilu. Pro hodnocení fyzikálních vlastností 
povrchových horizontů byly použity následující charakteristiky neporušených půdních 
vzorků. 
      
Ad b) 
     V každém ze sledovaných porostů byly pro potřeby statisticky průkazného hodnocení 
odebrány 4 vzorky nadložního humusu, u kterého zatím nelze předpokládat výraznou 
diferenciaci holorganických horizontů (pomocí rámečku 25x25 cm) a 4 vzorky svrchních 
minerálních horizontů (sondýrkou o průměru 6,5 cm). Metodicky je odběr a analýza 
v podobných podmínkách velmi dobře zvládnuta (Ulbrichová et al. 2014). Výsledky byly 
analyzovány v akreditované laboratoři (Tomáš Opočno). Bylo stanoveno: 

e) Zásoba vytvořeného nadložního humusu a jeho morfologická charakteristika, 
f) Půdní reakce výměnná a aktivní, 
g) Hodnoty půdního sorpčního komplexu (S – obsah výměnných bází, H – 

hydrolytická acidita, T – kationtová výměnná kapacita, V – nasycení sorpčního 
komplexu bázemi), 

h) Výměnný hliník a vodík, celková výměnná acidita, 
i) Obsah přístupných živin (P, K, Ca, Mg), 
j) Obsah celkových živin pouze v holorganických horizontech (P, K, Ca, Mg), 
k) Obsah celkového (oxidovatelného) uhlíku a celkového dusíku. 

     Výsledky pedochemických analýz byly zpracovány standardními statistickými postupy 
(Statistica).  
 
Ad c)  
     Vzorky byly analyzovány v laboratořích FAPPZ ČZU v Praze, a to metodou AAS, tedy 
byla analyzována celková, totální forma elementů. 
 
Ad d) 
     Kromě pedochemických analýz byly stanoveny pomocí Kopeckého válečků základní 
hydrofyzikální půdní vlastnosti, rovněž standardními postupy (Podrázský, Kupka 2011):  

a) Objemová vlhkost, 
b) Objemová hmotnost, 
c) Měrná hmotnost, 
d) Pórovitost (nasáklivost),  
e) Maximální vodní kapacita, 
f) Minimální vzdušná kapacita. 

     Kopeckého válečky byly odebrány ze svrchní minerální vrstvy v počtu 5 v každém 
vybraném porostu, stanovení uvedených charakteristik bylo provedeno ve vlastní laboratoři 
bez nároků na finanční prostředky projektu. 
     Výsledky umožnily dokumentovat: 

g) Rychlost vytváření a kvalitu nadložního humusu jako typické složky lesních 
ekosystémů, 

h) Vývoj pedochemických charakteristik v různých porostech, 
i) Pedofyzikální půdní charakteristiky jako podmínka zvýšení retenčních schopností 

půd na výsypkových substrátech.  
Jednotlivé charakteristiky: 
Ɵmom: Momentální vlhkost (%), charakterizuje vlhkost v době odběru neporušeného půdního 
vzorku 
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Ɵns: Nasáklivost (%) charakterizuje stanovení maximálního zaplnění pórů při kapilárním 
nasycování neporušených půdních vzorků. U nebobtnavých půdních vzorků má být hodnota 
nižší než pórovitost, u vzorků bobtnavých vzorků pak hodnota nasáklivost nahrazuje 
pórovitost. Lze ji tedy považovat za ekvivalent pórovitosti. 
Ɵ30: Třicetiminutová vlhkost (%) představuje schopnost půdy zadržet mobilní vodu. Rozdíl 
mezi nasáklivostí a třicetiminutovou vlhkostí udává objem nekapilárních a semikapilárních 
pórů, které jsou po ukončení sycení rychle vyprazdňovány. 
ƟMMK: Maximální kapilární (%) kapacita je používána pro vyjádření schopnosti půdy vázat 
vodu pro potřeby vegetace. Charakteristika uvádí semistabilní stav, který se dalším 
odsáváním vody z půdního vzorku ustaluje. 
ƟRVK: Retenční vodní kapacita (%) uvádí již dostatečně ustálený stav vlhkosti, vliv zemské 
tíže se již neuplatňuje na pohyb vody v půdních pórech a chování vody je již výhradně řízeno 
kapilárními silami. Proto je RVK v praxi ztotožňována s objemem kapilárních pórů.  
Objemová hmotnost (g/cm3, t/m3) představuje hmotnost obemové jednotky půdy v rostlém 
stavu, tedy dráží nejen složení (např. obsah organické hmoty), ale i strukturu půdy, obsah 
pórů a mezer mezi půdními čísticemi jakéhokoli původu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

22 
 

3. Výsledky výzkumných šetření - souhrn 
 
3.1 Inventarizace porostů a zhodnocení krajinotvorného, dendrologického a genetického 

potenciálu dřevin na výsypce Antonín 

 
     Vhodnost druhů dřevin pro výsadby v rámci lesnických rekultivací byla posuzována z úhlu 
pohledu období zakládání arboreta. V sedmdesátých letech minulého století je území České 
republiky podle údajů OSN po NDR a Belgii třetím nejvíce zatíženo emisemi SO2 v Evropě. 
Ve výsadbách byly upřednostňovány opadavé dřeviny, které jsou považovány za odolnější 
vůči emisím SO2, oxidům dusíku a dalším škodlivinám obsaženým v plynných emisích 
tepelných elektráren. V období zakládání arboreta dochází k masivnímu odumírání 
jehličnatých, zejména smrkových, porostů. Výsadby jsou proto zaměřeny především na 
listnaté dřeviny. Porosty smrku ztepilého jsou vysazeny na velmi omezených plochách, navíc 
dnes ohrožených kůrovcem. 
     Vhodnost dřevin byla rovněž vyhodnocována z pohledu jejich vztahu k půdotvorným 
substrátům uloženým na výsypkách. Za nejvhodnější substráty byly považovány cyprisové 
jíly s lístkovitou odlučností, které podle tehdejších názorů umožňovaly pěstování i náročných 
dřevin jako je jilm horský, jilm vaz, jasan ztepilý, javor mléč, javor klen, habr obecný, lípa 
malolistá a dub letní. Z ostatních dřevin pak topol osika, olše lepkavá a olše šedá. Jako 
nadějné bylo označeno zalesňování výsypek borovicí černou, borovicí lesní, borovicí 
pokroucenou a borovicí vejmutovkou. 
     S výjimkou stanovišť s jíly s lístkovitou odlučností byla ve všech směsích více jak 50 % 
zastoupena přípravná dřevina, zpravidla olše lepkavá nebo olše šedá. Míšení přípravných a 
cílových dřevin bylo na výsypce Antonín prováděno v řadách nebo jako pruhové 
(Dimitrovský et al., 1976). 
     V období následujícím po výsadbě byly lesnické pěstební zásahy prováděny v minimálním 
rozsahu, zaměřené pouze na nejnutnější asanační opatření. Plocha arboreta se proto do 
současné doby vyvíjela prakticky spontánně, což se negativně projevilo na kvalitě 
přehuštěných porostů. Potřeba pěstebních zásahů byla v minulosti hodnocena jako 
bezpředmětná, zejména s ohledem na mimoprodukční funkce lesnických rekultivací v době 
jejich zakládání (Dimitrovský et al., 1976). Pokračování v bezzásahové kultivaci porostů na 
výsypce Antonín se jeví pro budoucí zachování arboreta jako objektu s multifunkčním 
významem neudržitelné.  
 

Používané zkratky názvů dřevin 
  
    V závěrečné zprávě jsou používány zkratky dřevin v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o 
lesním hospodářském plánování. Přehled použitých zkratek je uveden v Tab. 3.1. 
 
Zhodnocení genetického potenciálu dřevin vysazených na výsypce Antonín 
 
     Na výsypce Antonín byla po ukončení ukládání nadložních zemin v letech 1969 až 1974 
vysazena řada druhů dřevin. V letech 2017 a 2018 proběhla detailní inventarizace dřevin 
v areálu výsypky s cílem ověřit vitalitu, případně přežití ve výzkumných zprávách a literatuře 
deklarovaných dřevin použitých při lesnických rekultivacích výsypky. Inventarizace byla 
rovněž zaměřena na identifikaci dřevin při lesnické rekultivaci nepoužitých, které přirozeně 
pronikly do prostoru výsypky sukcesními procesy. Pro hodnocení vhodnosti byla použita 
metodika Dimitrovského,  která rozděluje dřeviny do čtyř skupin následovně: dřeviny a keře 
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velmi vhodné, dřeviny a keře vhodné, dřeviny a keře méně vhodné a dřeviny a keře nevhodné. 
Při inventarizaci dřevin byly vitální, zdravě se vyvíjející a spontánně se zmlazující dřeviny a 
jejich porosty označeny jako „dřeviny a keře velmi vhodné“. Jako „dřeviny a keře vhodné“ 
byly označeny dřeviny, které nevykazují přírůsty a vitalitu odpovídající přírodním 
stanovištím, nicméně jejich zdravotní stav je dobrý a dřeviny často spontánně zmlazují. Do 
skupiny „dřeviny a keře méně vhodné“ byly zařazeny dřeviny, které na výsypce přežívají, 
ale jejich vitalita je nízká, zdravotní stav mírně zhoršený a nebylo ověřeno jejich spontánní 
zmlazování. Jako „dřeviny a keře nevhodné“ jsou označeny dřeviny, které byly na výsypce 
Antonín v letech 1969 až 1974 vysazeny, a jejich existence nebyla inventarizací prokázána, 
nebo dřeviny a keře, jejichž současný stav rychle spěje k zániku, a to i v případě, že tyto 
dřeviny spontánně zmlazují. Příkladem mohou být porosty borovice vejmutovky (Pinus 
strobus) – Tab. 3.2a,b. 
     V tabulkách je dále uvedena informace, zda byl druh dřeviny cíleně vysazen „cílená 
výsadba“. Uvedená informace je pouze orientační a je založena na studiu výzkumných 
závěrečných zpráv, odborné literatury a způsobu výskytu jednotlivých dřevin nebo jejich 
porostů. 
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Tab. 3.1: Kódy dřevin používané ve studii 

Kód dle 
vyhl. č. 

84/1996 

Druh dřeviny 
(lat) 

Druh dřeviny 
(česky) 

VL Pinus strobus borovice vejmutovka 
BL Pinus uncinata borovice blatka 
BOC Pinus nigra borovice černá 
BO Pinus sylvestris borovice lesní 
LMB Pinus cembra borovice limba 
BOP Pinus contorta borovice pokroucená 
BOX Pinus peuce borovice rumelská 
BOX Pinus ponderosa borovice těžká 
BOX Pinus rigida borovice tuhá 
BR Betula sp. bříza 
BK Fagus sylvaticus buk lesní 
DG Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 
DBC Quercus rubra dub červený 
DB Quercus sp. dub letní/zimní 
HB Carpinus betulus habr obecný 
KR Crataegus sp. hloh 
KR Eleagnus commutata hlošina stříbrná 
HR Pyrus pyraster (L.) Burgsd. hrušeň planá 
JB Malus sp. jabloň 
JS Fraxinus excelsior jasan ztepilý 
JVJ Acer negundo L. javor jasanolistý 
KL Acer pseudoplatanus javor klen 
JV Acer platanoides javor mléč 
JLH Ulmus glabra jilm drsný 
JL Ulmus minor jilm habrolistý 
JLV Ulmus laevis jilm vaz 
LP Tilia cordata lípa srdčitá 
LPV Tilia platyphylos lípa velkolistá 
MD Larix sp. modřín 
MDX Larix gmelinii modřín dahurský 
KR Amorfa fruticosa netvařec křovitý 
OL Alnus glutinosa olše lepkavá 
OLS Alnus incana olše šedá 
KR Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 
KR Rossa canina růže šípková 
SMC Picea mariana smrk černý 
SMO Picea omorica smrk omorika 
SMP Picea pungens smrk pichlavý 
SMX Pinus sitchenensis smrk sitka 
SMS Picea glauca smrk sivý 
SM Picea abies smrk ztepilý 
Kód dle 
vyhl. č. 

84/1996 

Druh dřeviny 
(lat) 

Druh dřeviny 
(česky) 
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STR Padus racemosa střemcha obecná 
KR Siringa vulgaris šeřík obecný 
TPC Populus nigra topol černý 
TPC Populus nigra italica topol černý italica 
TPX Populus trichocarpa topol chlupatoplodý 
OS Populus tremula topol osika 
AK Robinia pseudoacacia trnovník akát 
VR Salix alba vrba bílá 
JIV Salix caprea vrba jíva 
 Aesculus hippocastanum  jírovec maďal 
KR Forsythia sp. zlatice sp. 
KR Ribes sp. Meruzalka sp. 
KR Juniperus viginiana Jalovec viržinský 
- Sukcesní plochy spontánní vývoj stanoviště 
 
 

Dendrologické hodnocení dřevin inventarizovaných na výsypce Antonín 

     Dřeviny inventarizované na výsypce Antonín byly rovněž posuzovány z hlediska 
„intenzity“ jejich výskytu. Z uvedeného pohledu bylo hodnoceno, zda se dřeviny vyskytují 
v monokulturách, případně jsou v porostech dominantní dřevinou, nebo se vyskytují jako 
příměs porostů, nebo pouze jako jednotlivé dřeviny, jejichž zastoupení je v porostech 
zanedbatelné. Obecně bylo hodnocení provedeno tak, že v případě hodnocení „dominantní 
dřevina porostů“ je dřevina alespoň v jednom porostu zastoupena více jak 50 %. V případě 
hodnocení „příměs porostů“ je dřevina alespoň v jednom porostu zastoupena více než 10 % a 
méně než 50 %. V případě hodnocení „jednotlivé dřeviny“ byl identifikován alespoň jeden 
jedinec dřeviny na území výsypky Antonín. 
     Na základě výše uvedeného hodnocení byla zpracována mapa porostů na výsypce Antonín, 
která hodnotí jednotlivé porostní skupiny podle nejvíce zastoupené dřeviny. Vzhledem 
k vysoké diverzitě dřevin v řadě porostů bylo nutné metodiku zpřesnit. V případě, že některá 
dřevina byla zastoupena v porostu z více než 50 %, byla jako dominantní mapována tato 
dřevina. V případě, že byly v porostu zastoupeny dvě dřeviny rovným dílem, byla v případě, 
že jedna z těchto dřevin byla jehličnatá, uvedena jako dominantní dřevina porostu dřevina 
jehličnatá. V případě, že bylo rovné zastoupení dvou listnatých dřevin, byla jako dominantní 
dřevina označena ta dřevina, která byla považována za cílovou dřevinu. V případě výskytu 
více než dvou druhů dřevin, byla za dominantní dřevinu označena ta dřevina, která měla 
relativně nejvyšší zastoupení, ač její celkové zastoupení bylo nižší než 50 %. Tabelární 
zpracování porostů podle dominantní (nejvíce zastoupené) dřeviny v porostu je uvedeno 
v Tab. 3.3. 
     Přehled ploch s dominantními dřevinami pak dokládá Tab. 3.4 a Obr. 3.1. Přehledně pak 
zastoupení dominantních dřevin dokumentuje Obr. 3.2. 
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Tab. 3.2a: Seznam listnatých dřevin a keřů pokusně vysazených na výsypce Antonín a 
hodnocení jejich vhodnosti pro rekultivace výsypek dle literárních zdrojů aktuálních 
v době založení arboreta. Tučně jsou označeny druhy, jejichž přítomnost byla ověřena 
terénním šetřením. Předpokládaná vhodnost dřevin pro výsadbu na výsypkách 
v sokolovské oblasti v době jejich výsadby je označena následovně: + dřeviny a keře 
velmi vhodné, ++ dřeviny a keře vhodné, +++ dřeviny a keře méně vhodné, ++++ 
dřeviny a keře nevhodné, ? hodnocení nebylo uvedeno (začátek tabulky) 
 

Listnaté dřeviny a keře 
Vhodnost 

předpokládaná 
Vhodnost 
ověřená 

Cílená 
výsadba 

Acer campestre – javor babyka ++ ++++ ano 
Acer negundo - javor jasanolistý ++ ++ ne 
Acer platanoides - javor mléč ++ + ano 
Acer pseudoplatanus - javor klen + + ano 
Aesculus hippocastanum - jírovec maďal ++ +++ ano 
Alnus glutinosa - olše lepkavá + + ano 
Alnus incana - olše šedá + + ano 
Alnus viridis - olše zelená ++ +++ ano 
Amorpha fruticosa - netvařec křovitý + + ano 
Berberis vulgaris dřišťál obecný +++ +++ ano 
Betula papyrifera - bříza papírovitá ++ ++++ ano 
Betula pubescens - bříza pýřivá ++ ++++ ano 
Betula verrucosa - bříza bradavičnatá + + ano 
Caragana arborescens - čimišník obecný + +++ ano 
Carpinus betulus - habr obecný + ++ ano 
Chaenomeles japonica - kdoulovec japonský ++ +++ ano 
Colutea arborescens - žanovec měchýřník ? +++ ne 
Cornus sanguinea - svída krvavá + + ano 
Corylus avellana – líska obecná ? + ne 
Corylus colurna - líska turecká + + ano 
Crataegus coccinea L - hloh břekolistý ++ + ano 
Cotoneaster intergerrimus – skalník celokrajný ? ++ ne 
Crataegus monogyna - hloh jednoblizný ? + ne 
Crataegus oxyacantha L - hloh obecný ++ + ano 
Crataegus sobmollis Sarg - hloh pýřitolistý + + ano 
Cytisus scoparius – janovec metlatý ? ++ ne 
Daphne mezereum – lýkovec jedovatý ? + ne 
Deutzia scabra – trojpuk drsný ? +++ ne 
Elaeagnus angustifolia - hlošina úzkolistá ++ ++ ano 
Elaeagnus comutata - hlošina širokolistá + + ano 
Euonymus europaea - brslen evropský ++ ++ ano 
Fagus silvatica - buk lesní ++++ ++ ano 
Forsythia viridissima - zlatice nazelenalá + + ano 
Fraxinus americana - jasan americk +++ ++++ ano 
Fraxinus excelsior - jasan ztepilý ++ +++ ano 
Fraxinus ornus - jasan zimnář +++ ++++ ano 
Hippophae rhamnoides - rakytník úzkolistý + + ano 
Juglans nigra - ořešák černý ++++ ++++ ano 
Ligustrum vulgare - ptačí zob ++ + ano 
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Dokončení tabulky 

Listnaté dřeviny a keře 
Vhodnost 

předpokládaná 
Vhodnost 
ověřená 

Cílená 
výsadba 

Lonicera tatarica - zimolez tatarský +++ ++++ ano 
Philadelphus coronarius ? ++ ne 
Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá ++ ++++ ano 
Platanus acerifolia - platan javorolistý ++++ ++++ ano 
Populus alba - topol linda ++ ++ ano 
Populus marilandica - topol marilandika + ++++ ano 
Populus balsamifera - topol balzámový ++ ++++ ano 
Populus nigra - topol černý + + ano 
Populus Siminii - topol Simonův ++ ++++ ano 
Populus tremula - topol osika + + ne 
Populus trichocarpa - topol západní balzámový +++ ++ ano 
Populus berolinensis - topol berlínský ++ ++++ ano 
Potentilla fruticosa - mochna křovitá +++ ++++ ano 
Prumus avium – třešeň ptačí + + ano 
Prunus mahaleb - mahalebka ++ ++ ne 
Prunus padus - střemcha hroznovitá + + ano 
Pyracantha coccinea - hlohyně ohnivá ++ +++ ano 
Quercus petraea - dub zimní + + ano 
Quercus robur - dub letní + + ano 
Quercus rubra - dub červený + + ano 
Ribes alpinus - meruzalka alpská ++ +++ ano 
Rosa canina – růže šípková + + ne 
Salix caprea L - vrba jíva ++ + ne 
Salix daphnoides – vrba lýkovcová ? + ne 
Salix fragilis – vrba křehká + + ano 
Salix pentandra – vrba pětimužná + + ne 
Salix viminalis - vrba košíkářská + + ano 
Sambucus nigra - bez černý + ++ ne 
Sambucus racemosa - bez červený ++ ++++ ano 
Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí + + ano 
Sorbus domestica – jeřáb oskeruše + + ano 
Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý + ++++ ? 
Symphoricarpus albus  - pamelník bílý ++ + ne 
Tilia cordata - lípa srdčitá + ++ ano 
Ulmus carpinifolia- jilm habrolistý +++ ++ ano 
Ulmus scabra - jilm drsný + + ano 
Viburnum lantana – kalina tušalaj ? ++ ne 
Viburnum opulus - kalina obecná +++ ++++ ano 
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Tab. 3.2b: Seznam jehličnatých dřevin a keřů pokusně vysazených na výsypce Antonín 
s uvedením hodnocení jejich vhodnosti pro rekultivace výsypek dle literárních 
zdrojů aktuálních v době založení arboreta. Tučně jsou označeny druhy, 
jejichž přítomnost byla ověřena terénním šetřením. Označení vhodnosti je 
totožné s označením v tabulce 2a 

Jehličnaté dřeviny a keře 
Vhodnost 

předpokládaná 
Vhodnost 
ověřená 

Cílená 
výsadba 

Abies alba - jedle bělokorá ++++ ++++ ano 
Abies grandis - jedle obrovská ++ + ano 
Abies concolor - jedle ojíněná ++ ++ ano 
Juniperus virginiana – jalovec viržinský +++ +++ ano 
Larix dahurica – modřín dahurský + + ano 
Larix decidua - modřín opadavý + + ano 
Larix sibirica – modřín sibiřský + ++++ ano 
Larix sudetica - modřín sudetský + ++++ ano 
Picea engelmanni - smrk Engelmannův ++ ++++ ano 
Picea excelsa - smrk ztepilý +++ +  ano 
Picea glauca – smrk sivý ? +++ ano 
Picea mariana - smrk černý ++ ++ ano 
Picea omorica - smrk omorika + + ano 
Picea pungens - smrk pichlavý ++ ++ ano 
Picea sitchensis - smrk sitka ++++ +++ ano 
Pinus banksiana - borovice banksovka +++ ++++ ano 
Pinus cembra – borovice limba ++++ +++ ano 
Pinus contorta - borovice pokroucená + + ano 
Pinus jeffreyi - borovice jeffreyova ++ ++++ ano 
Pinus monticola – borovice pohorská ++ ++++ ano 
Pinus mugo var. uncinata - borovice blatka +++ ++ ano 
Pinus nigra - borovice černá + + ano 
Pinus peuce -borovice rumelská ? ++ ano 
Pinus ponderosa – borovice těžká ++ ++ ano 
Pinus sylvestris – borovice lesní ++ + ano 
Pinus rigida – borovice tuhá ? ++ ano 
Pinus strobus – borovice vejmutovka ++ ++++ ano 
Pseudotsuga taxifolia - douglaska tisolistá ++ + ano 
Thuja orientalis – thuje východní ? ++ ano 
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Tab. 3.3: Způsob výskytu jednotlivých druhů dřevin a keřů identifikovaných na výsypce 
Antonín (začátek tabulky) 
 

Český název Latinský název  
Dominantní 

dřevina 
porostů 

Příměs 
porostů 

Jednotlivé 
dřeviny 

borovice limba Pinus cembra L. + - - 
buk lesní Fagus silvatica L. + + + 
hloh břekolistý Crataegus coccinea L. - + + 
rakytník úzkolistý Hippophae rhamnoides L. + + - 
bez černý Sambucus nigra L. - + + 
borovice pokroucená Pinus contorta Dougl. + + + 
brslen evropský  Euonymus europaea L. - - + 
bříza bradavičnatá Betula verrucosa Ehrh. + + + 
čimišník obecný Caragana arborescens Lam. - - + 
dřišťál juliin Berberis julianae Schneid. - - + 
dřišťál obecný Berberis vulgaris L. - - + 
dub červený Quercus rubra L. - - + 
dub letní Quercus robur L. + + + 
dub zimní Quercus petraea Liebl. + + + 
hloh jednoblizný Crataegus monogyna Jacq. - - + 
habr obecný Carpinus betulus L. + + - 
hloh obecný Crataegus oxyacantha L. + + + 
hloh pýřitolistý Crataegus sobmollis Sarg. - - + 
hlohyně ohnivá Pyracantha coccinea Rocm. - - + 
hlošina širokolistá (stříbrná) Elaeagnus comutata Kott. + + + 
hlošina úzkolistá Elaeagnus angustifolia L. - + + 
jalovec viržinský Juniperus virginiana L. - + - 
janovec metlatý Cytisus scoparius L. - - + 
jasan ztepilý  Fraxinus excelsior L. + + - 
javor jasanolistý Acer negundo L. - - + 
javor klen Acer pseudoplatanus L. + + + 
javor mléč  Acer platanoides L. + + - 
jedle obrovská Abies grandis Lindl. - - + 
jedle ojíněná Abies concolor Hoopes - - + 
jeřáb oskeruše  Sorbus domestica L. - - + 
jeřáb ptačí  Sorbus aucuparia L . - - + 
jilm drsný  Ulmus scabra Mill. + + + 
jilm habrolistý Ulmus carpinifolia Gleb. + + + 
jírovec maďal  Aesculus hippocastanum L. - - + 
kalina tušalaj Viburnum lantana L. - + + 
kdoulovec japonský Chaenomeles japonica Lindl. - - + 
lípa srdčitá Tilia cordata Mill. + + - 
lýkovec jedovatý Daphne mezereum L. - - + 
meruzalka alpská Ribes alpinus L. - - + 
modřín dahurský Larix dahurica Turcz. + - - 
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Tab. 3.3: Způsob výskytu jednotlivých druhů dřevin a keřů identifikovaných na výsypce 
Antonín (pokračování) 
 

Český název Latinský název  
Dominantní 

dřevina 
porostů 

Příměs 
porostů 

Jednotlivé 
dřeviny 

modřín opadavý Larix decidua Mill. + + + 
netvařec křovitý Amorpha fruticosa L. + + + 
olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertn + + + 
olše šedá Alnus incana (L.)  Moench - - + 
olše zelená Alnus viridis (Chaix) DC - - + 
pamelník bílý  Symphoricarpus albus Blacke - - + 
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare L. - - + 
pustoryl věncový Philadelphus coronarius L. - - + 
růže šípková Rosa canina L. - + + 

skalník celokrajný Cotoneaster intergerrimus 
Medik. - - + 

smrk černý ++ Picea mariana B.S.P. + - - 
smrk omorika + Picea omorica Purk. + - + 
smrk pichlavý Picea pungens Engelm. + + + 
smrk sitka Picea sitchensis Carr. + - - 
smrk ztepilý Picea abies L. + + + 
střemcha hroznovitá Prunus padus L. + - + 
svída krvavá Cornus sanguinea L. - + + 
topol černý Populus nigra L. - + + 
topol linda (bílý) Populus alba L. - + + 
topol osika Populus tremula L. + + + 
topol západní balzámový Populus trichocarpa Torr.  + - - 

trojpuk drsný Deutzia scabra Thunb. ex 
Murray - - + 

třešeň ptačí Prumus avium L. - - + 
višeň turecká Prunus mahaleb L. - - + 
vrba jíva Salix caprea L. - - + 
vrba pětimužná Salix pentandra L. - - + 
zerav západní Thuja occidentalisL. - - + 
zlatice prostřední Forsythia intermédia Zabel. + + - 
žanovec měchýřník Colutea arborescens L. - - + 
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Tab. 3.4: Přehled taxonů, které vytváří monokultury nebo převládají v lesních porostech 
a skupinách na výsypce Antonín. Taxony jsou řazeny podle celkové výměry okupované 
plochy. Výsledná tabulka druhové inventarizace lesních porostů (začátek tabulky) 
 

Dominantní taxon dřeviny 
Latinský název  

taxonu 
Počet  

porostů 

Min. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Max. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Prům. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Celková 
plocha  

(m2) 

Modřín sp. (MO) Larix sp. 51 216 1 9822 3963 20 2134 
Sukcesní plochy Sukcesní plochy 31 228 7 3640 6047 18 7466 
Olše lepkavá (OL) Alnus glutinosa 56 350 1 7539 2743 15 3629 
Lípa sp. (LP) Tilia sp. 38 463 2 5453 3253 12 3615 
Jasan ztepilý (JS) Fraxinus excelsior 38 192 1 1339 2724 10 3500 
Dub letní/zimní (DB) Quercus sp. 32 661 1 6743 3094 9 9001 
Borovice lesní (BO) Pinus sylvestris 22 613 9716 3065 6 7432 
Bříza (BR) Betula sp. 19 1174 1 0443 3542 6 7289 
Borovice pokroucená (BOC) Pinus contorta 13 228 2 5022 3603 4 6844 
Javor klen (JVK) Acer pseudoplatanus 22 232 6724 1996 4 3910 
bezlesí (cesty… ) bezlesí 8 384 3 1243 5357 4 2856 
Borovice vejmutovka (BOV) Pinus strobus 9 229 8984 3728 3 3552 
Topol černý (TO) Populus nigra 4 1583 1 4108 7490 2 9960 
Vrba sp. (VR) Salix sp. 10 310 1 1018 2953 2 9530 
Douglaska tisolistá (DG) Pseudotsuga menziesii 14 136 5945 2090 2 9254 
Smrk ztepilý (SM) Picea alba 10 721 4629 2471 2 4710 
Jilm drsný (JLD) Ulmus glabra 2 5476 1 7110 1 1293 2 2586 
Jilm habrolistý JL Ulmus minor  4 1709 7327 3893 1 5570 
Smrk omorika (SMO) Picea omorica 6 446 1 0931 2593 1 5560 
Habr obecný (HB) Carpinus betulus 9 470 5003 1705 1 5343 
Topol osika (OS) Populus tremula 5 869 3745 2374 1 1870 
Borovice černá (BOČ) Pinus nigra 7 584 4573 1646 1 1520 
Jilm vaz (JLL) Ulmus laevis 4 546 4100 2499 9994 
Buk lesní (BK) Fagus sylvatica 6 317 4744 1572 9430 
Smrk pichlavý (SMP) Picea pungens 8 223 2202 1035 8282 
Hloh sp. (HL) Crataegus sp. 3 268 5547 2366 7099 
Javor mléč (JVM) Acer platanoides 5 462 1643 1202 6011 
Netvařec křovitý (AF) Amorfa fruticosa 4 644 2173 1198 4790 
Topol chlupatoplodý (POT) Populus trichocarpa 1 3218 3218 3218 3218 
Hlošina stříbrná (EL) Eleagnus commutata 4 193 1127 729 2915 
Trnovník akát (AK) Robinia pseudoacacia 1 2587 2587 2587 2587 
Smrk černý (SMM) Picea mariana 3 227 1171 572 1717 
Střemcha obecná (PR) Padus racemosa 1 1644 1644 1644 1644 
Jabloň sp. (MAL) Malus sp. 1 1456 1456 1456 1456 
Šeřík obecný (SV) Siringa vulgaris 1 1291 1291 1291 1291 
Dub červený (DBC) Quercus rubra 1 1153 1153 1153 1153 
Olše šedá (OLI) Alnus incana 1 1131 1131 1131 1131 
Smrk sivý (SMG) Picea glauca 2 427 628 528 1055 
Borovice blatka (BOB) Pinus uncinata 5 108 286 205 1025 
Rakytník řešetlákový (HIP) Hippophae rhamnoides 1 848 848 848 848 
Růže šípková (RC) Rosa canina 1 796 796 796 796 
Borovice limba (BOL) Pinus cembra 1 410 410 410 410 
Topol černý italica (TPCi) Populus nigra italica 1 405 405 405 405 
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Tab. 3.4: Přehled taxonů, které vytváří monokultury nebo převládají v lesních porostech 
a skupinách na výsypce Antonín. Taxony jsou řazeny podle celkové výVýsledná 
tabulka druhové inventarizace lesních porostů (dokončení tabulky) 

 

 
 
 

 
Obr. 3.1: Grafické porovnání zastoupení porostů podle dominantních druhů dřevin 

v porostech (stav aktuální k roku 2019).Sukcese (vyznačena červeně) zahrnuje 
plochy, které nebyly řízeně zalesněny. V současné době se jedná o porosty 
s náletem BR, MD, BO a dalších dřevin, zpravidla silně zabuřeněné 
Calamagrostis epigejos. Bezlesí (vyznačeno černě) jedná se o plochy cest a 
teplovodu 

 

Dominantní taxon dřeviny 
Latinský název  

taxonu 
Počet  

porostů 

Min. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Max. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Prům. 
výměra 
porostu 

(m2) 

Celková 
plocha  

(m2) 

Smrk sitka (SMS) Pinus sitchenensis 1 327 327 327 327 
Borovice tuhá (BOR) Pinus rigida 1 324 324 324 324 
Borovice rumelská (BOE) Pinus peuce 1 304 304 304 304 
Modřín dahurský (MDD) Larix gmelinii 1 289 289 289 289 
Hrušeň planá (HR) Pyrus pyraster 1 169 169 169 169 
Borovice těžká (BOP) Pinus ponderosa 1 155 155 155 155 
Zlatice sp. (FO) Forsythia sp. 1 122 122 122 122 
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Obr. 3.2: Zastoupení převažujících dřevin na arboretu Antonín 

1. Významné dominantní druhy dřevin na výsypce Antonín 
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Modřín (Larix .sp.) 

Modřínové monokulturní porosty nebo porosty s dominancí modřínu pokrývají téměř 
14 % z celkové rozlohy výsypky Antonín a představují tak nejvíce zastoupenou dřevinu na 
této výsypce. V literatuře je uváděno, že na výsypce jsou tetovány celkem 4 druhy modřínů. 
Jedná se o modřín opadavý (Larix decidua MILL.), modřín jesenický (Larix sudetica DOM), 
modřínu sibiřského (Larix sibirica LEDEBOUR) a modřín dahurský (Larix dahurica 
TURCZ). V průběhu terénního průzkumu se podařilo spolehlivě identifikovat pouze druh 
modřín opadavý (Larix decidua MILL.) a modřín dahurský (Larix dahurica TURCZ). Lze 
předpokládat, že v budoucnosti se podaří identifikovat jedince ostatních vysazených druhů 
modřínů, ale nalezení jejich celých porostů je málo pravděpodobné. Vzhledem k absolutní 
převaze druhu Larix decidua jsou všechny uvedené druhy modřínů mapovány jako jeden rod, 
tj. Larix (Obr. 3.3). 

 
Obr. 3.3: Zastoupení modřínu (Larix sp.) v porostech na výsypce Antonín 

     Na výsypce Antonín bylo vymezeno celkem 51 porostů o celkové ploše 20,2 ha 
s dominancí modřínu. Nejmenší porost má výměru 216 m2, největší má plochu 19 822 m2 a 
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průměrná výměra je 3 798 m2. Průměrný sklon terénu všech modřínových porostů je 5,5o, 
průměrný sklon terénu jednotlivých porostů se pohybuje od 1,23o do 13,2o.  
     Porosty s dominancí MD jsou nejčastěji přehoustlé, vytáhlé monokultury se zkrácenou 
korunou, méně pak smíšené porosty s výraznou převahou modřínu. V řadě porostů jsou 
porosty vitální, a v případě zavedení odpovídající pravidelné výchovy jsou hospodářsky 
využitelné. Modřín na výsypce úspěšně spontánně zmlazuje a expanduje do řady dalších 
porostů, případně se uplatňuje na sukcesních plochách a v lemech porostů. Zmlazení (nálety) 
modřínu lze pozorovat prakticky ve všech věkových stádiích od semenáčků až po jedince 
odpovídající době zalesnění výsypky, tj. cca 50 let.  
     Modřínové porosty dobře prosperují jak na svazích, tak i na mírně podmáčených 
lokalitách. Z pohledu intenzity zmlazování jak v zalesněných, tak přírodní sukcesi 
ponechaných plochách lze modřín opadavý označit za sukcesně nejúspěšnější dřevinu na 
výsypce Antonín. Modřín úspěšně proniká i do třtinou (Calamagrostis epigejos) silně 
zabuřeněných ploch. 
     Modřín, jak v monokultuře, tak i ve směsích s jinými dřevinami, se jeví jako velmi 
perspektivní hospodářská dřevina pro provádění lesnických rekultivací na Sokolovsku. 
Vzhledem k velkému množství ploch na stanovištích s různými sklony a expozicemi ke 
světovým stranám představují modřínové porosty ideální model pro další studium uplatnění 
hospodářských dřevin při lesnických rekultivacích důlních výsypek. 
     Relativně dobře prosvětlené poskytují tyto porosty kryt pro přirozené zmlazování řady 
dalších dřevin uměle vysazených na výsypce, nebo dřevin invadujících do prostoru výsypky 
z okolních ploch. Jedná se například o zmlazení bukem, habrem, smrkem ztepilým, topolem 
osikou a dalšími dřevinami. Jako určitý problém se jeví povrchový, někdy i silně 
deformovaný kořenový systém, podmíněný jak výsadbou, tak i charakterem půd. Stabilizace 
těchto porostů je tedy velmi naléhavá Obr. 3.4). 
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Obr. 3.4: Fotodokumentace porostů s dominancí modřínu (Larix sp.) na výsypce 

Antonín, a – habitus solitérních jedinců, b – interiér porostů na rovinatém 
terénu s podrostem trav, c – nálet modřínu do sukcesních ploch společně 
s břízou a smrkem (lemy porostů a doprovod cest), d – interiér přehoustlého 
porostu MO na mírně svažitém terénu 
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Borovice (Pinus spp.) 
 
     V areálu výsypky Antonín byl vysázen relativně rozsáhlý soubor borovic. V řadě druhů se 
však jedná pouze o malé porosty, případně i jednotlivé dřeviny. Významné porosty borovice 
jsou tvořeny pouze borovicí lesní (Pinus sylvestris), borovicí černou (Pinus nigra) a borovicí 
pokroucenou (Pinus contorta). V plošně zajímavých porostech byla vysazena borovice 
vejmutovka (Pinus strobus), která v mládí velmi dobře prosperuje a rovněž spontánně 
zmlazuje, ale ve středním a vyšším věku porosty podléhají destrukci. Ostatní druhy borovic 
jsou zastoupeny v minimálních výměrách. Výjimkou byla borovice těžká (Pinus ponderosa), 
která byla v minulosti vysazena v jednom porostu o více než 1 400 exemplářích. Porost byl 
však zničen lesním požárem a do současné doby se z požárem zasaženého porostu zachovalo 
jen několik exemplářů rozptýlených v sukcesní ploše. Ostatní druhy borovice, zejména 
borovice limba (Pinus cembra), borovice blatka (Pinus mugo var. Uncinata), borovice tuhá 
(Pinus rigida) a borovice rumelská (Pinus peuce) se vyskytují v malých skupinách, případně 
jako jednotlivé dřeviny. Jeden z čistých porostů borovice blatky byl v roce 2019 zničen 
kůrovcem. 
 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) 
 
     Borovice lesní je na výsypce Antonín vysazena celkem ve 22 porostech na celkové ploše 
6 7432 m2. Minimální výměra porostu je 613 m2, maximální 9716 m2 a průměrná výměra 
porostů borovice černé je 3065 m2. 
     Na výsypce Antonín borovice lesní vytváří velmi kvalitní, hospodářsky využitelné porosty. 
Velmi dobře se uplatňuje rovněž jako příměs jehličnatých i listnatých porostů. V podrostu 
porostů borovice lesní úspěšně zmlazuje řada druhů dřevin, například lípa srdčitá, jeřáb, hloh 
a další dřeviny (Obr. 3.5, 3.6, 3.7). 
 

 
 
Obr. 3.5: Interiér porostu borovice lesní. 
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Obr. 3.6: Porosty s dominancí borovice lesní (Pinus sylvestis) na výsypce Antonín 

 
     Průměrná výčetní tloušťka borovice lesní dosahuje na výsypce Antonín 18,3 cm, což je 
srovnatelná hodnota s ostatními produkčně nejzdatnějšími introdukovanými jehličnatými 
dřevinami vysazenými na výsypce, jako je borovice pokroucená (19,2 cm, 13,3 m), douglaska 
tisolistá (18,2 cm, 15,5 m) nebo smrk omorika (17,9 cm, 13,0 m). Z hlediska průměrné výšky 
17,1 m se jedná vůbec o nejvyšší druh jehličnaté dřeviny na výsypce. 
     Obecně lze konstatovat, že v podmínkách Sokolovské pánve borovice lesní představuje 
autochtonní dřevinu velmi dobře využitelnou pro lesnickou rekultivaci výsypek 
hnědouhelných dolů, která je schopná poskytnout přiměřenou, hospodářsky významnou 
produkci dřevní hmoty, uplatnit se v obnově krajinného rázu Sokolovska a současně v jejím 
podrostu vytvářet podmínky pro přirozené zmlazení řady dalších druhů dřevin uměle 
vysazených na výsypce Antonín nebo přirozeně se vyskytující v širším okolí výsypky. 
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Obr. 3.7: Zastoupení borovice lesní (Pinus sylvestis) v porostech na výsypce Antonín 

 
Borovice pokroucená (Pinus contorta) 

     Borovice pokroucená (Pinus contorta) byla na výsypce Antonín zjištěna celkem ve 13 
porostech, o celkové výměře 4 6844 m2, ve kterých je dominantní nebo převládající dřevinou. 
Největší monokulturní porost borovice pokroucené má výměru 2 5022 m2. Nejmenší porost je 
skupina o výměře 228 m2, průměrná plocha porostů s dominantním nebo převažujícím 
zastoupením borovice pokroucené je 3603 m2. Borovice pokroucená se často vyskytuje 
v ostatních porostech ve formě příměsi jednotlivých dřevin. 

     Obdobně, jako borovice lesní je rovněž borovice pokroucená schopná na výsypkových 
substrátech hnědouhelných dolů Sokolovské pánve poskytnout přiměřenou produkci dřevní 
hmoty a současně vytvářet podmínky pro přirozenou obnovu jiných druhů dřevin (zmlazení 
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borovice pokroucené nebylo pozorováno). Z hlediska produkce dřevní hmoty má borovice 
pokroucená pravděpodobně nejvyšší výkonnost z druhů borovic vysazených na výsypce 
Antonín. Průměrná výčetní tloušťka je 19,2 cm a výška 13,3 m (Obr. 3.8, 3.9). 

 

 
 
Obr 3.8: Zastoupení borovice pokroucené (Pinus contorta) v porostech na výsypce 
Antonín 

 
Borovice černá (Pinus nigra) 

 
     Tato borovice byla na výsypce Antonín zjištěna jako dominantní nebo převládající dřevina 
pouze v 7 porostech o celkové výměře 11520 m2 (výměra nejmenšího porostu 584 m2, 
největšího porostu 4573 m2 a průměrná výměra porostu 1646 m2). Hospodářské využití 
porostů borovice černé je srovnatelné s borovicí lesní nebo borovicí pokroucenou. 
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     Na rozdíl od borovice lesní a borovice pokroucené pod porosty borovice černé nedochází 
k patrnému významnému zmlazování jinými druhy dřevin (Obr. 11).  
 

  
Obr. 3.9: Borovice pokroucená – typický 

habitat solitérní dřeviny na výsypce 
Antonín 

Obr. 3.10: Borovice těžká – typický habitat 
solitérní dřeviny na výsypce Antonín 

 
Borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

 
     Borovice vejmutovka je plošně třetím nejrozšířenějším druhem borovice v areálu výsypky 
Antonín. V rámci provedené inventarizace byla identifikována jako dominantní nebo 
převládající dřevina v devíti porostech o celkové výměře 33552 m2 (nejmenší porost 229 m2, 
největší porost 8984 m2, průměrná velikost porostu 3728 m2).  
     Porosty borovice vejmutovky v mládí velmi dobře prosperují, v porostech dochází i 
k jejich zmlazování, ale starší porosty (40+ let) trpí sypavkou a dalšími chorobami a postupně 
se rozpadají. Pod porosty se vytváří surový humus. 
     Z hospodářského i ekologického hlediska se jedná o druh nevhodný pro rekultivaci 
výsypek hnědouhelných dolů v Sokolovské pánvi (Obr. 3.12, 3.13). 
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Obr. 3.11: Zastoupení borovice černé (Pinus nigra) v porostech na výsypce Antonín 

 
Borovice těžká (Pinus ponderosa) 

     Borovice těžká se dochovala jako dominantní dřeviny pouze v jediném porostu o celkové 
výměře 155 m2. Jednotlivé exempláře se nachází rozptýleny jako jednotlivá příměs v dalších 
porostech v areálu výsypky. Dřeviny trpí, obdobně jako většina druhů borovic pěstovaných na 
území České republiky, v posledních letech sypavkou.  

     Z charakteru jednotlivých dochovaných dřevin lze usuzovat, že borovice těžká by byla za 
vhodných podmínek schopna poskytnout dobré hospodářské využití a esteticky zajímavou 
krajinářskou komponentu příměstských rekreačních lesů. Z ekologického hlediska je 
v přírodních lesích hodnocena jako nežádoucí introdukovaná dřevina (Obr. 3.10, 3.12).  
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Obr. 3.12: Zastoupení méně zastoupených druhů borovice v porostech na výsypce 
Antonín. Borovice blatka (Pinus mugo var. Uncinata) borovice těžká (Pinus 
ponderosa) borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

 

Borovice blatka (Pinus mugo var. uncinata) 

     Borovice blatka byla při inventarizaci porostů zjištěna v pěti drobných porostech 
s průměrnou výměrou 205 m2 (nejmenší porost 108 m2, největší porost 286 m2). Borovice 
blatka byla nejméně v jednom porostu napadena kůrovcem, a porost z 90 % zanikl.  

     Na základě dosavadního vývoje porostů borovice blatky v porostech na výsypce Antonín 
je nutno borovici blatku považovat za druh méně vhodný až nevhodný k lesnickým 
rekultivacím hnědouhelných výsypek v Sokolovské pánvi. Borovice blatka se dobře uplatní 
pouze za příznivých klimatických podmínek (Obr. 3.12).  
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Obr. 3.13: Borovice vejmutovka (Pinus strobus) – ukázky poškození dřevin v dospívajících 

porostech 
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Borovice tuhá (Pinus rigida)  
     Jedná se o drobný porost o ploše 324 m2, pravděpodobně vysazený především jako 
doplnění sortimentu borovic na výsypce Antonín. Borovice tuhá byla úspěšně velkoplošně 
použita při lesnické rekultivaci výsypky Lítov. 

 
Borovice rumelská (Pinus peuce) 

     Jedná se o drobný porost o ploše 304 m2, pravděpodobně vysazený především jako 
doplnění sortimentu borovic na výsypce Antonín. Borovice rumelská byla, podobně jako 
borovice tuhá, úspěšně velkoplošně použita při lesnické rekultivaci výsypky Lítov. 

 
Borovice limba (Pinus cembra) 

     Borovice limba byla pokusně vysazena v jedné malé skupině na ploše 410 m2, tvořící 
jednu řadu. Z hlediska přirozených stanovištních nároků borovice limby se jedná klimaticky o 
zcela nevhodné stanoviště, což se projevuje i na vzrůstu jedinců. Vzhledem ke skutečnosti, že 
porost přetrval od výsadby do současnosti, byla borovice limba zahrnuta do skupiny dřevin 
méně vhodných k provádění lesnických rekultivací hnědouhelných výsypek Sokolovské 
pánve. 

 
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 

     Douglaska tisolistá (Obr. 3.14a,b, 3.15) je na výsypce Antonín vysazena ve 14 porostech, 
ve kterých je dominantní nebo převládající dřevinou. Celková výměra těchto porostů je 
2 9254 m2, tedy téměř 3 ha. Porostní skupiny s převahou nebo dominancí douglasky mají 
výměry od 136 do 5945 m2 s průměrnou výměrou 2090 m2.  
 

  
Obr. 3.14a Douglaska tisolistá (Pseudotsuga 

menziesii) na okraji porostu F23 
Obr. 3.14b: Douglaska tisolistá (Pseudotsuga 

menziesii), habitus. 
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     Douglaska tisolistá patří s borovicí lesní k produkčně nejvýkonnějším jehličnatým 
dřevinám vysazeným na výsypce Antonín. Průměrný výčetní obvod činí 18,2 cm, průměrná 
výška dřevin je 15,5 m, tedy cca o 2 m méně, než je průměrná výška porostů borovice lesní 
(17,1 m). Hendikepem douglasky je, že je introdukovanou, jejíž použití v lesnické praxi je 
omezováno. 
     Douglaska tisolistá má, i přes cizokrajný původ, vysoký rekultivační potenciál. Již v 
porostech první generace má schopnost vytvářet produkční porosty a vitální porosty se dobře 
uplatňují v krajinotvorném procesu. Douglaska tisolistá se na výsypce Antonín úspěšně 
přirozeně zmlazuje, a to často mimo mateřské porosty. 
 

 
Obr. 3.15: Zastoupení douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) v porostech na výsypce 

Antonín 
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Smrk (Picea spp.) 
 
     Na výsypce Antonín bylo pokusně vysazeno několik druhů smrku. V průběhu provedené 
inventarizace byly na výsypce Antonín zjištěny ve formě porostů nebo jednotlivých dřevin 
smrk ztepilý (Picea alba), smrk omorika (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), 
smrk černý (Picea mariana), smrk sitka (Picea sitchensis) a smrk sivý (Picea glauca).  
 

Smrk ztepilý (Picea alba)  
 
     Smrk ztepilý (Obr. 3.16, 3.17) vytváří na výsypce Antonín celkem 10 porostů, ve kterých 
je dominantní nebo převládající dřevinou. Nejmenší porostní skupina má výměru 721 m2, 
největší 4629 m2 a průměrná velikost porostní skupiny s převahou zastoupení smrku je 2471 
m2. 

 

  

Obr. 3.16: Smrk ztepilý (Picea alba) – 
habitus solitérní dřeviny na 
výsypce Antonín 

Obr. 3.17: Smrk ztepilý (Picea alba) – 
interiér porostu na výsypce 
Antonín 

 

Smrk omorika (Picea omorica) 

     Smrk omorika (Obr. 3.18, 3.20) je na výsypce Antonín vysazen na šesti, převážně 
monokulturních porostech se sponem 4x4 m, na celkové ploše 1 5560 m2 (minimální plocha 
446 m2, maximální plocha 2593 m2, průměrná výměra 1 093 m2). Převážná část výsadeb je 
koncentrována do oddělení H.  

     Smrk omorika je charakteristický vysokou tolerancí ke znečištění ovzduší a schopností 
růstu na široké škále stanovišť. V 70. a 80. letech minulého století byl smrk omorika 
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vysazován na imisních holinách v horských oblastech. Na území České republiky je smrk 
omorika vysazována především jako habitem velmi atraktivní okrasná parková dřevina 
v městském prostředí.  
     Na výsypce Antonín vykazuje velmi dobrý růst s možností hospodářského využití porostů. 
Růst smrku omorika je srovnatelný s ostatními jehličnatými dřevinami jako je borovice lesní, 
borovice pokroucená, douglaska tisolistá nebo borovice černá. Z hlediska produkčního má 
smrk omorika lepší výsledky než smrk pichlavý. 
 
 

 
 

Obr. 3.18.: Zastoupení smrku omorika (Picea omorica) v porostech na výsypce Antonín 
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Smrk pichlavý (Picea pungens) 

     Smrk pichlavý (Obr. 3.19, 3.21) je na výsypce Antonín vysazen v 8 porostech, ve kterých 
tvoří monokulturu, nebo je dominantní či převládající dřevinou. Tyto porosty zabírají celkem 
8282 m2 (nejmenší porostní skupina 223 m2, největší 2202 m2 a průměrná plocha porostů se 
smrkem pichlavým je 1035 m2).  
     Mimo uvedené plochy byl smrk pichlavý na výsypce Antonín vysazen na řadě míst jako 
jednotlivá či skupinová příměs do řady jiných porostů.  
Smrk pichlavý byl od sedmdesátých let minulého století intenzivně vysazován jako náhrada 
za smrk ztepilý v imisně postižených oblastech. V oblasti Sokolovské pánve je ve velkém 
rozsahu používán na lesnické rekultivace výsypek hnědouhelných dolů. Příkladem mohou být 
výsypky Lítov, Loketská nebo Velká Podkrušnohorská.  
 

  

Obr. 3.19: Smrk pichlavý (Picea pungens) – 
solitérní dřevina na výsypce Antonín 

Obr. 3.20: Smrk omorika (Picea omorica) – 
okraj porostní skupiny H72 na 
výsypce Antonín 

 

Smrk černý (Picea mariana) 

     Smrk černý je na výsypce Antonín vysazen pouze ve třech porostech o celkové výměře 
1717 m2 o průměrné ploše porostní skupiny 572 m2. Z hlediska růstových charakteristik 
(průměrná výčetní tloušťka kmene 9,4 cm a průměrná výška 10,4 m) se na výsypce Antonín 
řadí mezi nejhůře prosperující jehličnaté dřeviny. 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

50 
 

 
Obr. 3.21: Zastoupení smrku pichlavého (Picea pungens) v porostech na výsypce 

Antonín 

 

Smrk sivý (Picea glauca) 

     Smrk sivý je na výsypce Antonín vysazen pouze ve dvou porostních skupinách o výměře 
427 a 628 m2. Dřeviny vykazují velmi nízkou růstovou vitalitu, ale přirozeně zmlazují, a to 
především hřížením. Smrk sivý se z hlediska využití pro lesnické rekultivace v areálu 
Sokolovské pánve jeví jako nízko perspektivní. 

Smrk sitka (Picea sitchensis) 

     Smrk sitka byl nalezen v jediném porostu o výměře pouhých 327 m2. Dřeviny jsou 
vysazeny ve dvou řadách a vykazují velmi nízkou vitalitu. Z hlediska využití pro lesnické 
rekultivace na území Sokolovské pánve se jeví jako nízko perspektivní. 
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         Olše (Alnus spp.) 

     Olše (Obr. 3.22, 3.23) byla použita jako meliorační dřevina pro plošnou biologickou 
přípravu půd (substrátů) na převážné části zalesněného území výsypky Antonín, nebo na 
celém areálu lesnických rekultivací. Pro biologickou rekultivaci byla použita olše lepkavá 
(Alnus gluticosa) nebo olše šedá (Alnus incana). Ve studovaných historických výzkumných 
zprávách je zmiňována rovněž olše zelená (Alnus viridis) jako perspektivní dřevina pro 
rekultivaci výsypek, ale tuto dřevinu se nepodařilo na výsypce Antonín ověřit. Olše byla jako 
přípravná dřevina vysazovány ve sponu 1 x 1 m. Olše byla rovněž používána jako dřevina 
pomocná ve směsích s ušlechtilými dřevinami v poměru 60 % olše lepkavá nebo šedá a 40 % 
ušlechtilých listnáčů. Míšení v řadách bylo prováděno javorem mléčem, javorem klenem, 
jasanem ztepilým a jilmem horským. Pro ostatní dřeviny toto míšení bylo považováno za 
nevhodné a bylo prováděno v obdélníkových skupinách.  

 

 
Obr. 3.22: Porosty s dominancí olše lepkavé (Alnus glutinosa) a olše šedé (Alnus incana) 

na výsypce Antonín. Olše lepkavá (OL), Olše šedá (OLI) 
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     Jak je uvedeno výše, v době zakládání porostů byla olše pokládána za přípravnou dřevinu 
s životností 30 až 50 let. Všechny porosty olše v areálu výsypky Antonín jsou proto 
v současné době na hranici jejich přepokládané životnosti a často již ve stádiu jejich rozpadu. 

 
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

 
     V současné době bylo identifikováno celkem 56 porostů s dominantním zastoupením olše 
lepkavé s průměrnou výměrou 2 743 m2 (nejmenší porost 350 m2, největší porost 17 539 m2). 
Celková plocha porostů s dominantní olší lepkavou je 153 629 m2, což představuje přibližně 
13 % rozlohy výsypky Antonín. Střední sklon porostů se pohybuje od 1,25 do 13,54o, se 
střední hodnotou všech porostů 5,82o. Z hlediska sklonitosti je sklonitost porostů velmi 
podobná porostům modřínu. Přibližně 53 % dochovaných porostů olše lepkavé jsou 
monokultury, ostatní obsahují příměs 20 až 40 % dalších dřevin, zejména javoru klenu, javoru 
mléče, jasanu ztepilého, modřínu nebo břízy.  
 

 
Obr. 3.23: Zastoupení olše (Alnus spp.) v porostech na výsypce Antonín 
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     Uvedený stav odráží zanedbanou výchovnou péči v dekádách následujících po založení 
porostů. Velké monokulturní porosty s olší lepkavou pravděpodobně představují přípravné 
porosty, které bylo plánováno v budoucnosti podsadit cílovými dřevinami. Menší 
monokulturní porosty olše lepkavé protáhlého tvaru, (zpravidla ve směru spádnice), jsou 
pravděpodobně pozůstatky po pokusech o skupinovou výsadbu v pásech. Porosty s dominancí 
olše lepkavé odpovídají druhovou skladbou porostům, ve kterých byla olše lepkavá použita 
jako dřevina pomocná, ale z důvodu zanedbání následné péče nebyla ve vhodné době 
odstraněna. 
     Z vývoje struktury porostů lze velmi snadno odvodit jejich původ. Uměle založené porosty 
mají obdobný půdní kryt jako ostatní porosty uměle založených listnatých dřevin. Půdní kryt 
je charakterizován nižší hustotou, až absencí, travního porostu, zejména Calamagrostis 
epigejos a naopak přítomností nadložního humusu s přítomností vrstvy L (Obr. 3.24). 

 

  

 

Obr. 3.24: Olše lepkavá lépe prosperuje na podmáčených než na svažitých pozemcích  
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Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

     Lípa srdčitá (Obr. 3.25, 3.26, 3.27) byla použita na výsypce Antonín jako cílová dřevina. 
V areálu výsypky Antonín bylo vymezeno celkem 38 porostů s dominancí lípy o celkové 
výměře 12,36 ha. Nejmenší porost je o výměře 463 m2, největší o výměře 25 453 m2 a 
průměrná výměra porostů lípy v areálu výsypky Antonín je 3 253 m2. Prakticky v případě 
všech porostů se jedná o monokultury vysázené zpravidla ve sponu 1x2 m. Vzhledem 
k hustému zápoji jsou porosty bez bylinného a keřového patra. 
     Porosty s dominancí lípy srdčité jsou na výsypce Antonín založeny především v její střední 
a severní části. Lipové porosty prakticky absentují na svazích s jižní expozicí. Porosty jsou 
založeny na stanovištích se středním sklonem od 1,2o do 12,1o s průměrnou hodnotou pro 
všechny porosty 6,7o. Řada stanovišť se nachází na rovinatých lokalitách s celoročně 
stagnující vodou v půdním profilu. 
 

  

  

Obr. 3.25: Porosty lípy srdčité na podmáčených stanovištích (nahoře) a na svazích (dole) 
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Obr 3.26: Porosty s dominancí lípy srdčité (Tilia sp.) na výsypce Antonín 

 

     Lípa srdčitá byla vysázena jak na svahy jednotlivých etáží výsypky Antonín, tak i na jejich 
plata, často i do podmáčených lokalit. Obecně horší je stav lipových porostů v podmáčených 
lokalitách. Na některých svažitých stanovištích vykazují lipové porosty potenciál pro jejich 
hospodářské využití, na jiných, rovněž svažitých, mají vývoj srovnatelný s podmáčenými 
stanovišti. Důvody pro zhoršený vývoj některých lipových porostů na sklonitých stanovištích 
si zasluhují další výzkum, protože v případě jejich správného použití mají značný 
hospodářský potenciál při rekultivaci výsypek na Sokolovsku a rovněž se významně uplatní 
z hlediska jejich vlivu na vývoj půdních profilů a kvalitu vznikajících půd. 
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Obr 3.27: Zastoupení lípy (Tilia sp.) v porostech na výsypce Antonín 
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Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 
 
     Použití jasanu ztepilého (Obr. 3.28, 3.29, 3.30) na výsypce Antonín je v dobových 
výzkumných zprávách uváděno jako využití ušlechtilé cílové dřeviny, která často tvořila 
příměs v porostech s dominancí olše. V areálu výsypky Antonín bylo vymezeno celkem 38 
porostů s dominancí jasanu o celkové výměře 10,35 ha. Nejmenší porost je o výměře 192 m2, 
největší o výměře 11 339 m2 a průměrná výměra porostů jasanu v areálu výsypky Antonín je 
2 724 m2.  
     Porosty jasanu ztepilého jsou založeny především v jihozápadní a východní části výsypky 
Antonín na středních sklonech porostů od roviny (1,3o) až po 25,2o, se středním sklonem 
všech porostů 8,9o. Z analýzy sklonitosti vyplývá, že porosty jasanu jsou založeny především 
ve sklonitých pasážích výsypky Antonín. Není vyloučeno, že část založených porostů se zcela 
rozpadla a původní porosty jsou zahrnuty do sukcesních ploch. V areálu výsypky Antonín 
jsou porosty jasanu ztepilého zpravidla podrostlé bylinným patrem tvořeným Calamagrostis 
epigejos a řídkým keřovým patrem tvořeným například hlohem a dalšími keři. 
     Jasan ztepilý je považován za expanzivní dřevinu, která velmi ochotně expanduje do 
vhodných stanovišť. Jasan obecně snáší rozličné geologické podklady s dostatečnou 
úživností, především obohacené dusíkem. Na přirozených stanovištích bývá indikátorem 
kvalitních půd. Z hlediska rekultivací je hodnocen jako vysoce ceněná cílová dřevina 
s podobnými nároky na stanoviště jako olše lepkavá nebo vrba bílá. Porosty jasanu jsou 
v areálu výsypky extrémně variabilní od porostů totálně rozpadlých podléhající sukcesnímu 
tlaku nastupujících druhů dřevin (bříza, modřín, smrk, borovice…) až po porosty hospodářsky 
plně využitelné.  

 

  

Obr. 3.28: Příklady vývoje porostů jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v jeho 
porostech na výsypce Antonín 
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Obr. 3.29: Porosty s dominancí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) na výsypce Antonín 

 

     Na výsypce Antonín se jasan na řadě lokalit zcela spontánně zmlazuje a lze nalézat 
i několik let staré dřeviny. Použití jasanu ztepilého bude nutné v následujících letech ověřit 
zejména z pohledu volby vhodných stanovištních podmínek pro jeho výsadbu a následnou 
úspěšnou kultivaci. Vhodné stanovištní podmínky, které jsou nezbytnou podmínkou zdárného 
vývoje porostů jasanu, bude vhodné studovat zejména na stanovištích s jeho úspěšnou 
přirozenou obnovou.  
     Z hlediska hodnocení vhodnosti jasanu pro lesnické rekultivace v areálu Sokolovské 
uhelné pánve, inventarizace porostů výsypky Antonín spíše naznačuje, že jeho použití je 
minimálně pro první generaci zalesnění lesnickou rekultivací nevodné z důvodu nejistého 
výsledku i s ohledem na probíhající epidemii houbových onemocnění. 
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Obr 3.30: Zastoupení jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior.) v porostech na výsypce 
Antonín 

Dub (Quercus spp.) 

     V lesnickém arboretu na výsypce Antonín byly z původních druhů dubů vysazeny dub 
letní a zimní (Quercus robur / petrea), které nebyly od sebe při inventarizaci odlišovány a 
jsou slučovány do kategorie Quercus sp.. Z nepůvodních druhů je v areálu výsypky vysazen 
na jedné lokalitě dub červený (Quercus rubra), který se osvědčil při rekultivaci jiných 
výsypek, a to i v případě toxických vlastností výsypkových substrátů (například výsypka 
Lítov). Všechny druhy dubu byly na výsypce Antonín vysazovány jako cílová dřevina. Jiné 
druhy dubu, než je uvedeno výše, nebyly při provedené inventarizaci dřevin v areálu 
lesnického rekultivačního Arboreta na výsypce Antonín zjištěny. 
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Obr. 3.31: Interiéry porostů dubu (Quercus robur / petrea) na výsypce Antonín. 

Z fotografií je velmi dobře patrná kvalitativní různorodost porostů dubu a 
různověké zmlazení smrkem 
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Dub letní / Dub zimní (Quercus spp.) 

     Domácí druhy dubu, dub letní a dub zimní (Obr. 3.31, 3.32, 3.33), jsou dominantními 
dřevinami celkem ve 32 porostech s celkovou výměrou 9 9001 m2 (nejmenší porost 661 m2, 
největší porost 1 6743 m2, průměrná výměra porostů 3094 m2).  
     Z hospodářského hlediska porosty dubu nevykazují výkonnost srovnatelnou s porosty 
jehličnatých dřevin a kvalita porostů je různorodá. Porosty s nižší kvalitou (nižší zásoba 
dřevní hmoty, nižší zápoj) však vytváří vhodné podmínky pro přirozené zmlazování jiných 
druhů hospodářských dřevin, například smrku ztepilého, borovice lesní nebo modřínu 
opadavého. 
 

 
 

Obr 3.32: Porosty s dominancí dubu (Quercus robur/petrea) na výsypce Antonín 
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Dub červený (Quercus rubra) 

     Jak bylo uvedeno výše, dub červený byl jako dominantní druh porostu zjištěn pouze 
v jediném porostu v areálu výsypky Antonín o celkové výměře 1153 m2, ačkoliv se tento druh 
velmi dobře uplatnil při rekultivaci jiných hnědouhelných výsypek v Sokolovské pánvi. 
V areálu výsypky Antonín dobře zmlazuje. 

 
 

 
 

Obr. 3.33: Zastoupení dubu (Quercus robur/petrea) v porostech na výsypce Antonín 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

63 
 

Bříza (Betula spp.) 
 
     Bříza (Obr. 3.34, 3.35) byla na výsypce Antonín zjištěna celkem v 19 porostech, ve 
kterých je monokulturní nebo dominantním dřevinou, a lze předpokládat, že se jedná o 
porosty uměle založené. Tyto porosty se vyznačují vysokým zakmeněním, pravidelným 
sponem, vyrovnanou výškou porostu, vyrovnanou výčetní tloušťkou a především nízkým 
zabuřeněním Calamagrostis epigejos (Obr. 3.36).  
     Bříza se v prostoru výsypky Antonín spontánně šíří do ploch ponechaných samovolnému 
přírodnímu vývoji, a jako jednotlivá či skupinová příměs proniká rovněž do řady porostů 
uměle založených. Spontánní přirozenou sukcesí vzniklé porosty břízy jsou charakteristické 
nevyrovnanou věkovou strukturou, nevyrovnaným růstem (výška dřevin, výčetní tloušťka 
dřevin), nižším zastoupení břízy v porostech (rovnoměrné zastoupení s dalšími náletovými 
dřevinami), nepravidelný spon, vytváření menších skupin, nízké zakmenění porostů a vysoký 
stupeň zabuřenění Calamagrostis epigejos (Obr. 3.37). 
 

 
 

Obr. 3.34: Porosty s dominancí břízy (Betula spp.) na výsypce Antonín 
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     Zmíněných 19 porostů břízy má sumární plochu 6 7289 m2, přičemž nejmenší výměra 
porostu Bříza je 1 174 m2, maximální výměra je 1 0443 m2 a průměrná plocha březových 
porostů je 3542 m2. 

 

 
 

Obr. 3.35: Zastoupení břízy sp. (Betula spp.) v porostech na výsypce Antonín 
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Obr. 3.36: Porosty břízy – považované za uměle založené porosty (mimo sukcesní plochy) na 

výsypce Antonín  
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Obr. 3.37: Porosty břízy – považované za porosty vzniklé přirozenou sukcesí. Pro sukcesní 

plochy je charakteristické vysoké zabuřenění ploch, zejména Calamagrostis 
epigejos 
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Jilm (Ulmus spp.) 
 
     V areálu výsypky Antonín byly inventarizací zjištěny tři druhy jilmu: jilm drsný (horský), 
jilm habrolistý a jilm vaz (Obr. 3.38). Všechny porosty jilmu se nachází ve střední a severní 
části areálu výsypky. Všechny vysazené druhy jilmů vykazují ve srovnání s ostatními 
listnatými dřevinami dobrý růst. Všechny vysazené druhy vykazují vysoký rekultivační 
potenciál. 

 
Jilm drsný (Ulmus glabra) 

 
     Jilm drsný je dominantní dřevinou ve dvou porostech o celkové ploše 2 2586 m2.  

 
Jilm habrolistý (Ulmus minor) 

     Jilm habrolistý je vysazen celkem ve 4 porostech o celkové ploše 1 5570 m2 (minimální 
plocha 1709 m2, maximální plocha 7327 m2 a průměrná plocha 3893 m2).  
 

 
Obr. 3.38: Zastoupení druhů jilmu (Ulmus sp.) v porostech na výsypce Antonín 
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Jilm vaz (Ulmus laevis) 
 

     Jilm vaz je vysazen celkem ve 4 porostech o celkové ploše 9994 m2 (minimální plocha 546 
m2, maximální plocha 4100 m2 a průměrná plocha 2499 m2).  
 

  

Obr. 3.39: Jilm sp. (Ulmus sp.) – habitus v 
porostu na výsypce Antonín 

Obr. 3.40: Jilm sp. (Ulmus sp.) – interiér 
porostu na výsypce Antonín 

 
     Jilmy, podobně jako další listnaté stromy byly na výsypce Antonín vysazeny jako cílové 
dřeviny. Zakmenění porostů je velmi vysoké, v porostech dochází k vnitrodruhové 
konkurenci a selekci. Růst jednotlivých dřevin v porostech je velmi variabilní, vedle 
dominantních jedinců se nachází dřeviny s vzrůstem silně podprůměrným (Obr. 3.39, 3.40).  
     Možným řešením je zavedení pěstební péče, která bude postupně kompenzovat dosavadní 
zanedbanou pěstební péči a umožní rovnoměrný vývoj porostů. Prvním krokem by proto mělo 
být postupné snížení zakmenění přehoustlých porostů. 
     Z hlediska lesnické rekultivace hnědouhelných výsypek v Sokolovské pánvi se všechny 
druhy jilmu jeví jako vhodné autochtonní dřeviny. Je zde ovšem stále přítomné fytosanitární 
riziko. 
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Javor (Acer spp.) 
 
     V rámci provedené inventarizace byly na výsypce Antonín zjištěny porosty javoru klenu 
(Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides). V lemových porostech výsypky 
Antonín byl dále nalezen, jako jednotlivá příměs, javor jasanolistý (Acer negundo), který jako 
významná invazivní dřevina proniká do prostoru výsypky z okolních ploch, a jehož spontánní 
šíření po výsypce je nežádoucí. 

 
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 

 
     Javor klen patří mezi nejrozšířenější listnaté cílové dřeviny použité při lesnické rekultivaci 
výsypky Antonín. Na výsypce Antonín bylo založeno celkem 22 porostů s dominancí nebo 
převahou javoru klenu (Obr. 3.41). Nejmenší porost má výměru 232 m2, největší porost 6724 
m2, průměrná výměra porostů je 1996 m2 a celková plocha porostů javoru klenu je 4 3910 m2. 
 

 
 
Obr. 3.41: Zastoupení javoru klenu (Acer pseudoplatanus) v porostech na výsypce 
Antonín 
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Javor mléč (Acer platanoides) 
 
     Javor mléč byl na výsypce Antonín vysazen jako dominantní nebo převládající dřevina 
v pěti porostech na celkové ploše 6011 m2 (minimální plocha 462 m2. maximální plocha 1643 
m2, průměrná plocha porostu 1202 m2). V rámci vysazených porostů jsou vysazeny rovněž 
dva porosty červenolistých kultivarů javoru mléče, pravděpodobně kultivar Acer platanoides 
„Rufescens“ (Obr. 3.42).  
     Javor mléč se jako cíleně vysazená příměs vyskytuje v některých dalších porostech. 
V severní části areálu výsypky Antonín, v blízkosti řeky Ohře, se vyskytuje rovněž jako 
součást sukcesních porostů, do kterých pravděpodobně invadoval jako nálet z porostů mimo 
areál výsypky. Javor klen i javor mléč reprezentují cílové dřeviny vhodné pro lesnické 
rekultivace v podmínkách výsypek hnědouhelných dolů v Sokolovské pánvi. 

 

 
 

Obr. 3.42: Zastoupení javoru mléče (Acer platanoides) v porostech na výsypce Antonín 
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Buk lesní (Fagus sylvatica) 
 
     Buk lesní byl v minulosti považován za dřevinu vysloveně nevhodnou pro lesnické 
rekultivace výsypek hnědouhelných dolů v Sokolovské pánvi, a proto je snadno pochopitelné, 
že byl buk lesní vysazen na výsypce Antonín v minimálním rozsahu. Jako dominantní nebo 
převládající dřevina byl buk lesní vysazen v 6 porostech o celkové ploše 9430 m2, přičemž 
nejmenší porost má výměru 317 m2, maximální 4744 m2 (Obr. 3.43).  
 

 
Obr. 3.43: Zastoupení buku lesního (Fagus sylvatica) v porostech na výsypce Antonín 
 
     Na druhé straně se při hodnocení porostů projevil buk jako dřevina s příznivým vlivem na 
stav půd v daných podmínkách a zaslouží si z tohoto hlediska větší pozornost. Při 
rekonstrukci některých porostů by mu proto měl být poskytnut větší prostor, zejména při 
prosadbách a podsadbách rekonstruovaných porostů a sukcesních ploch, kde bude zajištěn 
jeho ekologický kryt. Z výsledků inventarizace však vyplývá, že buk lesní je jako dřevina 
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prvního sledu zalesňování výsypek dřevinou spíše nevhodnou. Nicméně jako dřevina druhého 
sledu, tj. při použití v následující generaci lesa, nebo po vytvoření vhodného krytu dřevinami 
první generace lesa, se buk lesní stává výbornou cílovou dřevinou, vhodnou do podsadeb 
rozpadajících se porostů, což se projevuje právě jeho intenzivním zmlazováním v podrostu 
jiných dřevin. V porostech na výsypce Antonín se často zmlazuje kultivar „Athropurpurea“ 
jehož nejbližší semenní jedinci jsou vysazeni v parcích v centru Sokolova a semena jsou do 
prostoru výsypky pravděpodobně zanášena ptáky. V následujících letech je proto doporučeno 
rozšíření ploch s vyšším zastoupením buku lesního v nově zakládaných porostech, případně 
podsadba stávajících porostů. 
 

Habr obecný (Carpinus betulus) 
 
     Habr obecný byl inventarizací zjištěn jako dominantní či převládající dřevina v devíti 
porostech s průměrnou rozlohou 1705 m2 (Obr. 3.44, 3.45). Minimální rozloha skupiny habru 
obecného je 470 m2, maximální 5003 m2. Celková výměra porostů s převahou habru je 1 5343 
m2. Habr obecný se na výsypce Antonín vyskytuje jak v monokulturních porostech, tak i jako 
dřevina přimíšená. V porostech však nebyl habr obecný nalezen jako jednotlivá příměs. Habr 
obecný tvoří na výsypce Antonín druhově velmi zajímavá společenstva. Příkladem mohou být 
porosty složené z habru a modřínu. V době provádění lesnických rekultivací na výsypce 
Antonín byl habr považován za velmi vhodnou dřevinu pro jejich zalesňování. V současné 
době byl vyhodnocen jako dřevina vhodná, ve srovnání s ostatními hodnocenými listnatými 
dřevinám vykazuje dobrý růst (průměrná výčetní tloušťka 9,6 cm, průměrná výška 11,1 m a 
zásoba porostů na 1 ha 77 m3 dřevní hmoty). 
 

  

Obr. 3.44: Interiéry porostů habru obecného na výsypce na výsypce Antonín. 
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Obr 3.45: Zastoupení habru obecného (Carpinus betulus) v porostech na výsypce   
               Antonín 
 

Topol sp. (Populus spp.) 
 
     Ze studia literárních zdrojů je možné předpokládat, že v průběhu provádění lesnických 
rekultivací bylo na výsypce Antonín cíleně vysazeno sedm druhů topolů. Jednalo se o topol 
bílý (linda) (Populus alba), topol marilandika (Populus marilandica), topol balzámový 
(Populus balsamifera), topol černý (Populus nigra), topol chlupatoplodý (Populus 
trichocarpa), topol berlínský (Populus berolinensis) a topol Simonův (Populus Simonii). 
Z uvedených druhů topolů byly na výsypce Antonín inventarizací prokázány následující 
druhy: topol černý, topol linda a topol chlupatoplodý. Přítomnost ostatních druhů se 
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nepodařilo ověřit. Pokud se inventarizací neprokázané druhy na výsypce Antonín vyskytují, 
lze oprávněně předpokládat, že se bude jednat o jednotlivé jedince, nebo velmi malé skupiny.  
Inventarizací ověřené druhy topolů je možné označit jako druhy velmi vhodné nebo vhodné 
pro použití k lesnickým rekultivacím v podmínkách hnědouhelných výsypek dolů 
v Sokolovské pánvi. Druhy, jejichž přítomnost na výsypce Antonín prokázána nebyla, byly 
označeny jako druhy pro lesnické rekultivace v prostředí hnědouhelných výsypek Sokolovska 
nevhodné (hodnocení vychází z předpokladu, že tyto dřeviny byly na výsypce skutečně 
vysazeny). 
     Z topolů se na výsypce Antonín nejlépe uplatňuje topol osika (Populus tremula), který na 
výsypce dle dostupných údajů vysazen nebyl, a proto invadoval do prostoru skládky z jejího 
širšího okolí. 
 

 
Obr 3.46.: Zastoupení topolu osika (Populus tremula) v porostech na výsypce Antonín 
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Topol osika (Populus tremula) 

     Topol osika (Obr. 3.46, 3.47) nebyl do prostoru výsypky Antonín nikdy cíleně vysazován, 
a to ani jako dřevina přípravná, ani jako dřevina cílová. Lze proto konstatovat, že všechny 
zjištěné jednotlivé dřeviny nebo porostní skupiny vznikly jako výsledek sukcesního tlaku 
dřevin vyskytujících se v širším okolí výsypky. Topol osika úspěšně pronikal jak do ploch 
ponechaných přírodnímu vývoji, tak i do ploch uměle zalesněných. 
     Z listnatých dřevin vysazených na výsypce Antonín představuje topol osika dřevinu 
s největší potencionální zásobou dřevní hmoty, srovnatelnou s méně produkčními 
jehličnatými dřevinami jako je borovice pokroucená nebo smrk pichlavý. 
 

  
 
Obr. 3.47: Porosty topolu osiky na výsypce Antonín 
 

Topol černý (Populus nigra) 

     Topol černý byl jako dominantní dřevina porostů vysazen na východních svazích výsypky 
Antonín na celkové ploše 2 9960 m2 celkem ve 4 porostech, z čehož vyplývá, že porosty 
topolu jsou z hlediska ostatních dřevin vysazených na výsypce relativně velké (Obr. 3.48). 
Nejmenší porost má výměru 1583 m2, největší 1 4108 m2 a průměrná výměra porostu topolu 
černého je 7490 m2. V uvedených porostech je 100% zastoupení topolu s vtroušenými jedinci 
olše nebo hlohu. 
     Čisté porosty topolu černého dosahují vůbec nejvyšších výšek ze všech dřevin 
pěstovaných na výsypce Antonín. Výšky dřevin přesahují 20 m. Topol černý, kultivar 
„Italica“, byl na řadě lokalit výsypky Antonín vysazen ve formě stromořadí, případně alejí na 
okrajích porostů nebo lemech lesních cest, které nebyly při inventarizaci zahrnuty do porostů, 
ke kterým přiléhají. Stromořadí a aleje topolů v současné jsou v době již za jejich 
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fyziologickým zenitem a dochází jejich pozvolné degradaci, která se projevuje vylamováním 
větví a zlomy. 
 

 
 

Obr 3.48: Zastoupení topolu černého (Populus nigra) v porostech na výsypce Antonín 

 

Topol chlupatoplodý (Populus trichocarpa) 
 
     Topol chlupatoplodý byl jako čistý porost vysazen v jediném porostu na východním svahu 
výsypky Antonín o celkové výměře 3218 m2 a jako 30% příměs v sousedním porostu 
s dominancí lípy. Maximální výška čistého porostu je 16,9 m, tedy srovnatelná s nejvyššími 
porosty zjištěnými na výsypce Antonín. 
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     V době zakládání lesnického rekultivačního arboreta byl topol chlupatoplodý považován 
za dřevinu méně vhodnou pro lesnické rekultivace. Na základě růstových charakteristik, 
zejména výšky porostu, lze konstatovat, že topol chlupatoplodý je minimálně v prostředí 
výsypek hnědouhelných dolů Sokolovské pánve dřevinou vhodnou pro lesnické rekultivace. 
Z hlediska ekologického se však jedná o introdukovanou dřevinu, kterou lze bez nejmenších 
problémů nahradit stejně vhodnými, ne-li vhodnějšími autochtonními druhy topolů, zejména 
topolem osikou a topolem černým. 

 
Topol linda (Populus alba) 

 
     Topol bílý (linda) byl provedenou inventarizací zjištěn na výsypce Antonín pouze jako 
jednotlivá příměs porostů. V žádném z inventarizovaných porostů není převládající dřevinou. 
Pokud byl, jak je uváděno ve výzkumných zprávách, vysazován na výsypce Antonín, pak 
pouze jako jednotlivá příměs, protože růstové charakteristiky zjištěných jedinců jsou dobré. 
Není vyloučeno, že část jedinců invadovala do prostoru výsypky z širšího okolí, podobně jako 
topol osika. 
 

Vrba sp. (Salix spp.) 
 
     Na výsypce Antonín byly dle literatury vysazeny dva druhy vrby, a to vrba křehká a vrba 
košíkářská. Při inventarizaci porostů byly oba druhy potvrzeny, ale nebyly potvrzeny 
v souvislých porostech, což by bylo možné očekávat vzhledem ke strategii zakládání porostů 
v lesnickém rekultivačním arboretu, které bylo zakládáno formou porostů jednotlivých druhů 
dřevin. Cíleně použité dřeviny byly vždy použity v porostu složeném minimálně ze dvou řad 
dřevin. Vysvětlením může být krátkověkost vrb. Původně založené porosty se do současné 
doby rozpadly.  
     V prostoru výsypky Antonín se však v současné době nachází velké množství vrb, 
především stromových forem druhu vrba bílá, ale rovněž šest další druhů vrby, které vytváří i 
čisté porosty, zejména v okolí terénních depresí dlouhodobě vyplněných vodou. Rozšíření 
velkého množství druhů vrby lze vysvětlit sukcesním tlakem anemochorních vrb z širšího 
okolí výsypky. 
     Z mapy zastoupení vrby v porostech na výsypce Antonín je patrné, že vrby, jako příměs 
jiných porostů jsou v inventarizovaném prostoru hojně zastoupeny. 
 
V prostoru výsypky Antonín byly zjištěny následující druhy vrby: 

 Salix alba – vrba bílá 
 Salix caprea L - vrba jíva 
 Salix daphnoides – vrba lýkovcová 
 Salix fragilis – vrba křehká 
 Salix pentandra – vrba pětimužná 
 Salix purpure – vrba nachová 
 Salix viminalis - vrba košíkářská 

 
     Uvedený výčet druhů vrby nemusí být konečný, vzhledem k vysoké anemochrii vrb není 
vyloučeno, že v budoucnosti budou v areálu výsypky Antonín zjištěny další druhy vrb (Obr. 
3.49). 
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Obr 3.49.: Zastoupení vrb (Salix sp.) v porostech na výsypce Antonín 

 
Méně zastoupené perspektivní druhy dřevin 

 
     Na výsypce Antonín byly rovněž založeny malé pokusné plochy v lesích ne běžných 
lesních dřevin. Jedná především o jedli obrovskou (Abies grandis), hrušeň obecnou (Pyrus 
communis), třešeň ptačí (Prunus avium) a jeřáb domácí (Sorbus domestica). 
 

Jedle obrovská (Abies grandis) 
 
     Jedle byly v areálu výsypky Antonín, vzhledem k imisní situaci v době založení lesnického 
rekultivačního arboreta vysazeny pouze jako jednotlivé dřeviny. V průběhu inventarizace byly 
identifikovány druhy jedle ojíněná (Abies concolor) a jedle obrovská (Abies grandis).  
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     Jedle obrovská byla nalezena v jediném exempláři, který však představuje pravděpodobně 
nejvyšší dřevinu v areálu výsypky Antonín, který je velmi vitální a v jeho okolí dobře 
zmlazuje. Zjištěný poznatek vybízí k založení pokusných porostů jedle, zejména jedle 
obrovské a srovnávacích ploch s jedlí bělokorou, jako alternativní autochtonní dřevinou, která 
by se mohla velmi dobře uplatnit na řadě vlhčích stanovišť. Pro výsadbu všech druhů jedlí je 
vhodné využít podsadby v rámci rekonstrukcí zvolených částí porostů. 
 

Hrušeň obecná (Pyrus communis) 
 
     V areálu výsypky Antonín byly založeny dva drobné porosty s hrušní obecnou. Větší 
z porostů má výměru pouze 169 m2, druhý porost je reprezentován pouze jednou řadou hrušní 
a jako samostatný porost nebyl vymezen. Hrušeň má na výsypce růst srovnatelný s většinou 
listnatých dřevin (mimo topolů) a velmi pozitivní vliv na vývoj půdního profilu. Zejména 
horizont A má velmi příznivou zrnitostní strukturu. Hrušeň obecná by si v následujících 
letech zasluhovala pozornost a založení rozsáhlejších porostů. 
 

Třešeň ptačí (Prunus avium) 
 
     Třešeň ptačí se v minulosti osvědčila při lesnických rekultivacích hnědouhelných výsypek 
v Sokolovské pánvi. Příkladem může být výsypka Bohemia. Na výsypce Antonín je vysazena 
pouze jako jednotlivá příměs některých porostů. Třešeň ptačí by si v následujících 
experimentech zasloužila pozornost, zejména vzhledem ke skutečnosti její úspěšnosti na 
jiných výsypkách. 

 
Jeřáb domácí (Sorbus domestica) - oskeruše 

 
     Jeřáb domácí je na výsypce Antonín vysazen pouze v jediném porostu tvořícím jednu řadu 
velmi kvalitních jedinců. Vzhledem k jeho velmi malé velikosti nebyl porost samostatně 
vymezen. Jeřáb domácí si v následujících letech rovněž zaslouží pozornost jako velmi 
perspektivní autochtonní dřevina. 
 

 
Dílčí závěr 

 
V rámci této kapitoly byly v souladu s KD naplněny dílčí cíle 3 a 4 a část dílčího cíle 1. 
Byla provedena inventarizace výsadeb, zhodnocen jejich krajinotvorný a genetický 
potenciál. Byla provedena aktualizace stavu porostů a dán tak předpoklad pro 
hodnocení produkční funkce jednotlivých dřevin. 
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4. Produkční a dendrometrické charakteristiky šetřených dřevin  
 
     Plocha Arboreta byla podrobně inventarizována, a to po celé ploše, v závislosti na výskytu 
jednotlivých dřevin. Detailně bylo proměřeno celkem 85 inventarizačních ploch (Obr. 4.1) se 
zastoupením všech významných dřevin pomocí technologie FieldMap. Plocha byla podrobně 
zhodnocena a byl předložen katalog porostů a dřevin. Všechny významné porostní skupiny z 
hlediska druhové skladby byly proměřeny. U dřevin s prioritním plošným zastoupením jako 
jsou duby, modřín opadavý, borovice lesní, jasan ztepilý, olše lepkavá či bříza bělokorá bylo 
změřeno 4-8 inventarizačních ploch. U dřevin s významným plošným zastoupením jako je 
douglaska tisolistá, smrk ztepilý, borovice černá, borovice pokroucená, smrk omorika, smrk 
pichlavý, lípa srdčitá, jilm horský, javor klen atd. byly proměřeny 4 inventarizační plochy. U 
dřevin (buk lesní, smrk černý, borovice blatka, borovice těžká, javor mléč, hrušeň a další), 
vyskytujících se na ploše Arboreta minoritně, byla změřena pouze jedna srovnávací 
inventarizační plocha, která byla k dispozici. 
 
 

 
 
 
Obr. 4.1: Inventarizační síť se zaměřenými 85 plochami a obrysem porostů na výsypce 
Antonín 
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Produkce a růstové parametry porostů 
 
     Výsledky základních porostních a produkčních charakteristik hlavního porostu 
diferencovaně podle jednotlivých dřevin na inventarizačních plochách (s dominantním 
zastoupením dané dřeviny) jsou uvedeny v Tab. 4.1 a podle jednotlivých inventarizačních 
ploch v Tab. 4.2. Počet živých stromů s DBH ≥ 4 cm se pohybuje v rozmezí od 653 ks/ha u 
borovice pokroucené do 4400 ks/ha u borovice blatky. Průměrná výčetní tloušťka dosahuje 
nejvyšších dimenzí u borovice pokroucené (19,9 cm), smrku omorika (19,4 cm) a douglasky 
tisolisté (18,2 cm), naopak nejmenší výčetní tloušťka byla zjištěna u jasanu ztepilého (7,4 
cm), olše lepkavé (8,1 cm) a lípy srdčité (8,5). Průměrná výška se pohybuje v rozmezí od 8,2 
m u olše lepkavé (následně 8,5 u lípy srdčité) do 18,7 m u borovice lesní (následně 17,0 m u 
modřínu evropského). Štíhlostní kvocient (HDR) poukazuje na zanedbané porosty u břízy 
bělokoré, smrku černého, borovice blatky, jasanu ztepilého, modřínu evropského a buku 
lesního (HDR > 115), naopak nejnižších hodnot štíhlostní kvocient byl zjištěn u borovice 
pokroucené, smrku omorika a borovice těžké (HDR < 71). U délky kmene bez větví 
dominovala borovice lesní, borovice černá a modřín opadavý. Naopak nejnižší nasazení 
koruny bylo naměřeno u dubu.  
Z hlediska kruhové základny porostu, nejvyšších hodnot dosahuje douglaska tisolistá, 
borovice lesní a borovice černá (45 – 52 m2/ha), naopak hrušeň planá, jilm horský, jasan 
ztepilý a javor mléč dosahuje maximální kruhové základny do 15 m2/ha. Individuálně z 
hlediska inventarizačních ploch byla zjištěna nejvyšší kruhová základna u douglasky tisolisté 
– 75,3 m2/ha, a následně u borovice lesní – 61,8 m2/ha, přičemž nejnižší kruhová základna je 
u olše lepkavé – 8,3 m2/ha a u jasanu ztepilého 10,3 m2/ha. Obdobně nejvyšší průměrná 
porostní zásoba byla zjištěna u douglasky tisolisté (453 m3/ha) a borovice lesní (396 m3/ha). 
Naopak porostní zásoba u jilmu horského, hrušně plané, jasanu ztepilého a olše lepkavé 
dosahovala pouze 50 m3/ha. U listnatých dřevin byla zjištěna průměrná porostní zásoba 72 
m3/ha, přičemž u jehličnatých dřevin 216 m3/ha. Z listinných dřevin dominoval topol osika – 
156 m3/ha (Obr. 4.2). 
 

 
 
Obr. 4.2: Průměrná porostní zásoba hlavního porostu diferencovaně dle jednotlivých 
dřevin s dominantním zastoupením 
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Tab. 4.1: Přehled základních porostních a produkčních charakteristik hlavního porostu 
diferencovaně dle jednotlivých dřevin na inventarizačních plochách 
 
Zkratka 
  

Dřevina 
  

Tloušťka  
(cm) 

Výška  
(m) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha-1) 

Zásoba 
porostu 
(m3/ha-1) 

Štíhlostní 
kvocient 

HDR 

Olistění 
(%) 

BL borovice blatka 9,8 11,4 32,2 117 116 42,1 

BOC borovice černá 14,5 15,1 45,4 298 104 61,0 

BO borovice lesní 17,3 18,7 46,6 396 108 72,4 

BOP borovice pokroucená 19,9 13,9 20,5 134 70 56,1 

BOXT borovice těžká 14,8 10,5 35,9 183 71 50,9 

VJ borovice vejmutovka 15,3 11,9 17,4 103 78 49,8 

BR bříza bělokorá 10,7 12,9 19,2 94 121 69,4 

BK buk lesní 10,7 12,3 17,3 85 115 71,6 

DG douglaska tisolistá 18,2 16,5 51,8 453 91 67,1 

DB dub letní 9,4 8,9 17,3 64 95 68,5 

HB habr obecný 9,7 11,1 17,2 77 114 77,7 

HR hrušeň planá 10,3 9,6 12,1 45 93 59,7 

JS jasan ztepilý 7,4 8,7 14,3 47 118 34,3 

KL javor klen 10,2 9,8 16,9 64 96 65,4 

JV javor mléč 13,2 12,7 14,2 77 96 78,4 

JLH jilm horský 8,6 8,6 13,7 44 100 63,2 

LP lípa srdčitá 8,5 8,5 22,2 74 100 68,9 

MD modřín evropský 14,6 17,0 39,5 265 116 61,9 

OL olše lepkavá 8,1 8,2 15,2 48 101 60,5 

SMC smrk černý 9,4 10,9 26,5 134 116 62,6 

SMO smrk omorika 19,4 13,6 31,1 182 70 71,2 

SMP smrk pichlavý 14,5 11,2 26,6 131 77 52,2 

SM smrk ztepilý 12,9 13,4 35,3 206 104 69,7 

OS topol osika 13,2 13,6 26,6 156 103 66,4 
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Tab. 4.2: Přehled základních porostních a produkčních charakteristik diferencovaně 
podle inventarizačních ploch s označením převládající dřeviny 
 

ID Dřevina  Počet 
 

(ks/ha) 

Tloušťka 
 

(cm) 

Výška 
 

(m) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Štíhlostní 
kvocient 

HDR  

Nasazení 
koruny 

(m) 
1 JS 4334 7,0 8,1 18,5 118,9 3,9 

2 DB 2600 9,4 7,9 22,3 88,8 2,3 

3 JS 2733 7,9 8,9 14,1 115,1 3,0 

7 OL 1800 9,1 7,1 13,5 82,1 1,3 

11 OL 1867 9,9 8,9 16,4 92,7 3,8 

13 OL 1533 6,8 6,8 8,3 109,7 2,6 

21 OL 2133 7,7 7,8 11,1 101,1 3,3 

30 BR 1400 10,5 10,7 14,2 113,9 4,2 

31 VR 933 9,6 8,5 10,4 114,7 2,2 

32 BR 1733 9,1 11,3 13,3 130,9 5,1 

36 SM 2733 13,1 13,3 41,9 105,6 7,2 

37 SMP 2333 13,1 11,0 34,8 89,4 6,9 

44 JS 2467 9,6 10,8 24,2 128,3 4,9 

45 DG 667 16,8 10,9 20,9 67,6 1,9 

56 VJ 1333 11,5 10,0 14,9 89,8 5,8 

61 OL 1800 8,9 8,9 13,6 142,2 3,7 

62 OL 3400 7,1 8,9 19,9 166,1 4,5 

63 BR 1933 10,2 14,5 17,7 145,8 8,7 

64 BK 2200 9,4 11,8 17,3 128,9 5,5 

69 SMO 867 19,3 13,1 29,3 86,6 2,7 

91 JS 3133 6,1 7,1 10,3 140,6 3,9 

93 OL 1400 11,1 8,9 14,9 79,3 3,5 

94 OS 1200 15,5 14,0 30,9 104,8 6,2 

100 SMO 1333 16,3 12,5 30,9 82,8 3,0 

101 SMO 867 19,3 12,6 29,8 77,7 3,3 

103 SMP 1667 12,6 9,3 23,1 78,8 5,0 

122 OL 2200 9,8 7,6 24,0 85,8 2,5 

123 SMC 2267 9,4 10,9 18,1 140,6 5,7 

125 BOP 667 18,7 13,5 19,6 74,6 6,6 

130 MD 1800 15,0 15,4 36,4 107,4 9,9 

131 MD 3133 11,2 14,3 34,6 134,0 10,5 

132 SMO 1400 16,6 13,6 34,4 92,3 3,7 

167 VJ 1067 14,7 11,8 21,2 92,1 5,4 

170 LP 3733 9,0 7,9 23,7 87,8 3,2 

182 DB 2800 7,6 7,5 12,7 98,7 3,3 

186 DG 1267 19,4 17,1 41,1 93,3 9,8 

188 VJ 933 14,6 12,3 17,9 91,1 5,8 

190 DG 2000 17,0 16,9 51,6 106,0 10,9 

204 KL 1266 14,6 14,3 21,2 97,9 6,9 
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218 SM 2267 12,6 12,9 33,4 109,4 5,9 

219 DG 1200 19,2 15,3 39,1 84,5 5,4 

220 BR 2800 11,3 14,5 31,2 132,1 8,7 

230 VJ 1667 10,3 10,0 15,8 108,3 4,9 

236 HR 1600 10,3 9,6 13,3 93,2 4,3 

251 MD 1933 16,1 16,1 47,6 106,7 8,3 

257 BO 2400 13,0 13,0 37,2 107,2 8,9 

291 JV 1666 10,4 11,5 14,1 110,6 4,2 

292 DG 2467 18,4 17,5 75,3 100,8 8,4 

303 BO 1467 19,6 19,5 46,9 102,4 14,7 

310 DB 2200 9,9 12,3 16,9 124,2 5,4 

320 BOC 1800 16,5 16,3 41,0 104,2 10,1 

327 HB 2200 11,5 12,3 22,8 107,0 3,0 

330 KL 2200 8,4 7,3 12,2 86,9 2,0 

350 SMP 1267 13,8 11,2 21,8 84,4 4,9 

351 SMP 1533 16,2 12,5 34,1 80,4 5,4 

352 BOC 1667 16,1 15,5 36,3 99,3 9,5 

382 KL 1666 9,8 8,9 12,6 90,8 4,1 

384 KL 1200 14,3 13,1 19,3 91,6 5,5 

414 JLH 2333 7,2 8,9 10,4 176,0 4,4 

415 LP 3200 9,1 9,5 23,7 113,8 3,5 

438 JLH 2800 8,8 9,9 18,2 116,8 5,5 

442 BO 1533 19,5 20,6 50,4 111,8 14,2 

443 BO 2000 19,0 19,1 61,8 103,1 12,2 

447 LP 3933 7,8 9,0 18,8 115,4 5,0 

459 JLH 1400 10,5 9,0 13,7 92,9 3,8 

478 BOC 2733 13,6 14,4 44,6 126,5 9,6 

479 BOC 3600 13,7 14,8 59,5 115,7 10,1 

481 JLH 2333 7,9 6,9 12,8 91,8 3,1 

500 BO 1333 18,5 15,6 40,3 94,5 8,7 

501 BO 1200 18,8 13,7 37,5 75,7 8,2 

504 HB 2066 8,4 10,1 11,4 120,4 3,3 

523 BO 1333 18,4 18,1 37,1 101,5 12,7 

524 BO 1000 22,4 17,5 46,1 86,1 9,0 

536 BO 2333 15,8 17,1 50,2 114,3 11,9 

560 SM 1067 18,9 16,7 33,6 95,7 6,6 

561 SM 3133 10,6 12,8 32,1 140,7 6,9 

572 BOP 600 19,0 11,9 18,7 64,6 4,5 

573 BOP 533 20,1 14,5 18,7 74,1 7,6 

574 BOP 667 20,1 14,6 22,3 73,4 7,7 

575 BOP 800 18,0 12,2 22,4 72,0 5,5 

585 BOXT 1466 14,8 10,5 35,9 70,9 6,2 

586 BL 4400 9,8 11,4 32,2 116,3 7,3 
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     Na jednotlivých plochách bylo pak možno přistoupit k prezentaci vizualizace porostů, jak 
dokumentují následující obrázky (Obr. 4.3 – 4.21). Je nutno zdůraznit, že se jedná o výběr 
nejzajímavějších a typických ploch. Úplný datový soubor je samozřejmě možno předat 
zadavateli a jím pověřeným subjektům k dalšímu zpracování a využití. 
     Kromě toho byla proměřena demonstrační plocha modřínu o rozloze 50x50 m, kde byla 
v rámci KD provedena demonstrace stabilizačních zásahů (Obr. 4.4).     

 
 
 

  
Obr. 4.3: Vizualizace aktuálního stavu dubového porostu s příměsí břízy bělokoré na  
                 ploše 2 
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Obr. 4.4: Vizualizace aktuálního stavu porostu modřínu opadavého s příměsí javoru                 
                 klenu a borovice lesní na ploše 7 
 

 
 
 
 

   
Obr. 4.5: Vizualizace aktuálního stavu březového porostu vzniklého sukcesí s příměsí  
                 olší lepkavé a vrby jívy na ploše 32 
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Obr. 4.6: Vizualizace aktuálního stavu douglaskového porostu s příměsí olše lepkavé na  
                 ploše 45 

 
 

 

  
Obr. 4.7: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice vejmutovky (BOV = VJ – dáno  
              SW programu) s příměsí borovice lesní na ploše 56 
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Obr. 4.8: Vizualizace aktuálního stavu porostu smrku pichlavého s příměsí topolu na  
                 ploše 103 
 
 

 
 

   
 
Obr. 4.9: Vizualizace aktuálního stavu porostu smrku omorika s příměsí olše lepkavé a  
                 borovice lesní na ploše 123 
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Obr. 4.10: Vizualizace aktuálního stavu porostu modřínu opadavého s příměsí olše  
                   lepkavé na ploše 130 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 4.11: Vizualizace aktuálního stavu porostu smrku omorika s příměsí vrby jívy, olše  
                   lepkavé a modřínu opadavého na ploše 132 
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Obr. 4.12: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice lesní s příměsí douglasky  
                   tisolisté na ploše 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obr. 4.13: Vizualizace aktuálního stavu porostu smrku ztepilého s příměsí borovice  
                   vejmutovky a modřínu opadavého na ploše 218 
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Obr. 4.14: Vizualizace aktuálního stavu porostu douglasky tisolisté s příměsí borovice  
                   vejmutovky a smrku ztepilého na ploše 186 
 
 

  
 
Obr. 4.15: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice vejmutovky s příměsí  
                   douglasky tisolisté, modřínu opadavého a břízy bělokoré na ploše 188 
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Obr. 16: Vizualizace aktuálního stavu porostu douglasky tisolisté s příměsí habru  
                obecného  na ploše 292 
 
 
 
 
 

  
 
Obr. 4.17: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice černé s příměsí borovice lesní  
                   na ploše 478 
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Obr. 4.22: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice černé s příměsí borovice lesní  
                   na ploše 479 
 
 
 
 

  
 
Obr. 4.18: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice lesní s příměsí dubu zimního a  
                   topolu osiky na ploše 536 
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Obr. 4.19: Vizualizace aktuálního stavu porostu smrku ztepilého na ploše 560 
 

 
 
 
 
 
 

  
Obr. 4.20: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice pokroucené na ploše 574 
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Obr. 4.21: Vizualizace aktuálního stavu porostu borovice pokroucené na ploše 575 
 
 
 
 

Dílčí závěr 
 

     Závěrem je možno potvrdit vysoký potenciál lesnického arboreta Antonín – Sokolov jak 
z dendrologického, tak i lesnického hlediska. Přes minimální péči umožňuje zhodnocení 
výsadeb pro potřeby lesnické vědy i praxe, je možná jeho revitalizace a využívání i v dalším 
období. Některé deklarované výsadby se sice nedochovaly, na druhé straně další dřeviny se na 
dané ploše objevily spontánně. Značnou nevýhodou bylo, že se přes značné úsilí podařilo 
zajistit jen část výsledků šetření z minulých období, na které by bylo možno navázat. Řada 
výsledků je zahrnuta v bakalářských a diplomových pracích, které je možno v budoucnu také 
možno využít. Na základě provedených šetření je možno uzavřít: 
 

1. Velká část identifikovaných porostních skupin má často jedinečnou, neopakovatelnou 
druhovou skladbou dřevin, která vyžaduje zcela individuální managementový přístup. 

2. Na výsypce Antonín je vysazeno velké množství autochtonních a introdukovaných 
druhů dřevin, jejichž výsadba byla cíleně organizována do vzájemně heterogenních, 
druhově pestrých, často neopakovatelných skupin. Pokud se druhové složení skupin 
dřevin opakuje, pak se vyskytují v rozdílných stanovištních podmínkách (sklon, 
expozice, hydrologické podmínky), což dává předpoklady ke studiu vlivu 
stanovištních podmínek na vývoj dřevin nebo jejich porostů. 

3. Druhové zastoupení dřevin v areálu výsypky Antonín i druhové zastoupení dřevin 
v jednotlivých porostech dává oprávnění označit areál výsypky jako arboretu nebo 
výzkumnou plochu.  

4. Řada druhů dřevin se v areálu výsypky Antonín přirozeně zmlazuje. 
5. Druhová diverzita dřevin zmlazujících se porostů je vyšší, než u porostů ponechaných 

přírodním sukcesním procesům. 
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6. Některé dřeviny a jejich porosty jsou v podmínkách českých zemí naprosto unikátní. 
7. Výsledky šetření dovolují posoudit produkční, dendrologickou a kvalitativní stránku 

sledovaných dřevin v daných podmínkách i v podmínkách podobných, resp. v 
podmínkách rekultivací po těžbě nerostných surovin. 

8. V následujících letech je doporučeno založení pokusných porostů s vyšším 
zastoupením buku lesního a jedle bělokoré. Sortiment introdukovaných dřevin je 
vhodné rozšířit o další druhy jedlí a popřípadě o další listnaté dřeviny. 

 
     Jak již odevzdaná kontrolní zpráva, tak i tento výstup může získané výsledky 
prezentovat v sumární, zpracované podobě, další využití výsledků je pak spojeno 
s dalším, účelově zaměřeným zpracováním získaných dat, konkrétně podle potřeb 
zadavatele. V rámci dané kapitoly je i podle závěrů KD naplněna další část dílčího cíle 1. 
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5. Návrh pěstební péče a manage-mentových opatření na 
jednotlivých plochách, vylišení porostů vhodných k rekonstrukci a 
navržení eventuálních asanačních a stabilizačních výchovných 
zásahů 

 
Úvod 
 
     Z provozního hlediska se jedná o jeden z klíčových dílčí cíl. Jednotlivé porosty (skupiny, 
dílčí plochy) byly zhodnoceny z hlediska zdravotního stavu a stability porostů, dále pak 
z hlediska druhové složení a významu pro další výzkum. Zdravotní stav porostů byl hodnocen 
na základě klasifikace olistění jednotlivých stromů dle stupnice uvedené v Tab. 5.1. Výsledky 
již byly prezentovány v Tab. 4.1. 

 
Tab. 5.1: Stupně defoliace a jejich charakteristika. 
 

Stupeň 
defoliace 

Interval 
foliace 

Interval 
defoliace 

Charakteristika 
stromu (stupně 
poškození) 

(%) (%)  
0 91–100 0–10 zdravý 
1 71–90 11–30 mírně poškozený 
2 51–70 31–50 středně poškozený 
3 31–50 51–70 silně poškozený 
4 1–30 71–99 odumírající 
5 0 100 odumřelý 

 
 
Tato metodika je prakticky shodná s metodiku mezinárodního projektu ICP-Forests Forests 

a ICP-Focus (Lorenz 1995). Stabilita porostů byla hodnocena na základě zhodnocení 
štihlostního kvocientu a kvalitativních morfologických parametrů stromů (Samek 1964, 
Lukáčik, Bugala 2005). Šetření bylo provedeno celoplošně, na celé ploše arboreta, v rámci 
inventarizačních ploch a ploch dodatkových. Jednotlivé stromy byly posouzeny z hlediska 
vitality, stability a plnění cílů stanovených při založení výsadeb, což je zhodnoceno v dalších 
výstupech tohoto projektu. Byla hodnocena jejich pěstební charakteristika a modelově byly 
vyznačeny pěstební zásahy v úzké vazbě na ekologickou valenci jednotlivých dřevin, a to 
přírodě blízkými způsoby (Poleno et al. 2009). V dalším období je počítáno s účastí 
pracovníků ČZU na vyznačování výchovných stabilizačních a zdravotních zásahů. Hledisko: 
zdravotní stav, stabilita, vitalita výsadeb, plnění cílů výsadeb. Je zde nezbytná konzultace 
s Ing. Dimitrovským a příslušnou LS (Kraslice). Část porostů je vhodné ponechat 
samovolnému vývoji, tyto plochy byly vylišeny a sledovány po konzultaci s LS, část ploch 
v nevhodném stavu bude navržena k rekonstrukci. Opět po konzultaci s LS a Ing. 
Dimitrovským. 
     Vesměs se jedná o silně pěstebně zanedbané porosty, kde v nich v průběhu cca 40 let 
nebyla většinou realizována žádná porostní výchova ani jiná pěstební opatření. Byly 
prováděny stabilizační zásahy na úrovni prořezávek a prvních probírek (Gloss 2016). Z tohoto 
důvodu je zde velká část porostů především přípravných dřevin ve stadiu rozpadu a 
vyvíjejících se sekundárních sukcesí s využitím dřevin s pionýrskou strategií.  
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Pěstební zásahy v těchto porostech budou proto zaměřeny: 

1) na zachování a zlepšení produkční funkce; v těchto porostech bude výchova postupovat 
s ohledem na kvantitu i kvalitu produkce, 

2) na zachování a zlepšení jejich mimoprodukčních (ekologických a environmentálních) 
funkcí a na zvýšení jejich stability, 

3) na různé typy rekonstrukcí porostů, a to v případech kde porosty již dostatečně neplní 
produkční a mimoprodukční funkce lesa, 

4) určitá část bude vybrána pro další sledování spontánní sukcese.  

 

Možnosti přestaveb stávajících porostů v lesnickém arboretu Antonín, Sokolov 
 
     Dosavadní poznatky, získané průzkumem stavu a dynamiky lesních porostů v lesnickém 
arboretu Antonín - Sokolov, potvrzují možnost prosperity a regenerace lesních ekosystémů 
jako významné stabilizující součásti zdejší kulturní krajiny. V současné době se jedná 
převážně o přechodná společenstva tvořící různá stádia, kde je dlouhodobým cílem vytvořit 
ekosystém či ekosystémy s maximální biomasou a složitou prostorovou strukturou, 
vyznačující se vysokou vnitřní (endogenní) stabilitou a velkou druhovou diverzitou. To je 
velmi důležité zejména v současném období postupujících globálních klimatických změn.  
     Změnu hospodaření je v zásadě možné provést dvojím postupem, a to úpravou dřevinné 
skladby nebo změnou prostorové a věkové struktury. Pěstební opatření obou postupů mohou 
na sebe navazovat nebo se mohou prolínat. Nově používaný termín přestavba (transformace) 
lesa je souhrnný pojem pro oba uvedené současně probíhající procesy. Přestavba lesa spočívá 
především v tvorbě smíšených, věkově a prostorově strukturovaných porostů. Porostní směsi, 
odpovídající stanovištním podmínkám, ve vhodném plošném uspořádaní se střídáním růstově 
a vývojově rozdílných jednotek porostů a jejich větších celků, vytvářejí lesní ekosystémy s 
vyšší mírou resistence proti působení škodlivých faktorů a s větší flexibilitou hospodářského 
využití. Na druhé straně je nutné zmínit, že zejména u introdukovaných dřevin bude vhodná 
stabilizace a udržení monokulturní povahy pro zdůraznění jejich produkčních i 
mimoprodukčních účinků z výzkumných důvodů 
     Přestavba lesa je velmi dlouhodobý proces přizpůsobování umělých, člověkem ne příliš 
vhodně vytvořených lesních ekosystémů určité konstelaci ekologických faktorů. V tomto 
procesu se musejí tyto porosty přetvářet v druhově bohatší, prostorově více členěný les 
s růstově i vývojově rozdílnými částmi lesních porostů i lesů ve větších celcích. Cílem je 
autoregulační fungování lesa, vyšší ekologická stabilita a rezistence proti negativním 
faktorům lesních ekosystémů i větší efektivnost v získávání užitků lesa ve smíšených 
porostech. Pro dosažení brzkého účinku této přestavby je účelné začít a důsledně ji dovršit 
v těch lesních ekosystémech, kde je zvlášť výrazný veřejný zájem, jako tomu je v lesnickém 
arboretu Antonín – Sokolov. Tento cíl bude aktuální pouze na části porostů sledované 
lokality. Dalším z cílů bude nahrazení labilních porostů, i díky způsobu výsadby a druhu 
použitého sadebního materiálu, porosty výrazně stabilnějšími. 

 
Možné postupy přestavby porostů v lesnickém arboretu Antonín – Sokolov 
 
     Tato změna přístupu k hospodaření v lesích s sebou ovšem přináší řadu otázek a problémů, 
které souvisejí především s definováním cílového stavu lesa (struktury a výstavby lesních 
porostů) a způsobu, jakým bude tento les obhospodařován. Vzhledem k výrazně pozměněné 
druhové, věkové i prostorové skladbě lesních porostů je třeba v závislosti na stanovištních 
podmínkách a podle funkčního zaměření provádět postupnou přestavbu porostů. V té bude 
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zahrnuta jednak přeměna porostů (úprava druhové skladby) a jednak také změna 
hospodářského způsobu – převod. 
     Pořadí naléhavosti přestavby porostů lze posuzovat podle různých hledisek: porostní 
stability, charakteru stanoviště, aktuálního a cílového stavu porostu, plnění požadovaných 
funkcí lesa i dalších kritérií. Naléhavost přestavby se může v průběhu času měnit podle 
aktuálního stavu lesa, změněných podmínek prostředí a požadovaných funkcí lesa. Pro 
optimalizaci tohoto procesu musejí být definovány priority, podle kterých budou porosty pro 
přestavbu vybírány. Stanovištní kritéria charakterizují vysokou naléhavost přestavby, kde 
porosty jsou málo stabilní a mají sníženou vitalitu a růst. Ekonomická kritéria pro přestavbu 
se týkají zejména stanovišť, kde dřeviny nemají odpovídající růst, kvalitu nebo perspektivu. 
Ekologická kritéria stanovení naléhavosti vycházejí v první řadě z nutnosti existence lesa, 
z dalších faktorů naléhavost ovlivňuje požadavek na plnění mimoprodukčních funkcí lesa 
v blízkosti města Sokolov. Neopominutelným je výzkumný charakter velké části výsadeb. 
     Přestavbu je možné realizovat přímo pomocí holosečných obnovních prvků nebo nepřímo, 
a to výchovou, prosadbou nebo podsadbou. V tomto případě jsou vhodnější, zejména nepřímé 
způsoby a různé jejich kombinace dle konkrétních stanovištních a porostních poměrů. 
Nejčastěji přicházejí v úvahu prosadby a podsadby v kombinaci s dílčími výchovnými 
opatřeními. 
     Navržený způsob založení kultur je vždy podkladem, z kterého vychází realizátor 
zalesnění. Proto je nezbytně nutné, aby byla řádně specifikována druhová a ekotypová 
skladba dřevin, kvalita sadebního materiálu, prostorové rozmístění dřevin na jednotlivých 
parcelách dle typologického zařazení, technologie výsadby a uvedený zásady následné péče o 
kultury.  Pro efektivní zalesnění dané lokality je třeba navrhnout nejvhodnější technologický 
postup nejen dle ekonomických požadavků investora, ale zejména dle stanovištních 
podmínek.  
 
Diferenciace ploch určených k prosadbám a podsadbám 
 
     Stávající lesní porosty, v nichž se plánuje zalesnění, se vyskytují v různorodých 
stanovištních podmínkách (Obr. 5.1). Obecně se tyto plochy diferencují podle charakteru 
půdního profilu, zejména jeho mocnosti, skeletovitosti, míry ovlivnění vodou a terénní 
exponovaností, respektive ohrožení erozí. Aby zalesňování těchto půd bylo úspěšné a 
založený porost plnil produkční i mimoprodukční funkce, tak musí být při zakládání a 
následné pěstební péči respektovány základní předpoklady ekologické stability zakládaných 
porostů. 
     Ekologickou stabilitu zakládaných kultur lze zajistit: 

- maximálním využíváním stanovištně vhodných místních populací dřevin, 
diferencovaně podle zařazení do souborů lesních typů, 

- striktním dodržováním zásad pro přenos sadebního materiálu, 
- účelným řešením prostorové skladby zakládaných porostů s maximálním zřetelem 

na mikroreliéf a vhodná sukcesí stadia přízemního patra (s minimální nadzemní i podzemní 
kompeticí a přitom s relativně příznivými humusovými poměry), používáním fyziologicky a 
morfologicky kvalitního sadebního materiálu, dodržováním nezbytných zásad péče o 
sadební materiál (od vyzvednutí ve školce po výsadbu a zejména při výsadbě) i péče o 
kultury (ochrana proti buření, zvěři, myšovitým hlodavcům atd.). 
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Typologické členění lokalit a výběr dřevin 
 
     Limitujícími faktory pro úspěšné zalesnění a zdárný vývoj kultur je volba vhodných dřevin 
a péče o kultury. Zásadním aspektem pro výběr vhodných dřevin a prostorovou úpravu nově 
zakládaného lesa (zalesňovaných lokalit) je typologické členění. Obecně lze konstatovat, že  
 

 
Obr. 5.1: Současná typologická mapa Arboreta Antonín 
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pro zařazení do souboru lesních typů jsou na těchto pozemcích rozhodující půdní poměry a 
míra ovlivnění vodou.  
     Od typologického zařazení ploch se odvíjí obnovní cíl, který je dán místními přírodními 
podmínkami v možných modifikacích podle lokálního cíle vlastníka pozemků. Obecně jsou 
pro zalesňování těchto ploch vhodné následující dřeviny: zejména javory, které se zde 
úspěšně zmlazují (javor klen, j. mléč), lípy (malolistá i velkolistá), buk lesní, habr obecný. Na 
větší světliny je pak vhodný dub zimní a borovice lesní; na vodou ovlivněné lokality pak olše 
lepkavá. Kriticky chybí zástupci rodu jedle – Abies. Z introdukovaných dřevin lze uvažovat o 
douglasce tisolisté. Vlastní prostorová organizace rozmístění sazenic, sponu a tvorby směsí 
porostů v přestavbě v souladu s cílem vlastníka, je v daných podmínkách rovněž vysoce 
profesionální záležitostí. 
 

 
 
 
 
Obr. 5.2.: Vymezení bezodtokových depresí na jednotlivých etážích výsypky Antonín 
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     Stanovištní podmínky na lokalitě se během 40 let změnily vcelku výrazně a při postupu 
dalšího rozvoje arboreta bud nutno je respektovat (Obr. 5.2). 
 
Technologie zakládání porostů 
 
     Při výběru technologie zakládání porostu nesmí být jediným a rozhodujícím kritériem cena 
realizace, ale je nutné vyhodnotit konkrétní stanovištní poměry a od toho se odvíjející 
zvláštnosti výsadby, zabezpečit následnou péči a ochranu založených kultur, dostupnost a 
kvalitu sadby apod. Základním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je kvalitní 
následná péče o založené výsadby. Cílovými porosty jsou zapojená lesní společenstva se 
stanovištně vhodnou druhovou skladbou. Zakládání těchto porostů se realizuje technologiemi 
obvyklými v lesnictví. V následujícím textu/kapitole jsou uvedeny obecné zásady zalesňování 
rekultivovaných a obecně nelesních pozemků především, s následnou konkretizací pro daný 
projekt/lokalitu. Konkrétně na lokalitě Antonín budou nové výsadby založené především 
v rámci rekonstrukcí, jejich význam bude především pro výzkum dalších aspektů rekultivací a 
následně pro produkci lokality. Jednotlivé plochy by měly být po dohodě se zadavatelem 
zalesněny podle konkrétních projektů s následným výzkumným sledováním, třebaže cíle 
pěstování mohou být diferencované: produkce, krajinářské hledisko, rozšíření spektra dřevin 
ze studijních důvodů atd. 
 
Sadební materiál 
     Kvalita sadebního materiálu je činitelem, který se rozhodující měrou podílí na úspěchu či 
neúspěchu výsadeb. Druhým významným činitelem je kvalita prováděné práce. Parametry 
používaného sadebního materiálu jsou odvislé od podmínek na dané lokalitě. Čím větší je 
nebo pravděpodobně bude na ploše konkurence buřeně, tím větší by měla být sazenice. Na 
méně zabuřeněných plochách je vhodné používat prostokořenné sazenice o výšce nadzemní 
části 40–50 cm. Čím je sazenice mladší a menší, tím lépe snáší šok z přesazení a tím méně je 
náchylná k dehydrataci (během přepravy i po výsadbě). Naopak je více ohrožena buření. Jen 
na silně zabuřenělých je vhodné použít krytokořenné sazenice. V rámci výzkumných výsadeb 
se nabízí využití sadebního materiálu typu PONG, který by ale musel být připraven 
v dostatečném předstihu. 
     Zalesňování představuje výsadbu většinou prostokořenných dvou až tříletých sazenic 
v množství 2 000 až 6 000 kusů na hektar. Při úhynu jednotlivých sazenic do 15 % není nutno 
vylepšovat. Velkým kladem je ujímavost sazenic a brzké zapojení porostu. Zapojený porost 
postupně redukuje bylinné patro. Nutnou podmínkou většinou bývá celoplošná ochrana 
výsadby oplocením.  
     Výsadba poloodrostků v širším sponu (2 × 2 m a více) v množství 500 kusů až 1 500 kusů 
na hektar je vhodná především na plochy s vyššími bylinnými porosty, kde se nepočítá 
s pravidelným vyžínáním. V další fázi na lokalitě Antonín pak půjde o pečlivý výběr 
druhového složení nových výsadeb a selektovanou kvalitu sadebního materiálu. V rámci 
rekonstrukcí budou zakládány především výzkumné výsadby, které z hlediska druhové 
skladby výrazně absentují. Lze také souběžně sledovat využití PONG a nových typů 
obalované sadby. 
 
Technologie výsadby 
     Vzhledem ke specifikám převážně prosadeb a podsadeb se jedná převážně o ruční přípravu 
půdy (jamkovou) a zároveň i výsadbu. Sadba štěrbinová je vhodná pro menší sazenice 
s kůlovým kořenovým systémem. V případě tvorby maloplošných holosečných obnovních 
prvků je možné vzhledem k relativně příznivým terénním i půdním podmínkám k přípravě 
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půdy využít lesnických pluhů či fréz na zpracování půdy, popřípadě se jako perspektivní 
jedná o použití půdního vrtáku, zejména v kombinaci s krytokořennou sadbou. 
     Pro zdárné odrůstání výsadeb a včasné zajištění kultury je nezbytné dodržet určité 
prostorové rozmístění a spon výsadeb. Dřeviny je vhodné vysazovat zejména ve skupinovitém 
uspořádání. Výměra hloučku až skupin by se přitom měla pohybovat od 25 m2 do 0,25 ha. 
Používá se především řadové smíšení dřevin. Pro umístění skupin se vyhledávají místa, která 
odpovídají stanovištním nárokům použitých dřevin. Větší plochy při výsadbě rozčleňujeme na 
pracovní pole vynecháním 3–5 m pruhů v rozestupu 30–50 m. 
     V rámci nově zakládaných výsadeb jako především součástí rekonstrukcí pak bude 
využíván spíše precizní přístup – výsadba s využitím půdního vrtáku a ruční výsadba, 
v přesně definovaných počtech a sponech, tak aby výsadby mohly být součástí následného 
výzkumného sledování, třebaže mohou mít ve vzdálené budoucnosti i značný produkční 
význam.      
 
Doba výsadby 

Při jarní výsadbě (většinou v březnu až v dubnu) je nutné dbát na to, aby sazenice byly 
v dormanci, není možné použít rašící sazenice. Výsadba má probíhat v období, kdy se teplota 
vzduchu pohybuje kolem 7–10 °C. Při této teplotě je zaručená nízká transpirace, nízký výpar 
z půdy, ale je již dostatečná teplota pro růst kořenů. Výsadba v květnu již většinou není 
vhodná. Obalovaná sadba prodlužuje dobu výsadby. Možný je i podzimní termín výsadby (od 
října do poloviny listopadu). Na dané lokalitě budou výsadby realizovány podle 
individuálních projektů rekonstrukcí. 
 
Spon při výsadbách 
     Volba sponu sazenic vychází z velkosti sazenic, jejich ekologických nároků a konkrétních 
stanovištních poměrů. Mezi rozhodující faktory můžeme zařadit nároky jednotlivých dřevin 
(např. na světlo), rychlost zapojení porostu, ohrožení výsadeb buření, klimatické faktory apod. 
Hustší výsadby se rychleji zapojují a tím snáze utlačují buřeň a rychleji se vytváří vhodné 
mikroklima. Na druhou stranu si jedinci více konkurují v růstu, snižuje se možnost použití 
mechanizace při péči o kultury. 
     Sazenice se vysazují většinou v pravidelném sponu, a to čtvercovém nebo obdélníkovém 
(řadovém), který umožňuje snadný postup zalesňování a ošetřování, zejména pak při použití 
mechanizačních prostředků. Je logické, že prostorové řešení výsadeb závisí na cíli vlastníka, 
který může preferovat jednak určité dřeviny, jednak obecně formulovaný cíl, např. zvýšení 
polyfunkčnosti, biodiverzity, estetiky lesa atd. Cíl vlastníka by však obecně měl respektovat 
zásady ekologické stability zakládaných porostů. 
     V konkrétních podmínkách arboreta Antonín budou nové výsadby založené v pravidelném 
sponu umožňujícím snadné sledování a hodnocení výsadeb. Bude samozřejmě přihlédnuto 
k individuálním podmínkám vysazovaných lokalit. 
 
Péče o založené kultury 
     Péče o založené porosty do značné míry rozhoduje o tom, zda a jak rychle založený porost 
odroste negativním vlivům (buřeň, zvěř), jaké bude druhové a prostorové uspořádání porostu. 
V počáteční fázi je nutné zabezpečit ochranu sazenic před konkurenci buřeně a ochránit je 
před živočišnými škůdci (zvěří, myšovitými hlodavci apod.).  
     Zdejší porostní plochy jsou poměrně dobře zásobené živinami pro růst navržených dřevin. 
Opodstatnění zde má přihnojení kultur reagující na výskyt karenčních jevů nebo při 
prokázaném nedostatku některého stopového prvku. Případné přihnojení se provádí pouze na 
základě výsledků půdních rozborů a listových analýz. 
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     Doporučená doba základní nezbytné péče o kultury je 5–10letá. Tuto péči je třeba v plném 
rozsahu zajistit, zejména se jedná o ochranu proti vnějším jevům, ožínání, vylepšování, 
ošetření skupin dřevin, popř. odstranění ochranných prostředků apod. Rozsah a způsob péče 
vždy do značné míry závisí na stavu konkrétního porostu. 
     Pokud kromě cílových dřevin na zalesněnou plochu nalétnou pionýrské dřeviny (bříza, 
olše, osika, jíva, jeřáb apod.), tak musíme včas přistoupit k pročistkám, aby vysázenou kulturu 
neovlivnily v růstu, logicky však v závislosti na lokálních podmínkách. 
     V konkrétních podmínkách arboreta Antonín budou výsadby sledovány jako standardní 
výzkumné plochy, od toho se bude odvíjet jejich velikost, počet opakování a péče, 
vylepšování maximálně jeden rok, ožínání. Případně přihnojení by muselo být součástí 
projektu a bylo by nutno pamatovat na to při volbě velikosti výsadeb pro dostatečnou velikost 
jednotlivých variant. Vzhledem k charakteru půdotvorného substrátu však nelze předpokládat 
deficit některé z makroživin s výjimkou dusíku (možná i fosforu), poutaného především na 
organickou půdní hmotu, která může být deficitní. 
 
Výchova porostů 
     Výchovné zásahy v založeném porostu mají zásadní význam pro budoucí vývoj druhové a 
prostorové skladby. Je nutné si uvědomit, že kvalita provedeného zásahu se projeví až 
v budoucnu a do značné míry se jedná o opatření ireverzibilní. Výchovné zásahy jsou 
podmíněny zejména nároky jednotlivých dřevin zastoupených v porostu, aktuálním stavem 
porostu a pěstebním cílem. Při zapojování porostu je lepší častěji prováděný zásah (cca po 3– 
5 letech) o malé intenzitě, než intenzivní zásah po dlouhé době (cca po 10 letech). 
     Rámcové zásahy výchovy porostu: 

- odstraňují se jedinci odumřelí, odumírající a napadení škůdci, 
- odstraňují se jedinci předrůstaví, obrůstaví i nevhodné druhové skladby (pokud se 

tím výrazněji neporušuje zápoj porostu), 
- uvolňují se jedinci nároční na světlo a cílové stromy, 
- v žádném případě se nepoužívají schematické zásahy, 
- nelze provádět výraznou redukci zápoje (pod 80 %). 

     Veškerá opatření pří výchově porostu je nutno postupně směřovat k cílovému stavu 
lesního porostu, a to jak z hlediska druhové, tak i prostorové skladby. Jen dodržením a 
nezbytnou provázaností jednotlivých článků či zásad výše uvedené hospodářské strategie 
zalesňování bývalých rekultivovaných ploch, resp. pozemků určených k plnění funkcí lesa, se 
podaří zajistit funkční účinnost nově zakládaných porostů. 
     V konkrétních podmínkách arboreta Antonín pak budou zásahy minimalizovány – cílem 
bude pokud možno nerušený vývoj výsadeb. Je nutno trvat na zdravotním výběru a na 
odstranění vyloženě patologických jedinců. Sledování autoredukce a individuálního vývoje 
bude organickou součástí probíhajících výzkumných aktivit. 
 
Předpoklady naplnění koncepce přestaveb 
     Základním předpokladem pro efektivní naplnění koncepce přestaveb těchto porostů je 
reálné stanovení cílů a optimalizace managementu s vědomím podmínek a vztahů v prostředí, 
ve kterém je přestavba prováděna. Při výčtu základních předpokladů úspěšné realizace 
lesnických rekultivací je nutné na prvním místě uvést vlastní prováděcí projekt. Dalším 
základním předpokladem je precizní realizace zalesňovacích prací s použitím standardního 
sadebního materiálu. Jak u prosadeb, tak i u podsadeb by tento sadební materiál měl mít 
dostatečný podíl stinných pletiv. Dále pak je nezbytná trvalá kontrola stavu kultur a následná 
pěstební péče o založené kultury. Velkým problémem zde mohou být škody spárkatou zvěří, a 
proto je třeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost. 
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     Posledním ze základních předpokladů je nutnost průběžné modifikace strategie na základě 
vývoje přírodního prostředí a obecně nově se tvořícího ekosystému. Zásadním prvkem přitom 
je průběžné hodnocení stavu lesa běžnými, klasickými terestrickými metodami, s akcentem na 
oblast zdravotního stavu.  
 
Dílčí závěr 
     Proces ekologie obnovy lesních geobiocenóz na lokalitách po těžební činnosti je 
dlouhodobý, časový horizont přesahuje několik lidských generací. Prognózu dalšího vývoje 
regenerovaných lesních společenstev v krajině nelze založit na optimální geoekologické 
prognostické metodě časově prostorových analogií, neboť neexistují dostatečně dlouhé časové 
řady vývoje lesních geobiocenóz na relativně nově vzniklém reliéfu. Dosavadní poznatky, 
získané průzkumem stavu a dynamiky lesních porostů v lesnickém arboretu Antonín - 
Sokolov, potvrzují možnost obnovy lesních ekosystémů jako významné stabilizující součásti 
budoucí harmonické kulturní krajiny. Na těžbou postiženém území dnes pochopitelně 
převažují iniciální stadia samovolné nebo řízené sukcese charakteru přípravného lesa velmi 
vzdálená od cílového stavu odpovídajícího přirozeným či přírodě blízkým lesním 
ekosystémům. Na některých plochách se již projevuje samovolný posun k přechodnému lesu, 
především tam, kde byla úspěšná výsadba cílových dřevin závěrečného lesa již na počátku 
regenerace. Při vhodné péči o lesní porosty tohoto typu se není třeba obávat vzniku 
rozsáhlých ploch „fabrikované divočiny“, znemožňujících racionální využití nově formované 
krajiny v budoucnosti. Lze tedy konstatovat, že postupné provádění přestaveb v těchto 
porostech podle priorit naléhavosti a za předpokladu použití vhodné druhové skladby a 
následné pěstební péče v dlouhodobém horizontu povedou k vytvoření ekologicky stabilních 
a funkčních lesních porostů. Samostatnou otázkou je pak založení a pěstování porostů 
introdukovaných dřevin a dalších porostů s jednoznačně převažujícím výzkumných 
charakterem. Velkou pozornost je zde proto věnovat zpracování lesního hospodářského plánu. 
Jeho zpracování je v daných podmínkách vysoce odbornou záležitostí, která musí 
jednoznačně směřovat k posilování ekologické stability těchto porostů a k plnění vlastníkem 
požadovaných funkcí lesa. 
 
Specifikace managementových opatření z hlediska cílů hospodaření na ploše Arboreta 
 
     V rámci dílčího cíle byly v rámci minulých KD navrženy obecné postupy managementu a 
vylišena území s různým typem managementu porostů, které jsou v tomto materiálu ještě 
doplněny o obecné zásady. Typy managementu byly navrženy podle současnému stavu 
porostů a dále podle cílů, které by se na jednotlivých porostních skupinách měly dosáhnout. 
Na základě minulých KD je tak možno považovat za projednané a schválené: 

- Katalog porostů se základní charakteristikou a druhovou skladbou, 
- Vylišení dynamické struktury typů managementu a zařazení porostů do nich 
- Stanovení základních rámců postupů pro jednotlivé typy managementu. 

     V dalším bylo v rámci jednání dohodnuto, že kvůli přehlednosti bude navržena redukce 
podle porostních skupin (integrace) podle jejich stavu a navrženého typu managementu. 
Nutno počítat s tím, že v jednotlivých porostních skupinách bude značně komplikovaná 
druhová skladba, neboť současné zahrnují jednotlivé výsadby, které jsou často minimální 
rozlohy a výrazně odlišné druhové skladby. Rozdělené do dílců pak zůstane zachováno. 

     Uvedené typy managementových opatření (návrhů pěstební péče) byly aplikovány na 
jednotlivé porosty, jejichž druhová inventarizace byla dokončena v předchozích etapách 
řešení projektu. V průběhu předchozí inventarizace bylo vymezeno celkem 472 lesních či 
nelesních ploch (porostních skupin) s minimální plochou pouhých 108 m2 (plocha o rozměru 
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přibližně 10x10m), maximální plochou 73 640 m2 a průměrnou plochou 3 063 m2. Po aplikaci 
návrhu managementových opatření na jednotlivé porosty vznikla mozaika drobných ploch 
s různým managementem, jehož zajištěné je nerealizovatelné v běžné provozní lesnické praxi 
a rovněž jen obtížně využitelné při tvorbě lesních hospodářských plánů. 
     Proto bylo doporučeno provést integraci jednotlivých porostů do větších skupin, které 
budou lépe uchopitelné lesnickou praxí. Současně bylo navrženo zachovat z historických 
důvodů původní hranice jednotlivých dílců.  

5.1 Metodika integrace porostů 
 
Metodika integrace lesních porostů vychází z následujících předpokladů: 
8. Velká část identifikovaných porostních skupin má často jedinečnou, neopakovatelnou 

druhovou skladbou dřevin, které vyžadují zcela individuální managementový přístup. 
9. Ve vymezených integrovaných porostních skupinách musí převládat jeden z navržených 

managementových opatření (tedy více než 50% plochy). 
10. Navržená integrovaná porostní skupina musí být relativně snadno vymezitelná v terénu. 
11. Významné porostní skupiny s plochou větší než 5 000 m2 mohou být vymezeny jako 

samostatné integrované porostní skupiny. Příkladem mohou být významné porosty 
Pinus contorta, Pinus nigra, Picea omorica, Larix decidua, Quercus robur, 
Pseudotsuga menziesii a dalších druhů dřevin či jejich směsí. 

12. Ve vymezených integrovaných porostních skupinách převládá navržený manegement, 
což však nevylučuje aplikaci jiných managenentů uvnitř skupiny, zejména se jedná o 
rekonstrukce určitých částí porostů nebo vyvezení částí porostů pro studium přirozené 
sukcese nebo lesnický výzkum. 

13. Optimální formou rekonstrukce porostních skupiny je zakládání nových pokusných 
ploch s novými dřevinami, jedná se především o porosty JD, SM a porostů cenných 
listnáčů. 

 
5.2 Popis vymezených integrovaných porostních skupin (PSK) 
 
Dílec A: 

PSK A1 
Porost vytvořený spojením tří porostů původně ponechaných přírodní spontánní sukcesi. 
Celková výměra nového porostu je 24 288 m2. Porost je rovinatý, na mnoha místech vystaven 
vysokému stupni zamokření. Stanoviště je možné charakterizovat jako podmáčené. Druhová 
skladba je pestrá, je zastoupena VR, BO, BOP, SM, BR, BOC a další druhy dřevin. 
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
PSK A2 
Porost vytvořením spojením celkem 16 porostů o celkové výměře 21 530 m2. Minimální 
výměra spojených porostů byla 228 m2, maximální 4 744 m2 a jejich průměrná výměra byla 
1345,6 m2. V druhové skladbě je zastoupeno BK 27,3 %, LP 20,4 %, JLL 19,9 %, OL 11,8 %, 
JS 9,3 %, SM 2 %, BR 1 % a BO 0,7 %. Sukcesní plochy a ostatní dřeviny tvoří 7,6 % plochy 
porostu. 
Druhová skladba porostu byla stanovena BK30LP20JLL20OL10JS10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK A3 
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Porost vytvořený spojením značně poškozeného porostu VJ o výměře 7 914 m2 a v současné 
době prakticky rozpadlého porostu OL o výměře 1897 m2. Druhová skladba je tvořena z 80,7 
% BOV a z 19,3% OL. 
Druhová skladba porostu byla stanovena BOV80OL20 
Porost byl navržen k rekonstrukci založením nových pokusných porostů. 
PSK A4 
Porost vytvořený spojením porostu LP o výměře 5 081 m2 a porostu OL a JS o výměře 1 450 
m2. Zastoupení dřevin je 63,7 % LP, 21,8 % 
 OL a 14,5 % JS. 
Druhová skladba porostu byla stanovena LP70OL20JS10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK A5 
Významný porost SM o výměře 3 602 m2. Z důvodu unikátnosti ponechán vymezen jako 
samostatný porost. 
Druhová skladba porostu byla stanovena SM100 
Porost je navržen k hospodářské činnosti 
PSK A6 
Porost o výměře 21 868 m2 vznikl spojením celkem 5 porostů o nejmenší výměře 1 016 m2, 
maximální výměře 9 999 m2 a průměrné výměře 4 373,6 m2. V porostu je na 36,6 % 
zastoupena LP, 25,8 % OL, 21,6 % JS a na 2,3 % MO. Sukcesní plochy a jiné dřeviny jsou 
zastoupeny na 13,7 % plochy porostu. 
Druhová skladba porostu byla stanovena LP40OL25JS20MO5 
Porost byl navržen k sledování (výzkumu) a výzkumu a dále ke sledování usměrněné sukcese 
na antropogenních substrátech. 
PSK A7 
Porost o celkové výměře 17 718 m2 vznikl sloučením třech porostů s relativně pestrou 
druhovou skladbou dřevin. V porostu má 54,5 % zastoupení MO, 22,1 % LP, 8,8 % BO, 5,3 
% OL, 4.4 % OL a 2,9 % JS.  
Druhová skladba porostu byla stanovena MO55LP20BO10BO5OL5BR5 
Porost je navržen k hospodářské činnosti, rovněž je přípustné porost ponechat ke sledování 
(lesnickému výzkumu). 
PSK A8 
Porost o výměře 26 250 m2 vznikl spojením celkem 9 porostů o nejmenší výměře 169 m2, 
maximální výměře 16 197 m2 a průměrné výměře 2 916,6 m2. Druhová skladba je 80,3 % LP, 
9,7 JVK, 6,1 %SM, 2,2 % OL a HR 0,6 %.  
Druhová skladba porostu byla stanovena LP80JVK10SM5 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
Celková situace je prezentována na Obr. 5.3. 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

108 
 

 
 
Obr. 5.3: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci A 
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Dílec B (Obr. 5.4): 
 
PSK B1 
Porost vznikl spojením 6 porostů převážně vzniklých přirozenou sukcesí. Celková plocha 
porostu je 111 682 m2. Přírodní sukcesní plochy mají výměru 82 582 m2, tedy 73,9 % plochy 
porostu. Na 9,9 % rozlohy porostu se nachází VR, která se rozšířila rovněž přirozenou 
sukcesí. Dalších 9,4 % plochy tvoří BR a HL 3,5 %, u kterých nelze jednoznačně určit jejich 
antropogenní nebo přírodní rozšíření. Část dřevin je průkazně antropogenního rozšíření, jako 
je například BOC (1,9 %). 
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
Porost je navržen ke studiu přirozené sukcese na antropogenních substrátech. 
PSK B2 
Porost o výměře 75 099 m2 vznikl spojením celkem 22 porostů o nejmenší výměře 427 m2, 
maximální výměře 9 716 m2 a průměrné výměře 3 413,7 m2. Porost má bohatou druhovou 
skladbu. V porost je zastoupen MO 27,1 %, BO 25,7 %, Ol 10%, JL 7,8 %, LP 4,6 %, JVK 
4,5 %, SM 4,3 %, JLD 3,6 %, BK 3,1, BR 0,6% a sukcesní plochy 7,4 %. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MO30BO30OL10JL10 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 

 
Obr. 5.4: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci B 
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Dílec C: 
 
PSK C1 
Porost byl vytvořený sloučením tří porostů o celkové výměře 20 140 m2. V porostu dominují 
porosty složené z JL a OL. Místy se vyskytují skupiny OL proniklé do porostů přirozenou 
sukcesí. V porostu dominuje JLD (43,3 %) a OL (42,5 %). Významnější zastoupení má VR 
(10,7%). OS je pouze přimíšena (3,5%). 
Druhová skladba porostu byla stanovena JLD45OL45VR10 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK C2 
Porost spojením tří porostů s dřevinnou skladbou převážně odpovídající přirozené sukcesi. 
Celková plocha porostu je 8 072 m2. 
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
Porost je navržen ke studiu přirozené sukcese na antropogenních substrátech. 
PSK C3 
Porost o výměře 85 805 m2 vznikl spojením celkem 17 porostů o nejmenší výměře 632 m2, 
maximální výměře 25 453 m2 a průměrné výměře 5 047,3 m2. V porostu má největší 
zastoupení MO (34,9%), LP (32,4 %) a OL (16,6). Minoritně jsou zastoupeny další dřeviny 
jako je BO (6,5 %), BON (2,1 %), HB (4,4 %) a BR (1,2%).  
Druhová skladba porostu byla stanovena MO35LP30OL20BO10HB5 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK C4 
Rozsáhlá zamokřená plocha tvořená řadou mělkých bezodtokových depresí bez porostu 
dřevin. Z výzkumného hlediska velmi hodnotná podmáčená lokalita ponechaná přírodní 
sukcesi 
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
Porost je navržen ke studiu přirozené sukcese na antropogenních substrátech (Obr. 5.5). 
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Obr. 5.5: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci C 
 
 
Dílec D: 
 
PSK D1 
Porost byl vytvořený sloučením 4 porostů o celkové výměře 12 625 m2, dominantní dřevinou 
je MD (69,5%), dále je zastoupena VJ (26,6 %), jejíž porost je v rozkladu a vyžaduje 
rekonstrukci. Na 4,7 % plochy porostu se nachází OL.  
Druhová skladba porostu byla stanovena MD75VJ25 
Porost je navržen k hospodářské činnosti, porost VJ je vhodné rekonstruovat formou založení 
nových experimentálních ploch. 
PSK D2 
Z výzkumného hlediska velmi hodnotný původní porost ponechaný přírodní sukcesi o výměře 
2 527 m2. Jedná se především o nálet MD v různých věkových kategoriích.  
Druhová skladba porostu nebyla stanovena 
Porost je navržen pro studium procesů přirozené sukcese 
PSK D3 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

112 
 

Porost o výměře 8 865 m2 vzniklý spojením monokulturního porostu PL o výměře 2 483 m2, 
monokulturního porostu OL o výměře 2 429 m2 blížícím se stádiu rozpadu a porostem JVK 
s 20 % příměsí OL. O výměře 3 953 m2. Dřevinná skladba je OL36,3%, JVK 35,6% a LP 
28,1%.  
Druhová skladba porostu byla stanovena OL35JVK35OL30 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D4 
Původní porost se zastoupením 50% MD a 50% DG o výměře 4 107 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena MD50DG50 
Porost je navržen k hospodářské činnosti, alternativní využití s ohledem na unikátní druhovou 
skladbu je ponechat porost k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na 
antropogenních substrátech. 
PSK D5 
Původní porost se zastoupením 100% VJ o výměře 8 984 m2. S ohledem na zdravotní stav VJ 
porost vyžaduje rekonstrukci. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MD50DG50 
Porost byl navržen k rekonstrukci formou založení nových výzkumných ploch. 
PSK D6 
Původní porost se zastoupením MD 100% p výměře 7 732 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena MD100 
Porost je navržen k hospodářské činnosti. 
PSK D7 
Z výzkumného hlediska velmi hodnotný původní porost ponechaný přírodní sukcesi o výměře 
2 054 m2. Jedná se především o nálet MD různých věkových kategoriích.  
Druhová skladba porostu nebyla stanovena 
Porost je navržen pro studium procesů přirozené sukcese 
PSK D8 
Původní porost se zastoupením 90% DG a 10% MD o výměře 5 945 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena MD50DG50 
Porost je navržen k hospodářské činnosti, alternativní využití s ohledem na unikátní druhovou 
skladbu je ponechat porost k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na 
antropogenních substrátech. 
PSK D9 
Porost vytvořený sloučením 4 porostů s charakterem přírodní a usměrněné sukcese o celkové 
ploše 16 233 m2. Zastoupení ploch charakterem blízkých přírodní sukcesi je 58,6 %. Na 
plochách odpovídajících usměrněné sukcesi je zastoupena OL, která pokrývá 23,5% z celkové 
plochy porostu a dále OLi (Alnus incana), která pokrývá 7 % plochy porostu a JS pokrývající 
11% plochy porostu. Část porostu s JS představuje jedenu z nejkvalitnějších skupin JS na 
výsypce Antonín. 
Druhová skladba porostu nebyla s ohledem na spontánní stanovena. 
Porost byl navržen ke studiu přirozené sukcese. 
PSK D10 
Porost vytvořený sloučením tří porostů o celkové ploše 12 769 m2. Část porostu o výměře 
1 241 m2 je kryta netvařcem křovitým (Amorpha fruticosa). V porostu dominuje LP (50,3%), 
dále je přítomen JVK 32,0 % a DB (8,0%). LP tvoří monokulturní skupinu. JVK a DB vytváří 
porostní skupinu v kompozici JVK80DB20. Celkově je JVK v porostu zastoupen 32% a DB 
8%. 
Druhová skladba porostu byla stanovena LP50JVK30DB10 
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Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D11 
Z výzkumného hlediska velmi hodnotný původní porost ponechaný přírodní sukcesi o výměře 
2 191 m2. Plocha je v počáteční fázi sukcese dřevin.  
Druhová skladba porostu nebyla stanovena 
Porost je navržen pro studium procesů přirozené sukcese 
PSK D12 
Původní porost o výměře 1 358 m2 se zastoupením 100% HB. 
Druhová skladba porostu byla stanovena HB100 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D13 
Původní porost o výměře 5 286m2 se zastoupením 80% OL a 10% DB s náletem dalších 
dřevin. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL80DB10 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D14 
Porost vytvořený sloučením tří původně vymezených porostů o celkové výměře 3 265 m2. V 
porostu převládá DB s 36,5 % plochy, dále se uplatňuje HB (24,6%) a JVK (23,8%) plochy 
porostu. Celkem 10% porostu vyplňuje LP. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DB35HB25JVJ25OL15 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D15 
Původní porost pravděpodobně vzniklý přirozenou sukcesí se 100% zastoupením VR. 
Vzhledem k pokročilému stádiu rozpadu porostu je doporučena rekonstrukce porostu, 
Druhová skladba porostu byla stanovena VR100 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D16 
Porost o výměře 10 165 m2 vytvořený sloučením pěti porostů o průměrné výměře 2 033 m2, 
minimální výměře 470 m2 a maximální výměře 3 475 m2. Porost je tvořen JS do kterého jsou 
vnořeny dva porosty HB o výměře 470 a 1 794 m2. JS pokrývá 77,7% plochy porostu, HB 
22,3%. 
Druhová skladba porostu byla stanovena JS80HB20 
Porost byl navržen k výzkumu přirozené sukcese. 
PSK D17 
Porost o výměře 7 560 m2 vznikl sloučením celkem 7 porostů o průměrné výměře 1 080 m2, 
minimální výměře 546 m2 a maximální výměře 1 970 m2. V menších porostních skupinách 
jsou v PSK D17 zastoupeny MD (21,0%), HB (20,5%), JVM (17,0%), JVK (13,0 %), OL 
(13,0 %) a JLL (7,2 %). V porostu jsou zastoupeny na ploše zabírající cca 7,6 % porostu 
rovněž sukcesní plochy, které tvoří zejména lemy porostů. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MD20HB20JVM20JVK10OL10JLL10 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK D18 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

114 
 

Porost vytvoření sloučením tří porostů o sumární výměře 6 438 m2. Jedná se o porosty OL 
s příměsí JVK do kterých je vnořen monokulturní porost BOČ (Pinus nigra) o výměře 1 132 
m2). Zastoupení jednotlivých dřevin je OL 69,8 %, BOČ 17,6 % a JVK 12,6 %. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL70BOČ20JVK10 
Porost byl navržen ke studiu usměrněné sukcese na antropogenních substrátech. 
PSK D19 
Porost byl vytvořen sloučením dvou monokulturních porostů tvořených JVK o výměře 1 114 
m2 a DG o výměře 1 252 m2. Celková plocha nové integrované porostní skupiny je 2 366 
m2. Zastoupení DG je 52,9 %, zastoupení JVK je 47,1 %. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DG50JVK50 
Porost byl navržen k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech (Obr. 5.6). 
 

 
 
 
Obr. 5.6: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci D 
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Dílec E: 
 
PSK E1 
Porostní skupina byla vytvořená sloučením 8 původních porostních skupin o sumární ploše 25 
791 m2. Původní porosty byly o průměrné výměře 3 223 m2, nejmenší o výměře 304 m2, 
největší 8 436 m2. V porostu jsou zastoupeny monokulturní i smíšené skupiny dřevin. 
Zastoupení dřevin je MD 49,1 %, DB 16,3 %, BR 14,5 %, DG 6,3 %, OL 6,3 % a LP 6,3 %. 
V porostu se nachází rovněž malá skupina BOE (Pinus peuce) na ploše 1,2% porostu. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MD50DB15BR15 
Vzhledem k pestré dřevinné skladbě byl porost navržen k hospodářské činnosti. Části porostu 
mohou být navrženy k sledování (lesnickému výzkumu) zakládání porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK E2 
Původní porost ponechaný přirozené sukcesi po vytvoření umělého zářezu o ploše 3 827 m2.  
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
Plocha navržena ke studiu přirozené sukcese. 
PSK E3 
Porost o výměře 26 649 m2 vzniklý spojením 9 původních porostů o průměrné ploše 2 961 
m2, nejmenší původní porostní skupina má výměru 463 m2, maximální 10 735 m2. Druhovou 
skladbu tvoří 59,1 % DB, 18,0 % LP, 14,9 % JVK a 8,1 % OL. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DB60LP20JVK15OL5. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK E4 
Porost o výměře 34 233 m2 vznikl sloučením šesti původních porostních skupin s vysokým 
zastoupením OL nebo JS. Průměrná plocha původních porostních skupin je 5 705 m2, 
minimální plocha 1 258 m2, maximální plocha 8 450 m2. Jedná se tedy o relativně velké 
porosty. Druhová skladba nového porostu je 71,5 % JS a 28,5 % OL. 
Druhová skladba porostu byla stanovena JS70OL30 
Porost navržen pro studium usměrněné sukcese. 
PSK E5 
Porost o celkové výměře 39 988 m2 vznikl sloučením 22 původních porostních skupin o 
průměrné výměře 1 832 m2, minimální výměře 405 m2 a maximální výměře 5 965 m2. Pro 
porost je charakteristická pestrá druhová skladba s četným výskytem méně běžných druhů. 
V druhové skladbě je nejvíce zastoupen MD s 15,7 %. Nad 10 % vystupuje ještě s 13,3 % LP. 
Ostatní dřeviny mají zastoupení do 10 %. 
Druhová skladba porostu nebyla stanovena. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK E6 
Původní porost o výměře 5 719 m2 se zastoupením 80 % JS a 20 % OL. 
Druhová skladba porostu byla stanovena JS80OL20 
Porost navržen pro studium usměrněné sukcese. 
PSK E7 
Porost o celkové výměře 11 128 m2 vytvořený sloučením pěti porostů o minimální výměře 
644 m2, maximální výměře 4 629 m2 a průměrné výměře 2 225 m2. Porost je na 41,6 % 
plochy kryt SM, na 23,3 % MO a na 9,8 % plochy JVK. Na 25,3 % plochy se nachází porost 
AF (Amorpha fructicosa). 
Druhová skladba porostu byla stanovena SM40MO25AF25JVK10 
Porost navržen k hospodářské činnosti, v částech porostu s AF je možné provádět sledování 
(výzkum). 
PSK E8 
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Původní monokulturní porost BOC (Pinus contorta) o výměře 25 022 m2. Unikátní porost 
v rámci areálu arboreta Antonín.  
Druhová skladba porostu byla stanovena BOC100 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
Celková situace je dokumentována na Obr. 5.7. 

 
 
 
Obr. 5.7: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci E 
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Dílec H: 
 
PSK H1 
Nově vytvořený porost o celkové ploše 117 509 m2 vzniklý sloučením celkem 33 porostů o 
průměrné výměře 3 639 m2, minimální výměře 586 a maximální výměře 17 539 m2. Z dřevin 
je nejvíce zastoupena OL (31%), JS (26%), BR (23%) a DB (11%). Dále jsou přimíšeny VJ 
(4%), MD (3%) a VR (2%). Přibližně 1% výměry tvoří plochy s charakterem přirozené 
sukcese. 
Porost je obecně tvořen rozpadlými původně uměle vysazenými porosty OL a JS do kterých 
spontánně proniká BR, MD, VR a DB. Porosty BOV jsou na pokraji zániku. Velmi dobře 
prosperují porosty DB. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL30 JS25 BR25 DB10 
Porost je navržen pro studium usměrněné sukcese, některé jeho části mohou být v rámci 
dalších výzkumů využity k rekonstrukci (založení nových pokusných porostů). 
PSK H2 
Nově vytvořený porost o celkové ploše 14 338 m2 vzniklý sloučením 5 původních porostů, z 
nichž 4 porosty jsou tvořeny čistými porosty DG (2 190 m2), BO (3 442 m2), OS (3 745 a 
3 677 m2) a jeden porost je tvořen HL s příměsí OL (1 284 m2). Porosty OS pravděpodobně 
vznikly přirozenou sukcesí, protože podle dochovaných záznamů nebyla OS v prostoru 
výsypky Antonín uměle vysazována. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OS50BO25DG15HL10 
Porost je navržen k hospodářské činnosti 
PSK H3 
Porost o výměře 4 088 m2 vznikl sloučením 3 původních porostů tvořených monokulturou 
SMM (Picea mariana) o ploše 1 171 m2, monokulturou BOC o ploše 2 339 m2 a 
monokulturou DG o ploše 577 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena BOC60SMM30DG10 
Vzhledem k přítomnosti kvalitního porostu BOC a SMM byl porost navržen k dalšímu 
sledování (výzkumu). 
PSK H3 
Porost o výměře 4 088 m2 vznikl sloučením 3 původních porostů tvořených monokulturou 
SMM o ploše 1 171 m2, monokulturou BOC o ploše 2 339 m2 a monokulturou DG o ploše 
577 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena BOC60SMM30DG10 
Vzhledem k přítomnosti kvalitního porostu BOC a SMM byl porost navržen k dalšímu 
sledování (výzkumu). 
PSK H4 
Porost o výměře 1 948 m2 vznikl sloučením monokulturního porostu BOC (Pinus contorta) o 
ploše 1 812 m2 a monokulturního porostu DG o ploše 136 m2.  
Druhová skladba porostu byla stanovena BOC95DG5 
Vzhledem k přítomnosti kvalitního porostu BOC byl porost navržen k dalšímu sledování 
(výzkumu). Porost lze v případě potřeby sloučit s PSK H3.  
PSK H5 
Porost vzniklý přírodní sukcesí v prostoru původní školky. Vzhledem k izolovanosti plochy 
od ostatních ploch ponechaných přírodní sukcesi a jeho relativně velké ploše, nebyl porost 
integrován do okolních porostů. Výměra porostu je 3 280 m2. V druhové skladbě porostu je 
zastoupena především Salix caprea (VR), hloh a Eleagnus. 
Druhová skladba porostu byla označena jako SUKCESE 
Prost byl navržen pro studium přirozené sukcese na antropogenních substrátech. 
PSK H6 
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Původní porost v minulosti zalesněný OL V současné době dochází k rozpadu porostu, do 
kterého pronikají JS, HL, BOČ (Pinus nigra). Z keřů je zastoupen například ptačí zob obecný 
a ostružiník. Celková plocha porostu je 2 877 m2. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL80 
Porost je navržen pro studium usměrněné sukcese, v případě potřeby může být sloučen s PSK 
H5. 
PSK H7 
Původní porost BR s příměsí VR, TO a dalších dřevin, velmi snadno vymezitelný v prostoru 
proti sousedním porostům. Výměra porostu je 7 952 m2 
Druhová skladba porostu byla stanovena BR90 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK H8 
Původní porost DG o výměře 4 747 m2, dobře vymezitelný vůči okolním porostům.  
Druhová skladba porostu byla stanovena DG100 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) z důvodu dalšího sledování vývoje 
kvalitního porostu DG. 
PSK H9 
Původní porost v minulosti zalesněný OL o výměře 4 250 m2. V současné době dochází 
k rozpadu porostu. Monokultura bez příměsi dalších dřevin.  
Druhová skladba porostu byla stanovena OL100 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) z důvodu dalšího sledování vývoje 
usměrněné sukcese. 
PSK H10 
Původní porost v minulosti zalesněný DB o výměře 3 340 m2, dobře vymezitelný v prostoru 
proti sousedícím porostům. V porostu je zastoupena příměs OS a BR. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DB90 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) z důvodu dalšího sledování vývoje porostů 
DB na antropogenních substrátech. 
PSK H11 
Nově vytvořená druhově pestrá integrovaná porostní skupina vzniklá sloučením 7 původně 
vymezených porostů o celkové výměře 7 973 m2. Druhové zastoupení dřevin je SM (26%), 
OS (25%), BO (21%) DB (13%), SMP (12%). V porostní skupině jsou dále zastoupeny 
celkem porosty keřů na ploše reprezentující 4% výměry porostu.  
Druhová skladba porostu byla stanovena SM25OS25BO20DB15SMP10 
Vzhledem k převládající dřevinné skladbě porostu byl porost navržen k hospodářské činnosti. 
PSK H12 
Sloučením 8 původních porostů nově vytvořená PSK o celkové ploše 8 162 m2 (minimální 
plocha původního porostu 192 m2, maximální 3 323 m2, průměrná plocha 1 020 m2). 
V porostu dominují rozpadající se skupiny JS (74%). Dále jsou zastoupeny kvalitní skupiny 
DB (15%) a příměs dalších dřevin jako je SMP (4%), VR (4%) a HL (3%). 
Druhová skladba porostu byla stanovena JS75DB15 
Porost je navržen pro studium usměrněné sukcese, některé jeho části mohou být v rámci 
dalších výzkumů využity k rekonstrukci (založení nových pokusných porostů). 
PSK H13 
Porost vzniklý spojením monokulturních porostů SMO o celkové výměře 10 931 m2. 
Druhová skladba porostu byla stanovena SMO100 
Vzhledem k převládající dřevinné skladbě porostu byl porost navržen k dalšímu sledování 
(výzkumu). 
PSK H14 
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Původní monokulturní porost HB o výměře 5 003 m2 snadno vymezitelný vzhledem 
k okolním porostům. 
Druhová skladba porostu byla stanovena HB100 
Porost byl porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK H15 
Původní monokulturní porost HB o výměře 2 202 m2 snadno vymezitelný vzhledem 
k okolním porostům. 
Druhová skladba porostu byla stanovena SMP100 
Porost byl porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu). 
PSK H16 
Nový prost o výměře 9930vzniklý sloučením porostu OL (7 096 m2), BR (1 855 m2) a části 
porostu VR (979 m2). V novém porostu je zastoupena OL (71 %), BR (19%) a VR (10%). 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL70BR20VR10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese, části porostu 
mohou být navrženy k rekonstrukci formou založení nových pokusných ploch. 
PSK H17 
Porost o výměře 21 746 m2 s pestrým druhovým zastoupením vzniklý sloučením osmi 
porostů o průměrné ploše 2 718 m2, minimální výměře 97 m2 a maximální výměře 5 809 m2. 
Z dřevin jsou zastoupeny BO (31%), OL (18%), SM (18%), MD (16%), DB (12%), BR (3%), 
JV (2%) a DG (měně než 0,5%). 
Druhová skladba porostu byla stanovena BO30OL20SM20MD20JVDB10 
Vzhledem k pestré dřevinné skladbě byl porost navržen k hospodářské činnosti. Části porostu 
s rozpadlými skupinami OL nebo BR mohou být rekonstruovány formou založení nových 
porostů. 
PSK H18 
Porost vytvořený spojení porostu s převahou MD (MD95OL) o výměře 18 907 m2 s porostem 
BOV o výměře 714 m2 a části původního porostu H80 tvořeného OS o výměře 484 m2. 
Celková výměra porostu je 20 105 m2. Zastoupení dřevin v porostu je MD 89%, OL 5%, 
BOB 4% a OS 2%. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MD90OL5BOV5 
Porost byl navržen k hospodářské činnosti. 
PSK H19 
Porost vytvořený sloučením celkem 5 původních porostů o celkové ploše 3 710 m2, minimální 
ploše 787 m2, maximální ploše 1 684 m2 a průměrné ploše 1 258 m2. V porostu je na 41 % 
plochy zastoupena OL, na 27% plochy BR, na 21 % plochy JS a na 13 % LP.  
Druhová skladba porostu byla stanovena OL40BR30JS20LP10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese, části porostu 
mohou být navrženy k rekonstrukci formou založení nových pokusných ploch. 
PSK H20 
Porost vytvořený sloučením celkem 5 původních porostů o celkové ploše 3 709 m2, minimální 
ploše 229 m2, maximální ploše 1 153 m2 a průměrné ploše 742 m2. Původní porosty jsou 
monokulturami DBC, DG, JS, SMG a VJ snadno vymezitelné vůči okolním porostům. Porost 
VJ a JS jsou horší kvality vyžadující rekonstrukci. Zastoupení dřevin je DBC 31%, DG 27%, 
JS 19%, SMG 17 % a VJ 6%. Porost DBC a SMG představují v rámci výsypky Antonín 
unikátní porosty zasluhující pozornost. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DBC30DG30JS20SMG20 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech, části porostu (JS, BOV) mohou být navrženy k rekonstrukci 
formou založení nových pokusných ploch. 
PSK H21 
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Porost vytvořený sloučením celkem 10 původních porostů o celkové ploše 13 046 m2, 
minimální ploše 359 m2, maximální ploše 2 058 m2 a průměrné ploše 1 305 m2. Porost je 
charakterizován relativně vysokou druhovou diverzitou. Druhové složení je 26 %, OL 23%, 
SM 21%, MD 16% a DG 14%. V porostu jsou dále přimíšeny další druhy dřevin, například 
HL. 
Druhová skladba porostu byla stanovena BO25OL25SM20MD15DG15 
Porost byl navržen k hospodářské činnosti. 
PSK H22 
Porost vytvořený sloučením původního porostu tvořeného monokulturou MD o ploše 19 822 
m2 a dalšího porostu MD o ploše 331 m2 obdobných kvalit jako první porost. Ke sloučenému 
porostu byla připojena část porostu VR vzniklá přirozeným sukcesním procesem, který je 
v současné době ve stádiu rozpadu. Celková plocha porostu má výměru 21 611 m2. Druhové 
složení porostu je MD 92,7 % a VR 6,3 %. 
Druhová skladba porostu byla stanovena MD95VR5 
Porost navržen k hospodářské činnosti. Část porostu tvořená porostem VR může být využita 
ke studiu přirozené sukcese na výsypkových substrátech. 
PSK H23 
Porost vytvořený sloučením pěti monokulturních porostů s minimální plochou 787 m2, 
maximální plochou 1684 m2 a průměrnou plochou 1258 m2 a celkovou výměrou 6 294 m2. 
Původní porosty jsou tvořeny OL, JS, LP a BR. V porostu jsou dále jednotlivě nebo 
skupinově přimíšeny další druhy dřevin, jako je například Aesculus, Crataegus, Tilia a další. 
Druhové zastoupení dřevin v porostu je OL 41% BR 27%, JS 20% a PL 13%. 
Druhová skladba porostu byla stanovena OL40BR30JS20LP10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech. Části porostu s OL lze navrhnout k rekonstrukci formou založení 
nových pokusných ploch. 
PSK H24 
Porost vytvořený sloučením pěti porostů o minimální výměře 229 m2, maximální výměře 
1 153 m2 a průměrné ploše 742 m2. Celková plocha porostu je 3 710 m2. Původní porosty jsou 
monokulturní porosty VJ, DBC, DG, JS a SMG. Zastoupení dřevin v porostu je DBC 31 %, 
DG 26,7 %, JS 19,1 %, SMG 16,9 % a VJ 6,1 %. 
Druhová skladba porostu byla stanovena DBC30DG25JS20SMG20VJV5 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech z důvodu přítomnosti řady méně obvyklých druhů dřevin (DBC, 
SMG). Části porostu s VJ je nezbytné rekonstruovat například formou založení nových 
výzkumných ploch. 
PSK H25 
Původní samostatný porost s 50% zastoupením SMP v kombinaci se sukcesními dřevinami 
v podrostu (vrba ve stádiu rozpadu). Výměra porostu je 1 098 m2 
Druhová skladba porostu byla stanovena SMP50VR50 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech z důvodu vývoje porostu s méně obvyklou druhovou skladbou. 
Celkovou situaci dokumentuje Obr. 5.8. 
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Obr. 5.8: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci H 
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Dílec L: 
 
PSK L1 
 Porost o výměře 36 265 m2 vytvořený spojením 18 původních porostních skupin o průměrné 
ploše 2 129 m2, minimální ploše 409 m2 a maximální ploše 6 100 m2. Porost s pestrou 
druhovou skladbou. Nejvyšší zastoupení má OL (22,3 %) a MD (22,2 %). Zastoupení vyšší 
než 10 % má JS (14,8 %), JVK (12,1 %) a VJ (10,3 %). Ostatní dřeviny mají zastoupení do 10 
% (LP, HIP, JVM, HB,VR). 
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese, části porostu 
mohou být navrženy k rekonstrukci formou založení nových pokusných ploch. 
PSK L2 
Původní porost ponechaný přírodní sukcesi o výměře 7 945 m2. 
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje přírodní sukcese na 
antropogenních substrátech. 
PSK L3 
Porost o výměře 57 872 m2 byl vytvořen sloučením 23 původních heterogenních porostů o 
nejmenší ploše 298 m2, maximální ploše 5 834 m2 a průměrné velikosti 2 516 m2. V porostu 
se vyskytuje v malých skupinách celkem 15 druhů dřevin. Nejčastější dřevinou je LP, která 
pokývá 24,7 % porostu. Další významně zastoupené dřeviny jsou JVK (18 %), OL (15 %) a 
BOC (Pinus contorta) 10,4 %. Ostatní dřeviny jsou zastoupeny do 10% plochy porostu. 
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech z důvodu výskytu porostů s méně obvyklou druhovou skladbou. 
PSK L4 
Původní porost ponechaný přírodní sukcesi o výměře 10 229 m2. 
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje přírodní sukcese na antropogenních 
substrátech. 
Celkovou situaci dokumentuje Obr. 5.9. 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

123 
 

 
 
 
Obr. 5.9: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci L 
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Dílec M: 
 
PSK M1 
Porost M1 o celkové výměře 34 454 m2 vznikl sloučením celkem 27 porostních skupin od 
minimální plochy 108 m2 až do maximální velikosti 4 333 m2. V areálu porostu byla založena 
řada malých pokusných ploch s řadou dřevin, které byly v rámci arboreta vysazeny pouze zde.  
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech z důvodu výskytu porostů s jedinečnou druhovou skladbou. 
PSK M2 
Původní porost o výměře 1 512 m2 ponechaný přírodnímu vývoji.  
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje přírodní sukcese na antropogenních 
substrátech. 
PSK M3 
Porost o celkové ploše 8 808 m2 vzniklý sloučením 9 původních monokulturních porostních 
skupin různých dřevin. Nejmenší původní porostní skupina má výměru 284 m2, největší 1 682 
m2 a jejich průměrná plocha je 978 m2. V porostu je obdobně jako v PSK M1 zastoupena řada 
unikátních dřevin, jako je BOB (Pinus uncinata), BOC (Pinus contorta), BOR (Pinus rigida). 
Část PSK s porostem VR je doporučeno rekonstruovat formou založení nových pokusných 
ploch vhodnými dřevinami. 
Druhová skladba byla stanovena MD25SMP20DB20VR20BOC10 
Porost byl navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na 
antropogenních substrátech z důvodu výskytu porostů s jedinečnou druhovou skladbou. Část 
porostu s VR je doporučeno rekonstruovat formou založení nových pokusných ploch. 
PSK M4 
Původní porost o výměře 6 596 m2 se zastoupením 50 % MD a 50 % BR 
Druhová skladba byla stanovena MD50BR50. 
Porost navržen k hospodářské činnosti. 
PSK M5 
Původní porost o výměře 3 119 m2, tvořící lem porostu M1 vzniklý odstraněním jeho části a 
ponechaný přírodní sukcesi. Prost je tvořen BR. 
Druhová skladba byla stanovena BR100 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese na antropogenních 
substrátech. 
Celkovou situaci dokumentuje Obr. 5.10. 
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Obr. 5.10: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci M 
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Dílec G: 
 
PSK G1 
Porost o výměře 19 580 m2 vytvořený sloučením deseti původních porostů o průměrné 
velikosti 1 958 m2, minimální ploše 953 m2 a maximální ploše 3 224 m2. Převážná část 
porostu je tvořena pravidelným střídáním monokulturních porostů BO a OL. Mimo 
uvedených porostů jsou v porostu monokulturní skupiny MD, DB a smíšená skupina 
VJ40DG30MD30. Skupiny BO jsou navrženy k hospodářské činnosti, skupiny OL ke 
sledování usměrněné sukcese nebo jejich přeměna na nové pokusné plochy. 
Druhová skladba byla stanovena BO35OL35MD15 
Porost navržen k hospodářské činnosti (jehličnaté porosty) ostatní porosty navrženy k dalšímu 
sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese na antropogenních substrátech nebo 
rekonstrukci formou založení nových pokusných ploch. 
PSK G2 
Porost o celkové výměře 15 209 m2 vzniklý sloučením 13 původních převážně 
monokulturních skupin neobvyklých druhů dřevin BOB (Pinus uncinata), BOC (Pinus 
contorta), BOL (Pinus limba). 
Druhová skladba byla stanovena OL30MD20DG10BR10 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje přírodní sukcese na antropogenních 
substrátech, případně k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné sukcese.  
PSK G3 
Původní porost VR o výměře 3 399 m2 vzniklý přirozenou sukcesí. Druhová skladba VR 
70% BR 30%. Porost ve stádiu rozpadu.  
Druhová skladba byla stanovena VR70BR30 
Porost navržen k rekonstrukci, alternativně může být využit ke studiu přírodních sukcesních 
pochodů na antropogenních substrátech. 
PSK G4 
Původní plocha ponechaná přírodní sukcesi o výměře 2 577 m2. 
Druhová skladba nebyla stanovena. 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje přírodní sukcese na antropogenních 
substrátech. 
Celkovou situaci dokumentuje Obr. 5.11. 
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Obr. 5.11: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci G 
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Dílec F: 
 
PSK F1 
Porost o celkové výměře 25 967 m2 vytvořený sloučením 12 porostů vytvářejících mozaiku 
ploch s přirozenou a usměrněnou sukcesí a zastoupením porostních skupin převážně 
listnatých dřevin jako jsou skupiny DB (34,5 %) a JS (32,4 %). Velká část porostní skupiny je 
kryta přírodními sukcesními plochami. 
Druhová skladba byla stanovena DB35JS35 
Porost navržen k dalšímu sledování (výzkumu) vývoje usměrněné, případně přírodní sukcese 
na antropogenních substrátech. 
PSK F2 
Porost o celkové výměře 24 404 m2 vytvořené sloučením 16 porostů převážně 
monokulturních porostních skupin výhradně listnatých druhů dřevin. Minimální výměra 
porostní skupiny je 713 m2, maximální 4 022 m2 a jejich průměrná plocha je 1 525 m2. 
Zastoupení dřevin je LP 38,8 %, DB 28,5 %, OL 19,9 %, BR 5,3 %. Zbytek plochy porostu je 
kryt keřovým patrem. 
Druhová skladba byla stanovena LP40DB30OL20BR5 
Porost navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK F3 
Porost o celkové výměře 35 929 m2 vznikl spojením čtyř porostů s dominancí TO (62,1 %) a 
příměsí BR (20,5 %) a DB (17,4 %).  
Druhová skladba byla stanovena TO60DB20BR20 
Porost navržen k hospodářské činnosti. 
PSK F4 
Monokulturní porost DG o výměře 6 278 m2 vzniklý spojením dvou porostů.  
Druhová skladba byla stanovena DG100 
Porost navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK F5 
Porost o výměře 28 844 m2 vytvořený sloučením čtyř porostů listnatých dřevin se 
zastoupením 45,4 % DB, 35,5 % Ol a 19,1 % BR. 
Druhová skladba byla stanovena DB45OL35BR20 
Porost navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na antropogenních 
substrátech. 
PSK F6 
Porost o celkové výměře 24 233 m2 vznikl spojením šesti původních porostů o průměrné 
výměře 4 038 m2. Druhová skladba porostu je tvořena především MD (79,3 %) a dále je 
zastoupen SM (10,5 %), VJ (4,5 %), LP (3,5 %) a OL (2,1 %). 
Druhová skladba byla stanovena VJ80SM10 
Porost navržen k hospodářské činnosti. 
PSK F7 
Porost o celkové výměře 17 941 m2 vytvořený sloučením 6 druhově monokulturních porostů 
o průměrné výměře 2 990 m2 (nejmenší porostní skupina 1 671 m2, maximální 7 090 m2. 
Druhová skladba dřevin je tvořena MD (39,5 %), DB (36,6 %) a OL (23,9 %). 
Druhová skladba byla stanovena MD40DB40OL20 
Porost navržen k dalšímu sledování (lesnickému výzkumu) vývoje porostů na antropogenních 
substrátech. 
Celkovou situaci dokumentuje Obr. 5.12. 
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Obr. 5.12: Návrh sloučení PSK a typů managementu v dílci F 
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     V sumární podobě je rozdělení lokality a plošné uspořádání typů managementu 
dokumentováno na Obr. 5.13 a v Tab. 5.2. 
 
 
 

 
 
Obr. 5.13: Navržené typy managementu na Lesnickém arboretu Antonín 
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Tab. 5.2: Typy managementu na výsypce Antonín (z KD IV) 
 

Managementové opatření Počet ploch  
Sumární plocha 
(m2)  Procento 

Porosty navržené k hospodářské 
činnosti 18 273 624 18,9 
Porosty navržené k sledování 
(výzkumu) 35 617 117 42,7 
Porosty navržené k rekonstrukci 4 27 394 1,9 
Porosty původně zalesněné, nyní 
přírodní 14 275 830 19,1 
Plochy ponechané spontánímu 
vývoji 19 210 136 14,5 
Nelesní plochy 8 42 511 2,9 
Plochy celkem 98 1 446 612 100 
 
 
 
Zakládání pokusných výsadeb v rámci rekonstrukcí 
 
     V rámci první etapy rekonstrukčních aktivit na Lesnickém arboretu Antonín bude nejen 
žádoucí, ale i velmi zajímavé z hlediska doplnění druhové skladby i příští produkce porostů 
doplnit ve větší míře hlavní hospodářské/klimaxové dřeviny, které v první fázi výsadeb 
nebyly buď vůbec použity, nebo byly vysazovány jen v omezené míře. Jedná se především o 
smrk ztepilý, jedli bělokorou a buk lesní. Jejich absence v této úvodní fázi byla logická, neboť 
vzhledem k charakteru zalesňovaného pracoviště, tedy otevřená plocha výsypky se substrátem 
sice bohatým na minerály (minerální živiny – báze), ale s absentující organickou hmotou 
v půdě s navázanými bioelementy, a vzhledem k imisně ekologické zátěži regionu v dané 
době se s nimi ani na základě tehdejších znalostí nedalo počítat. 
     Pro dané dřeviny bude výhodné a vhodné využít formu podsadeb, které budou mít na více 
otevřených porostních částech charakter až prosadeb. Využijí se tak porosty přípravných 
dřevin, především olše a dále porosty, kde došlo k rozpadu hlavní dřeviny, konkrétně jasanu. 
Umístění a rozsah nových výsadeb bude vhodné vymezit a upřesnit na základě kapacit 
zadavatele, dostupnost sadebního materiálu a provozních podmínek. Výsadby, tak aby byl 
zachován charakter Arboreta jako výzkumně-vzdělávacího objektu, je třeba založit ve formě 
sledovaného experimentu s potřebnými parametry. Navržený design pokusu: 

1) Pokusné výsadby smrku ztepilého, jedle bělokoré a buku lesního 
2) Výsadba ve formě čistých a smíšených porostů, čisté porosty SM, JD a BK 

kombinovat s řadovou směsí vždy dvou dřevin 
3) Jednotlivé parcely o velikosti 1 aru, spon 1 x 2 m 
4) Počet opakování 4 
5) Experimentální výsadby umístit podle charakteru stanoviště – zápoj původního 

porostu a vlhkostní podmínky lokality 
6) Pro objektivní sledování je třeba doporučit intenzivní ochranu výsadeb i oplocením. 
7) Je vhodné pokusné výsadby rozšířit i o vybrané druhy introdukovaných dřevin, 

charakteru výzkumného i produkčního. V další etapě je pak vhodné uvažovat o 
borovici těžké (Pinus ponderosa), druzích jeřábů, dubu červeném a cedru. 
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Zakládání pokusných výsadeb cenných listnáčů a dalších exot 
 
     V závislosti na dostupnosti sadebního materiálu a v závislosti na příznivém růstu jedinců 
některých dřevin na ploše Arboreta vysazených v minulosti je možno doporučit ověření 
prosperity druhů: třešeň ptačí, jeřáb břek, jeřáb oskeruše, jedle obrovská, sekvojovec 
obrovský. Vzhledem k předpokládané nižší dostupnosti materiálu lze doporučit maloplošné 
výsadby k ověření prosperity daných dřevin v malém rozsahu, tedy: 

6) Výsadba malých, 1 a ploch, ve sponu 2 x 2 m, mezi dvěma řadami cílové dřeviny 
využít dřeviny výplňové, podle zkušeností je vhodné využití javorů nebo lípy 

7) Výchovou podporovat dřeviny cílové 
8) Výsadby intenzivně ochránit 
9) Cílové dřeviny je vhodné s předstihem napěstovat nebo jejich napěstování zadat 

s předstihem. Nabízí se i kapacita Výzkumné stanice Truba, kde se některým z těchto 
dřevin věnuje pozornost již delší dobu 

10) Cílem aktivity je především doplnit dřevinnou skladbu Arboreta o další ze spektra 
dřevin vhodných pro podobné lokality. 

 
Rekonstrukce porostních okrajů a zakládání produkčních a stabilizačních výsadeb 
 
     V současné době jsou okrajové části Arboreta především charakteru sukcese, je vhodné je 
proto v rámci budoucí stabilizace a zpevnění prosadit a podsadit vhodnými stabilizačními 
dřevinami: na vhodných lokalitách jedlí či douglaskou, jinde javory, bukem nebo i lípou. 
     Na velkých plochách určených k rekonstrukci je vhodné založit porosty s budoucí 
především produkční funkcí, k využití se v případě podsadeb nabízí především douglaska ve 
směsi s javory, lípou a bukem, v případě zcela uvolněných ploch pak borovice lesní ve směsi 
se stejnými dřevinami. I v tomto případě je nutno počítat s dalším extenzivním výzkumným 
sledováním a s provozní úrovní ochrany výsadeb, 
      
     Pro každou z uvedených výsadeb je pak nutno připravit samostatný projekt, umožňující 
jeho sledování a hodnocení i v dalším období.  
 

Dílčí závěr 
 

     Plošná diferenciace managementů je na základě současného stavu a porosty nových 
dřevin lze zakládat nejen na lokalitách určených k rekonstrukci, ale do jisté míry, podle 
stavu porostů, i na plochách v této etapě vymezených pro sukcesi. Výzkumná funkce 
pak splývá do značné míry s funkcí produkční a v těchto intencích lze uvažovat o 
managementu jak stávajících, tak i nově zakládaných výsadeb. 
     Zapojená pracoviště ČZU jsou pak i nadále k dispozici pro další konzultační a 
především výzkumné aktivity a rozhodně je zde zájem na spolupráci se správcem 
lokality, tj. výzkumného arboreta Antonín.  
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6. Návrh členění porostů z hlediska podkladů pro přípravu 
návazného LHP a návrh stanovení porostních ukazatelů 

 
Úvod 
 
     Z praktického provozního hlediska je nutno členit lesní pozemky v souladu s vyhláškou č. 
84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, které slouží zejména pro zpracování lesních 
hospodářských osnov a pro odvození závazných ustanovení lesních plánů. Podle výše 
citované vyhlášky je lesní půda dělena na oddělení, dílec, porost, porostní skupina a etáž, 
přičemž porost je základní jednotkou tohoto rozdělení, která musí být vždy vylišena. Porosty 
se vymezují jako plošně souvislé části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či 
prostorovou skladbou, kategorií lesů nebo vyžadující odlišné hospodaření. Výměra porostů 
neklesá pod 0,20 ha, nejedná-li se o les ve vlastnictví různých subjektů. Porosty se označují 
malými písmeny. Z uvedeného vyplývá, že porosty představují relativně rozsáhlé a druhovou, 
případně věkovou strukturou homogenní porosty. Podmínka homogennosti, a tedy i 
vymezitelnosti porostu v terénu je v případě výsypky Antonín porušena, neboť zalesňování 
výsypky probíhalo formou experimentu, jehož cílem bylo ověření vhodnosti použitých dřevin 
a dále ověření v době založení doporučených postupů pro lesnické rekultivace hornickou 
činností poškozených území.  
     Na výsypce Antonín se do současné doby dochovalo obrovské množství drobných lesních 
porostů lišících se druhovou skladbou, ale ve stejné věkové řídě, které je z hlediska dalšího 
postupu vhodnější agregovat do integrovaných porostních skupin (PSK), které jsou detailně 
popsány v části 5 závěrečné zprávy, spolus navrženým způsobem jejich managementu. 
     Při vymezení porostů dle potřeb hospodářské úpravy lesů (HÚL) byly porosty primárně 
vymezovány uvnitř navržených PSK, aby byl zaručen soulad mezi navrženými 
managementovými opatřeními a praktickým lesnickým hospodařením v areálu lesnické 
rekultivačního arboreta Antonín. 
 

Metodika členění porostů pro potřeby HÚL 
 
     Metodika integrace lesních porostů a porostních skupin vychází z následujících 
předpokladů: 

1. Původní hospodářská mapa oddělení 809 
2. Členění lesních porostů na dílce je identické s hospodářskou mapou oddělení 
3. Vymezení integrovaných porostních skupin bylo převzato a je popsáno v části 5 

zprávy 
4. Základní dendrometrické charakteristiky hlavních dřevin vyskytujících se na 

výsypce Antonín byly zjištěny terénním měřením 
5. Výška jednotlivých porostů vymezených inventarizací porostů a dřevin na výsypce 

Antonín byla zjištěna výpočtem z modelu DMR5g a DMP1g s rozlišením 2x2m 
s maximální chybou měření 46 cm (Tab. 6.1, Obr. 6.1). 
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Tab. 6.1: Přesnost měření výšky terénu technologií LIDAR (zdroj: ČUZK) 
 

 
 

 
 
Obr. 6.1: Model terénu (DMR5g) a model povrchu (DMP1g) použitý pro výpočet výšky 

porostů na výsypce Antonín 
 

6. Zjištěné výšky porostů byly statisticky vyhodnoceny. Ostatní růstové charakteristiky 
dřevin byly odvozeny prostou lineální regresí (Tab. 6.3). 

7. Ve výpočtech nebylo zohledněno zakmenění. Zakmenění bylo proto uvažovánono 1. 
Ve výpočtech nebyly dále hodnoceny méně časté dřeviny a dále sukcesní plochy, 
které mají obtížně definovatelnou druhovou skladbu, zakmenění, věkovou strukturu 
a další charakteristiky. 

 
 
Základní charakteristiky vybraných druhů dřeviny 

      Terénním šetřením byly zjištěny základní růstové a produkční charakteristky hlavních 
dřevin na výsypce Antonín, které jsou uvedeny v následující Tab. 6.2. Uvedené 
charakteristiky byly použity pro stanovení odhadu růstových charakteristik jednotlivých 
porostů identifikovaných na výsypce Antonín na základě jejich výšky zjištěné LIDARovým 
měřením. 
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Tab. 6.2: Průměrné základní růstové a produkční charakteristky hlavních dřevin na 
výsypce Antonín (viz. Tab. 4.1) 

 

Zkratka Dřevina 
Výška  Tloušťka  Kruhová 

základna 
(m2/ha-1) 

Zásoba 
porostu 
(m3/ha-1) 

HDR 
(m) (cm) 

BL borovice blatka 11,4 9,8 32,2 117 116 

BOC borovice černá 15,1 14,5 45,4 298 104 

BO borovice lesní 18,7 17,3 46,6 396 108 

BOP borovice pokroucená 13,9 19,9 20,5 134 70 

BOXT borovice těžká 10,5 14,8 35,9 183 71 

VJ borovice vejmutovka 11,9 15,3 17,4 103 78 

BR bříza bělokorá 12,9 10,7 19,2 94 121 

BK buk lesní 12,3 10,7 17,3 85 115 

DG douglaska tisolistá 16,5 18,2 51,8 453 91 

DB dub letní 8,9 9,4 17,3 64 95 

HB habr obecný 11,1 9,7 17,2 77 114 

HR hrušeň planá 9,6 10,3 12,1 45 93 

JS jasan ztepilý 8,7 7,4 14,3 47 118 

KL javor klen 9,8 10,2 16,9 64 96 

JV javor mléč 12,7 13,2 14,2 77 96 

JLH jilm horský 8,6 8,6 13,7 44 100 

LP lípa srdčitá 8,5 8,5 22,2 74 100 

MD modřín evropský 17 14,6 39,5 265 116 

OL olše lepkavá 8,2 8,1 15,2 48 101 

SMC smrk černý 10,9 9,4 26,5 134 116 

SMO smrk omorika 13,6 19,4 31,1 182 70 

SMP smrk pichlavý 11,2 14,5 26,6 131 77 

SM smrk ztepilý 13,4 12,9 35,3 206 104 

OS topol osika 13,6 13,2 26,6 156 103 
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Tab. 6.3: Koeficienty lineální regrese pro vybrané růstové a produkční charakteristiky  
                hlavních dřevin na výsypce Antonín v závislosti na zjištěné výšce 
 

Zkratka Dřevina 
Tloušťka  Kruhová 

základna 
(m2/ha-1) 

Zásoba porostu  
(m3/ha-1) 

HDR 
(cm) 

BL borovice blatka 0,86 2,8 10,3 10,2 

BOC borovice černá 0,96 3,0 19,7 6,9 

BO borovice lesní 0,93 2,5 21,2 5,8 

BOP borovice pokroucená 1,43 1,5 9,6 5,0 

BOXT borovice těžká 1,41 3,4 17,4 6,8 

VJ borovice vejmutovka 1,29 1,5 8,7 6,6 

BR bříza bělokorá 0,83 1,5 7,3 9,4 

BK buk lesní 0,87 1,4 6,9 9,3 

DG douglaska tisolistá 1,10 3,1 27,5 5,5 

DB dub letní 1,06 1,9 7,2 10,7 

HB habr obecný 0,87 1,5 6,9 10,3 

HR hrušeň planá 1,07 1,3 4,7 9,7 

JS jasan ztepilý 0,85 1,6 5,4 13,6 

KL javor klen 1,04 1,7 6,5 9,8 

JV javor mléč 1,04 1,1 6,1 7,6 

JLH jilm horský 1,00 1,6 5,1 11,6 

LP lípa srdčitá 1,00 2,6 8,7 11,8 

MD modřín evropský 0,86 2,3 15,6 6,8 

OL olše lepkavá 0,99 1,9 5,9 12,3 

SMC smrk černý 0,86 2,4 12,3 10,6 

SMO smrk omorika 1,43 2,3 13,4 5,1 

SMP smrk pichlavý 1,29 2,4 11,7 6,9 

SM smrk ztepilý 0,96 2,6 15,4 7,8 

OS topol osika 0,97 2,0 11,5 7,6 

 
 
Vymezení porostních skupin 
 
     Vymezení porostních skupin je patrné z následující mapy (Obr. 6.2), ve které jsou 
vyznačeny barevným podkladem jednotlivé dílce a černou čarou hranice jednotlivých porostů 
s jejich číselným označením. Číselné hodnoty stanovení jsou uvedeny v sumárních  Tab. 6.4 a 
Tab. 6.5. 
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Obr. 6.2: Mapa porostů vymezených dle věkových tříd a integrovaných porostních 
skupin (PSK) 
Pozn.: v mapě je omylem (starší značení) použito označení oddělení pro dílec 
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Dílec A:                                                Tab. 6.4: Stanovení porostních charakteristik 
 
PSK A1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A1 A4a 22 597 VR 0,16 3 616 16,6 ns ns ns ns ns 

   BO 0,16 3 616  15,3 41,3 351,0 126,9 95,7 

   BOP 0,16 3 616  23,7 24,4 159,8 57,8 83,5 

   BOC 0,16 3 616  15,9 49,8 327,1 118,3 114,2 

   BR 0,20 4 519  13,7 24,7 120,8 54,6 155,5 

   SM 0,16 3 616  16,0 43,7 254,8 92,1 128,7 
A6 A4a 1 229 VR 0,16 197 10,7 ns ns ns ns ns 

   BO 0,16 197  9,9 26,7 227,3 4,5 62,0 

   BOP 0,16 197  15,4 15,8 103,5 2,0 54,0 

   BOC 0,16 197  10,3 32,3 211,8 4,2 73,9 

   BR 0,20 246  8,9 16,0 78,2 1,9 100,7 

   SM 0,16 197  10,3 28,3 165,0 3,2 83,3 
A5 A4a 462 VR 0,16 74 9,8 ns ns ns ns ns 

   BO 0,16 74  9,1 24,4 207,7 1,5 56,7 

   BOP 0,16 74  14,0 14,5 94,6 0,7 49,4 

   BOC 0,16 74  9,4 29,5 193,6 1,4 67,6 

   BR 0,20 92  8,1 14,6 71,5 0,7 92,0 

   SM 0,16 74  9,4 25,8 150,8 1,1 76,1 

 
PSK A2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A3 A4b 3 866 JLL 0,80 3 093 11,7 11,7 18,6 59,8 18,5 135,9 

   OL 0,20 773  11,5 21,7 68,4 5,3 144,0 
A8 A4b 1 433 LP 1,00 1 433 9,8 9,8 25,5 85,1 12,2 114,9 
A9 A4b 844 BK 1,00 844 9,0 7,8 12,7 62,2 5,3 84,2 

A10 A4b 1 154 BK 0,80 923 8,1 7,0 11,3 55,7 5,1 75,4 
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A11 A4b 4 744 BK 0,80 3 795 8,8 7,7 12,4 60,8 23,1 82,2 
A18 A4b 1 124 LP 1,00 1 124 8,7 8,7 22,7 75,7 8,5 102,3 
A19 A4b 697 OL 1,00 697 8,9 8,8 16,5 52,0 3,6 109,3 
A20 A4b 769 LP 1,00 769 10,5 10,5 27,5 91,5 7,0 123,7 
A25 A4b 228 SUKCESE 1,00 228 8,5 ns ns ns ns ns 
A21 A4b 1 069 LP 1,00 1 069 11,0 11,0 28,8 95,9 10,2 129,5 
A24 A4b 721 SM 0,60 433 8,6 8,3 22,7 132,5 5,7 66,9 

   BO 0,20 144  8,0 21,5 182,5 2,6 49,8 

   BR 0,20 144  7,1 12,8 62,8 0,9 80,8 
A22 A4b 1 482 JLL 0,80 1 186 8,1 8,1 12,8 41,3 4,9 93,8 
A23 A4b 2 010 JS 1,00 2 010 9,5 8,1 15,6 51,4 10,3 129,0 
A7 A4b 722 OL 1,00 722 7,6 7,5 14,1 44,5 3,2 93,7 

A16 A4b 317 BK 1,00 317 8,7 7,6 12,3 60,4 1,9 81,7 
A17 A4b 350 OL 1,00 350 10,2 10,1 18,9 59,8 2,1 125,9 

 
PSK A3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A41 A5a 7 914 BOV 1,00 7914 13,5 17,4 19,7 116,9 92,5 88,5 
A40 A5a 1 897 OL 1,00 1897 11,9 11,7 22,0 69,5 13,2 146,1 

 
PSK A4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A37 A5b 5 081 LP 1,00 5081 11,0 11,0 28,7 95,5 48,5 129,1 
A34 A5b 2 901 OL 0,60 1741 13,2 13,1 24,6 77,5 13,5 163,1 

   JS 0,40 1160  11,3 21,8 71,6 8,3 179,6 
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PSK A5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A36 A5c 3 602 SM 1,00 3602 15,9 15,3 41,9 244,5 88,1 123,4 
 
 
PSK A6 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A32 A5d 3 960 JS 1,00 3960 13,3 11,3 21,9 72,0 28,5 180,6 
A33 A5d 1 898 OL 0,60 1139 12,6 12,5 23,4 74,0 8,4 155,7 

   JS 0,40 759 12,6 10,8 20,8 68,3 5,2 171,5 
A30 A4c 9 999 LP 0,80 7999 16,0 16,0 41,9 139,6 111,6 188,6 
A31 A4c 1 016 SUKCESE 1,00 1016 5,4 ns ns ns ns ns 
A29 A5e 4 995 OL 0,90  12,9 12,8 24,0 75,7 0,0 159,3 

   MD 0,10  12,9 11,1 30,0 201,6 0,0 88,2 

 
 
PSK A7 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A28 A5f 9 383 MD 0,90 8 445 16,9 14,5 39,3 263,5 222,5 115,3 

   OL 0,10 938 16,9 16,7 31,3 98,9 9,3 208,2 
A27 A5f 7 822 LP 0,50 3 911 15,8 15,8 41,4 138,0 54,0 186,5 

   MD 0,20 1 564 15,8 13,6 36,8 247,1 38,6 108,1 

   BO 0,15 1 173 15,8 14,7 39,5 335,6 39,4 91,5 

   BR 0,15 1 173 15,8 13,1 23,6 115,5 13,6 148,7 
A15 A5f 513 JS 1,00 513 12,6 10,7 20,7 68,1 3,5 170,9 
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PSK A8 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

A43 A5g 1 598 SM 0,80 1278 9,7 9,3 25,5 148,8 19,0 75,1 
A42 A5g 16 197 LP 1,00 16197 11,0 11,0 28,6 95,3 154,4 128,8 
A46 A5g 1 890 KL 0,70 1323 13,9 14,5 24,0 90,9 12,0 136,4 

   OL 0,30 567  13,7 25,8 81,5 4,6 171,4 
A45 A5g 1 995 LP 1,00 1995 9,9 9,9 25,8 86,0 17,1 116,1 
A44 A5g 951 LP 1,00 951 8,9 8,9 23,3 77,6 7,4 104,9 
A47 A5g 1 520 KL 0,80 1216 13,7 14,3 23,7 89,6 10,9 134,4 

   AK 0,20 304  ns ns ns ns ns 
A35 A5g 554 LP 1,00 554 13,9 13,9 36,3 121,1 6,7 163,6 
A38 A5g 1 376 LP 1,00 1376 10,0 10,0 26,1 87,0 12,0 117,6 
A39 A5g 169 HR 1,00 169 8,0 8,6 10,1 37,7 0,6 77,9 

 
Dílec B 
PSK B1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

B5 102 6 653 SUKCESE 1,00 6 653 17,3 ns ns ns ns ns 
B35 104 1 265 SUKCESE 1,00 1 265 15,9 ns ns ns ns ns 
B1 B2a 5 724 SUKCESE 1,00 5 724 10,9 ns ns ns ns ns 
B5 B4a 44 396 SUKCESE 1,00 44 396 17,3 ns ns ns ns ns 
B5 B5a 3 934 SUKCESE 1,00 3 934 17,3 ns ns ns ns ns 
B5 B5b 6 288 SUKCESE 1,00 6 288 17,3 ns ns ns ns ns 
B5 B5c 6 644 SUKCESE 1,00 6 644 17,3 ns ns ns ns ns 

B23 B5d 5 547 HL 0,70 3 883 14,6 ns ns ns ns ns 
B23 B5d 5 547 OL 0,30 1 664 14,6 14,5 27,1 85,7 14,3 180,4 
B25 B5d 10 443 BR 0,80 8 354 14,3 11,9 21,3 104,2 87,0 134,1 
B22 B5e 11 018 VR 0,80 8 814 19,8 18,3 49,3 418,7 369,1 114,2 
B19 B5h 2 092 BOC 1,00 2 092 11,5 11,1 34,7 227,8 47,6 79,5 
B35 B5i 7 710 SUKCESE 1,00 7 710 15,9 ns ns ns ns ns 
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PSK B2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

B13 B4a 3 576 SUKCESE 1,00 3 576 14,6 ns ns ns ns ns 
B21 B5f 2 703 MD 0,60 1 622 19,0 16,3 44,2 296,5 48,1 129,8 

   SM 0,40 1 081  18,3 50,1 292,4 31,6 147,6 
B1 B5f 7 327 JL 0,80 5 862 10,9 10,9 17,3 55,5 32,6 126,2 

   OL 0,20 1 465  10,7 20,1 63,5 9,3 133,7 
B3 B5f 3 501 MD 0,70 2 451 15,9 13,7 37,0 247,9 60,8 108,5 

   SM 0,30 1 050  15,3 41,9 244,5 25,7 123,4 
B4 B5f 3 214 MD 0,70 2 250 11,6 10,0 27,0 181,2 40,8 79,3 

   BR 0,30 964  9,6 17,3 84,7 8,2 109,0 
B6 B5f 980 LP 0,70 686 8,6 8,6 22,3 74,4 5,1 100,6 

   MD 0,30 294  7,3 19,9 133,3 3,9 58,4 
B7 B5f 427 SMG 1,00 427 7,6 ns ns ns ns ns 

B17 B5f 6 724 KL 0,50 3 362 16,6 17,3 28,6 108,3 36,4 162,5 

   OL 0,50 3 362  16,4 30,7 97,1 32,6 204,3 
B8 B5f 2 364 MD 0,70 1 655 16,8 14,4 39,0 261,3 43,2 114,4 

   SM 0,30 709  16,1 44,2 257,7 18,3 130,1 
B16 B5f 1 847 SM 1,00 1 847 13,6 13,0 35,7 208,3 38,5 105,2 
B9 B5f 1 370 LP 0,80 1 096 11,9 11,9 31,0 103,3 11,3 139,5 

   MD 0,10 137  10,2 27,6 184,9 2,5 80,9 

   BO 0,10 137  11,0 29,6 251,2 3,4 68,5 
B15 B5f 5 476 JLD 0,50 2 738 14,9 14,9 23,7 76,1 20,8 172,9 

   OL 0,50 2 738  14,7 27,6 87,0 23,8 183,1 
B10 B5f 9 716 BO 1,00 9 716 18,1 16,8 45,1 383,5 372,7 104,6 
B11 B5f 1 479 LP 0,80 1 183 15,6 15,6 40,7 135,8 16,1 183,5 
B12 B5f 2 770 BO 0,90 2 493 17,0 15,7 42,4 360,0 89,7 98,2 

   LP 0,10 277  17,0 44,4 148,0 4,1 200,0 
B14 B5f 5 848 BO 1,00 5 848 17,0 15,7 42,4 360,0 210,5 98,2 
B2 B5f 1 867 BK 1,00 1 867 13,9 12,1 19,6 96,2 18,0 130,1 

B24 B5f 4 377 MD 1,00 4 377 19,0 16,3 44,1 295,7 129,4 129,4 
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B18 B5f 2 640 MD 1,00 2 640 19,5 16,8 45,4 304,5 80,4 133,3 
B26 B5f 1 794 MD 0,80 1 435 17,3 14,9 40,3 270,1 38,8 118,2 

   SM 0,20 359  16,7 45,6 266,4 9,6 134,5 
B27 B5f 3 512 MD 0,90 3 161 12,8 11,0 29,6 198,8 62,9 87,0 
B28 B5f 1 589 BO 0,70 1 112 17,1 15,8 42,6 362,3 40,3 98,8 

   BK 0,30 477  14,9 24,1 118,2 5,6 159,9 
 
 
Dílec C: 
 
PSK C1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

C1 C5a 17 110 JLD 0,50 8 555 14,8 14,8 23,5 75,6 64,7 171,8 

   OL 0,50 8 555  14,6 27,4 86,5 74,0 182,0 
C23 C5a 2 161 VR 1,00 2 161 14,9 ns ns ns ns ns 

 
PSK C2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

C4 C5b 4 621 SUKCESE 1,00 4 621 11,8 ns ns ns ns ns 
C5 C5b 1 129 BO 1,00 1 129 13,9 12,9 34,7 295,2 33,3 80,5 
C7 C3a 2 322 SUKCESE 1,00 2 322 14,6 ns ns ns ns ns 

 
PSK C3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

C2 C5c 1 687 BR 0,60 1 012 14,8 12,3 22,1 108,2 10,9 139,2 

   OL 0,40 675  14,7 27,5 86,9 5,9 182,8 
C3 C5c 2 362 LP 1,00 2 362 14,7 14,7 38,5 128,3 30,3 173,4 
C8 C5c 2 672 OL 0,60 1 603 17,7 17,5 32,8 103,6 16,6 218,0 
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   MD 0,40 1 069  15,2 41,1 275,9 29,5 120,8 
C9 C5c 4 816 BO 1,00 4 816 14,9 13,8 37,1 315,6 152,0 86,1 

C10 C5c 4 763 MD 0,60 2 858 15,9 13,6 36,9 247,6 70,8 108,4 

   OL 0,10 476  15,7 29,4 93,0 4,4 195,6 
C11 C5c 3 393 MD 1,00 3 393 17,9 15,4 41,6 279,0 94,7 122,1 
C12 C5c 1 333 OL 1,00 1 333 15,0 14,8 27,7 87,6 11,7 184,3 
C13 C3b 632 OL 0,80 506 9,2 9,1 17,1 53,9 2,7 113,5 

   MD 0,20 126  7,9 21,4 143,7 1,8 62,9 
C14 C3b 1 815 MD 1,00 1 815 16,8 14,4 39,1 262,2 47,6 114,8 
C15 C5c 6 860 MD 1,00 6 860 18,4 15,8 42,7 286,6 196,6 125,5 
C16 C5c 1 841 BOC 1,00 1 841 14,7 14,1 44,3 290,7 53,5 101,5 
C17 C5c 5 134 OL 0,80 4 107 12,9 12,7 23,9 75,4 31,0 158,6 
C20 C5c 7 901 MD 0,80 6 321 15,9 13,6 36,9 247,4 156,3 108,3 

   BO 0,10 790  14,7 39,5 336,0 26,5 91,6 

   HB 0,10 790  13,9 24,6 110,1 8,7 163,0 
C21 C5c 25 453 LP 1,00 25 453 12,8 12,8 33,3 111,2 282,9 150,2 
C22 C5c 7 466 MD 1,00 7 466 16,8 14,4 39,0 261,6 195,3 114,5 
C18 C5c 4 718 OL 0,80 3 774 9,9 9,8 18,4 58,0 21,9 122,1 
C19 C5c 2 959 HB 0,90 2 663 13,9 12,1 21,5 96,1 25,6 142,3 
C2 C5c 869 OS 0,80 695 14,8 14,4 29,0 170,3 11,8 112,4 

   JLD 0,20 174 14,8 14,8 23,6 75,9 1,3 172,6 
 
PSK C4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

C6 105 4 520 SUKCESE 1,00 4 520 7,8 ns ns ns ns ns 
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Dílec D: 
 
PSK D1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D1 D5a 7 952 MD 1,00 7 952 16,3 14,0 37,8 253,8 201,8 111,1 
D3 D5a 3 251 VJ 1,00 3 251 14,7 19,0 21,6 127,6 41,5 96,7 

D31 D5a 826 MD 1,00 826 18,4 15,8 42,9 287,6 23,8 125,9 
D39 D5a 596 OL 1,00 596 15,7 15,5 29,1 91,9 5,5 193,3 
D44 D5a 268 SUKCESE 1,00 268 7,0 ns ns ns ns ns 

 
PSK D2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D2 108 2 527 SUKCESE 1,00  13,3 ns ns ns ns ns 
 
PSK D3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D4 D5b 3 953 KL 0,80 3 162 14,7 15,3 25,4 96,1 30,4 144,2 

   OL 0,20 791  14,5 27,3 86,2 6,8 181,3 
D5 D5b 2 483 LP 1,00 2 483 18,0 18,0 46,9 156,5 38,9 211,5 
D6 D5b 2 429 OL 1,00 2 429 13,5 13,3 25,0 79,0 19,2 166,3 

 
PSK D4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D7 D5c 4 107 MD 0,50 2 054 16,6 14,3 38,6 259,2 53,2 113,5 

   DG 0,50 2 054  18,3 52,2 456,6 93,8 91,7 
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PSK D5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D9 D5d 8 984 VJ 1,00 8 984 14,6 18,8 21,4 126,6 113,7 95,9 
 
PSK D6 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D11 D5e 7 732 MD 1,00 7 732 17,5 15,1 40,7 273,3 211,3 119,6 
 
PSK D7 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D12 107 2 054 SUKCESE 1,00 2 054 17,9 ns ns ns ns ns 
 
PSK D8 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D15 D5f 5 945 DG 0,90 5 351 16,8 18,5 52,6 460,2 246,3 92,5 

  5 945 MD 0,10 595 16,8 14,4 39,0 261,3 15,5 114,4 
 
PSK D9 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D17 D5g 3 792 OL 1,00 3 792 16,8 16,6 31,1 98,1 37,2 206,4 
D19 D3a 5 100 SUKCESE 1,00 5 100 13,1 ns ns ns ns ns 
D32 D5h 1 131 Oli 1,00 1 131 10,8 10,6 20,0 63,1 7,1 132,8 
D35 D5g 1 788 JS 1,00 1 788 13,7 11,7 22,6 74,3 13,3 186,5 
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D19 D5h 4 421 SUKCESE 1,00 4 421 13,1 ns ns ns ns ns 
PSK D10 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D24 D5i 6 426 LP 1,00 6 426 12,0 12,0 31,3 104,4 67,1 141,1 
D25 D5i 5 102 KL 0,80 4 082 12,8 13,4 22,1 83,8 34,2 125,7 

   DB 0,20 1 020  13,5 24,9 92,2 9,4 136,9 
D37 D5i 1 241 AF 1,00 1 241 19,4 ns ns ns ns ns 

 
PSK D11 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D26 106 2 191 SUKCESE 1,00 2 191 9,2 ns ns ns ns ns 
 
PSK D12 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D29 D5j 1 358 HB 1,00 1 358 11,7 10,2 18,1 81,0 11,0 120,0 
 
PSK D13 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D30 D5k 5 286 OL 0,90 4 757 15,7 15,5 29,2 92,1 43,8 193,8 

   DB 0,10 529  16,6 30,6 113,1 6,0 167,9 
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PSK D14 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D27 D5l 1 491 DB 0,80 1 193 13,6 14,3 26,4 97,6 11,6 144,8 

   OL 0,20 298  13,4 25,1 79,4 2,4 167,1 
D28 D5l 802 HB 1,00 802 11,4 9,9 17,6 79,0 6,3 116,9 
D38 D5l 972 KL 0,80 778 10,6 11,1 18,3 69,4 5,4 104,0 

   OL 0,20 194  10,5 19,7 62,2 1,2 130,8 
 
PSK D15 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D23 D5m 5 200 VR 1,00 5 200 19,5 ns ns ns ns ns 
 
PSK D16 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D16 D5n 1 171 JS 1,00 1 171 14,6 12,4 24,0 78,8 9,2 197,9 
D20 D5n 3 255 JS 0,90 2 930 13,5 11,5 22,1 72,8 21,3 182,8 
D21 D5n 470 HB 1,00 470 12,8 11,2 19,8 88,8 4,2 131,5 
D22 D5n 3 475 JS 1,00 3 475 11,8 10,1 19,5 64,0 22,2 160,6 

 
PSK D17 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D13 D5o 1 336 JV 1,00 1 336 10,7 11,1 11,9 64,7 8,6 80,6 
D14 D5o 1 584 MD 1,00 1 584 16,8 14,4 39,0 261,3 41,4 114,4 
D18 D5o 1 794 HB 1,00 1 794 12,0 10,5 18,5 83,0 14,9 122,8 
D33 D5o 845 HB 1,00 845 14,9 13,0 23,1 103,3 8,7 152,9 
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D41 D5o 577 SUKCESE 1,00 577 7,7 ns ns ns ns ns 
D42 D5o 546 JLL 1,00 546 13,9 13,9 22,1 71,0 3,9 161,4 
D43 D5o 1 970 KL 0,50 985 11,8 12,3 20,3 76,9 7,6 115,4 

   OL 0,40 788  11,6 21,8 69,0 5,4 145,1 
 
PSK D18 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D10 D5p 1 132 BOC 1,00 1 132 11,8 11,3 35,4 232,2 26,3 81,0 
D36 D5p 4 065 OL 0,80 3 252 10,8 10,7 20,0 63,2 20,5 133,0 

   KL 0,20 813 10,8 11,2 18,6 70,5 5,7 105,7 
D40 D5p 1 241 OL 1,00 1 241 11,4 11,3 21,1 66,7 8,3 140,3 

 
PSK D19 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

D8 D5r 1 252 DG 1,00 1 252 16,2 17,8 50,8 443,9 55,6 89,2 
D34 D5r 1 114 KL 1,00 1 114 9,0 9,4 15,6 58,9 6,6 88,4 
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Dílec E: 
 
PSK E1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E35  611 SUKCESE 1,00 611 14,8 ns ns ns ns ns 
E1 E3a 315 MD 1,00 315 12,7 10,9 29,5 197,6 6,2 86,5 
E3 E3a 888 MD 0,40 355 12,9 11,1 30,0 201,1 7,1 88,0 

   OL 0,30 266  12,7 23,9 75,5 2,0 158,9 

   LP 0,30 266  12,9 33,7 112,3 3,0 151,7 
E9 E3a 4 197 DB 0,80 3 358 13,9 14,7 27,1 100,1 33,6 148,6 

E12 E5a 8 436 MD 1,00 8 436 16,8 14,4 39,0 261,6 220,7 114,5 
E16 E5a 6 524 MD 0,25 1 631 14,0 12,0 32,5 217,9 35,5 95,4 

   DG 0,25 1 631  15,4 43,9 383,7 62,6 77,1 

   OL 0,25 1 631  13,8 25,9 81,8 13,3 172,2 

   BR 0,25 1 631  11,6 20,8 101,8 16,6 131,1 
E36 E5a 1 914 MD 1,00 1 914 15,4 13,2 35,8 240,1 46,0 105,1 
E38 E5a 304 BOE 1,00 304 9,4 ns ns ns ns ns 
E39 E5a 3 212 BR 1,00 3 212 15,2 12,6 22,7 111,1 35,7 143,0 

 
PSK E2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E2 110 3 827 SUKCESE 1,00 3 827 5,7 ns ns ns ns ns 
 
PSK E3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E4 E5b 463 LP 1,00 463 14,1 14,1 36,8 122,5 5,7 165,6 
E5 E5b 661 DB 1,00 661 13,0 13,8 25,3 93,7 6,2 139,2 
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E6 E5b 1 013 LP 1,00 1 013 11,3 11,3 29,5 98,2 10,0 132,8 
E7 E5b 876 DB 1,00 876 11,9 12,6 23,2 85,8 7,5 127,3 
E8 E5b 2 053 LP 1,00 2 053 9,8 9,8 25,5 84,9 17,4 114,7 

E10 E5b 1 662 DB 1,00 1 662 13,4 14,1 26,0 96,2 16,0 142,8 
E11 E5b 1 261 LP 1,00 1 261 13,4 13,4 34,9 116,3 14,7 157,1 
E13 E5b 10 735 DB 0,80 8 588 16,4 17,3 31,9 117,9 101,2 174,9 

   OL 0,20 2 147 16,4 16,2 30,4 95,9 20,6 201,9 
E37 E5b 7 925 DB 0,50 3 963 15,7 16,6 30,5 112,8 44,7 167,4 

   KL 0,50 3 963 15,7 16,3 27,0 102,4 40,6 153,6 
 
PSK E4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E14 E5c 8 265 JS 1,00 8 265 14,9 12,6 24,4 80,2 66,3 201,4 
E15 E5c 8 450 OL 0,90 7 605 17,4 17,2 32,3 102,0 77,6 214,7 
E17 E5c 7 281 JS 1,00 7 281 16,9 14,4 27,8 91,4 66,5 229,4 
E20 E5c 6 093 JS 0,80 4 874 17,1 14,6 28,1 92,5 45,1 232,1 
E40 E5c 1 285 OL 1,00 1 285 12,5 12,4 23,2 73,3 9,4 154,3 
E49 E5c 2 859 JS 1,00 2 859 15,7 13,4 25,9 85,1 24,3 213,5 

 
 
PSK E5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E18 E5d 1 821 LP 1,00 1 821 11,3 11,3 29,4 98,1 17,9 132,6 
E42 E5d 3 732 JL 0,80 2 986 16,1 16,1 25,6 82,2 24,5 186,9 
E21 E5d 2 128 BOC 0,50 1 064 10,3 9,9 31,0 203,7 21,7 71,1 

   LP 0,50 1 064  10,3 27,0 89,9 9,6 121,4 
E22 E5d 1 150 JS 1,00 1 150 12,7 10,8 20,9 68,8 7,9 172,8 
E23 E5d 5 965 MD 1,00 5 965 17,9 15,4 41,6 279,1 166,5 122,2 
E24 E5d 1 003 BO 1,00 1 003 16,6 15,4 41,4 352,2 35,3 96,1 
E25 E5d 1 339 JV 0,80 1 071 13,7 14,2 15,3 83,0 8,9 103,4 
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   MD 0,20 268  11,8 31,8 213,3 5,7 93,4 
E51 E5d 688 HB 0,60 413 14,8 12,9 22,9 102,6 4,2 151,9 

   BOC 0,40 275  14,2 44,5 291,9 8,0 101,9 
E27 E5d 1 602 BO 1,00 1 602 18,8 17,3 46,7 397,1 63,6 108,3 
E29 E5d 1 644 PR 1,00 1 644 18,8 ns ns ns ns ns 
E32 E5d 1 291 SV100 1,00 1 291 10,7 ns ns ns ns ns 
E41 E5d 1 479 BOC 1,00 1 479 9,6 9,3 29,0 190,3 28,2 66,4 
E19 E5d 2 524 KL 1,00 2 524 11,1 11,6 19,2 72,7 18,4 109,1 
E43 E5d 960 EL 1,00 960 13,0 ns ns ns ns ns 
E44 E5d 796 RC 1,00 796 14,7 ns ns ns ns ns 
E45 E5d 635 EL 1,00 635 12,8 ns ns ns ns ns 
E46 E5d 4 201 LP 0,70 2 941 15,9 15,9 41,6 138,8 40,8 187,6 

   TP 0,30 1 260  ns ns ns ns ns 
E47 E5d 405 TP 1,00 405 12,6 ns ns ns ns ns 
E48 E5d 3 218 OS 1,00 3 218 16,9 16,4 33,0 193,5 62,3 127,7 
E50 E5d 1 456 JB 0,80 1 165 16,5 ns ns ns ns ns 
E26 E5d 1 233 DB 1,00 1 233 13,5 14,2 26,2 97,0 12,0 144,0 
E52 E5d 1 036 BOC 1,00 1 036 14,6 14,0 43,9 288,3 29,9 100,6 

 
PSK E6 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E28 E5e 5 719 JS 0,80 4 575 15,1 12,9 24,9 81,8 37,4 205,3 

   OL 0,20 1 144 15,1 15,0 28,1 88,6 10,1 186,4 
 
PSK E7 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E30 E5f 4 629 SM 1,00 4 629 12,8 12,3 33,7 196,9 91,1 99,4 
E31 E5f 2 173 AF 1,00 2 173 11,7 ns ns ns ns ns 
E33 E5f 2 594 MD 1,00 2 594 18,9 16,2 43,9 294,8 76,5 129,1 
E53 E5f 644 AF 1,00 644 13,0 ns ns ns ns ns 
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E54 E5f 1 088 KL 0,90 979 14,8 15,4 25,6 96,9 9,5 145,3 
 
PSK E8 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

E34 E5g 25 022 BOP 1,00 25 022 15,2 21,8 22,4 146,5 366,7 76,5 

 
 
Dílec F: 
 
PSK F1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F1 F5a 1 400 DB 1,00 1 400 9,6 10,2 18,7 69,1 9,7 102,6 
F15 F5a 2 505 SUKCESE 1,00 2 505 8,9 ns ns ns ns ns 
F3 F5a 2 969 JS 1,00 2 969 13,5 11,5 22,2 72,9 21,7 183,1 
F4 F5a 3 439 SUKCESE 1,00 3 439 15,1 ns ns ns ns ns 
F5 F5a 1 168 DB 1,00 1 168 11,5 12,1 22,3 82,6 9,6 122,5 

F10 F5a 3 922 DB 1,00 3 922 13,6 14,4 26,4 97,8 38,3 145,1 
F13 F5a 1 725 SUKCESE 1,00 1 725 12,9 ns ns ns ns ns 
F17 F5a 2 112 DB 1,00 2 112 15,0 15,9 29,2 108,2 22,9 160,6 
F12 F5a 823 JS 0,80 658 8,6 7,3 14,2 46,5 3,1 116,8 
F2 F5a 1 953 JS 0,90 1 758 10,3 8,8 17,0 55,9 9,8 140,3 

   OL 0,10 195  10,2 19,2 60,6 1,2 127,4 
F16 F5a 610 DG 0,50 305 9,8 10,8 30,7 268,2 8,2 53,9 

   DB 0,50 305  10,3 19,0 70,3 2,1 104,3 
F49 F5a 2 342 JS 0,90 2 108 14,5 12,3 23,8 78,2 16,5 196,3 
F50 F5a 999 JS 1,00 999 14,1 12,0 23,2 76,3 7,6 191,7 
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PSK F2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F21 F5b 1 127 EL 1,00 1 127 14,4 ns ns ns ns ns 
F24 F5b 4 022 DB 1,00 4 022 14,1 14,9 27,3 101,1 40,7 150,1 
F25 F5b 1 287 BR 0,50 644 12,2 10,1 18,2 89,0 5,7 114,6 

   OL 0,50 644 0 12,1 22,6 71,5 4,6 150,4 
F27 F5b 1 332 LP 1,00 1 332 8,2 8,2 21,4 71,2 9,5 96,2 
F28 F5b 939 OL 1,00 939 10,7 10,6 19,8 62,6 5,9 131,8 
F30 F5b 1 490 LP 1,00 1 490 9,6 9,6 24,9 83,2 12,4 112,4 
F31 F5b 2 302 OL 1,00 2 302 13,8 13,6 25,5 80,6 18,6 169,7 
F33 F5b 2 542 LP 1,00 2 542 12,5 12,5 32,6 108,6 27,6 146,8 
F35 F5b 1 605 OL 1,00 1 605 13,2 13,0 24,4 77,1 12,4 162,1 
F39 F5b 2 326 LP 1,00 2 326 13,1 13,1 34,2 114,1 26,5 154,2 
F40 F5b 1 014 DB 1,00 1 014 11,1 11,8 21,7 80,2 8,1 119,0 
F41 F5b 713 DB 1,00 713 9,8 10,4 19,1 70,8 5,0 105,0 
F42 F5b 973 LP 1,00 973 9,1 9,1 23,7 79,0 7,7 106,7 
F43 F5b 1 199 DB 1,00 1 199 9,6 10,1 18,7 69,1 8,3 102,6 
F48 F5b 801 LP 1,00 801 8,5 8,5 22,3 74,4 6,0 100,5 
F51 F5b 732 AF 1,00 732 12,7 ns ns ns ns ns 

 
PSK F3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F34 F5c 14 108 TPC 0,50 7 054 19,7 ns ns ns ns ns 

   BR 0,50 7 054  16,3 29,3 143,3 101,1 184,5 
F44 F5c 8 360 TPC 1,00 8 360 20,3 ns ns ns ns ns 
F45 F5c 5 970 DB 1,00 5 970 16,4 17,3 31,8 117,7 70,3 174,8 
F46 F5c 5 909 TPC 1,00 5 909 20,8 ns ns ns ns ns 
F47 F5c 1 583 TPC 1,00 1 583 18,7 ns ns ns ns ns 
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PSK F4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F9 F5d 4 296 DG 1,00 4 296 13,9 15,3 43,6 381,3 163,8 76,6 
F23 F5d 1 982 DG 1,00 1 982 13,8 15,2 43,2 377,9 74,9 75,9 

 
PSK F5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F6 F5e 16 743 DB 0,70 11 720 18,0 19,0 34,9 129,2 151,5 191,8 

   OL 0,30 5 023  17,8 33,3 105,2 52,8 221,3 
F7 F5e 6 881 BR 0,80 5 505 15,9 13,2 23,7 116,1 63,9 149,4 

   DB 0,20 1 376  16,8 31,0 114,6 15,8 170,1 
F8 F5e 1 706 OL 1,00 1 706 13,1 12,9 24,2 76,6 13,1 161,1 

F11 F5e 3 514 OL 1,00 3 514 15,1 14,9 28,0 88,3 31,0 185,8 
 
PSK F6 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F14 F5f 5 852 MD 1,00 5 852 17,5 15,1 40,8 273,5 160,0 119,7 
F19 F5f 3 658 SM 0,70 2 561 14,8 14,2 38,9 227,1 58,2 114,7 

   VJ 0,30 1 097  19,0 21,6 127,9 14,0 96,8 
F32 F5f 517 OL 1,00 517 13,4 13,2 24,9 78,5 4,1 165,2 
F36 F5f 6 274 MD 1,00 6 274 16,9 14,5 39,2 262,7 164,8 115,0 
F37 F5f 842 LP 1,00 842 14,4 14,4 37,7 125,5 10,6 169,7 
F38 F5f 6 372 MD 1,00 6 372 17,7 15,2 41,2 276,2 176,0 120,9 
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PSK F7 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

F18 F5g 1 671 DB 1,00 1 671 15,7 16,5 30,4 112,6 18,8 167,1 
F20 F5g 2 502 OL 1,00 2 502 11,8 11,6 21,8 69,0 17,3 145,1 
F22 F5g 2 927 DB 1,00 2 927 17,8 18,8 34,7 128,3 37,6 190,5 
F26 F5g 2 501 OL 1,00 2 501 17,0 16,7 31,4 99,2 24,8 208,8 
F29 F5g 1 968 DB 1,00 1 968 13,5 14,2 26,2 96,9 19,1 143,9 

 
 
 
 
 
Dílec G 
 
PSK G1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

G4 G5a 1 288 OL 1,00 1 288 14,7 14,5 27,3 86,2 11,1 181,4 
G7 G5a 1 585 OL 1,00 1 585 13,6 13,5 25,3 79,8 12,7 168,0 

G12 G5a 1 842 OL 1,00 1 842 14,0 13,8 25,9 81,7 15,1 172,0 
G15 G5a 3 224 MD 1,00 3 224 16,9 14,5 39,2 263,2 84,9 115,2 
G16 G5a 2 298 OL 1,00 2 298 13,6 13,4 25,2 79,4 18,3 167,2 
G17 G5a 2 300 BO 1,00 2 300 15,2 14,1 37,9 322,5 74,2 88,0 
G18 G5a 2 193 BO 1,00 2 193 16,0 14,8 39,8 338,5 74,2 92,3 
G19 G5a 1 644 VJ 0,40 658 14,6 18,7 21,3 126,0 8,3 95,4 

   DG 0,30 493  16,1 45,7 399,7 19,7 80,3 

   MD 0,30 493  12,5 33,8 226,9 11,2 99,3 
G15 G5a 2 253 BO 1,00 2 253 16,9 15,6 42,1 357,6 80,6 97,5 
G20 G5a 953 DB 1,00 953 12,8 13,5 24,9 92,2 8,8 136,9 
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PSK G2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

G1 G4a 463 MD 1,00 463 10,6 9,1 24,6 164,8 7,6 72,1 
G22 G4a 2 719 DG 0,50 1 360 13,4 14,8 42,1 368,1 50,0 74,0 

   VJ 0,50 1 360  17,2 19,6 116,1 15,8 87,9 
G5 G4a 1 499 BR 1,00 1 499 17,0 14,1 25,2 123,6 18,5 159,0 
G6 G4a 1 460 OL 1,00 1 460 10,8 10,7 20,0 63,3 9,2 133,2 
G8 G4a 1 538 MD 1,00 1 538 8,6 7,4 19,9 133,8 20,6 58,6 
G9 G4a 1 398 OL 1,00 1 398 9,3 9,2 17,2 54,3 7,6 114,3 

G10 G4a 767 BOP 1,00 767 8,6 12,3 12,7 83,0 6,4 43,3 
G11 G4a 476 MD 1,00 476 8,0 6,8 18,5 124,3 5,9 54,4 
G13 G4a 1 674 OL 1,00 1 674 9,1 9,0 16,9 53,3 8,9 112,1 
G3 G4a 1 775 DG 1,00 1 775 11,6 12,8 36,4 318,7 56,6 64,0 

G21 G4a 819 VJ 1,00 819 12,2 15,6 17,8 105,2 8,6 79,6 
G6 G4a 410 LMB 1,00 410 10,8 ns ns ns ns ns 

G24 G4a 211 BL 1,00 211 6,8 5,8 19,2 69,7 1,5 69,1 
 
PSK G3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

G2 G3a 3 399 VR 0,70 2 379 14,0 ns ns ns ns ns 

   BR 0,30 1 020  11,6 20,8 101,7 10,4 131,0 
 
PSK G4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

G14 120 2 577 SUKCESE 1,00 2 577 10,4 ns ns ns ns ns 
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Dílec H 
 
PSK H1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H77  3 625 SUKCESE 1,00 3 625 12,7 ns ns ns ns ns 
H1 H4a 2 037 BR 0,80 1 630 10,7 8,9 16,0 78,1 12,7 100,6 
H2 H4a 2 205 VR 0,80 1 764 9,2 ns ns ns ns ns 
H3 H4a 1 610 BR 0,60 966 11,0 9,2 16,4 80,5 7,8 103,6 
H4 H4a 2 034 JS 0,50 1 017 11,8 10,0 19,4 63,7 6,5 159,9 

   DB 0,50 1 017  12,5 22,9 84,8 8,6 125,9 
H100 H4a 5 742 BR 0,50 2 871 12,6 10,4 18,7 91,8 26,3 118,1 

   OS 0,50 2 871  12,2 24,6 144,4 41,5 95,4 
H7 H4a 3 506 JS 0,60 2 104 9,0 7,7 14,9 48,8 10,3 122,6 

   OL 0,40 1 402  8,9 16,8 52,9 7,4 111,3 
H8 H4a 2 344 DB 0,90 2 110 9,6 10,2 18,7 69,2 14,6 102,7 

H12 H4a 2 357 JS 1,00 2 357 11,3 9,6 18,6 61,1 14,4 153,5 
H13 H4a 4 270 OL 1,00 4 270 15,2 15,0 28,1 88,8 37,9 187,0 
H17 H4a 3 130 JS 0,90 2 817 10,2 8,7 16,8 55,3 15,6 138,7 
H19 H4a 3 307 DB 0,90 2 976 12,5 13,2 24,3 89,9 26,7 133,4 
H21 H2a 4 077 OL 0,90 3 669 11,3 11,1 20,9 65,9 24,2 138,7 
H31 H4a 3 087 JS 1,00 3 087 10,7 9,1 17,6 57,9 17,9 145,3 
H43 H4a 3 865 DB 0,80 3 092 12,6 13,3 24,4 90,4 27,9 134,1 
H49 H4a 6 181 BR 0,80 4 945 13,9 11,6 20,7 101,6 50,2 130,7 
H55 H4a 3 235 JS 1,00 3 235 11,0 9,3 18,0 59,2 19,2 148,6 
H61 H4a 3 271 DB 0,90 2 944 12,1 12,8 23,5 87,0 25,6 129,1 
H68 H4a 1 685 MD 0,80 1 348 9,3 8,0 21,6 144,9 19,5 63,4 
H69 H4a 1 442 MD 0,60 865 10,7 9,2 24,9 167,2 14,5 73,2 

   BR 0,40 577  8,9 16,0 78,2 4,5 100,6 
H71 H4a 11 339 JS 0,90 10 205 12,9 11,0 21,2 69,7 71,1 174,9 
H73 H4a 1 113 OL 0,80 890 11,0 10,9 20,4 64,4 5,7 135,4 
H78 H4a 4 163 VJ 1,00 4 163 13,6 17,5 19,9 118,0 49,1 89,3 
H95 H4a 17 539 OL 1,00 17 539 12,7 12,6 23,6 74,5 130,7 156,7 
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H80 H4a 1 550 OS 1,00 1 550 17,6 17,1 34,4 201,7 31,3 133,2 
H81 H4a 1 203 SUKCESE 1,00 1 203 7,9 ns ns ns ns ns 

H116 H4a 4 372 BR 1,00 4 372 10,9 9,0 16,2 79,4 34,7 102,2 
H103 H4a 1 218 JS 1,00 1 218 13,8 11,7 22,7 74,5 9,1 187,2 
H79 H4a 7 159 OL 0,50 3 580 10,7 10,6 19,9 62,9 22,5 132,4 

   BR 0,50 3 580  8,9 16,0 78,3 28,0 100,8 
H5 H4a 2 039 OL 0,70 1 427 9,4 9,3 17,5 55,2 7,9 116,2 

H108 H4a 586 JS 0,90 527 9,3 7,9 15,3 50,2 2,6 126,0 
H87 H4a 1 665 BR 1,00 1 665 10,8 8,9 16,0 78,4 13,1 100,9 

H114 H4a 3 485 BR 0,90 3 137 10,1 8,4 15,1 73,9 23,2 95,1 
H115 H4a 1 174 BR 1,00 1 174 11,4 9,4 16,9 82,7 9,7 106,5 

 
 
PSK H2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H122 H4b 3 745 OS 1,00 3 745 13,0 12,6 25,4 149,1 55,8 98,4 
H11 H4b 2 190 DG 1,00 2 190 19,0 20,9 59,5 520,4 114,0 104,5 
H14 H4b 3 442 BO 1,00 3 442 12,7 11,8 31,7 269,1 92,6 73,4 
H16 H4b 1 284 HL 0,90 1 156 15,2 ns ns ns ns ns 
H10 H4b 3 677 OS 1,00 3 677 12,6 12,2 24,7 144,7 53,2 95,5 

 
 
PSK H3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H22 H4c 1 171 SMC 1,00 1 171 15,7 ns ns ns ns ns 
H25 H4c 2 339 BOP 1,00 2 339 15,1 21,6 22,3 145,7 34,1 76,1 
H28 H4c 577 DG 1,00 577 8,6 9,5 27,0 236,1 13,6 47,4 
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PSK H4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H105 H5a 1 812 BOP 1,00 1 812 10,8 15,5 16,0 104,4 18,9 54,5 
H106 H5a 136 DG 1,00 136 12,6 13,8 39,4 344,6 4,7 69,2 

 
PSK H5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H29 H4e 3 280 SUKCESE 1,00 3 280 15,7 ns ns ns ns ns 

 
PSK H6 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H6  2 311 SUKCESE 1,00 2 311 7,8 ns ns ns ns ns 
H20 H5t 2 877 OL 0,80 2 302 18,9 18,7 35,1 110,8 25,5 233,2 

 
PSK H7 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H24 H5b 7 952 BR 0,90 7 157 18,0 15,0 26,9 131,5 94,1 169,3 
 
 
PSK H8 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H30 H5c 4 747 DG 1,00 4 747 15,1 16,7 47,4 414,9 196,9 83,3 
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PSK H9 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H41 H5d 4 250 OL 1,00 4 250 13,7 13,6 25,4 80,3 34,1 169,0 
 
PSK H10 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H58 H5e 3 340 DB 0,90 3 006 15,4 16,3 29,9 110,7 33,3 164,3 
 
PSK H11 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H32 H2b 1 657 BO 1,00 1 657 14,0 12,9 34,8 295,7 49,0 80,6 
H47 H5f 924 SMP 1,00 924 10,7 13,9 25,5 125,6 11,6 73,8 

H109 H5f 2 046 SM 1,00 2 046 14,8 14,3 39,0 227,8 46,6 115,0 
H119 H5f 1 002 DB 1,00 1 002 10,8 11,4 20,9 77,4 7,8 114,9 
H102 H5f 2 029 OS 1,00 2 029 16,7 16,2 32,7 191,5 38,9 126,4 
H121 H5f 193 KR-EL 0,70 135 11,7 ns ns ns ns ns 
H102  122 KR-FO 0,80 98 16,7 ns ns ns ns ns 

 
PSK H12 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H52 H5g 306 SMP 1,00 306 13,6 17,6 32,2 158,7 4,9 93,3 
H54 H5g 355 JS 1,00 355 14,6 12,4 24,0 78,9 2,8 198,1 
H56 H5g 192 JS 0,90 173 11,7 9,9 19,2 63,2 1,1 158,6 

   OL 0,10 19  11,5 21,7 68,4 0,1 144,0 
H64 H5g 2 159 JS 1,00 2 159 13,3 11,3 21,9 71,9 15,5 180,5 
H67 H5g 3 323 JS 0,90 2 991 12,1 10,3 19,9 65,5 19,6 164,4 
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H111 H5g 310 VR 1,00 310 11,8 ns ns ns ns ns 
H112 H5g 1 248 DB 1,00 1 248 12,0 12,7 23,4 86,6 10,8 128,5 
H118 H5g 268 HL 1,00 268 14,5 ns ns ns ns ns 

 
PSK H13 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H44 H5h 446 SMO 1,00 446 9,1 13,0 20,8 121,9 5,4 46,9 
H72 H5h 10 931 SMO 1,00 10 931 15,8 22,5 36,1 211,3 231,0 81,3 

H104 H5h 710 SMO 1,00 710 9,2 13,2 21,1 123,5 8,8 47,5 
H107 H5h 1 190 SMO 1,00 1 190 11,5 16,5 26,4 154,5 18,4 59,4 
H72a H5h 1 291 SMO 1,00 1 291 15,9 22,7 36,4 213,1 27,5 82,0 

 
PSK H14 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H70 H5i 5 003 HB 1,00 5 003 11,8 10,3 18,3 82,1 41,1 121,5 
 
PSK H15 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H76 H5j 2 202 SMP 1,00 2 202 10,4 13,5 24,8 122,1 26,9 71,8 
 
PSK H16 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H89 H5k 7 096 OL 1,00 7 096 10,8 10,7 20,1 63,4 45,0 133,3 
H113 H5k 1 855 VR 1,00 1 855 15,7 ns ns ns ns ns 
H75 H5k 979 VR 1,00 979 14,2 ns ns ns ns ns 
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PSK H17 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H40 H4d 993 DG 1,00 993 11,0 12,1 34,5 302,0 30,0 60,7 
H82 H4f 462 JV 0,90 416 11,7 12,1 13,1 70,9 2,9 88,3 
H83 H5s 970 VJ 0,90 873 13,7 17,7 20,1 119,0 10,4 90,1 

   DG 0,10 97  15,2 43,2 377,5 3,7 75,8 
H84 H5s 2 588 DB 1,00 2 588 12,0 12,6 23,3 86,0 22,3 127,7 
H85 H5s 3 869 SM 1,00 3 869 13,9 13,4 36,7 214,4 82,9 108,2 
H86 H4d 3 159 OL 0,90 2 843 10,8 10,6 19,9 62,9 17,9 132,5 
H88 H5s 5 809 BO 1,00 5 809 14,8 13,7 37,0 314,4 182,6 85,7 
H90 H5s 3 485 MD 1,00 3 485 10,5 9,0 24,3 163,1 56,8 71,4 

H117 H4d 1 404 BR 0,50 702 12,4 10,3 18,4 90,2 6,3 116,0 

   OL 0,50 702 12,4 12,2 22,9 72,4 5,1 152,4 
 
PSK H18 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H91 H5u 18 907 MD 1,00 18 907 16,6 14,3 38,6 258,7 489,1 113,2 
H92 H5u 714 VJ 1,00 714 9,4 12,0 13,7 81,0 5,8 61,3 

 
PSK H19 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H101 H5p 2 036 MD 1,00 2 036 16,8 14,4 39,0 261,6 53,3 114,5 
H50 H5p 919 DG 1,00 919 14,9 16,5 46,9 410,0 37,7 82,4 
H53 H5p 1 106 OL 1,00 1 106 15,3 15,1 28,4 89,5 9,9 188,4 
H57 H5p 1 184 SM 1,00 1 184 14,7 14,2 38,8 226,4 26,8 114,3 
H59 H5p 2 058 BO 0,80 1 646 15,8 14,6 39,4 335,2 55,2 91,4 

   DG 0,20 412  17,5 49,7 434,6 17,9 87,3 
H60 H5p 1 556 SM 1,00 1 556 14,2 13,6 37,3 217,6 33,9 109,8 
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H62 H5p 1 516 OL 1,00 1 516 15,8 15,7 29,4 92,8 14,1 195,2 
H65 H5p 1 699 BO 0,70 1 189 15,9 14,8 39,7 337,7 40,2 92,1 

   DG 0,30 510  17,6 50,1 437,8 22,3 88,0 
H66 H5p 613 BO 1,00 613 15,7 14,6 39,2 333,5 20,4 90,9 

H110 H5p 359 OL 0,90 323 9,7 9,6 18,0 56,8 1,8 119,4 
 
 
PSK H21 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H101 H5p 2 036 MD 1,00 2 036 16,8 14,4 39,0 261,6 53,3 114,5 
H50 H5p 919 DG 1,00 919 14,9 16,5 46,9 410,0 37,7 82,4 
H53 H5p 1 106 OL 1,00 1 106 15,3 15,1 28,4 89,5 9,9 188,4 
H57 H5p 1 184 SM 1,00 1 184 14,7 14,2 38,8 226,4 26,8 114,3 
H59 H5p 2 058 BO 0,80 1 646 15,8 14,6 39,4 335,2 55,2 91,4 

   DG 0,20 412  17,5 49,7 434,6 17,9 87,3 
H60 H5p 1 556 SM 1,00 1 556 14,2 13,6 37,3 217,6 33,9 109,8 
H62 H5p 1 516 OL 1,00 1 516 15,8 15,7 29,4 92,8 14,1 195,2 
H65 H5p 1 699 BO 0,70 1 189 15,9 14,8 39,7 337,7 40,2 92,1 

   DG 0,30 510  17,6 50,1 437,8 22,3 88,0 
H66 H5p 613 BO 1,00 613 15,7 14,6 39,2 333,5 20,4 90,9 

H110 H5p 359 OL 0,90 323 9,7 9,6 18,0 56,8 1,8 119,4 
 
 
PSK H22 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H51 H5r 331 MD 1,00 331 15,7 13,5 36,6 245,2 8,1 107,3 
H74 H5r 19 822 MD 1,00 19 822 16,9 14,5 39,3 263,4 522,0 115,3 
H80 H5r 1 458 VR 1,00 1 458 17,6 ns ns ns ns ns 
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PSK H23 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H35 H5q 1 587 OL 1,00 1 587 13,1 13,0 24,4 76,9 12,2 161,8 
H36 H5q 1 257 JS 1,00 1 257 10,9 9,3 18,0 59,0 7,4 148,2 
H38 H5q 787 LP 1,00 787 11,0 11,0 28,7 95,6 7,5 129,2 
H48 H5q 1 684 BR 1,00 1 684 16,1 13,3 23,9 117,2 19,7 150,8 
H45 H5q 979 OL 1,00 979 13,5 13,3 25,0 78,8 7,7 165,9 

 
PSK H24 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H37 H5m 1 153 DBC 1,00 1 153 14,0 ns ns ns ns ns 
H39 H5m 707 JS 1,00 707 13,9 11,8 22,8 74,9 5,3 187,9 
H42 H5m 628 SMS 1,00 628 12,1 ns ns ns ns ns 
H46 H5m 229 VJ 1,00 229 6,3 8,0 9,1 54,1 1,2 41,0 

 
PSK H25 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

H34 H5o 1 098 SMP 1,00 1 098 9,4 12,2 22,4 110,5 12,1 64,9 
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Dílec L 
 
PSK L1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

L1 L4a 848 KR-HIP 1,00 848 9,7 ns ns ns ns ns 
L2 L4a 409 VR80 0,80 327 6,7 ns ns ns ns ns 
L3 L4a 1 540 OL 0,80 1 232 11,8 11,6 21,8 68,9 8,5 145,0 

   KL 0,20 308  12,2 20,3 76,9 2,4 115,3 
L4 L4a 1 231 JV 1,00 1 231 11,6 12,1 13,0 70,6 8,7 88,0 
L5 L4a 2 308 JS 1,00 2 308 10,8 9,2 17,8 58,6 13,5 147,1 
L6 L4a 2 260 OL 0,80 1 808 11,1 10,9 20,5 64,7 11,7 136,1 

   KL 0,20 452  11,5 19,1 72,2 3,3 108,3 
L8 L4a 892 OL 1,00 892 11,9 11,8 22,1 69,9 6,2 147,1 

L11 L4a 6 100 OL 0,60 3 660 13,4 13,2 24,9 78,5 28,7 165,2 

   MD 0,40 2 440  11,5 31,2 209,1 51,0 91,5 
L12 L4a 1 879 MD 1,00 1 879 17,8 15,3 41,3 276,9 52,0 121,2 
L14 L4a 2 624 KL 0,80 2 099 18,0 18,7 31,0 117,2 24,6 175,8 
L15 L4a 3 226 JS 1,00 3 226 12,1 10,3 19,9 65,4 21,1 164,3 
L17 L4a 749 KL 0,80 599 11,8 12,2 20,3 76,9 4,6 115,3 
L18 L4a 3 233 MD 1,00 3 233 18,9 16,2 43,9 294,4 95,2 128,9 
L20 L4a 5 834 VJ 0,60 3 500 15,0 19,3 21,9 129,8 45,4 98,3 

   LP 0,40 2 334  15,0 39,2 130,5 30,5 176,4 
L30 L4a 860 JS 1,00 860 13,8 11,7 22,6 74,4 6,4 186,9 
L27 L4a 1 424 HB 1,00 1 424 12,5 10,9 19,3 86,5 12,3 128,0 
L35 L4a 954 JS 1,00 954 11,9 10,1 19,5 64,2 6,1 161,1 
L7 L4a 808 VR 1,00 808 12,5 ns ns ns ns ns 
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PSK L2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

L9 L2a 7 945 SUKCESE 1,00 7 945 9,9 ns ns ns ns ns 
PSK L3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

L10 L5c 1 543 KL 1,00 1 543 8,9 9,3 15,4 58,4 9,0 87,6 
L13 L5c 1 647 KL 0,90 1 482 10,2 10,6 17,5 66,3 9,8 99,5 

   OL 0,10 165  10,0 18,8 59,5 1,0 125,1 
L16 L5c 2 587 AK 0,60 1 552 16,0 ns ns ns ns ns 

  2 587 JV 0,40 1 035  16,7 17,9 97,2 10,1 121,2 
L19 L5c 1 243 LP 0,80 994 18,0 18,0 47,1 157,1 15,6 212,3 

   MD 0,20 249  15,5 41,9 281,4 7,0 123,2 
L21 L5c 814 LP 0,80 651 16,2 16,2 42,4 141,3 9,2 191,0 

   HB 0,20 163  14,2 25,2 112,6 1,8 166,7 
L22 L5c 4 520 LP 1,00 4 520 15,7 15,7 40,9 136,3 61,6 184,2 
L23 L5c 3 879 LP 0,80 3 103 14,6 14,6 38,0 126,7 39,3 171,2 

   BOP 0,20 776  20,8 21,5 140,3 10,9 73,3 
L24 L4a 687 KL 0,60 412 9,2 9,5 15,8 59,8 2,5 89,7 

   AK 0,40 275  ns ns ns ns ns 
L25 L2b 669 KL 0,80 535 6,9 7,2 12,0 45,4 2,4 68,1 
L26 L5c 5 833 BOP 0,90 5 250 14,8 21,2 21,9 142,9 75,0 74,7 

   LP 0,10 583  14,8 38,7 129,1 7,5 174,4 
L41 L5c 1 042 JS 1,00 1 042 13,9 11,8 22,9 75,1 7,8 188,6 
L38 L5c 4 100 JL 0,80 3 280 10,3 10,3 16,4 52,7 17,3 119,8 

   KL 0,20 820  10,7 17,8 67,3 5,5 100,9 
L46 L5c 4 573 BOC 1,00 4 573 13,7 13,1 41,1 270,1 123,5 94,3 
L34 L5c 875 BOC 0,80 700 11,9 11,4 35,7 234,4 16,4 81,8 

   MD 0,10 88  10,2 27,6 185,2 1,6 81,1 

   BR 0,10 88  9,9 17,7 86,6 0,8 111,4 
L43 L5c 2 802 JL 0,90 2 522 10,9 10,9 17,3 55,5 14,0 126,2 
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   AK 0,10 280  ns ns ns ns ns 
L44 L5c 691 OL 1,00 691 10,9 10,8 20,2 63,8 4,4 134,2 
L28 L5c 289 MD 1,00 289 17,6 15,1 40,9 274,3 7,9 120,1 
L36 L5c 390 MD 1,00 390 17,9 15,4 41,7 279,6 10,9 122,4 
L37 L5c 1 643 JV 1,00 1 643 18,1 18,8 20,3 109,9 18,1 137,1 
L47 L5c 1 514 OL 1,00 1 514 11,9 11,8 22,1 69,7 10,6 146,6 
L39 L5c 1 709 JL 1,00 1 709 14,2 14,2 22,7 72,8 12,4 165,3 
L31 L5c 5 572 KL 0,80 4 458 14,4 14,9 24,7 93,7 41,8 140,6 

   OL 0,20 1 114  14,2 26,6 84,0 9,4 176,8 
L40 L5c 594 KL 1,00 594 14,0 14,5 24,1 91,3 5,4 136,9 
L29 L5c 259 KL 1,00 259 9,9 10,3 17,1 64,9 1,7 97,4 
L45 L5c 232 KL 0,80 186 8,6 8,9 14,8 56,0 1,0 84,1 

   OL 0,20 46  8,5 15,9 50,2 0,2 105,7 
L42 L5c 2 331 LP 0,90 2 098 15,9 15,9 41,5 138,4 29,0 187,0 

   OL 0,10 233  15,7 29,5 93,0 2,2 195,8 
 
PSK L4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

L32 L5b 10 229 SUKCESE 1,00 10 229 21,4 ns ns ns ns ns 
 
 
 
 
 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

169 
 

Dílec M 
PSK M1 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

M3 M5a 228 BOP 0,60 137 12,1 17,3 17,8 116,5 1,6 60,9 

   BOX 0,40 91  17,0 41,3 210,7 1,9 81,7 
M5 M5a 216 MD 1,00 216 14,7 12,6 34,2 229,4 5,0 100,4 
M6 M5a 1 792 DB 1,00 1 792 11,7 12,3 22,7 83,8 15,0 124,4 
M7 M5a 1 724 BO 0,90 1 552 14,0 12,9 34,8 296,1 45,9 80,8 
M8 M5a 223 SMP 1,00 223 9,6 12,5 22,9 112,8 2,5 66,3 

M10 M5a 1 182 BOC 1,00 1 182 13,6 13,1 41,0 269,0 31,8 93,9 
M13 M5a 2 094 KL 0,90 1 885 12,9 13,4 22,3 84,3 15,9 126,5 
M32 M5a 2 442 BO 1,00 2 442 12,8 11,9 31,9 271,5 66,3 74,0 
M16 M5a 4 333 BO 1,00 4 333 15,5 14,4 38,7 329,1 142,6 89,7 
M17 M5a 3 370 MD 1,00 3 370 17,5 15,0 40,7 272,8 91,9 119,4 
M18 M5a 2 597 BOC 1,00 2 597 16,7 16,1 50,3 330,4 85,8 115,3 
M19 M5a 2 493 MD 1,00 2 493 16,4 14,1 38,1 255,6 63,7 111,9 
M20 M5a 1 509 BOC 1,00 1 509 13,5 13,0 40,7 267,4 40,3 93,3 
M21 M5a 1 414 MD 1,00 1 414 15,8 13,6 36,7 246,3 34,8 107,8 
M22 M5a 1 712 SMP 1,00 1 712 12,7 16,5 30,2 148,7 25,4 87,4 
M0 M5a 1 113 DG 1,00 1 113 13,9 15,3 43,6 381,2 42,4 76,6 

M25 M5a 155 BOXT 1,00 155 12,7 17,9 43,5 221,7 3,4 86,0 
M26 M5a 136 BL 1,00 136 6,9 5,9 19,4 70,5 1,0 69,9 
M15 M5a 108 BL 1,00 108 13,7 11,8 38,7 140,6 1,5 139,4 
M28 M5a 286 BL 1,00 286 12,5 10,8 35,4 128,7 3,7 127,6 
M29 M5a 319 SMC 1,00 319 13,3 11,4 32,3 163,2 5,2 141,3 
M30 M5a 227 SMC 1,00 227 6,6 5,7 16,1 81,3 1,8 70,4 
M31 M5a 327 SMX 1,00 327 13,1 ns ns ns ns ns 
M15 M5a 992 SMO 1,00 992 13,7 19,5 31,3 183,3 18,2 70,5 
M35 M5a 538 BOC 1,00 538 8,8 8,5 26,6 174,6 9,4 60,9 
M36 M5a 383 KL 1,00 383 9,5 9,9 16,4 62,1 2,4 93,2 
M27 M5a 541 MD 1,00 541 14,6 12,6 34,0 228,3 12,4 100,0 
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PSK M2 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

M1  1 512 SUKCESE 1,00 1 512 5,3 ns ns ns ns ns 
 
PSK M3 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

M4 M5b 1 136 MD 1,00 1 136 15,1 13,0 35,1 235,2 26,7 103,0 
M9 M5b 1 167 SMP 0,80 934 13,4 17,3 31,8 156,6 14,6 92,1 

M11 M5b 1 184 MD 1,00 1 184 16,3 14,0 37,8 253,5 30,0 110,9 
M12 M5b 650 SMP 1,00 650 10,0 13,0 23,8 117,3 7,6 69,0 
M14 M5b 1 682 DB 1,00 1 682 11,6 12,3 22,6 83,7 14,1 124,2 
M33 M5b 1 584 VR 1,00 1 584 9,5 ns ns ns ns ns 
M34 M5b 284 BL 1,00 284 14,1 12,1 39,7 144,2 4,1 143,0 
M37 M5b 324 BOX3 1,00 324 5,1 ns ns ns ns ns 

 
PSK M4 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

M24 M5c 6 596 MD 0,50 3 298 13,5 11,6 31,4 210,3 69,4 92,1 

   BR 0,50 3 298  11,2 20,1 98,3 32,4 126,6 

 
PSK M5 
Por. skupina 

dle 
inventarizace 

Porost 
HUL 

Plocha 
(m2) 

Dřevina Zastoupení 
Plocha 
dřeviny 

(m2) 

Výška 
skupiny 

(m) 

Tloušťka 
(cm) 

Kruhová 
základna 
(m2/ha) 

Zásoba 
(m3/ha) 

Zásoba 
porostu 

(m3) 
HDR 

M23 M5d 3 119 BR 1,00 3 119 15,8 13,1 23,5 114,9 35,8 147,9 
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Tab. 6.5: Statistika technologií LIDAR zjištěných výšek porostních skupin. 
 

Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

A4a A A1 A1 5649 0,00 16,58 16,58 5,08 3,18 28685,07 22597 

  A1 A5 117 3,05 9,81 6,76 6,24 1,74 730,21 462 

  A1 A6 307 0,00 10,73 10,73 2,39 2,71 732,28 1229 
A4b A A2 A10 287 0,00 8,06 8,06 3,61 1,96 1035,20 1154 

   A11 1187 0,00 8,79 8,79 4,61 1,70 5468,27 4744 

   A16 81 3,62 8,74 5,13 6,44 1,13 521,61 317 

   A17 87 3,77 10,22 6,45 6,18 1,02 537,28 350 

   A18 281 0,00 8,69 8,69 3,95 2,06 1109,95 1124 

   A19 181 3,13 8,88 5,75 6,03 1,29 1090,82 697 

   A20 190 2,76 10,51 7,75 5,87 1,26 1115,92 769 

   A21 265 2,74 11,01 8,27 5,57 1,72 1476,10 1069 

   A22 372 2,48 8,07 5,58 4,69 1,22 1745,61 1482 

   A23 503 2,87 9,51 6,64 6,09 1,23 3064,95 2010 

   A24 178 2,66 8,62 5,95 4,89 1,38 871,05 721 

   A25 58 3,02 8,48 5,47 5,42 1,29 314,09 228 

   A3 967 2,73 11,69 8,96 6,57 1,90 6349,06 3866 

   A7 179 2,59 7,61 5,02 4,37 1,17 782,35 722 

   A8 358 2,67 9,77 7,10 5,60 1,76 2004,69 1433 

   A9 212 2,94 9,01 6,07 6,12 1,56 1297,68 844 
A4c A A9 A30 2503 1,66 16,03 14,37 5,72 1,93 14327,82 9999 

   A31 255 0,00 5,41 5,41 1,47 1,62 375,76 1016 
A5a A A4 A40 480 4,47 11,86 7,39 9,01 1,55 4324,29 1897 

   A41 1978 0,00 13,50 13,50 7,57 2,22 14971,50 7914 
A5b A A4 A34 721 2,71 13,24 10,53 6,26 2,37 4516,09 2901 

   A37 1267 2,80 10,97 8,17 6,99 1,60 8862,55 5081 
A5c A A5 A36 899 5,06 15,90 10,85 12,45 1,77 11192,80 3602 
A5d A A6 A32 989 2,86 13,32 10,45 8,05 1,75 7960,17 3960 

   A33 475 2,91 12,64 9,73 6,61 1,94 3140,32 1898 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

A5e A A10 A29 1247 0,02 12,93 12,91 6,63 1,72 8261,68 4995 

   A15 129 2,94 12,60 9,66 8,63 2,06 1113,68 513 

   A27 1953 2,81 15,85 13,04 7,29 3,00 14242,85 7822 

   A28 2344 3,20 16,90 13,70 11,81 2,69 27679,03 9383 
A5g A A8 A35 142 6,06 13,91 7,85 9,90 2,16 1406,27 554 

   A38 342 2,49 9,99 7,50 5,17 1,73 1767,83 1376 

   A39 42 3,83 8,04 4,21 5,64 0,97 236,86 169 

   A42 4054 0,00 10,95 10,95 3,91 2,25 15840,88 16197 

   A43 400 2,62 9,68 7,06 4,83 1,49 1931,61 1598 

   A44 239 3,02 8,92 5,89 6,13 1,16 1464,78 951 

   A45 497 2,99 9,87 6,88 6,66 1,37 3310,35 1995 

   A46 469 3,84 13,92 10,08 9,22 1,90 4321,98 1890 

   A47 380 5,08 13,72 8,64 9,37 1,35 3562,36 1520 
B4a B B1 B13 892 3,10 14,58 11,48 7,18 1,92 6406,76 3576 

   B5 16986 0,00 17,28 17,28 5,78 2,93 98126,81 73640 

   B23 1389 0,02 14,64 14,63 7,29 2,50 10119,11 5547 

   B25 2610 0,00 14,29 14,29 7,14 2,86 18629,29 10443 

   B22 2760 0,00 19,77 19,77 9,09 3,58 25098,60 11018 
B5f B B2 B1 3262 0,00 10,86 10,86 4,81 3,43 15697,28 7327 

   B10 2430 0,00 18,11 18,11 14,29 2,51 34719,78 9716 

   B11 369 4,80 15,60 10,80 10,96 2,24 4044,09 1479 

   B12 695 3,02 17,00 13,98 13,70 2,53 9522,33 2770 

   B14 1457 2,79 17,00 14,21 12,96 3,31 18882,00 5848 

   B15 1376 2,76 14,87 12,11 7,61 1,58 10472,66 5476 

   B16 462 2,76 13,55 10,79 8,67 2,05 4006,83 1847 

   B17 1678 2,93 16,59 13,66 8,02 2,21 13456,13 6724 

   B18 657 0,00 19,53 19,53 12,79 5,30 8403,84 2640 

   B2 463 3,23 13,92 10,68 7,04 2,26 3258,02 1867 

   B21 677 4,69 19,02 14,33 15,55 1,98 10526,17 2703 

   B24 1096 6,73 18,97 12,24 15,82 1,75 17343,17 4377 

   B26 448 3,10 17,33 14,23 12,15 3,17 5442,42 1794 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   B28 396 0,00 17,11 17,11 10,04 3,01 3977,32 1589 

   B3 873 3,23 15,90 12,68 11,97 2,22 10449,73 3501 

   B4 802 0,00 11,63 11,63 5,08 1,60 4076,43 3214 

   B6 245 2,63 8,55 5,92 4,22 1,29 1034,36 980 

   B7 106 2,45 7,63 5,19 3,49 0,81 369,55 427 

   B8 590 3,27 16,77 13,50 12,06 2,08 7115,66 2364 

   B9 342 2,69 11,86 9,17 5,15 1,99 1760,94 1370 
B5h B B1 B19 524 0,00 11,54 11,54 6,47 2,36 3389,80 2092 
B5i B B1 B35 2252 0,00 15,88 15,88 2,66 3,37 5994,83 8942 
C3a C C5 C7 581 2,72 14,57 11,85 5,72 2,55 3323,89 2322 
C3b C C3 C13 155 0,01 9,22 9,21 5,29 1,51 819,61 632 

   C14 443 0,00 16,82 16,82 7,05 3,34 3123,45 1815 
C5a C C1 C1 4277 0,00 14,78 14,78 6,02 2,06 25767,05 17110 

   C23 546 3,87 14,90 11,03 8,30 1,99 4530,36 2161 
C5b C C2 C4 1160 0,00 11,84 11,84 4,67 2,54 5415,49 4621 

   C5 280 0,00 13,94 13,94 6,02 3,47 1686,67 1129 
C5c C C3 C10 1192 2,88 15,88 13,00 8,75 2,66 10429,69 4763 

   C11 848 4,75 17,90 13,15 14,14 1,94 11989,84 3393 

   C12 336 4,40 14,96 10,57 8,70 1,74 2921,74 1333 

   C15 1728 6,92 18,39 11,47 15,03 1,48 25977,10 6860 

   C16 458 4,70 14,73 10,03 10,20 1,86 4670,03 1841 

   C17 1288 0,00 12,88 12,88 4,59 1,90 5917,14 5134 

   C18 1178 2,79 9,92 7,13 6,30 1,63 7424,12 4718 

   C19 741 3,15 13,85 10,70 7,06 2,17 5234,64 2959 

   C2 634 2,81 14,84 12,04 7,23 2,24 4586,31 1687 

   C2 634 2,81 14,84 12,04 7,23 2,24 4586,31 869 

   C20 1976 2,87 15,87 13,00 7,93 2,20 15669,78 7901 

   C21 6360 0,00 12,77 12,77 6,92 1,85 44015,83 25453 

   C22 1872 4,40 16,79 12,38 12,23 2,38 22899,91 7466 

   C3 593 3,31 14,74 11,43 6,28 1,27 3725,51 2362 

   C8 669 3,98 17,70 13,72 10,58 3,16 7080,00 2672 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   C9 1205 4,21 14,90 10,69 11,73 2,15 14135,89 4816 
D3a D D9 D19 2383 0,00 13,06 13,06 5,78 2,49 13782,89 9522 

   D1 1979 1,83 16,28 14,45 10,60 2,46 20978,70 7952 

   D3 815 2,94 14,75 11,81 6,98 2,05 5690,32 3251 

   D31 204 2,76 18,45 15,69 11,91 3,99 2428,72 826 

   D39 149 2,96 15,69 12,73 8,44 3,75 1257,41 596 

   D44 69 0,00 6,96 6,96 1,34 1,94 92,70 268 
D5b D D3 D4 993 0,00 14,72 14,72 7,54 2,50 7490,76 3953 

   D5 617 4,25 17,98 13,72 9,29 1,77 5732,46 2483 

   D6 611 3,15 13,50 10,35 8,45 1,97 5161,74 2429 
D5c D D4 D7 1023 5,32 16,63 11,31 13,24 1,80 13546,77 4107 
D5d D D5 D9 2245 2,93 14,63 11,70 7,08 2,24 15895,45 8984 
D5e D D6 D11 1936 2,84 17,53 14,70 12,24 2,88 23696,22 7732 
D5f D D8 D15 1482 0,04 16,76 16,72 12,72 2,25 18845,43 5945 
D5g D D9 D17 952 4,29 16,76 12,47 9,78 2,11 9313,80 3792 

   D35 445 2,87 13,75 10,88 8,44 2,18 3754,28 1788 
D5h D D9 D32 282 3,08 10,78 7,70 5,72 1,64 1613,39 1131 
D5i D D10 D24 1607 0,00 11,99 11,99 3,81 2,75 6128,22 6426 

   D25 1275 0,00 12,83 12,83 6,26 1,70 7986,91 5102 

   D37 310 2,93 19,43 16,51 6,86 2,99 2125,88 1241 
D5j D D12 D29 342 3,91 11,68 7,78 7,45 1,66 2546,35 1358 
D5k D D13 D30 1318 0,00 15,73 15,73 6,08 2,83 8015,38 5286 
D5l D D14 D27 373 0,00 13,57 13,57 5,56 2,66 2074,96 1491 

   D28 199 0,75 11,38 10,63 7,80 1,95 1552,13 802 

   D38 243 0,00 10,62 10,62 5,61 1,79 1363,87 972 
D5m D D15 D23 1299 0,00 19,49 19,49 7,83 2,46 10176,81 5200 
D5n D D16 D16 299 4,86 14,59 9,73 8,29 1,28 2480,18 1171 

   D20 819 3,00 13,47 10,47 9,20 1,27 7532,42 3255 

   D21 119 3,85 12,80 8,96 9,83 1,79 1169,87 470 

   D22 869 0,00 11,84 11,84 6,18 2,17 5366,79 3475 
D5o D D17 D13 334 0,00 10,66 10,66 6,20 1,88 2071,81 1336 

   D14 396 0,01 16,76 16,75 11,26 3,90 4459,12 1584 
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   D18 442 4,20 11,96 7,76 8,73 1,32 3857,61 1794 

   D33 213 5,85 14,88 9,03 9,88 1,76 2104,45 845 

   D41 141 0,00 7,68 7,68 2,00 2,42 282,42 577 

   D42 135 0,96 13,88 12,92 9,38 2,32 1266,72 546 

   D43 490 0,00 11,78 11,78 4,98 1,96 2440,76 1970 
D5p D D18 D10 283 0,00 11,76 11,76 7,68 3,00 2173,83 1132 

   D36 1018 0,00 10,80 10,80 5,00 1,58 5085,20 4065 

   D40 312 0,00 11,39 11,39 5,89 2,52 1836,72 1241 
D5r D D19 D34 279 0,00 9,03 9,03 3,93 2,89 1096,47 1114 

   D8 313 0,00 16,17 16,17 10,45 4,45 3271,61 1252 
E3a E E1 E1 74 0,02 12,68 12,66 6,17 3,79 456,79 315 

   E3 225 0,00 12,90 12,90 4,22 3,15 948,63 888 

   E9 1047 0,00 13,92 13,92 5,68 1,96 5943,12 4197 
E5a E E1 E12 2114 2,85 16,78 13,93 11,61 1,96 24539,62 8436 

   E16 1627 0,00 13,98 13,98 6,20 2,70 10086,30 6524 

   E36 481 0,00 15,41 15,41 10,81 3,59 5201,85 1914 

   E38 76 2,97 9,44 6,47 5,75 1,67 437,16 304 

   E39 801 4,98 15,24 10,27 11,29 1,58 9039,46 3212 
E5b E E3 E10 416 0,08 13,38 13,29 8,89 2,25 3698,12 1662 

   E11 312 0,04 13,35 13,32 9,66 1,97 3013,31 1261 

   E13 2676 0,00 16,39 16,39 11,14 2,90 29817,82 10735 

   E37 1970 0,00 15,68 15,68 9,08 2,81 17885,38 7925 

   E4 117 0,00 14,07 14,07 5,58 3,97 653,10 463 

   E5 165 0,00 13,04 13,04 8,90 3,51 1468,42 661 

   E6 252 0,00 11,28 11,28 6,46 2,58 1627,58 1013 

   E7 219 0,00 11,93 11,93 8,09 2,46 1771,84 876 

   E8 513 0,00 9,75 9,75 5,05 1,99 2592,08 2053 
E5c E E4 E14 2037 0,00 14,85 14,85 9,34 3,47 19030,58 8265 

   E15 2100 0,00 17,43 17,43 9,95 3,52 20892,39 8450 

   E17 1815 0,14 16,92 16,78 9,27 2,25 16826,78 7281 
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   E20 1512 0,00 17,12 17,12 8,48 2,46 12818,96 6093 

   E40 316 4,90 12,53 7,63 8,62 1,62 2722,43 1285 

   E49 714 4,21 15,74 11,54 9,40 2,23 6709,69 2859 
E5d E E5 E18 456 2,96 11,27 8,31 6,32 1,66 2880,34 1821 

   E19 631 2,99 11,14 8,15 6,55 1,42 4133,13 2524 

   E21 531 2,83 10,32 7,49 5,77 1,68 3061,61 2128 

   E22 289 4,62 12,74 8,11 8,46 1,60 2445,32 1150 

   E23 1493 2,89 17,90 15,01 13,18 1,85 19677,75 5965 

   E24 249 8,22 16,63 8,41 14,14 1,24 3520,95 1003 

   E25 338 0,03 13,68 13,65 5,77 2,92 1950,20 1339 

   E26 309 4,17 13,49 9,32 9,99 1,54 3087,90 1233 

   E27 399 3,14 18,75 15,61 13,09 2,98 5221,94 1602 

   E29 411 0,00 18,82 18,82 6,00 3,41 2464,10 1644 

   E32 326 1,81 10,70 8,89 4,85 1,82 1580,25 1291 

   E41 373 3,23 9,64 6,42 6,51 1,15 2427,34 1479 

   E42 934 3,17 16,07 12,90 7,06 1,99 6590,41 3732 

   E43 234 2,89 12,97 10,07 6,40 2,40 1498,03 960 

   E44 202 3,48 14,70 11,22 8,78 2,75 1774,24 796 

   E45 159 2,94 12,79 9,85 6,94 2,54 1104,23 635 

   E46 1041 0,00 15,94 15,94 8,53 2,44 8875,83 4201 

   E47 98 3,09 12,62 9,53 6,65 2,48 651,39 405 

   E48 798 2,86 16,87 14,01 9,74 2,85 7774,57 3218 

   E50 362 0,02 16,52 16,50 8,33 3,68 3013,83 1456 

   E51 171 3,17 14,79 11,62 10,30 2,64 1760,74 688 

   E52 260 0,00 14,61 14,61 10,10 2,77 2625,66 1036 
E5e E E6 E28 1425 3,05 15,14 12,08 9,89 1,86 14094,09 5719 
E5f E E7 E30 1158 2,87 12,81 9,94 8,98 1,89 10398,55 4629 

   E31 543 0,00 11,75 11,75 3,37 2,91 1827,82 2173 

   E33 647 1,79 18,91 17,12 13,96 3,36 9031,18 2594 

   E53 161 2,78 12,98 10,20 6,16 3,07 992,02 644 

   E54 274 3,58 14,83 11,25 8,53 2,88 2337,83 1088 
E5g E E8 E34 6191 0,00 15,20 15,20 8,25 2,25 51051,06 25022 
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F5a F F1 F1 338 2,72 9,61 6,89 4,54 1,54 1536,16 1400 

   F10 983 0,00 13,60 13,60 7,83 3,25 7699,18 3922 

   F12 196 0,00 8,61 8,61 4,41 1,64 864,70 823 

   F13 429 0,11 12,92 12,81 6,72 2,59 2884,00 1725 

   F15 611 0,00 8,88 8,88 3,73 2,18 2280,88 2505 

   F16 151 0,00 9,77 9,77 5,96 2,40 900,14 610 

   F17 527 0,00 15,05 15,05 9,88 3,90 5205,05 2112 

   F2 480 0,00 10,35 10,35 5,37 2,54 2575,98 1953 

   F3 740 0,00 13,50 13,50 5,52 4,31 4082,17 2969 

   F4 784 0,00 15,15 15,15 0,90 2,62 709,25 3439 

   F49 584 0,00 14,47 14,47 6,55 3,65 3825,16 2342 

   F5 293 0,00 11,48 11,48 6,10 3,77 1787,11 1168 

   F50 247 0,01 14,13 14,12 8,24 3,21 2035,93 999 
F5b F F2 F21 280 0,02 14,42 14,39 6,77 3,31 1896,87 1127 

   F24 990 0,00 14,06 14,06 7,99 4,03 7910,08 4022 

   F25 322 0,00 12,21 12,21 4,56 2,99 1469,03 1287 

   F27 326 0,00 8,18 8,18 2,44 2,00 794,41 1332 

   F28 232 0,00 10,70 10,70 6,66 2,58 1545,10 939 

   F30 368 0,00 9,55 9,55 4,96 2,18 1825,57 1490 

   F31 570 0,00 13,77 13,77 7,94 2,53 4528,27 2302 

   F33 628 0,02 12,48 12,46 8,54 1,98 5363,67 2542 

   F35 393 0,00 13,16 13,16 8,25 2,68 3242,71 1605 

   F39 571 1,87 13,11 11,24 7,79 1,86 4445,44 2326 

   F40 249 2,45 11,15 8,70 8,27 1,65 2058,53 1014 

   F41 174 4,35 9,84 5,49 7,10 1,37 1236,03 713 

   F42 235 0,08 9,07 8,99 4,46 1,54 1048,00 973 

   F43 284 0,00 9,61 9,61 2,56 3,34 725,63 1199 

   F48 193 3,15 8,55 5,40 5,53 0,99 1067,86 801 

   F51 176 0,00 12,66 12,66 3,57 3,26 627,67 732 
F5c F F3 F34 3528 2,69 19,67 16,98 10,87 3,29 38356,05 14108 

   F44 2093 2,76 20,34 17,58 13,30 3,15 27839,34 8360 
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   F45 1490 3,73 16,37 12,65 10,19 1,99 15185,30 5970 

   F46 1471 3,17 20,79 17,62 12,79 3,28 18807,32 5909 

   F47 398 4,02 18,68 14,65 12,65 2,98 5035,77 1583 
F5d F F4 F23 493 7,11 13,76 6,65 10,92 1,09 5384,56 1982 

   F9 1076 5,10 13,89 8,79 10,01 1,66 10771,68 4296 
F5e F F5 F11 880 2,73 15,08 12,35 6,42 2,23 5649,84 3514 

   F6 4189 0,00 17,97 17,97 8,69 3,02 36387,11 16743 

   F7 1711 2,93 15,93 13,00 9,97 2,24 17052,00 6881 

   F8 427 2,54 13,08 10,54 5,99 2,56 2556,98 1706 
F5f F F6 F14 1465 4,76 17,54 12,79 13,46 1,56 19718,47 5852 

   F19 916 2,91 14,77 11,86 10,16 1,57 9308,26 3658 

   F32 130 2,63 13,41 10,78 5,78 2,67 751,88 517 

   F36 1566 2,65 16,85 14,20 11,22 3,21 17574,42 6274 

   F37 212 0,08 14,42 14,34 6,79 2,96 1439,31 842 

   F38 1590 3,26 17,72 14,46 12,80 2,25 20348,27 7090 
F5g F F7 F18 418 6,05 15,65 9,61 10,69 2,05 4468,98 1671 

   F20 625 2,61 11,78 9,17 6,58 1,38 4111,79 2502 

   F22 733 2,93 17,85 14,92 8,25 2,77 6048,24 2927 

   F26 626 2,73 16,95 14,22 7,34 3,66 4595,88 1783 

   F29 488 3,30 13,48 10,18 7,75 2,08 3782,96 1968 
G3a G G3 G2 842 2,85 13,96 11,11 5,81 1,74 4894,34 3399 
G4a G G2 G1 116 0,00 10,57 10,57 3,74 3,51 433,77 463 

   G10 190 3,00 8,61 5,61 6,51 1,33 1237,79 767 

   G11 118 2,91 7,97 5,06 5,26 1,14 620,77 476 

   G13 418 2,67 9,10 6,43 5,87 1,04 2451,74 1674 

   G21 203 5,03 12,15 7,12 8,41 1,62 1707,30 819 

   G22 681 3,83 13,41 9,58 9,08 1,71 6183,23 2719 

   G24 54 3,01 6,79 3,79 5,31 0,90 286,94 211 

   G3 449 4,87 11,61 6,74 8,76 1,32 3932,08 1775 

   G5 373 3,15 16,96 13,81 11,46 3,13 4275,86 1499 

   G6 468 2,94 10,81 7,87 6,25 1,30 2923,03 1460 
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   G6 468 2,94 10,81 7,87 6,25 1,30 2923,03 410 

   G8 386 2,62 8,59 5,96 4,61 1,57 1778,51 1538 

   G9 348 2,70 9,28 6,58 7,24 1,43 2519,09 1398 
G5a G G1 G12 460 0,60 13,96 13,37 8,13 2,15 3740,70 1842 

   G15 1366 0,00 16,89 16,89 11,79 2,96 16103,08 3224 

   G15 1366 0,00 16,89 16,89 11,79 2,96 16103,08 2253 

   G16 573 0,59 13,57 12,99 8,08 1,75 4630,58 2298 

   G17 573 5,67 15,23 9,56 12,04 1,87 6901,38 2300 

   G18 549 3,71 15,98 12,28 12,78 1,80 7015,76 2193 

   G19 416 4,01 14,56 10,55 10,83 1,69 4506,33 1644 

   G20 227 7,70 12,83 5,12 9,72 1,20 2205,99 953 

   G4 326 0,00 14,73 14,73 6,69 1,91 2182,11 1288 

   G7 396 2,75 13,64 10,89 8,25 1,87 3265,75 1585 
H2a H H1 H21 1020 0,00 11,26 11,26 2,51 2,48 2560,58 4077 
H2b H H11 H32 412 0,00 13,96 13,96 0,84 2,25 344,20 1657 
H4a H H1 H1 510 2,81 10,72 7,91 5,97 1,59 3044,83 2037 

   H100 1342 0,00 12,59 12,59 5,44 2,28 7304,77 5742 

   H103 306 2,95 13,80 10,85 7,92 2,93 2423,52 1218 

   H108 146 2,91 9,29 6,39 5,90 1,19 861,19 586 

   H114 873 0,00 10,14 10,14 3,56 2,60 3103,79 3485 

   H115 291 3,00 11,36 8,36 6,46 1,77 1879,44 1174 

   H116 1101 0,00 10,90 10,90 6,72 2,30 7394,41 4372 

   H12 583 3,66 11,32 7,66 7,79 1,50 4543,62 2357 

   H13 1069 2,86 15,18 12,32 7,44 1,88 7953,43 4270 

   H17 782 2,87 10,23 7,36 6,67 1,32 5219,68 3130 

   H19 831 2,73 12,50 9,77 7,02 1,82 5832,87 3307 

   H2 554 0,00 9,15 9,15 3,44 2,43 1905,22 2205 

   H3 403 0,00 11,05 11,05 3,91 2,53 1577,22 1610 

   H31 769 2,89 10,71 7,82 7,31 1,29 5620,78 3087 

   H4 514 3,33 11,79 8,47 8,17 1,60 4198,05 2034 

   H43 970 2,55 12,56 10,01 6,12 2,07 5934,18 3865 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

180 
 

Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   H49 1546 0,00 13,94 13,94 5,53 2,78 8548,89 6181 

   H5 508 0,03 9,44 9,41 4,71 1,38 2391,89 2039 

   H55 808 0,00 10,96 10,96 6,02 2,26 4860,88 3235 

   H61 819 2,77 12,10 9,33 6,89 1,99 5642,58 3271 

   H68 421 2,58 9,30 6,71 4,75 1,35 1999,27 1685 

   H69 362 2,60 10,73 8,13 5,23 1,84 1891,75 1442 

   H7 877 0,07 9,04 8,97 4,55 1,57 3987,35 3506 

   H71 2833 0,00 12,90 12,90 6,35 2,64 17980,04 11339 

   H73 280 2,85 11,00 8,14 5,59 1,35 1564,76 1113 

   H78 1039 3,00 13,63 10,63 7,45 1,94 7743,80 4163 

   H79 1792 2,83 10,75 7,92 5,64 1,56 10114,80 7159 

   H8 592 0,00 9,62 9,62 4,26 1,51 2521,51 2344 

   H81 295 0,00 7,91 7,91 2,29 2,41 676,22 1203 

   H87 415 2,94 10,76 7,82 6,59 1,74 2736,37 1665 

   H95 4378 1,35 12,73 11,37 5,79 1,70 25336,67 17539 
H4b H H2 H10 923 0,98 12,61 11,64 7,15 2,03 6600,66 3677 

   H11 547 4,95 18,95 14,00 14,62 3,11 7996,73 2190 

   H122 936 2,85 13,00 10,15 7,00 2,19 6550,03 3745 

   H14 860 0,04 12,71 12,67 5,81 2,09 4997,72 3442 

   H16 323 3,04 15,22 12,19 7,95 2,36 2568,28 1284 
H4c H H3 H22 294 3,01 15,66 12,66 8,40 2,58 2469,32 1171 

   H25 585 1,72 15,11 13,39 5,89 2,08 3448,53 2339 

   H28 146 1,64 8,60 6,96 4,89 1,36 713,47 577 
H4d H H17 H117 352 0,00 12,37 12,37 6,34 1,96 2231,77 1404 

   H40 248 3,29 11,00 7,72 6,17 1,34 1529,73 993 

   H86 794 3,99 10,75 6,76 6,59 1,17 5231,81 3159 
H4e H H5 H29 818 0,00 15,73 15,73 7,08 3,36 5791,87 3280 
H4f H H17 H82 119 0,00 11,69 11,69 5,22 2,25 621,62 462 
H5a H H4 H105 448 0,97 10,83 9,86 7,76 1,65 3476,94 1812 

   H106 35 0,77 12,55 11,78 9,13 2,56 319,67 136 
H5b H H7 H24 1992 2,94 18,05 15,11 13,79 1,87 27469,38 7952 
H5c H H8 H30 1184 0,15 15,11 14,96 11,18 1,89 13240,43 4747 
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H5d H H9 H41 1062 2,97 13,72 10,75 6,91 1,61 7341,58 4250 
H5e H H10 H58 835 6,73 15,39 8,66 11,89 1,45 9927,56 3340 
H5f H H11 H102 540 0,00 16,69 16,69 8,42 4,42 4548,70 2029 

   H102 540 0,00 16,69 16,69 8,42 4,42 4548,70 122 

   H109 510 3,18 14,82 11,64 10,47 1,96 5341,65 2046 

   H119 250 0,00 10,76 10,76 6,67 2,93 1667,61 1002 

   H121 48 4,96 11,66 6,70 8,92 1,86 428,25 193 

   H47 232 2,91 10,74 7,83 6,76 1,54 1567,59 924 
H5g H H12 H111 81 2,97 11,83 8,87 6,94 2,29 562,01 310 

   H112 315 2,95 12,04 9,09 6,71 2,04 2114,78 1248 

   H118 68 4,65 14,47 9,82 10,54 2,04 716,49 268 

   H52 75 4,34 13,57 9,23 7,71 1,94 578,40 306 

   H54 88 5,46 14,61 9,14 10,44 1,94 918,54 355 

   H56 48 5,57 11,69 6,12 8,29 1,22 397,91 192 

   H64 538 5,41 13,31 7,90 9,88 1,72 5316,76 2159 

   H67 829 2,76 12,12 9,36 7,86 2,17 6519,30 3323 
H5h H H13 H104 178 3,88 9,23 5,35 7,27 1,04 1294,60 710 

   H107 296 0,69 11,55 10,85 7,09 1,86 2100,06 1190 

   H44 113 2,90 9,11 6,21 6,62 1,50 747,65 446 

   H72 2736 3,16 15,79 12,63 7,77 2,12 21249,64 10931 

   H72 2736 3,16 15,79 12,63 7,77 2,12 21249,64 1291 
H5i H H14 H70 1251 4,57 11,83 7,26 6,85 0,96 8573,53 5003 
H5j H H15 H76 549 2,69 10,44 7,75 5,46 1,08 2996,03 2202 
H5k H H16 H113 466 4,09 15,69 11,60 10,80 2,46 5032,37 1855 

   H75 243 4,81 14,19 9,38 9,02 2,00 2191,76 2436 

   H89 1775 2,54 10,82 8,28 5,38 1,38 9545,98 7096 
H5m H H24 H37 290 4,95 13,99 9,04 9,98 1,66 2894,37 1153 

   H39 174 5,97 13,86 7,89 10,93 1,71 1901,10 707 

   H42 158 3,20 12,11 8,91 8,50 1,97 1343,06 628 

   H46 60 0,08 6,25 6,17 3,28 0,88 196,78 229 

   H26 126 7,86 15,68 7,82 10,98 1,88 1382,95 504 
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H5n H H27 H27 145 8,22 14,46 6,24 11,24 0,89 1629,86 584 
H5o H H25 H34 278 0,23 9,45 9,22 5,78 1,56 1608,22 1098 
H5p H H21 H101 502 3,42 16,78 13,36 12,76 3,10 6405,68 2036 

   H110 89 0,15 9,69 9,54 5,61 2,11 499,47 359 

   H50 230 9,07 14,93 5,86 12,26 1,21 2819,98 919 

   H53 276 7,77 15,30 7,52 10,88 1,73 3001,51 1106 

   H57 297 8,88 14,73 5,85 11,85 0,97 3519,18 1184 

   H59 514 10,07 15,83 5,76 13,18 0,93 6776,71 2058 

   H60 390 7,96 14,15 6,19 11,48 1,01 4477,98 1556 

   H62 382 2,95 15,85 12,90 9,36 2,06 3575,58 1516 

   H65 422 3,24 15,95 12,70 12,64 1,93 5332,24 1699 

   H66 155 3,37 15,75 12,38 10,70 3,46 1658,28 613 
H5q H H23 H35 397 4,42 13,14 8,72 8,80 1,65 3493,78 1587 

   H36 314 4,16 10,93 6,77 6,91 1,12 2169,60 1257 

   H38 199 3,13 10,98 7,85 6,66 1,44 1325,14 787 

   H45 247 6,35 13,47 7,12 8,70 1,16 2149,99 979 

   H48 417 6,74 16,08 9,34 13,15 2,09 5484,36 1684 
H5r H H22 H51 84 7,74 15,73 8,00 11,05 1,83 928,15 331 

   H74 4954 0,05 16,90 16,85 12,67 2,04 62783,31 19822 

   H80 752 4,12 17,58 13,46 11,87 2,85 8922,71 1550 
H5s H H17 H83 244 3,01 13,75 10,73 9,92 2,37 2421,31 970 

   H84 647 3,16 11,96 8,81 8,64 1,55 5591,31 2588 

   H85 966 0,22 13,94 13,72 10,43 1,64 10078,73 3869 

   H88 1443 0,37 14,85 14,48 9,65 2,09 13927,19 5809 

   H90 872 0,00 10,46 10,46 6,31 1,78 5503,23 3485 
H5t H H6 H20 714 2,82 18,93 16,11 7,20 2,76 5144,13 2877 
H5u H H18 H91 4729 0,00 16,60 16,60 9,69 3,94 45842,11 18907 
H5u H H18 H92 178 2,74 9,36 6,62 5,63 1,52 1001,85 714 
L2a L L2 L9 1985 0,00 9,91 9,91 3,44 1,81 6819,21 7945 
L2b L L3 L25 168 0,00 6,95 6,95 1,42 1,77 238,95 669 
L4a L L1 L1 216 0,00 9,69 9,69 4,62 2,81 998,73 848 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   L11 1521 0,02 13,41 13,39 6,36 2,18 9671,65 6100 

   L12 471 3,09 17,76 14,67 12,78 3,86 6017,69 1879 

   L14 655 4,01 17,95 13,94 8,30 3,01 5439,34 2624 

   L15 803 3,89 12,11 8,22 9,12 1,43 7326,73 3226 

   L17 186 4,37 11,77 7,40 7,89 1,75 1466,87 749 

   L18 814 4,04 18,89 14,85 14,01 3,33 11400,17 3233 

   L2 100 0,00 6,73 6,73 1,17 1,92 116,87 409 

   L20 1461 0,00 14,99 14,99 6,90 2,81 10087,37 5834 

   L24 171 3,19 9,16 5,96 6,01 1,12 1027,64 687 

   L27 361 6,35 12,46 6,11 9,60 1,19 3465,24 1424 

   L3 384 0,00 11,77 11,77 6,62 2,37 2542,50 1540 

   L30 213 5,60 13,78 8,18 9,18 1,85 1954,48 860 

   L35 243 2,94 11,88 8,94 7,10 2,26 1725,78 954 

   L4 309 6,81 11,64 4,84 10,00 1,00 3091,35 1231 

   L5 579 3,49 10,84 7,36 7,15 1,19 4139,91 2308 

   L6 564 5,49 11,05 5,56 8,64 0,98 4875,12 2260 

   L7 202 3,19 12,54 9,35 8,78 1,94 1774,38 808 

   L8 225 2,86 11,94 9,09 5,94 2,48 1335,79 892 
L5b L L4 L32 2556 2,93 21,40 18,47 8,95 2,71 22877,82 10229 
L5c L L3 L10 385 2,88 8,94 6,06 5,30 1,12 2041,41 1543 

   L13 412 2,90 10,16 7,26 5,98 1,38 2461,70 1647 

   L16 648 5,16 16,03 10,87 8,80 1,94 5700,31 2587 

   L19 312 2,79 18,05 15,26 8,70 3,54 2715,05 1243 

   L21 205 2,06 16,23 14,17 9,37 2,15 1920,86 814 

   L22 1131 3,12 15,66 12,54 10,12 2,07 11445,64 4520 

   L23 971 3,38 14,55 11,17 8,01 1,75 7777,77 3879 

   L26 1455 0,00 14,83 14,83 10,35 2,28 15053,47 5833 

   L28 71 5,96 17,60 11,64 11,36 2,86 806,24 289 

   L29 64 5,26 9,94 4,69 7,49 0,97 479,54 259 

   L31 1395 3,01 14,35 11,34 8,16 1,41 11383,83 5572 

   L34 219 2,76 11,88 9,12 8,28 2,47 1812,70 875 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   L36 97 9,55 17,94 8,39 14,76 1,48 1431,82 390 

   L37 409 6,18 18,13 11,95 10,76 2,26 4399,33 1643 

   L38 1024 3,19 10,30 7,11 7,06 0,88 7233,79 4100 

   L39 428 5,12 14,22 9,10 9,12 1,88 3904,06 1709 

   L40 149 7,35 13,98 6,62 10,03 1,42 1494,41 594 

   L41 260 6,65 13,91 7,26 11,63 1,57 3024,07 1042 

   L42 583 3,24 15,89 12,65 8,10 2,05 4723,20 2331 

   L43 700 3,93 10,85 6,92 8,06 1,45 5640,27 2802 

   L44 174 3,52 10,90 7,38 7,17 1,44 1247,82 691 

   L45 61 1,98 8,58 6,60 5,14 1,54 313,74 232 

   L46 1144 3,31 13,68 10,38 9,11 1,70 10421,48 4573 

   L47 378 3,39 11,90 8,52 6,82 1,72 2578,15 1514 
M5a M M1 M0 275 0,00 13,88 13,88 8,70 3,39 2391,85 1113 

   M10 298 0,00 13,63 13,63 9,22 2,79 2748,01 1182 

   M13 531 0,00 12,91 12,91 5,55 1,99 2949,69 2094 

   M15 272 0,00 13,70 13,70 7,14 2,81 1941,39 108 

   M15 272 0,00 13,70 13,70 7,14 2,81 1941,39 992 

   M16 1084 0,10 15,54 15,44 10,45 2,56 11326,21 4333 

   M17 843 8,62 17,50 8,88 13,71 1,54 11558,47 3370 

   M18 648 4,85 16,74 11,90 10,48 1,55 6789,66 2597 

   M19 621 5,49 16,40 10,91 13,60 1,41 8446,14 2493 

   M20 378 4,75 13,55 8,80 10,15 1,80 3837,04 1509 

   M21 353 4,92 15,80 10,88 10,76 2,75 3797,74 1414 

   M22 430 3,26 12,71 9,45 7,72 1,77 3320,18 1712 

   M25 38 5,16 12,72 7,56 7,83 2,09 297,71 155 

   M26 33 0,22 6,87 6,65 4,54 2,16 149,98 136 

   M27 136 1,08 14,65 13,57 11,01 2,85 1497,89 541 

   M28 71 5,92 12,54 6,62 8,28 1,50 587,87 286 

   M29 80 2,97 13,27 10,30 8,58 2,61 686,17 319 

   M3 56 3,88 12,09 8,21 9,75 2,79 545,95 228 

   M30 56 2,90 6,61 3,72 4,50 1,11 251,79 227 
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Porost Dílec PSK 
porostní 
skupina 

Počet 
měření 

Výška 
MIN 
(m) 

Výška  
MAX 
(m) 

Rozsah 
hodnot 

(m) 

Střední 
hodnota 

(m) 
STD SUMA 

Plocha  
(m2) 

   M31 83 2,82 13,14 10,33 4,35 1,65 360,87 327 

   M32 608 3,37 12,82 9,45 10,12 1,77 6153,88 2442 

   M35 135 3,22 8,85 5,63 6,34 1,11 855,42 538 

   M36 95 3,13 9,51 6,38 6,39 1,46 607,21 383 

   M5 55 10,49 14,72 4,23 13,41 0,81 737,42 216 

   M6 445 2,57 11,66 9,08 7,72 1,67 3435,24 1792 

   M7 429 0,00 13,98 13,98 9,82 3,39 4214,76 1724 

   M8 55 4,03 9,64 5,61 7,05 1,32 387,62 223 
M5b M M3 M11 295 0,17 16,26 16,09 11,11 3,72 3276,40 1184 

   M12 162 2,95 10,03 7,08 6,65 1,78 1077,17 650 

   M14 420 3,96 11,64 7,68 7,20 1,49 3022,69 1682 

   M2 197 0,01 13,31 13,30 4,16 2,36 819,55 797 

   M33 398 0,00 9,53 9,53 2,53 2,03 1008,88 1584 

   M34 71 0,06 14,05 13,99 9,87 3,23 700,82 284 

   M37 81 0,00 5,05 5,05 1,46 1,45 118,07 324 

   M4 285 2,71 15,09 12,38 11,80 1,91 3361,84 1136 

   M9 291 3,51 13,39 9,88 7,62 1,49 2216,95 1167 
M5c M M4 M24 1646 0,00 13,49 13,49 6,38 2,24 10508,14 6596 
M5d M M5 M23 779 2,51 15,77 13,26 7,60 2,64 5919,14 3119 
105 C C4 C6 1126 0,00 7,75 7,75 0,84 1,66 943,42 4520 
106 D D11 D26 546 0,00 9,22 9,22 1,41 2,06 772,11 2191 
107 D D7 D12 514 0,00 17,89 17,89 4,51 5,12 2316,92 2054 
108 D D2 D2 629 0,00 13,25 13,25 2,37 3,38 1493,79 2527 
110 E E2 E2 944 0,00 5,75 5,75 0,31 0,79 293,84 3827 
120 G G4 G14 646 0,96 10,35 9,39 4,70 1,76 3034,78 2577 
Sukcese M M2 M1 375 0,00 5,32 5,32 0,23 0,44 84,69 1512 
Sukcese B B3 B20 447 0,00 8,48 8,48 2,65 1,97 1186,46 1787 
Sukcese E  E35 151 0,01 14,81 14,80 8,89 3,02 1342,92 611 
Sukcese H  H6 577 0,00 7,77 7,77 2,04 2,01 1178,70 2311 
Sukcese H  H77 907 0,00 12,71 12,71 1,18 1,86 1072,44 3625 
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Dílčí závěr 
 

     Vymezení porostů z hlediska potřeb hospodářské úpravy lesů představuje 
mimořádně obtížný úkol, neboť v podmínkách lesních porostů založených formou 
lesnického arboreta se nachází jednotlivé druhy dřevin často v malých skupinách, 
jejichž fyziologické i produkční charakteristiky se mohou v rámci jednoho vymezeného 
porostu velmi výrazně lišit, a objektivně je nelze popsat jedinou hodnotou pro použité 
charakteristiky jako je výška dřevin, průměr, kruhová základna atd. Z praktického 
hlediska není možná tuto variabilitu jednotlivých skupin dřevin překlenout vymezením 
velkého množství malých relativně homogenních porostů. Tento postup je reálný 
z výzkumného hlediska, ale zcela neakceptovatelný z hlediska provozní praxe. 
     Pro potřeby hospodářských úprav lesů v specifických podmínkách lesnického 
arboreta Antonín se do budoucnosti jako nejefektivnější postup jeví stanovení 
„průměrných“ charakteristik pro každý druh dřeviny v rámci arboreta, které budou 
používány pro výpočet zásob dřevní hmoty. 
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7. Zhodnocení rekreačního potenciálu území 
 
     Návrh rekreačního využití výsypky Antonín vychází z Územního plánu města Sokolov. 
Právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP zařazuje převážnou část areálu výsypky Antonín do 
funkční plochy „přírodní plochy“ (PP) a menší část v severovýchodní části do funkční plochy 
„občanské vybavení – sport v zeleni“ (OZ), která je zde specifikována jako OZ 4. Přípustné 
využití je stanoveno jako sportovní plochy a zařízení v přírodních areálech bez budov 
s drobnou architekturou ve formě altánů, letních amfiteátrů, laviček, pomníků, 
technologických zařízení obsluhy, účelových komunikací a odstavných a parkovacích stání. 
Maximální zastavění 10 % a minimální plocha zeleně 50 %. V severní části pak do areálu 
výsypky Antonín zasahuje funkční plocha „rekreace kolektivní“ (RK), která je v územním 
plánu specifikována jako RK 1 – tábořiště pro vodáky. Ve vrcholové partii výsypky je 
umístěna funkční plocha „občanská vybavenost“ (OV) specifikovaná jako OV 10. Územní 
plán uvažuje o využití plochy pro výstavbu rozhledny. Územní plán uvažuje v areálu výsypky 
o zřízení naučné stezky s blíže nespecifikovaným námětem. Situace územního plánu je patrná 
z výřezu koordinačního výkresu – sever ÚP Sokolov, který je zobrazen na Obr. 7.1.  
Na základě výše uvedených údajů z územního plánu bylo zahájeno terénní šetření v areálu 
výsypky Antonín s cílem vymezit demonstrační porosty a stromy vhodné jako stanoviště 
naučné lesnické rekultivační stezky, případně jako exkurzní trasy po lesnickém rekultivačním 
arboretu. 
     Průzkum tělesa výsypky Antonín byl dále zaměřen na aktivity spontánně provozované 
obyvateli města Sokolov a okolních obcí v prostoru výsypky. Běžnými aktivitami 
provozovanými v areálu výsypky Antonín jsou procházky, běh (runnig), houbaření, jízda na 
kole, geocaching, airsoft a paintball. Bylo rovněž zjištěno rozdělávání ohňů.  
     Na výsypce Antonín jsou však provozovány i aktivity považované za společensky 
negativní. Jedná se především o nelegální ukládání odpadů (černé skládky), vypalování 
kabelů (pálení odpadů) za účelem získávání barevných kovů a v neposlední řadě trvalé 
přebývání společensky nepřizpůsobivých občanů (bezdomovců). Tyto aktivity významně 
snižují atraktivitu areálu výsypky pro většinovou populaci obyvatel Sokolova a okolních obcí, 
a při návštěvách výsypky se návštěvníci takto postiženým lokalitám vyhýbají. Zvýšením 
návštěvnosti areálu výsypky Antonín lze dosáhnout výrazného omezení uvedených 
negativních vlivů, protože z důvodu vyšší návštěvnosti se stane prostor naopak méně 
atraktivní pro nepřizpůsobivé spoluobčany i nelegální ukládání odpadů. Navržené rekreační 
využití areálu výsypky Antonín vychází z výše uvedených skutečností. 
 
Exkurzní trasa pro rekultivovanou výsypku Antonín (Naučná stezka) 
 
     V následujícím textu je uveden seznam navržených zastávek lesnicko-rekultivační naučné 
stezky v lesnickém rekultivačním arboretu na výsypce Antonín. Seznam zastávek je uveden 
v didakticky vhodném pořadí, které však nebude z důvodu lokalizace jednotlivých zastávek 
možné dodržet. Uvedený handicap je však obecně vlastní většině naučných stezek. 
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Obr. 7.1: Výřez koordinačního výkresu – sever ÚP Sokolov – Výsypka Antonín. 
 
Optimální pořadí zastávek lesnicko-rekultivační naučné stezky: 
 

1. Historie těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a vliv těžby na krajinu a krajinný ráz 

2. Geologie výsypek v Sokolovské uhelné pánvi 

3. Geologické procesy ve výsypkách – travertinové lavice 
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4. Hydrologie výsypek – voda na výsypkách 

5. Lesnické rekultivační arboretum Antonín 

6. Postupy rekultivace výsypek (technická, zemědělská, hydrická, lesnická, biologická) 

7. Lesnická rekultivace výsypek 

8. Usměrněná sukcese v rekultivaci výsypek 

9. Přirozená sukcese lesa na antropogenních substrátech výsypek – postup sukcese a hlavní 
sukcesní druhy (OS, VR, BR) 

10. Vývoj půd na výsypkách 

11. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

12. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – bříza bělokorá (Betula pendula) 

13. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – lípa srdčitá (Tilia cordata) 

14. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – borovice lesní (Pinus sylvestris) 

15. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – modřín opadavý (Larix decidua) 

16. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – buk lesní (Fagus sylvatica) 

17. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – dub letní (Quercus robur) 

18. Domácí druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – jilmy (Quercus robur) 

19. Introdukované druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – porost borovice pokroucené 
(Pinus contorta) 

20. Introdukované druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – porost borovice černé (Pinus 
nigra) 

21. Introdukované druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – porost smrk omorica (Picea 
omorica) 

22. Introdukované druhy dřevin použitelné pro rekultivaci výsypek – borovice těžká (Pinus 
ponderosa) 

 
     Vlastní naučná stezka je navržena ve třech variantách provedení. První varianta 
představuje klasické provedení umožňující propagaci společnosti Lesy ČR a demonstraci její 
péče o les. Druhá varianta představuje moderní, v terénu minimalistické řešení s propojením 
na internetové stránky stezky a poslední varianta představuje nejmodernější mobilní řešení, 
bez nutnosti realizace fyzických zařízení v terénu.  

1. Varianta – Klasické informační tabule  

     Vzhled jednotlivých zastavení naučné stezky bude v designu běžně používaném u 
tabulí naučných stezek společnosti Lesy ČR (Obr. 7.2, Obr. 7.3), z důvodu jednotného 
vzhledu. Bude se tedy jednat o dřevěné tabule se stříškou, přičemž samotná tabule bude 
v zeleném designu,  
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Obr. 7.2: Příklad informačního panelu naučné     
                 stezky. Zdroj: https://lesycr.cz 

Obr. 7.3: Příklad informačního 
panelu naučné stezky. zdroj: 
https://lesycr.cz 

 
kombinovaném světle a tmavě zelenou barvou typickou pro Lesy ČR. Veškeré věkové 
spektrum návštěvníků je na tento styl naučné stezky zvyklé a uživatel naučné stezky k němu 
nepotřebuje žádné další vybavení.  
 
     Tato varianta může být také doplněna o QR kód, který bude návštěvníka odkazovat do 
aplikace, kde se budou nacházet rozšiřující informace. V tomto případě by bylo vyhověno jak 
milovníkům klasické varianty, tak lidem, kteří vyhledávají moderní technologie (Obr. 7.4, 
Obr. 7.5).  
 

  

Obr. 7.4: Příklad provedení sloupku s QR 
kódem Zdroj: 
https://byznys.ihned.cz/ 

Obr. 7.5: Příklad provedení mobilní aplikace. 
Zdroj: http://www.dohaje.cz/ 
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2. Varianta – Sloupek s QR kódem 

     Stezka by byla tvořena pouze jednoduchými sloupky, které by byly pro lepší identifikaci 
nabarveny pastelovými barvami (Obr. 7.4). Na každém sloupku by byl umístěn pouze QR 
kód, který by uživatele odkázal do připravené aplikace. V tomto případě by návštěva stezky a 
získání informací bylo podmíněno držením mobilního telefonu s připojením k internetu. 
Uživatel by si mohl v aplikaci vybrat úroveň informací, které si přeje se dozvědět. Jednalo by 
se o tři úrovně:  

1. Odborná – pro odborníky a studenty daného oboru 
2. Informativní – pro běžné návštěvníky 
3. Edukativní – pro školy 

 

3. Varianta –interaktivní mapa 
 
     Poslední varianta nevyžaduje žádné panely ani jiné technologické prvky pro získání 
informací z naučné stezky. Existovala by pouze aplikace závislá na GPS souřadnicích. 
Návštěvník by v aplikaci dle své aktuální GPS polohy průběžně získával informace vztahující 
se k danému místu (Obr. 7.6).  
 

 
Obr. 7.6: Příklad řešení mobilní aplikace průvodce po naučné stezce. Zdroj:  
                p://www.dohaje.cz/ 
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Aktivní využití areálu výsypky Antonín 
 
Místa pro zastavení a odpočinek 

     V blízkosti zastavení naučné stezky mohou být umístěna posezení a altán sloužící i jako 
infocentrum, kde budou návštěvníci mít možnost si odpočinout a občerstvit se.  

Ohniště 

Z důvodu eliminace rizika lesních požárů je navrženo vyhradit bezpečné místo pro ohniště. 
Ohniště bude umístěno v předem vybraném bezpečném prostoru. Bude zde umístěna cedule 
informující návštěvníky o pravidlech rozdělávání ohně a využívaní prostoru ohniště. 

Airsoft a paintball 

     V současné době je areál výsypky příležitostně využíván jako hřiště pro airsoft. Je vhodné 
aktivity v nově vznikajícím prostoru podpořit, ale zajistit její bezpečný průběh, aby nebyli 
ohroženi ostatní návštěvníci areálu. Prostor airsoftového hřiště bude jasně vymezen dřevěným 
plůtkem a v jeho okolí budou umístěny informační cedule o možném riziku pro ostatní 
návštěvníky pohybující se v blízkosti plotu. Hřiště by mělo být umístěno v bezpečné 
vzdálenosti od cest a míst s pohybem návštěvníků. 

     Další možností rozšíření podobných aktivit je paintball. V prostoru airsoftového hřiště by 
mohla vzniknout půjčovna veškerého vybavení na paintball a pokladna.  

Cyklotrasa 

     Pravděpodobně nejvíce je navštěvována cyklostezka, jejíž trasa vede po západní hranici 
výsypky a pravém břehu řeky Ohře. Na výsypce je v blízkosti jezera Medard rovněž 
vybudována odpočívka pro cyklisty, která je vhodným bodem pro vytvoření výchozího místa 
pro cyklotrasu přes výsypku Antonín zpět do města Sokolov. Vytýčením cyklotrasy by vznikl 
příjemný lesní okruh, který by byl vhodný jak pro zkušené cyklisty, tak i pro rodiny s dětmi. 

Půjčovna koloběžek 

     Jelikož v České republice vzrůstá trend využívání volného času k jízdě na koloběžce, bylo 
by vhodné umístit do areálu půjčovnu koloběžek.  

Geocaching 

     V areálu se nachází několik schránek geocachingu. Protože tento trend láká nové 
návštěvníky, je navrženo zbudování dalších schránek po areálu a umístění tabule informující o 
přítomnosti tzv. kešek v prostoru výsypky. „Geokešky“ lze rovněž využít pro propagaci 
společnosti Lesy ČR a edukaci návštěvníků výsypky Antonín. 

Dětské hřiště 

     Pro rodiče s malými dětmi bude vítanou aktivitou dětské hřiště s posezením. Posezení 
i vzhled hřiště bude v přírodním stylu a bude vyhovovat platným normám (Obr. 7.7).  

Vhodným prostorem pro výstavbu altánu, informačního centra, půjčovny sportovního 
materiálu, dětského hřiště a dalších objektů je plocha OV10 vyznačená v platném územním 
plánu, případně plochy OZ4 (viz Obr.7.1). 
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Obr. 7.7: Dětské hřiště v lesním prostředí. Zdroj: https://www.vylety-zabava.cz 
 
 
 
 

 
Obr. 7.8: Lanové centrum. Zdroj: https://pixabay.com/  
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Lanové centrum 

     Častou součástí lesních aktivit jsou lezecká lanová centra, která mohou být určena všem 
věkovým kategoriím, tedy pro děti i dospělé (Obr. 7.8). Tento objekt vyžaduje přítomnost 
vyškolené osoby a musí být v uzavřeném areálu. V rámci výsypky Antonín je proto vhodné 
lanové centrum, pokud o něm bude uvažováno, navrhnout v blízkosti města Sokolov. 
 
Mobiliář  

Altán 

     Altán bude dřevěný, zastřešený, s lavicemi. Bude sloužit jako místo pro ukrytí před 
nepříznivým počasím a vlastnímu občerstvení. V altánu a jeho okolí mohou být umístěny 
informační tabule jako doplnění informací k naučné stezce. Příklady provedení altánu jsou na 
Obr. 7.9 a Obr. 7.10. 

 
Obr. 7.9: Příklad lesního altánu na rozhraní obytné zástavby a lesa. Zdroj: 

https://lesycr.cz/ 
 
Lavičky a posezení 

     Lavičky i celá posezení se stolem budou dřevěné, v přírodním stylu, v typickém provedení 
společnosti Lesy České republiky. Posezení budou se stříškou a celkově sladěná se stylem 
informačních tabulí. Příklady jsou na Obr. 7.11 a Obr. 12. 
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Posedy a krmelce 

     Posedy budou sloužit jak pro myslivce, tak pro návštěvníky jako nízké rozhledny. Krmelce 
budou umístěny v blízkosti posedů a budou skýtat možnost zahlédnout lesní zvěř. Posedy 
a krmelce budou stejně jako posezení dřevěné a v přírodním stylu (Obr. 7.13 a Obr. 7.14).  
 

 
Obr. 7.10: Příklad umístění lesního altánu na rozcestí turistických cest. Zdroj: 

https://lesycr.cz/ 

 

 
Obr. 11: Lavička se stříškou a informační tabulí ve standartním provedení Lesů České 

republiky. Zdroj: https://lesycr.cz 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

196 
 

 

Obr. 7.12: Posezení se stříškou proti nepřízni počasí v provedení společnosti LČR. 
Zdroj: https://lesycr.cz 

Stojany pro kola 

Vzhledem k možnosti rozšíření cyklostezky do prostoru areálu výsypky Antonín bude vhodné 
zde umístit stojany pro kola a koloběžky. Stojany budou ve stejném stylu jako posezení, tedy 
přírodní kláda se zářezy pro opření kola (Obr. 7.15).  

 
Obr. 7.15: Příklad jednoduchého stojanu pro kola z přírodního materiálu. Zdroj: 

https://www.mesto-orlova.cz  
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Obr. 7.13: Příklad provedení posedu  Obr. 7.14: Příklad provedení krmelce 

 

Ohniště 

Ohniště bude ohrazeno kameny z místních zdrojů a jako sedací prvky budou sloužit 
opracované špalky a lavice. Primární podmínkou je především zajištění protipožární 
bezpečnosti, zejména v suchém období (Obr. 7.16). 

 
Obr. 7.16: Příklad provedení jednoduchého veřejného ohniště. Zdroj: https://www.chatar-

chalupar.cz  
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Dílčí závěr 

     Lesnické rekultivační arboretum realizované na výsypce Antonín představuje prakticky 
jediný souvislý lesní porost v přímém sousedství města Sokolov, který se dále nachází na 
přímé spojnici mezi městem a jezerem Medard a je obtékáno vodácky hojně využívanou 
řekou Ohře, které je dále lemována významnou cyklostezkou.  

     Z uvedených důvodů má areál lesnického rekultivačního arboreta Antonín strategickou 
plochu z hlediska jeho rekreačního využití obyvateli města Sokolov a okolních obcí, ale 
rovněž z hlediska rozvoje turistického potenciálu města. Uvedené skutečnosti si uvědomuje 
i samospráva města, což se odráží i v platném územním plánu. Do předpolí výsypky a na její 
okraje Územní plán města Sokolov umisťuje plochy občanské vybavenosti – sport v zeleni. 

     V kapitole jsou navržena řada zařízení, která posílí rekreační potenciál areálu lesnického 
arboreta na výsypce Antonín, ale ze strany LČR je přímo relevantní pouze vybudování 
lesnické naučné stezky a její následná údržba. Veškeré další aktivity záleží na vůli správce 
území, tedy LČR a na dohodě s dalšími institucemi a orgány. 

     Ostatní zařízení by měla být vybudována, udržována a provozována, za podmínek 
a v rozsahu stanovených LČR, na náklady města Sokolov nebo městských, soukromých či 
neziskových organizací a závisí na dohodě s LČR. 
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8. Zhodnocení vývoje antropogenních substrátů pro lesnické, 
zemědělské a krajinotvorné rekultivace z hlediska půdních 
vlastností 

 
     V rámci této části zprávy bylo cílem projektu zhodnocení vývoje antropogenních substrátů 
pro lesnické, zemědělské a krajinotvorné rekultivace z hlediska půdních vlastností. V úvodu 
jsou shrnuty údaje o vývoji antropogenních půd v zájmové oblasti Sokolovska obecně Dále 
byla sledována půdotvorná funkce na výsypkových substrátech, kdy lesní půda vzniká de 
novo spolu s koloběhy organické hmoty a živin, typickými pro lesní půdy. Vytváří se zejména 
vrstva nadložního humusu (Podrázský et al. 2016). V rámci předkládaného projektu bylo 
aktuální především vyhodnotit olši, jako zde velmi často využitou přípravnou dřevinu, která 
se osvědčila i v jiných podmínkách (Podrázský et al. 2003, Kuneš et al. 2012). Požadované 
finanční prostředky byly dostatečné pro vyhodnocení stavu lesních půd na reprezentativním 
souboru porostů. Byly vybrány hlavní jehličnaté a listnaté dřeviny a jejich směsi, půdní 
vzorky byly odebrány v podzimním období let 2017 a 2018. 
 

8.1  Vývoj antropogenních půd na výsypkách hnědouhelných dolů  
v Sokolovské pánvi  

 
     Ruský vědec Lomonosov (1711 – 1765) popsal půdu jako těleso, které se vyvíjí jako jiné 
přírodní útvary, je dynamické, prodělává evoluci a není stabilní a statické. V roce 1883 vydal 
rovněž ruský vědec V. V. Dokučajev (1846 – 1903) práci s názvem „Ruská černozem“, ve 
které je poprvé v historii pedologie vysloven názor, že půdy vznikají z mateční horniny 
působením půdotvorných faktorů. Později v roce 1886 navrhl, aby pojem půda byl užíván 
jako vědecký termín, definovaný jako horizonty (vrstvy) hornin které denně nebo téměř denně 
mění vzájemný vztah pod spojeným působením vody, vzduchu a různých forem živých a 
mrtvých organismů. Ještě později definoval půdu jako nezávislé přírodní těleso evolučně se 
vyvíjející pod vlivem pěti faktorů, z nichž považoval za nejvýznamnější vegetaci (Buol et al., 
2011). Ve stejné době popisoval český pedagog Kodym vývoj půd jako spolupůsobení 
abiotických i biotických faktorů působících na matečnou horninu a tvořících minerální 
detritus (terminologii používáme moderní), v dobové terminologii drť. Zároveň organické 
zbytky tvoří transformovanou organickou hmotu, v dobové češtině mrť. Jejich spojením pak 
vzniká úrodná prsť. Dokučajevova škola zobecnila i morfologický popis půdního profilu, 
zavedla pojem půdní horizont a způsoby rozlišování jednotlivých horizontů. Základní 
jednotkou pro genetickou klasifikaci se stal půdní typ, který je přesně charakterizovaný. Půdní 
typ není vnímán již jako popis určité konkrétní půdy (pedonu), nýbrž je zevšeobecněním, 
abstrakcí základních znaků půd stejného trendu vývoje (Kutílek, 1978). V USA, v roce 1892, 
popsal E.W. Hilgard (1833 – 1916) vztah mezi vývojem půd a klimatem. V.R. Williams 
(1863 – 1939) rozpracovává koncept vývoje půd, podle kterého jsou pro genezi půd 
významnější procesy biologické než procesy geologické (Buol et al., 2011). V roce 1941 
vydal Hans Jenny (1899 – 1992) zásadní pojednání ve kterém zformuloval nový koncept 
faktorového přístupu k pedogenezi ve kterém je půdní typ výsledkem působení následujících 
pěti základních nezávislých půdotvorných faktorů. Jedná se o klimatický faktor, který 
zahrnuje parametry jako například půdní teplotu nebo půdní vlhkost, faktor činnosti 
organismů, který zahrnuje rostliny rostoucí na půdě, druh a počet půdních organismů, faktor 
topografie neboli reliéfu zahrnující parametry například nadmořské výšky, sklonu terénu či 
expozice, faktor půdotvorného substrátu odrážející geologickou složku a čas, tedy dobu 
vývoje půdy. Na základě uvedených faktorů prostředí formuloval nový faktorový přístup 
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k pedogenezi a navrhl obecnou rovnici půdotvorného procesu v následujícím tvaru (Jenny, 
1941): 

S = f(cl‘,o‘,r‘,p, t,)           

kde S je půdní klasifikační jednotka (půdní typ, půdní subtyp ...) vyjádřená jako funkce 
klimatu (cl‘), činnosti organismů (o‘), reliéfu (r‘), půdotvorného substrátu (p), a času (t) jako 
vyjádření doby vývoje půdního typu. Jenny (1941) navrhuje, že jako další parametry mohou 
být použity i další parametry (faktory) vhodné pro popis geneze půdy jako je například 
působení nadzemní nebo podzemní vody.  
     Jennyho (1941) faktorový přístup k pedogenezi byl převratný a jeho přístup je dále 
rozvíjen až do současné doby. Dodnes však nebyl plně rozvinut jeho postoj k faktoru času, 
který sám považoval za velmi důležitou proměnou. Půda je dynamický systém který neustále 
nastoluje rovnováhu s kontinuálně se měnícími podmínkami okolního prostředí a vývoj půdy 
směřuje k dočasně rovnovážnému stavu, který v ekologii označujeme jako klimax, 
v pedologii jej můžeme označit jako stav vyzrálé půdy.  
     Každý půdní typ představuje dočasný stav, který je nahrazen jiným stavem v procesu 
kontinuálního vývoje půd. Půdní typ může transformovat v jiný půdní typ a pak se opět vrátit 
do původního stavu (Simonson, 1959).  
Rovnici  Jennyho později modifikovali McBratney et al. (2003) do tvaru: 

 
S = f(s,c,o,r,p,a,n)           

 
kde S je opět půdní klasifikační jednotka (půdní typ, půdní subtyp...) nebo obecně půdní 
vlastnost, která je vyjádřená jako funkce klimatu (c), činnosti organismů (o), reliéfu (r), 
půdotvorného substrátu (p), ale na rozdíl od funkce Jennyho (1941) jsou zavedeny další 
parametry (faktory). Je to především parametr s, který v sobě zahrnuje informace o půdním 
profilu zjištěné předchozím výzkumem, případně zařazení půdy do půdního typu odečtem ze 
stávajících půdních map. Informaci o stáří půdy představuje parametr a. Zcela novým 
parametrem je parametr n, který nám poskytuje informaci o lokalizaci půdní jednotky 
v prostoru. V tomto vyjádření se však již nejedná o obecnou rovnici půdotvorného procesu, 
nýbrž o obecný model, podle kterého můžeme predikovat na základě známých, 
kvantifikovaných půdních faktorů jiné půdní faktory nebo vlastnosti. Specifickým vyjádřením 
tohoto obecného modelu jsou pedotransferové funkce (Borůvka, 2009). 
     Faktorový přístup lze považovat za vyjádření koncepce půdy jako její součásti 
(subsystému) systému vyššího řádu, například geosystému, kde je pedosféra vytvářena v  
zájemné interakci s ostatními subsystémy jako je litosféra, atmosféra, hydrosféra a biosféra 
(Larry et Wilding, 2006). Definovaná hierarchická půdní klasifikační jednotka a její vlastnosti 
jsou pak výsledkem vzájemného dynamického působení těchto subsystémů, z niž ty které 
mají vliv na formování půdního profilu nazýváme půdotvornými faktory a půdotvornými 
podmínkami. Němeček et Tomášek (1983) považují za nejvýznamnější činitele určující 
rozšíření půdního pokryvu na území České republiky komplex geologicko – morfologických 
faktorů, klimatický faktor, speciální formy geologicko – morfologických faktorů a 
antropogenní činnost v širokém slova smyslu. Za významný faktor je rovněž nezbytné 
považovat rovněž vliv vegetace a živočichů (např. Kozák et al., 2009). Za nejvýznamnější, 
nikoliv však jediné, půdotvorné faktory lze považovat půdotvorný substrát, klima 
a biologický faktor (vegetaci). Z půdotvorných podmínek jsou nejvýznamnější z hlediska 
vývoje půd struktura zemského reliéfu (geomorfologie území) a čas, tedy doba nerušeného 
vývoje půdního profilu v daném bodě zemského povrchu, tedy geografické reference 
popisované části půdního tělesa. Parametry půdotvorných faktorů a podmínek se v prostoru 
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dynamicky mění a jejich rozdílnost můžeme označit jako geodiverzitu, která se projevuje 
změnou půdních typů, nebo jiných vlastností půdního profilu. 
     Pravidla vývoje přírodních půd, založená na základních půdotvorných podmínkách a 
faktorech, je možné aplikovat rovněž na půdní profily vyvíjející se na antropogenně 
transformovaných substrátech výsypek hnědouhelných dolů Sokolovské pánve. Základními 
faktory a podmínkami ovlivňujícími vývoj půdních typů jsou především vlastnosti 
půdotvorných substrátů, klimatické podmínky panující v oblasti Sokolovské pánve, reliéf 
těles výsypek (sklon terénu, orientace ke světovým stranám), činnost organismů (rostlin i 
živočichů), působení vody (směry odtoku a akumulace povrchových vod, výška hladiny 
podzemní vody) a v neposlední řadě faktor času reprezentovaný dobou nerušeného vývoje 
půdního pokryvu na tělesech výsypek. 
 
Půdotvorné substráty na výsypkách uhelných dolů v Sokolovské uhelné 
pánvi 
 
     Půdotvornými substráty na výsypce Antonín, stejně jako na ostatních výsypkách vzniklých 
v areálu Sokolovské pánve, jsou nadložní horniny uhelných slojí odtěžené z důvodu jejich 
zpřístupnění povrchovou těžbou. Sokolovská pánev je nesouvisle vyplněna třetihorními 
vulkanickými a sedimentárními horninami o mocnosti až 360 m. Výplň pánve je složena asi 
z 55 % horninami vulkanickými, z 30 % horninami odvozenými od kaolinických zvětralin a 
přibližně 15 % tvoří organické sedimenty (Rojík et Řehoř, 2013) tvořené hlavními slojemi 
hnědého uhlí, které je předmětem hornické činnosti, a dále drobnými netěžitelnými uhelnými 
slojemi, které jsou společně s nadložními vrstvami ukládány na vnitřní nebo vnější výsypky. 
Nadložní vrstvy těžených uhelných slojí jsou značně heterogenní, a to jak z hlediska 
fyzikálních vlastností (horniny zpevněné a nezpevněné) tak i z hlediska vlastností 
chemických. Rojík et Řehoř (2013) rozdělují půdotvorné substráty na výsypkách Sokolovské 
pánve do sedmi základních skupin. Jedná se o následující skupiny půdotvorných substrátů: 
1. Kaolinické substráty – zastupující primární kaolíny vzniklé zvětráváním rul a granitů 
v podloží třetihorních usazenin Sokolovské pánve, které jsou zakryté sekundárními kaolíny, 
vzniklých přemístěním primárních kaolínů řekami nebo svahovými pohyby. Kaolinickým 
zvětráváním byl snížen obsah nutričních makroprvků i mikroprvků v horninách. Horniny jsou 
charakterizovány nízkými hodnotami KVK a velmi nízkou permeabilitou pro vodu.  
2. Písčité substráty – původně uložené na bázi všech třetihorních i čtvrtohorních souvrství 
v podobě sedimentů v říčních korytech, deltách a výnosových vějířích po obvodu pánve. 
Jedná se převážně o hrubozrnné frakce písků rozplavených kaolínů složených převážně 
z křemenných zrn, méně často živců nebo horninových úlomků včetně vulkanoklastik, obecně 
charakterizované nízkými obsahy živin, nízkou hodnotou KVK. Obsah minerálních živin a 
organické hmoty je v písčitých půdotvorných substrátech nízký. Rovněž hodnoty KVK jsou 
nízké. Permeabilita pro vodu je vysoká. 
3. Uhelné substráty – Uhlonosné vrstvy obsahují sloje humitového uhlí střídající se 
s polohami uhlí liptobiolitového a sapropelitického s proklástky kaolinizovaných sopečných 
tufů. Oxidací uhelných úlomků jsou substráty obohaceny aromatickými sloučeninami, 
převážně huminovými kyselinami a fulvokyselinami. Produkce fenolů a kresolů omezuje 
mikrobiální aktivitu. Vlivem kyselého loužení hornin v blízkosti uhelných slojí je obsah živin 
nízký.  
4. Kaolinické vulkanické substráty – představují nejhojnější výplň Sokolovské pánve 
vyskytující se ve všech stratigrafických jednotkách a prakticky výlučně jsou jimi tvořeny 
chodovské a těšovické vrstvy. Kaolinicko vulkanické půdotvorné substráty jsou 
charakteristické nízkým obsahem živin, nízkou hodnotou KVK a mírně kyselou a neutrální 
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hodnotou výměnného pH. Těžké, jílovité substráty nemají vhodné vlastnosti pro biologickou 
rekultivaci.  
5. Bentonitové vulkanické substráty – původně lemovaly pánevní centra a pokrývaly 
vyvýšené oblasti Sokolovské pánve. Substráty jsou dobře zásobeny živinami a obecně 
obsahují nízké koncentrace toxických prvků. Reakce vodního výluhu těchto substrátů je 
neutrální až mírně alkalická, kationtová výměnná kapacita vysoká až velmi vysoká, fosilní 
organická hmota se vyskytuje vzácně. Fyzikální a infiltrační vlastnosti těžkých jílovitých 
substrátů jsou však pro biologickou rekultivaci poměrně příznivé. 
6. Substráty cyprisového souvrství – budují převážnou část nadloží těžených uhelných slojí. 
Bazální vrstva cyprisového souvrství, složená z jílovců a prachovců, vznikla uložením 
v permanentně existujícím jezeře. V těchto vrstvách dominuje kaolinit, ve vyšších vrstvách se 
pak vyskytují karbonáty, zejména siderit. Obsah minerálních živin je v bazálním souvrství 
poměrně nízký a jejich obsah stoupá směrem do vyšších poloh cyprisového souvrství. 
Výměnné pH je mírně kyselé. Vyšší a mocnější část cyprisového souvrství, složená převážně 
z vulkanoklastických materiálů, vznikala sedimentací v mělkých periodických brakických 
jezerech. Substráty jsou tvořeny tufity s charakteristickým lístkovitým rozpadem (Obr. 8.1) a 
obsahem řady minerálů, zejména kaolinitu, ilitu, montmorillonitu, karbonátů, K-živců, K-
zeolitů, analcimu, anatasu, opálů, křemene, greigitu, pyritů, sádrovce, thenarditu a kerogenu 
řasového a pylového původu. Výměnné pH je závislé na minerálním složení jednotlivých 
vrstev cyprisového souvrství. V polohách karbonátů je neutrální až mírně alkalické, mírně 
kyselé je pak v recentní zvětrávací zóně. Jemně rozptýlený kerogen řasového a pylového 
původu obsahuje alifatické uhlovodíky, které usnadňují rozvoj mikrobiální aktivity a 
stabilizují poměr C/N na hodnotách kolem 10 (Kříbek, 1995). Rekultivační potenciál 
půdotvorných substrátů vnitřních horizontů cyprisového souvrství je obecně příznivý, bazální 
souvrství a jeho nejsvrchnější polohy cyprisového souvrství z hlediska fyzikálně-infiltračního 
méně vhodné. Z hlediska obsahu pyritu jsou bazální a nejsvrchnější polohy cyprisového 
souvrství méně vhodné a v některých polohách i fytotoxické. 
 

 
 
Obr. 8.1: Typická lístkovitá struktura cyprisových jílů 
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7. Substráty pleistocenních hlín – jsou tvořeny sprašovými a proluviálními hlínami plošně 
omezeně se vyskytujícími na území Sokolovské pánve. Půdotvorné substráty tvořené 
pleistocenními hlínami jsou charakteristické vysokým obsahem minerálních živin, příznivým 
mírně kyselým až neutrálním pH, nízkým obsahem organické hmoty a mírně zvýšenou 
hodnotou KVK. 
 
1.2 Půdotvorné substráty na výsypce Antonín 

 
     V oblasti Sokolovské pánve jsou k dispozici údaje o pedochemických vlastnostech 
substrátů na rekultivovaných výsypkách především z výsypek Dukla, Velký Riesl, Bohemia, 
Vilém. Základní pedochemické vlastnosti substrátů na uvedených výsypkách jsou uvedeny 
v následující tabulce (Tab. 8.1). Lze předpokládat, že v intervalu uvedených hodnot byly 
rovněž pedochemické charakteristiky na výsypce Antonín před založením lesnického 
rekultivačního arboreta.  
 
Tab. 8.1: Základní pedochemické charakteristiky substrátů na výsypkách Dukla, Velký 

Riesl, Bohemia a Vilém před zahájením rekultivačních prací 
 

Pedochemická charakteristika jednotka Rozsah hodnot 
Půdní reakce aktuální pH (H2O) 6,45 – 8,23 
Půdní reakce potenciální pH (KCl) 5,95 – 7,54 
Obsah bází (hodnota S) mekv/100 g 14,10 – 43,00 
Kationtová sorpční kapacita (T) mekv/100 g 19,60 – 57,00 
Nasycení sorpčního komplexu bázemi % 65,20 – 96,97 
Celkový obsah uhlíku (Cox) % 1,61 – 6,69 
Celkový obsah dusíku % 0,14 – 0,28 
 
     Obecně se jedná o substráty charakterizované vysokými hodnotami půdní reakce, vysokým 
obsahem bází a vysokým nasycením půdního sorpčního komplexu bázemi, i relativně 
vysokými obsahy celkového uhlíku (hodnota Cox). Z hlediska obsahu Cox v půdotvorných 
substrátech je nutno vzít v úvahu, že se v podstatné míře jedná o fosilní organickou hmotu 
(Tab. 8.2 až 8.7). 
 
Tab. 8.2: Průměrné mineralogické složení výsypkových hornin v areálu Sokolovské 

uhelné pánve 
 

Minerál zastoupení v % 
montmorillonit 30,4 
illit 28,0 
kaolinit 16,6 
křemen 16,4 
karbonáty 5,5 
organická hmota 3,6 
celkem 100% 
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Tab. 8.3: Obsah živin v půdotvorných substrátech Sokolovské uhelné pánve stanovený 
v citrátovém výluhu 

 

charakteristika půdních vzorků 
citrátový výluh - údaje v mg/kg 

K Ca Mg P Fe Al2O3 R2O3 

1. 
čisté jíly s lístkovitou 
odlučností mírně rozpadlé 
na menší šupinky, barvy 
světlo šedé 

185 9 502 3 038 117 5 274 1 716 17 331 

2. 330 9 002 3 342 81 5 716 1 242 17 962 

3. směs jílovitých břidlic a 
jílů s lístkovitých velmi 
nepatrně zvětralých, barvy 
šedé až šedohnědé 

343 8 501 1 861 128 1 267 2 217 16 425 

4. 238 5 938 2 279 65 4 424 14 922 13 968 

5. 161 5 876 3 114 30 2 213 912 7 375 

6. 183 9 439 3 380 75 5 785 546 17 450 

7. jílovité břidlice zvětralé na 
elementární koloidní jíl, 
barvy tmavošedé 

164 9 334 2 268 79 4 972 451 15 031 

8. 166 9 252 2 087 112 5 342 396 16 187 

9. 
směs jílovitých břidlic 
a erdbrantů značně 
rozpadlých, barvy 
šedohnědé až okrově hnědé 

279 7 752 1 519 84 5 274 714 16 362 

10. 160 6 126 2 734 133 5 580 3507 20 075 

11. kompaktní jíly, s příměsí 
uhlí a erdbrantů, barvy 
zelenošedé až okrově šedé 

217 5 126 2 393 91 6 635 511 19 900 

12. 168 7 201 2 512 65 7 331 655 21 912 

 Průměrná hodnota 216 7 754 2 544 88 4 984   

 Maximální hodnota 343 9 502 3 380 133 7 331   

 Minimální hodnota 160 5 126 1 519 30 1 267   

 Rozsah hodnot 183 4 376 1 861 103 6 064   
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Tab. 8.4: Základní chemické vlastnosti výsypkových substrátů na vybraných výsypkách 
v oblasti Sokolovské pánve 

 

Výsypka 
Číslo 

vzorku 

pH pH T S V H+ P K Mg C Cox 

H2O KCl mmol+/100g % vým. přístupný (mg/kg) % 

Vilém 

1 8,05 7,30 31,6 31,6 100,0 3 3 240 685 4230 6,85 

2 6,90 6,30 27,8 27,8 100,0 2 <1 412 1221 3710 6,79 

3 6,75 6,19 20,2 13,7 68,0 1,8 <1 180 420 3710 8,60 

Matyáš 

4 8,00 7,00 32,4 32,4 100,0 - 3 381 1230 3850 3,70 

5 7,75 7,20 29,4 29,4 100,0 - <1 370 1245 2010 3,87 

6 8,15 7,40 34,2 31,2 91,0 3 <1 640 620 1690 4,04 

Velký 
Riesl 

7 7,60 7,10 33,6 26,3 78,0 - <1 480 980 1750 5,80 

8 6,80 6,40 34,6 31,6 91,0 2,5 <1 360 1030 2010 6,20 

9 7,20 6,50 31,2 29,2 93,0 3,1 <1 640 860 1620 5,30 

10 6,90 6,40 30,2 30,2 100,0 - 2 370 1120 1690 4,80 

Gustav 

11 6,15 5,90 28,7 27,1 94,4 1,6 5 421 1014 1920 3,54 

12 6,40 6,00 28,2 26,6 94,3 1,6 4 408 996 2140 3,83 

13 7,25 6,75 38,8 38,8 100,0 -1 4 316 787 1870 3,46 

Dvory 

14 7,20 6,40 27,6 30,2 96,6 3,1 <1 487 870 1670 3,70 

15 6,93 6,70 30,5 32,1 89,4 0,8 <1 460 720 1910 3,82 

16 6,80 6,41 32,2 30,7 95,3 1,5 <1 615 404 3469 4,06 

Velká 
Loketská 

17 7,40 6,85 10,7 10,8 62,0 4 14 196 974 2467 2,76 

18 7,45 6,90 9,4 9,3 94,6 0,6 1 372 659 3418 7,19 

19 7,61 7,10 12,3 12,3 71,5 3,5 2 280 812 4592 7,06 

20 7,80 7,05 16,0 16,0 100,0 - 28* 329 580 5561 3,13 

21 7,20 6,82 10,8 10,8 100,0 - 26* 319 940 6250 1,50 
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Tab. 8.5: Celkový obsah živin minerální povahy u zvětralých a nezvětralých zemin na 
výsypce Antonín (CaO a K2O) 
 

Čís. 
Vzorku 

Stav 
zeminy 

Hloubka 
odběru 

v cm 

CaO (%) K2O (%) 

min. max. prům. min. max. prům. 

1 Zvětralá 0-30 0,72 0,84 0,78 0,42 0,86 0,64 

2 Nezvětralá 30-60 0,96 1,24 1,1 1,15 1,74 1,44 

3 Zvětralá 0-25 0,49 0,82 0,65 1,51 1,62 1,56 

4 Nezvětralá 25-50 1,06 1,48 1,27 0,76 1,84 1,3 

5 Zvětralá 0-20 0,86 1,26 1,06 2,64 3,11 2,87 

6 Nezvětralá 20-50 1,15 1,99 1,57 1,47 1,58 1,52 

7 Zvětralá 0-20 0,64 0,88 0,76 0,64 0,98 0,81 

8 Nezvětralá 20-50 2,12 2,18 2,15 1,76 1,84 1,5 

9 Zvětralá 0-30 0,81 2,19 1,5 1,48 1,72 1,6 

10 Nezvětralá 30-70 1,32 2,06 1,69 0,76 0,81 0,78 

11 Zvětralá 0-20 0,5 2,15 1,07 0,8 1,04 0,92 

12 Nezvětralá 20-50 0,74 3,36 2,05 0,56 0,82 0,69 

 
Tab. 8.6: Celkový obsah živin minerální povahy u zvětralých a nezvětralých zemin na 

výsypce Antonín (CaO a K2O) 
 

Čís. 
Vzorku 

Stav 
zeminy 

Hloubka 
odběru 

v cm 

MgO (%) P2O5 (%) 

min. max. prům. min. max. prům. 

1 Zvětralá 0-30 1,33 1,76 1,54 0,12 0,44 0,28 

2 Nezvětralá 30-60 2,44 3,52 2,98 0,1 0,56 0,33 

3 Zvětralá 0-25 1,38 1,84 1,61 0,18 0,49 0,33 

4 Nezvětralá 25-50 1,65 2,31 1,98 0,14 0,36 0,25 

5 Zvětralá 0-20 1,74 2,1 1,92 0,17 0,5 0,33 

6 Nezvětralá 20-50 2,16 2,65 2,4 0,12 0,39 0,25 

7 Zvětralá 0-20 1,16 1,73 1,44 0,19 0,7 0,45 

8 Nezvětralá 20-50 1,49 1,67 1,58 0,11 0,42 0,26 

9 Zvětralá 0-30 1,5 1,84 1,67 0,15 0,47 0,31 

10 Nezvětralá 30-70 1,92 3,14 2,53 0,12 0,36 0,24 

11 Zvětralá 0-20 1,48 2,02 1,75 0,16 0,51 0,33 

12 Nezvětralá 20-50 2,08 2,91 2,49 0,1 0,36 0,23 
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Tab. 8.7: Chemické vlastnosti výsypkových substrátů na výsypce Antonín v době 
lesnické rekultivace výsypky 

 

Číslo 
vzorku 

pH Cox H CaCO3 Ca Mg K P S T V 

H2O KCl % Výměn. % mg/kg mmol/100g % 

1 7,16 6,57 1,64 5,6 0,35 1 830 830 390 2 28,15 35,6 89,5 

2 7,24 6,75 1,87 6,1 0,2 1 690 690 410 < 1 31,4 33,9 90,4 

3 7,51 6,8 0,92 3,8 0,42 1 940 820 815 < 1 30,1 30,5 100 

4 6,83 6,65 0,58 4,2 0,22 1 660 560 370 < 1 20,8 22 93,2 

5 6,5 6,10 1,9 3,35 0,25 1 970 630 450 < 1 21,5 32,1 59,6 

6 7,72 7,26 2,04 5,4 0,40 1 830 950 860 < 1 20,2 34,8 94,6 

7 7,12 6,48 2,16 3,9 0,25 1 790 640 490 < 1 26,1 28,3 94,7 

8 7,05 6,72 1,77 5,3 0,38 1 680 480 380 3 21,0 34,7 89,3 

průměr 7,14 6,67 1,61 4,71 0,31 1799 700 521   24,91 31,49 88,91 

max. 7,72 7,26 2,16 6,1 0,42 1970 950 860 3 31,4 35,6 100 

min. 6,5 6,1 0,58 3,35 0,2 1660 480 370 < 1 20,2 22 59,6 

rozsah 1,22 1,16 1,58 2,75 0,22 310 470 490 3 11,2 13,6 40,4 

 
 

8.2 Morfologie výsypky Antonín 
 

Lesnické arboretum Antonín – Sokolov bylo založeno v letech 1969-1974 na vnitřní 
výsypce Antonín u Sokolova. Po ukončení hrubých terénních technických úprav některých 
částí výsypky v období 1971 až 1973 byla provedena lesnická rekultivace. Celková plocha 
výsypky je uváděna 165 až 168 ha (Jiskra, 1997). Přesné ohraničení výsypky tělesa výsypky 
je v současné době již obtížně proveditelné. Nejvyšší nadmořská výška arboreta Antonín je 
441,5 m n. m, převýšení vzhledem k okolnímu terénu představuje 44 m. Při technických 
úpravách docházelo k postupnému zaplňování lomového pole, proto je povrch výsypky 
petrograficky, zejména svojí strukturou a texturou, neuspořádaný. Většinu plochy výsypky 
tvoří mírné svahy přerušované plošinami zabezpečujícími protierozní opatření. Odvodnění 
povrchu výsypky je provedeno otevřenými nezpevněnými příkopy ve směru S až SZ. Na SZ 
straně arboreta nedovoluje konfigurace terénu odvod srážkové vody mimo výsypku. V těchto 
místech vzniklo několik menších vodních ploch a mokřadů, které jsou v současnosti na ústupu 
ve fázi mělkého zavodnění, zbahněné, nebo již zcela bez vody. Jediným zdrojem půdní vody 
jsou atmosférické srážky (Dimitrovský 2001). Půdotvornými substráty, determinujícími 
iniciální stádia pedogeneze, jsou jíly cyprisové a vulkanodetritické série, včetně tzv. 
porcelanitů (erdbrantů), které určují půdně fyzikální podmínky i základní faktory půdního 
chemismu (Dimitrovský 1999, Dimitrovský et. al. 2010, Dimitrovský et al. 2007, Vesecký 
1981). 
     Z hlediska vývoje půd na výsypkách je velmi důležitým parametrem morfologie terénu a 
odtok srážkových vod z prostoru výsypky, případně jejich vsakování do tělesa výsypky. 
Vnitřní výsypka Antonín je tvořena v jižní části třemi a v severní části čtyřmi etážemi 
uložených vytěžených nadložních hornin o mocnosti 8 až 12 m, východní svah, kde jsou etáže 
spojeny, dosahuje převýšení svahu 17 m. Na tomto svahu došlo k vývoji mikrosesuvů. 
Vrcholové části etáží jsou generálně ploché o sklonech 0 až 5 stupňů, svahy etáží mají 
nejčastěji sklon 8 až 15 stupňů, zářezy cest nebo svahy lokálních mikrosesuvů mohou mít 
vzácně sklon větší než 35 stupňů. Sklonitost terénu výsypky Antonín a výška jednotlivých 
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etáží je patrná z mapky a řezů terénem na Obr. 8.2. Ze svahů etáží voda snadno odtéká a 
kumuluje se na jejich úpatích, kde vytváří zamokřené plochy, které jsou sukcesně obsazovány 
především vrbou bílou (Salix alba) a vrbou jívou (Salix caprea), místy se vyskytují i 
vzácnější druhy vrb, jako například vrba pětimužná (Salix pentadra). Na plošinách 
jednotlivých etáží se nachází řada terénních bezodtokových depresí se sezónně, případně 
celoročně zvýšenou hladinou podzemní vody, která na řadě míst dosahuje k povrchu terénu. 
Hloubka těchto depresí místy dosahuje i více než jednoho metru. V oblastech rozsáhlejších a 
hlubších depresí se vyvíjí mokřady bez dřevinného porostu na okrajích s porosty olše lepkavé 
(Alnus glutinosa), případně její dobře prosperující porosty. V místech s hladinou podzemní 
vody dosahující téměř k povrchu terénu velmi špatně prosperují porosty jasanu ztepilého 
(Fraxinus excelsior), které nesnáší zamokřené půdy. Bezodtokové deprese a jejich rozsah je 
vymezen na Obr. 8.3. Naopak rychlý odtok vody ze svahů etáží výsypky může být příčinnou 
vysýchání především jižních a jihozápadních svahů (Obr. 8.4).  
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Obr. 8.2. Sklonitost území výsypky Antonín a příkladové příčné řezy výsypkou 
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Obr. 8.3: Bezodtokové deprese identifikované na výsypce Antonín s použitím digitálního 

modelu terénu DMR5g (ČUZK) 
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Obr. 8.4: Odtokové linie povrchových vod z výsypky Antonín vymezené matematickým 

modelem pomocí digitálního modelu terénu DMR5g (ČUZK). 
 
 
8.3 Vývoj půdního profilu v závislosti na druhovém složení porostu 
 
     Standardní dobou odběru pro pedochemické analýzy je podzimní/zimní období, proto se 
terénní aktivity provedly koncem léta a začátkem podzimu 2018, šetření se soustředilo 
především na analýzy pedofyzikálních charakteristik. Z důvodu posouzení vlivu dřeviny na 
vývoj půdního profilu byly odebrány porušené a neporušené půdní vzorky z povrchových 
půdních horizontů celkem ze 20 monokulturních porostů lišících se především druhem 
dřeviny. V neporušených půdních vzorcích byly hodnoceny zejména objemová hmotnost, 
nasáklivost, maximální kapilární kapacita (MKK) a retenční vodní kapacita (RVK). 
U porušených půdních vzorků bude v následujícím období vyhodnocována zejména zásoba 
živin, nasycení půdního sorpčního, hodnota pH, obsah organických látek a další 
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charakteristiky. Dosavadní místa odběru jsou doložena na Obr. 8.5. V případě lípy srdčité 
(Tilia cordata) byly odebrány vzorky z porostů lišících se sklonitostí terénu. 
     Odběry půdních vzorků byly provedeny ve dnech 30.8.2018, 25.9.2018, 8.10.2018 a 
19.10.2018. V každém odběrovém místě byl proveden výkop mikrosondy do hloubky cca 40 
až 50 cm. Půdní sondy byly vizuálně popsány, podle standardních postupů popsány a 
zdokumentovány. Následně byl proveden odběr porušeného půdního horizontu Ah o celkové 
hmotnosti cca 1 kg zeminy (viz porušené půdní vzorky). V okruhu do vzdálenosti cca 2,5 m 
od provedené sondy byly v 5 opakováních odebrány neporušené půdní vzorky pomocí 
Kopeckého válečků, které byly zapraveny z povrchu půdního horizontu A (viz neporušené 
půdní vzorky). 
     Porušené půdní vzorky byly důsledně odebírány pouze z minerálních horizontů Ah. Na 
rozdíl od neporušených půdních vzorků neobsahují materiál z hlouběji uložených horizontů 
Cd, B(v) nebo Bv. Vzorky byly po odběru usušeny při teplotě 40oC, upraveny na první 
jemnozem (přesetí přes síto o průměru ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes 
síto 0,25 mm). Ve vzorcích byly stanoveny následující charakteristiky: pH(H2O), Cox 

(oxidometricky modifikovanou Tjurinovou metodou (Pospíšil, 1964), živiny Ca, K, N, P, S a 
stopové prvky. Prvky byly stanoveny technikou XRF: Obsahy uhlíku, dusíku a síry byly 
stanoveny CHN analyzátorem. 
     Neporušené půdní vzorky byly v den odběru zváženy pro zjištění jejich aktuální hmotnosti 
a ihned zahájena analýza jejich fyzikálních vlastností metodikou Kopeckého/Nováka. 
Z fyzikálních vlastností půd byly hodnoceny zejména objemová hmotnost, specifická 
hmotnost, pórovitost, nasáklivost, maximální kapilární kapacita (MKK) a retenční vodní 
kapacita (RVK). Po provedené fyzikální analýze byly neporušené vzorky podrobeny 
chemickým analýzám. Po ukončení fyzikálních analýz a vysušení vzorků při teplotě 105oC do 
konstantní hmotnosti byly vzorky upraveny na první jemnozem (přesetí přes síto o průměru 
ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes síto 0,25 mm) a podrobeny chemickým 
analýzám ve stejném rozsahu jako porušené půdní vzorky. Neporušené půdní vzorky popisují 
fyzikálně-chemické vlastnosti půdních profilů pod jednotlivými porosty dřevin do hloubky 5 
cm, a to bez ohledu na stratigrafii půdního profilu. Pro hodnocení fyzikálních vlastností 
povrchových horizontů byly použity následující charakteristiky neporušených půdních 
vzorků.  
 
Momentální vlhkost (Ɵmom) 
Charakterizuje vlhkost v době odběru neporušeného půdního vzorku. 
 
Nasáklivost (Ɵns) 
Charakteristika je zavedena pro stanovení maximálního zaplnění pórů při kapilárním 
nasycování neporušených půdních vzorků. U nebobtnavých půdních vzorků má být hodnota 
nižší než pórovitost, u vzorků bobtnavých vzorků pak hodnota nasáklivost nahrazuje 
pórovitost. Lze ji tedy považovat za ekvivalent pórovitosti. 
 
Třicetiminutová vlhkost (Ɵ30) 
Charakteristika uvádí schopnost půdy zadržet mobilní vodu. Rozdíl mezi nasáklivostí a 
třicetiminutovou vlhkostí udává objem nekapilárních a semikapilárních pórů, které jsou po 
ukončení sycení rychle vyprazdňovány. 
 
Maximální kapilární kapacita (ƟMMK) 
Hodnota je používána pro vyjádření schopnosti půdy vázat vodu pro potřeby vegetace. 
Charakteristika uvádí semistabilní stav, který se dalším odsáváním vody z půdního vzorku 
ustaluje. 
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Retenční vodní kapacita (ƟRVK) 
Charakteristika uvádí již dostatečně ustálený stav vlhkosti, vliv zemské tíže se již neuplatňuje 
na pohyb vody v půdních pórech a chování vody je již výhradně řízeno kapilárními silami. 
Proto je RVK v praxi ztotožňována s objemem kapilárních pórů.  
 
 
 
 

 
 
Obr. 8.5: Lokalizace odběrových míst pro provedení půdních sond a odběr 
neporušených půdních vzorků na výsypce Antonín 
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Popis půdních profilů mikrosond v porostech jednotlivých dřevin 
 
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) porost C 17 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 5 152 m2, se 80% zastoupením OL. Příměs je tvořena náletem JVK, BR a 
MO. V místě odběru je zastoupení OL 100 %. Terén porostu je tvořen rovinou o průměrném 
sklonu 1,3o, s minimálním sklonem 0,0o a maximálním sklonem 3,7o. Lokalita je dobře 
zásobená podzemní vodou. Bylinné patro je tvořeno souvislým porostem s vysokým 
zastoupením zejména kopřivy dvoudomé (Urtica diorica) a třtiny křovištní (Calamagrostis 
epigejos) a bohatou příměsí dalších bylin. V porostu je zastoupeno mechové patro. 
 

  
 
Nadložní humus: semimull, L se vyskytuje sporadicky, L+F 2 cm.  
Horizont A: mocnost 6 cm, zřetelná drobtovitá struktura, s příměsí částic uhlí a červených 

porcelanitů. Přechod do následujícího horizontu zřetelný (2-4 cm) 
Horizont B: v náznaku, 14 cm mocný, ulehlý, jílovitý, přítomnost porcelanitů, se stopami 

příměsi uhelných zbytků. 
Horizont C: cca od 28 cm tvořen bitumenovými jílovci cyprisového souvrství s příměsí jílů, 

porcelanitů a humitového uhlí ze sloje Antonín 
 
 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) – lokalita 1 porost C 21 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 25 453 m2, se 100% zastoupením LP ve sponu 1x2 m. V porostu je příměs 
BO a MO. Terén porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 1,9o, s minimálním sklonem 
0,0o a maximálním sklonem 18,6o. Lokalita je dobře zásobená vodou, bez vyvinutého 
bylinného patra a přítomnosti mechů. 
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Nadložní humus: mull, L čerstvý opad, F+L 2 cm 
Horizont A: mocnost 6 cm, tmavě hnědý, kyprý, drobtovitý, hojně prokořeněný, přechod do 

následujícího horizontu ostrý. 
Horizont B: v náznaku, mocnost 18 cm, s příměsí zbytků uhlí, prokořenění ojedinělé. 
Horizont C: cca od 24 cm, bitumenní jílovce a jíly cyprisového souvrství s příměsí zbytků 

humitového uhlí ze sloje Antonín. 
 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) – lokalita 2 porost A45 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 25 453 m2, se 100% zastoupením LP ve sponu 1x2 m. V porostu je příměs 
OL. Terén porostu je tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 7,5o, s minimálním 
sklonem 0,2o a maximálním sklonem 16,4o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra a 
přítomnosti mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull, L čerstvý opad, F+L do 2 cm. 
Horizont A: mocnost 5 cm, kyprý, zřetelně drobtovitý, prokořeněný, přechod do následujícího 

horizontu ostrý. 
Horizont B: mocnost 23 cm, okrový, s hydratovanými hydroxidy železa a manganu, rozsýpavý, 

hojně prokořeněný, bez viditelných zbytků humitového uhlí. 
Horizont C: cca od 28 cm, převažují jílovce cyprisového souvrství jíly 
 
Jilm drsný (Ulmus glabra) porost L43 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 2 802 m2, se zastoupením 90 % JLD a 10 % AK s nezřetelným sponem. 
V porostu je příměs OL. Terén porostu je tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 2,2o, s 
minimálním sklonem 0,0o a maximálním sklonem 12,9o. Lokalita má řídce vyvinuté bylinné 
patro s ojedinělým výskytem mechů. Z travin je zastoupena například lipnice. 
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Nadložní humus: mull, L čerstvý opad, F+L do 2 cm. 
Horizont A: mocnost 4 cm, kyprý, jemně drobtovitý až drobtovitý, hustě prokořeněný, přechod 

do následujícího horizontu ostrý. 
Horizont B: mocnost 22 cm, okrový, rozsýpavý, hojně prokořeněný, bez viditelných zbytků 

humitového uhlí. 
Horizont C: cca od 26 cm, cyprisové jíly a jílovce jemnější struktury a příměsí porcelanitů 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) porost A 47 

Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 1 520 m2, s 80% zastoupením JVK a 20 % AK ve sponu 1x2 m. AK vytváří 
samostatnou skupinu mimo lokalitu sondy. Terén porostu je tvořen mírným svahem o 
průměrném sklonu 8,1o, s minimálním sklonem 0,1o a maximálním sklonem 14,0o. Lokalita je 
bez vyvinutého bylinného patra a přítomnosti mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull, L nový opad, F+H 1 cm. 
Horizont A: mocnost 4 cm, kyprý, zřetelně drobtovitý, řídce prokořeněný, přechod zřetelný.  
Horizont B: v náznaku, mocný 24 cm, prokořeněný, cyprisové jíly, velké kusy uhlí, porcelanity. 
Horizont C: od 28 cm, cyprisové jíly, porcelanity, zbytky humitového uhlí 

Javor mléč (Acer pseudoplatanus) porost L 4 

Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 1 231 m2, se 100% zastoupením JVM ve sponu 1x2 m. Terén porostu je 
tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 9,9o, s minimálním sklonem 2,9o a maximálním 
sklonem 17,6o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra a přítomnosti mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull, L čerstvý opad, F+L do 1 cm 
Horizont A: mocnost 6 cm, kyprý, zřetelně drobtovitý, hustě prokořeněný. 
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Horizont B: v náznaku, mocnost 28 cm, s drobnými částicemi porcelanitu a uhlí, řídce 
prokořeněný, jílovce a jíly lehce hydratované, bez viditelných zbytků uhlí. 

Horizont C: od 34 cm, cyprisové jíly s porcelanity. 
 
Bříza bělokorá (Betula verucosa) porost E 39 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 3 212 m2, se 100% zastoupením BR v pravidelném sponu. Příměs náletu MO. 
Terén porostu je tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 2,8o, s minimálním sklonem 
0,0o a maximálním sklonem 16,3o. V bylinném patru dominuje lupina mnoholistá (Lupinus 
polyphyllus) s příměsí Calamagrostis epigejos. Půdní povrch je místy pokryt mechy.  
 

  
 
Nadložní humus: semimull, L sporadický čerstvý opad, F+H do 1 cm 
Horizont A: mocnost do 3 cm, světlý, nezřetelný, jemně drobtovitý, velmi řídce prokořeněný.  
Horizont B: mocnost 17 cm, v náznaku, obsah zbytků uhlí, řídce prokořeněný silnějšími kořeny. 
Horizont C: od 20 cm, jíly překryté jílovci 
 
Buk lesní (Fagus sylvatica) porost H 26 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 540 m2, s 80% zastoupením BK a 20% BOC, zejména v okrajových částech 
porostu. V prostu je příměs BR. Terén porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 2,0o, s 
minimálním sklonem 0,0o a maximálním sklonem 5,5o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného 
patra a přítomnosti mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull až moder o mocnosti 5 cm, L sporadický čerstvý opad, F+H 5 cm. 
Horizont A: mocnost 5 až 10 cm, drobtovitý, tmavý, vlahý, hojně prokořeněný, přechod 

zřetelný, výrazně zvlněný. 
Horizont B: nezřetelný, horizont Ah přechází přímo do horizontu C 
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Horizont C: od 10 cm, bitumenové jílovce spodní části profilu cyprisového souvrství 
Sokolovské pánve, částečně navětralé, prokořenění do 30 cm, zbytky uhlí nejsou 
patrné. 

 
Dub letní (Quercus robur) porost H 84 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 2 588 m2, se 100% zastoupením DB ve sponu 1x2 m. Terén porostu je 
tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 6,2o, s minimálním sklonem 0,3o a maximálním 
sklonem 13,0o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra a přítomnosti mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull, L tvořen čerstvým opadem, F+H do 1 cm. 
Horizont A: mocnost 3 cm, drobtovitý, kyprý, tmavý  
Horizont B: v náznaku, 14 cm mocný, řídce prokořeněný, navětralý. 
Horizont C: od 20 cm bitumenní jílovce, lupenité z vyšší části cyprisového souvrství. 
 
Habr obecný (Carpinus betulus) porost C 19 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 2 959 m2, s 90% zastoupením HB a příměsí BO a BR (nálet). Terén porostu 
je tvořen rovinou o průměrném sklonu 1,5o, s minimálním sklonem 0,0o a maximálním 
sklonem 4,4o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra s lokálním výskytem mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: mull, L tvořen čerstvým opadem, F+H do 1 cm. 
Horizont A: mocnost 4 cm, tmavý, polyedrický, s vysokým obsahem porcelanitů, hustě 

prokořeněný. 
Horizont B: v náznaku, mocnost 14 cm, navětralý, se stopami zbytků humitového uhlí a 

vysokým obsahem porcelanitů. 
Horizont C: od 20 cm jílové břidlice, nezvětralé, bez porcelanitu 
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Hrušeň obecná (Pyrus communis) porost A 39 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 169 m2, se 100% zastoupením HR bez příměsi dalších dřevin. Terén porostu 
je tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 7,8o, s minimálním sklonem 0,3o a 
maximálním sklonem 13,8o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra a přítomnosti mechů. 
 

 

  

 
Nadložní humus: mull, L čerstvý opad, F+H do 1 cm 
Horizont A: mocnost do 4 cm, kyprý, tmavý, prokořeněný.  
Horizont B: v náznaku, mocnost 16 cm, navětralý, povlaky hydroxidů železa a manganu, 

hustě prokořeněný, okrové odstíny. Sporadicky zbytky humitového uhlí. 
Horizont C: od 20 cm, převaha nezvětralých jílovců spodní části cyprisového souvrství. 
 
Borovice černá (Pinus nigra) porost L 4 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 4 573 m2, zastoupení BOC 100 % bez příměsi dalších dřevin. Terén porostu 
je tvořen rovinou o průměrném sklonu 1,2o, s minimálním sklonem 0,0o a maximálním 
sklonem 4,1o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra, pokrytá souvislou vrstvou 
mechového porostu. 
 

  
 
Nadložní humus: morový moder, L nesouvislý čerstvý opad na vrstvě mechu, F+H cca 3 cm. 
Horizont A: mocnost do 6 cm, tmavý, drobtovitý, prokořeněný, s porcelanity. 
Horizont B: v náznaku, mocnost 19 cm, s porcelanity, navětralý, šedohnědý. 
Horizont C: cca od 25 cm, jílovce a jíly v poměru 1:1 s příměsí porcelanitů a zbytků 

humitového uhlí. Jílovce mezi póry vyplněny sideritem. 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov 

220 
 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) porost C 9 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 4 816 m2, se 100% zastoupením HR bez příměsi dalších dřevin. V podrostu 
Carpinus betulus. Terén porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 2,1o, s minimálním 
sklonem 0,0o a maximálním sklonem 6,6o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra 
s občasným výskytem mechů.  
 

  
 
Nadložní humus: morový moder, L opad jedličí, F cca 5 cm, H cca 1 cm.  
Horizont A: mocnost do 4 cm, jemně drobtovitý, černošedý, kyprý,  
Horizont B: v náznaku, mocnost 15 cm, navětralý, přítomnost porcelanitů a zbytků humitového 

uhlí. 
Horizont C: od 19 cm, jíly se zvýšeným obsahem zbytků uhlí 
 
Borovice blatka (Pinus uncinata) porost M 28 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 286 m2, se 100% zastoupením BOL bez příměsi dalších dřevin. Terén porostu 
je tvořen rovinou o průměrném sklonu 2,9o, s minimálním sklonem 0,5o a maximální sklonem 
6,5o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra, místy Calamagrostis epigejos a pokryv 
mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: morový doder, L cca 2 cm, F cca 5 cm, H cca do 1 cm. 
Horizont A: mocnost do 3 cm, jemně drobtovitý až práškovitý, černošedý, kyprý, prokořeněný. 
Horizont B: neznatelný. 
Horizont C: jílové břidlice, do 50 cm náznaky navětrání. 
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Borovice vejmutovka (Pinus strobus) porost A 41 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 7 914 m2, se 100% zastoupením VJ s příměsí BR, DB, OL a OS. Terén 
porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 1,6o, s minimálním sklonem 0,0o a 
maximálním sklonem 10,2o. Lokalita je bez vyvinutého souvislého bylinného patra, místy 
podběl (Tussilago farfara) a Calamagrostis epigejos, místy s porosty mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: morový moder se znaky suchého moru. L tvoří souvislou vrstvu, F propojený 

myceliem, 5 cm mocný, H do 1 cm. 
Horizont A: nezřetelný, mocnost do 2 cm, bez zřetelně vyvinuté struktury. 
Horizont B: nevyvinutý. 
Horizont C: tvořen vrstvou výsypkového materiálu o mocnosti 13 s obsahem porcelanitů a 

zbytků humitového uhlí, která překrývá šedo zelené nestrukturní jíly 
 
Borovice pokroucená (Pinus contorta) porost H 105 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 1 821 m2, se 100% zastoupením BOP bez příměsi dalších dřevin. Terén 
porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 1,7o, s minimálním sklonem 0,1o a 
maximálním sklonem 5,1o. Lokalita je bez vyvinutého souvislého bylinného patra a 
souvislým porostem mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: morový mull o celkové mocnosti 5 až 8 cm 
Horizont A: mocnost do 3 cm, černošedý, bez zřetelné struktury, prokořeněný. 
Horizont B: nezřetelný. 
Horizont C: od 3 cm, vrstevnaté jíly, v horní části navětralé, s přítomností zbytků humitového 
uhlí 
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Smrk ztepilý (Picea alba) porost H 85 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 3 869 m2, se 100% zastoupením SM bez příměsi dalších dřevin. Terén 
porostu je tvořen mírným svahem o průměrném sklonu 5,2o, s minimálním sklonem 0,3o a 
maximálním sklonem 11,9o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra, v prosvětlených 
partiích s porostem mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: morový moder o celkové mocnosti až 10 cm, L tvořen vrstvou jehličí, F až 8 

cm, H do 1 cm. 
Horizont A: nezřetelně vyvinutý, světle šedý, bezstrukturní, mocnost do 2 cm.  
Horizont B: v náznaku, mocnost. 
Horizont C: od 2 cm, kompaktní, s vysokým obsahem zbytků humitového uhlí 
 
Smrk omorika (Picea omorica) porost H 72 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 10 931 m2, se 100% zastoupením SMO bez příměsi dalších dřevin. Terén 
porostu je tvořen rovinou o průměrném sklonu 2,2o, s minimálním sklonem 0,1o a 
maximálním sklonem 10,9o. Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra s přítomností porostu 
mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: morový moder, L tvořen souvislou vrstvou čerstvého opadu cca 1 cm, F o 

mocnosti 4 cm, H do 1 cm. 
Horizont A: mocnost do 3 cm, strukturně jemný, kyprý, černošedý, přechod nezřetelný 
Horizont B: není patrný. 
Horizont C: od 3 cm ve dvou vrstvách, 3 až 30 cm jíly s vysokým obsahem porcelanitů a zbytků 

humitového uhlí, 30+ cm šedé nevrstevnaté jíly. 
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Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) porost F 23 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 1 982 m2, se 100% zastoupením DG s příměsí VJ. Terén porostu je tvořen 
rovinou o průměrném sklonu 1,7o, s minimálním sklonem 0,1o a maximálním sklonem 9,2o. 
Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra, s porostem mechů vytvářející souvislou vrstvu. 
 

  
 
Nadložní humus: moder, L nesouvislý, F+H do 4 cm 
Horizont A: mocnost do 2 cm, černošedý, bez patrné struktury 
Horizont B: v náznaku do hloubky 30 cm, jíly s přítomností porcelanitů, částečně navětralé, se 

stopami zbytků humitového uhlí.  
Horizont C: od 30 cm, nezvětralé, nebo velmi málo navětralé. 
 
Modřín opadavý (Larix decidua) porost E 12 
Charakteristiky porostu: 
Výměra porostu 8 436 m2, se 100% zastoupením MO bez příměsí DG. Terén porostu je tvořen 
rovinou o průměrném sklonu 3,0o, s minimálním sklonem 0,0o maximální sklon 13,6o. 
Lokalita je bez vyvinutého bylinného patra, náletem DG a souvislým vysokým porostem 
mechů. 
 

  
 
Nadložní humus: moder, pod porostem mechů o mocnosti cca 5 cm přímo leží horizont A 
Horizont A: mocnost do 2 cm, černošedý, obtížně nezřetelný 
Horizont B: v náznaku, mocnost 30 cm, navětralý. 
Horizont C: šedé jílové břidlice 
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Předběžné vyhodnocení vývoje půdních profilů na výsypce Antonín pod porosty 
různých dřevin 
      
Porosty na výsypce Antonín byly založeny v letech 1968 až 1972 přímým vysazením do 
čerstvých výsypkových substrátů. Lze proto konstatovat, že vývoj půdních profilů probíhá již 
50 let a je proto možno předpokládat, že za uvedenou dobu již musí docházet k diferenciaci 
půdního profilu. Z vyhodnocení půdních sond vyhodnocených pod monokulturami 
devatenácti druhů listnatých (10) a jehličnatých dřevin (9) lze vyvodit následující předběžné 
závěry: 
 

1. Půdní profil se v období od založení porostů do současné doby na většině studovaných ploch 
vyvinul do hloubky cca 20 až 35 cm.  

2. V závislosti na druhu porotu se vyvinul horizont Ah o mocnosti 2 až 10 cm 
3. Pod listnatými porosty se nachází nadložní humus typu mull až moder 
4. Pod jehličnatými porosty se nachází nadložní humus typu mor až morový moder 
5. Horizonty A pod listnatými porosty jsou charakterizovány příznivou drobtovitou až jemně 

drobtovitou strukturou. Horizont je kyprý, zpravila tmavé barvy. Do následujícího horizontu 
přechází zřetelným, často ostrým přechodem. 

6. Horizonty A pod jehličnatými porosty jsou charakterizovány jemně drobtovitou až 
práškovitou strukturou, v závislosti na druhu porostu mohou být velmi kypré (VJ, BL nebo 
naopak ulehlé (MO, DG). Některé druhy jehličnatých dřevin vykazují příznivou drobtovitou 
strukturu (BO, BOC). Přechod do následujícího horizontu je málo zřetelný. 

7. Obecně je možno konstatovat, že listnaté porosty vytvářejí velmi příznivou drobtovitou 
strukturu, která je až na některé výjimky (BR) vždy příznivější než u jehličnatých porostů. 

8. Vývoj horizontu B se projevuje zejména zvětráváním výsypkových substrátů do hloubky až 30 
cm a zejména pod porosty listnatých dřevin i změnou barvy okrovými odstíny, pravděpodobně 
způsobenou zvětráváním železa. 

9. Obecně lze konstatovat, že pod většinou dřevin dochází k diferenciaci půdního profilu 
odpovídající vývoji půd směrem ke kambizemím pelickým. Kambický půdotvorný proces je 
charakterizován zvětráváním půdotvorných substrátů za vzniku jílových minerálů a oxidací 
železa vázaného na minerály. Vývoj půdních profilů je podmíněn především půdotvorným 
substrátem, který je tvořen především těžkými jíly cyprisové série, nicméně rychlost vývoje a 
kvalita půdních horizontů je zásadně ovlivněna druhovým složením lesního porostu. 
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8.4 Analýza pedochemických vlastností půd ve dvou sériích odběrů půdních 
vzorků 

 
     Půdní vzorky byly odebírány ve dvou následujících letech, na podzim let 2017 a 2018, 
byly analyzovány v různých laboratořích, a proto jsou uváděny zvlášť. V prvním případě byly 
analýzy provedeny v akreditované laboratoři VÚLHM VS Opočno, ve druhém vlastními 
silami v laboratořích FAPPZ ČZU v Praze. Nicméně v závěru je provedena celková syntéza a 
obě série jsou hodnoceny společně. V prvním případě spočíval hlavní cíl analýz v posouzení 
tzv. humusových forem pod porosty různých dřevin, ve druhém případě byl výzkum 
soustředěn na stav horizontu Ah v návaznosti na analýzu pedofyzikálních půdních 
charakteristik. Proto jsou oba oddíly analýz posuzovány separátně. Lze s určitostí říci, že 
plochy byly vybrány reprezentativně a umožňují posoudit vliv dřevin na celé ploše Arboreta 
se značnou přesností a relevancí pro potřeby řešeného úkolu. Další analýzy se předpokládají 
v rámci dalších projektů, budou sloužit především pro odborné publikace a pro rozšíření 
souboru údajů o dané lokalitě. Pro naše účely v první fázi aktivit na výsypce Antonín je 
rozsah a charakter odběru vzorků a pedochemických, později pedofyzikálních, analýz 
naprosto postačující. 
 
Analýza pedochemických charakteristik humusových forem pod porosty 
vybraných dřevin v roce 2017 
 
     V každém ze sledovaných porostů byly pro potřeby statisticky průkazného hodnocení 
odebrány 4 vzorky nadložního humusu (humusových forem, tj, nadložního humusu a 
horizontu Ah) u kterých zatím nelze předpokládat výraznou diferenciaci holorganických 
horizontů (pomocí rámečku 25×25 cm) a 4 vzorky svrchních minerálních horizontů. 
Metodicky je odběr a analýza v podobných podmínkách velmi dobře zvládnuta (Ulbrichová et 
al. 2014). Výsledky byly analyzovány v akreditované laboratoři. Bylo stanoveno: 

- zásoba vytvořeného nadložního humusu a jeho morfologická charakteristika, 
- půdní reakce výměnná a aktivní, 
- hodnoty půdního sorpčního komplexu (S – obsah výměnných bází, H – hydrolytická 

acidita, T – kationtová výměnná kapacita, V – nasycení sorpčního komplexu bázemi), 
- výměnný hliník a vodík, celková výměnná acidita, 
- obsah přístupných živin (P, K, Ca, Mg), 
- obsah celkových živin pouze v holorganických horizontech (P, K, Ca, Mg), 
- obsah celkového (oxidovatelného) uhlíku a celkového dusíku. 

     Výsledky pedochemických analýz budou zpracovány standardními statistickými postupy 
(Statistica). 
     Odběr se uskutečnil v období říjen – listopad 2017. Šetření bylo zaměřeno na tzv. 
humusové formy, tj. vrstvu nadložního humusu (byla-li přítomna) a vrchní, organominerální 
horizont. Byly odebrány vzorky z plošek (dřevin): 
 

1.              DG    
2.                         DB 
3.                         BOP   
4.                         OL                   
5.                         BR                   
6.                         VJ                    
7.                         MD                   
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     Výběr ploch byl veden úmyslem postihnout hlavní dřeviny, podílející se na druhové 
skladbě šetřených porostů, měřených v prvním roce řešení projektu. Byly sledovány prozatím 
čisté porosty (u listnatých se jednalo vždy o směs dřevin), tak aby rozdíly v působení 
jednotlivých dřevin maximálně vynikly. V každém porostu byly odebrány vzorky nadložního 
humusu kvantitativně rámečkem a nejsvrchnější vrstvy minerální půdy (do 10 cm) ve 4 
opakováních v každém sledovaném porostu (Obr. 8.6). Zpracování vzorků a pedochemické 
analýzy jsou prováděny v laboratoři Tomáš, lokalizované v prostorách VÚLHM v.v.i., VS 
Opočno. 
 
Analyzovány jsou následující charakteristiky:  

 
- u holorganických horizontů množství sušiny při 105 °C a obsah celkových živin po 

mineralizaci kyselinou sírovou ve směsi se selenem (Zbíral 2001),  
 

- u všech vzorků pak půdní reakce aktivní (výluh H2O) a potenciální (1 N KCl), 
výměnná acidita, obsah výměnného vodíku a hliníku, základní charakteristiky půdního 
sorpčního komplexu podle Kappena (1929) (S – obsah bází, V – nasycení sorpčního 
komplexu bázemi, H – hydrolytická acidita, T – kationtová výměnná kapacita,), obsah 
uhlíku a organické hmoty (metoda Springer-Klee, např. Ciavatta et al. 1989)), obsah 
celkového dusíku (Kjeldahlova metoda, např. Kirk 1950), obsah přístupných živin 
metodou Mehlich III (Mehlich 1984).  

 

Obr. 8.6: Lokalizace odběrů půdních vzorků pro analýzy humusových forem 
1 – DG, 2 – DB, 3 – BOP, 4 – OL, 5 – BR, 6 – VJ, 7 - MD 
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Hodnocení výsledků analýz 
 
     Zásoba nadložního humusu se především zásadně lišila mezi jehličnatými (desítky t sušiny 
/ha) a listnatými (jednotky t sušiny /ha) dřevinami (Tab. 8.8). Z jehličnatých dřevin se 
statisticky významně vylišovala borovice pokroucená. Je tak velmi výrazně dokumentována 
zpomalená mineralizace opadu této dřeviny (borovic obecně) a dále odlišná dynamika opadu 
v porostech listnatých a jehličnatých dřevin. 
     Obsah celkového humusu, oxidovatelného uhlíku a spalitelných látek představují 
autokorelované charakteristiky, přímo na sobě závislé. Ve vrstvě nadložního humusu listnáčů 
byly prokázány statisticky významně nižší hodnoty, dokládající opět podstatně rychlejší 
rozklad opadu. Hodnoty těchto charakteristik se pak významně nelišily ve svrchní vrstvě 
minerální půdy. 
     Obsah celkového dusíku ve vrstvě nadložního humusu se statisticky významně lišil, 
respektive byl významně nižší, v porostu břízy. Bez statistického významu byla tato 
charakteristika nejvyšší v porostu douglasky, což potvrzuje její značný význam pro dynamiku 
dusíku v lesních ekosystémech. Obsah této živiny byl pak v dané vrstvě vysoký ještě 
v porostu BOP, což naznačuje pomalý rozklad opadu této dřeviny. Poměrně rychlý rozklad 
opadu listnáčů měl za následek relativně nízký obsah celkového dusíku ve vrstvě nadložního 
humusu. Lze předpokládat i intenzivní příjem této živiny porosty listnatých dřevin. Naopak, v 
nejsvrchnějším horizontu minerální zeminy byl významně vyšší obsah dusíku zaznamenán 
pod porostem olše, což ji potvrzuje jako dřevinu schopnou fixovat vzdušný dusík a jako 
dřevinu s výrazným melioračním účinkem. Bez statistické významnosti byl vyšší obsah 
celkového dusíku v organominerálním Ah horizontu registrován opět pod douglaskou, jinak 
obecně byl vyšší pod listnáči než pod jehličnany. 
     Tomu odpovídal i poměr C:N doložený ve svrchních půdních substrátech pod porosty 
jednotlivých dřevin. Pod listnáči byl obecně nižší, a tedy příznivější než pod jehličnany. 
nejnižší hodnoty byly zaznamenány pod olší, což odpovídá její schopnosti obohacovat půdní 
prostředí fixací vzdušného dusíku. Za zmínku stojí, že hned poté následovala douglaska, která 
se tak rovněž projevila jako dřevina silně ovlivňující dynamiku půdního dusíku.  
     Výměnná acidita byla velmi významně vyšší pod porostem borovice pokroucené, která se 
tak projevila jako dřevina s nejvýraznějším acidifikačním účinkem ze sledovaného sopuboru. 
Průkazně nižší hodnoty byly prokázány i pod vejmutovkou, což souhlasí s našimi staršími 
výsledky. Ve vrstvě nadložního humusu byly vyšší hodnoty výměnné acidity registrovány 
obecně pod jehličnany, což platilo i pro nejsvrchnější vrstvu minerální zeminy. Nejnižší 
acidita byla doložena pod břízou. Tento trend souhlasil i s obsahem výměnného vodíku, 
v případě břízy byly rozdíly statisticky významně nejnižší. Uvedená tendence byla podmíněna 
z velké části dynamikou obsahu organické hmoty v půdě, který byl pod břízou rovněž 
nejnižší. V podstatě podobná tendence je dokumentována i pro obsah výměnného hliníku, pod 
borovicí pokroucenou byly doloženy přímo dramaticky vyšší hodnoty.  
     Prakticky velmi podobnou dynamiku vykazovaly hodnoty aktivní půdní reakce. Ve vrstvě 
nadložního humusu byly statisticky významně vyšší pod listnáči, přitom byly velmi podobné. 
Nejnižší byly opět pod borovicí pokroucenou a pod vejmutovkou. Ve vrstvě svrchní minerální 
zeminy byly hodnoty průkazně nejnižší opět pod borovicí pokroucenou, méně pod 
vejmutovkou, jinak byly vyšší hodnoty zjištěny (menší kyselost půdy) pod listnáči. Půdní 
reakce výměnná (pH KCl) vykazovala naprosto stejný trend. Hodnoty obou typů půdní reakce 
pak byly na lesní půdy velmi příznivé, odrážejí poměrně bohatý půdotvorný substrát a 
indikují vysoké nasycení sorpčního komplexu bázemi. 
     Hodnoty charakteristik půdního sorpčního komplexu velmi úzce souvisejí s hodnotami 
výměnné acidity, jejích složek, a s hodnotami půdní reakce aktivní i potenciální. Také v tomto 
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případě byly nejnižší hodnoty obsahu bází (hodnota S) dokumentovány v porostu borovice 
pokroucené, méně výrazně pod vejmutovkou a obecně byl obsah bází vyšší pod listnáči. 
     Naprosto odlišná dynamika byla prokázána pro hodnoty hydrolytické acidity (hodnota H). 
Statisticky nejvyšší hodnoty byly doloženy pod borovicí pokroucenou, obecně vyšší pod 
jehličnany a významně nejnižší pod listnáči, zejména ve vrstvě nadložního humusu.  
     Hodnota kationtové výměnné kapacity je dána součtem obsahu bází a hodnoty 
hydrolytické acidity (T = S + H), odpovídá tedy sumě bazických a kyselých kationtů. Tomu 
odpovídají i hodnoty výměnné kapacity pod jednotlivými dřevinami – nejnižší jsou opět pod 
borovicí pokroucenou, nízké jsou i pod vejmutovkou ve vrstvě nadložního humusu. 
Nevýznamně, ale patrně jsou nižší pod jehličnany ve srovnání s listnáči. 
     Hodnota nasycení sorpčního komplexu bázemi (V), jako kvalitativní ukazatel, představuje 
poměr mezi obsahem bází a celkovou kationtovou výměnnou kapacitou, indikuje tedy podíl 
bazických kationtů na celkové sorpční kapacitě půdy (V = S:T.100). Také v tomto případě 
byly hodnoty jednoznačně vyšší pod listnáči, pod kterými bylo doloženo téměř úplné 
nasycení sorpčního komplexu bázemi – hodnoty se pohybovaly vesměs přes 95 %. Naproti 
tomu pod jehličnany došlo ke značnému poklesu obsahu bází na vazebních místech, poklesu 
hodnot V% zejména ve vrstvě nadložního humusu. Pokles byl markantní zejména opět pod 
borovicí pokroucenou, pod kterou lze předpokládat drastický průběh acidifikace půdy.  
     Obsah přístupného fosforu nejevil statisticky významné rozdíly, zejména v minerální 
zemině byl značně vyrovnaný. Fosfor je značně nepohyblivý bioelement v půdním prostředí a 
vyrovnané hodnoty v minerální zemině indikují poměrně vyrovnané, homogenní stanoviště. 
Je otázkou, nakolik jsou vyšší hodnoty (statisticky neprůkazně) pod modřínem a pod 
vejmutovkou výsledkem vlivu opadu přízemní vegetace, která je pod světlými porosty těchto 
dřevin výrazněji vyvinuta. Určitá paralela je pak mezi břízou na jedné straně a porostem 
DB+BR a olše na druhé. Pod břízou se nevyskytovala přízemní vegetace a hodnoty obsahu 
přístupného fosforu zde byly patrně nižší ve srovnání s ostatními listnatými porosty (ve vrstvě 
nadložního humusu).  
     Obsah přístupného draslíku, jako naopak velmi pohyblivého bazického kationtu, 
vykazoval dynamiku odpovídající acidifikačním procesům pod porosty jednotlivých dřevin. 
Hodnoty obsahu byly významně vyšší pod listnáči a u jehličnanů drasticky snížené, zejména 
pod borovicí pokroucenou. Lze říci, že totéž platí pro dvojmocné báze, tedy vápník a hořčík 
s tím, že také tyto půdní charakteristiky jsou značně variabilní. 
     Obsahy živin v celkové formě byly stanovovány pouze ve vrstvě nadložního humusu. 
Obsah celkového dusíku stanovený touto metodou vykazoval identickou dynamiku jako 
obsah dusíku stanovený Kjeldahlovou metodou, tedy nejnižší pod břízou a jinak bez 
výraznějšího trendu. Za zmínku stojí opět nejvyšší obsah celkového dusíku pod porostem 
douglasky, pomalý rozklad opadu pod borovicí pokroucenou a rychlý rozklad opadu listnáčů. 
     Obsah celkového fosforu pak byl mezi porosty jednotlivých dřevin velmi vyrovnaný 
s tendencí vyšších hodnot pod listnáči – a vejmutovkou, tento jev lze zatím obtížně vysvětlit. 
S velkou pravděpodobností je zde možno sledovat vliv přízemní vegetace v rozvolněném, 
rozpadajícím se porostu této dřeviny. Obsah celkového draslíku byl průkazně vyšší pod 
porosty listnáčů a nejnižší opěr pod borovicí pokroucenou, což byl trend typický i pro 
dvojmocné báze.  
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Tab. 8.8: Výsledky stanovení pedochemických charakteristik v první sérii sledovaných 
porostů 
 

      
     Při hodnocení jednotlivých dřevin a jejich skupin lze na základě dosud získaných výsledků 
konstatovat: 

- listnáče vykazují příznivější vliv na půdní složku lesních ekosystémů, což je v souladu 
s celkovým předpokladem a dosavadními výsledky výzkumu, vytvářejí humusové 
formy typu mull a mullmoder, zatímco jehličnany jeví tendenci vytvářet humusové 
formy moderového až mormoderového typu, 

Charakteristika Horizont Dřevina 
Jednotky  

DG BOP MD VJ DB+BR OL 
 

BR 

Zásoba nadlož. 
Humusu 

H t/ha 23,66 a 35,96 
b 

25,42 a 20,23 a 6,12 c 4,10 c 6,04 c 

Humus celk. H % 53,4 a 56,0 a 61,3 a 58,1 a 41,6 b 40,4 b 36,1 b 
 Ah % 15,3 a 14,5 a 16,9 a 19,6 a 17,7 a 16,2 a 21,1 a 
C ox H % 31,0 a 32,5 a 35,6 a 33,7  24,1 b 23,4 b 20,9 b 
 Ah %   8,9 a 8,4 a 9,8 a 11,4 a 10,3 a 9,4 a 12,3 a 
Spal. Látky H % 73,0 a 71,8 a 79,4 a 74,3 a 57,6 b 56,1 b 48,3 b 
 Ah % 27,2 a 22,3 a 24,7 a 29,7 a 29,2 a 27,4 a 31,5 a 
Celk. N H % 1,63 a 1,56 a 1,25 a 1,05 a 1,30a 1,30 a 0,94 b 
 Ah % 0,42 a 0,22 a 0,23 a 0,30 a 0,41 a 0,65 b 0,38 a 
C : N H  19,0 20,8 28,5 32,1 18,5 18,0 22,2 
 Ah  21,2 38,2 42,6 38,0 25,1 14,5 32,4 
Vým. Acidita H mval/kg 10,4 a 38,2 b   8,9 a 16,1 b   6,0 a   4,9 a   2,6 a 
 Ah mval/kg   2,3 a 28,0b   1,6 a   2,3 a   1,6 a   1,4 a   1,3 a 
Vým. H H mval/kg   7,5 a 11,2 b   5,8 a   9,2 b   4,4 a   3,0 a   0,85 c 
 Ah mval/kg   2,0 a   2,1 a   1,3 a   1,4 a   1,4 a   1,2 a   0,9 a 
Vým. Al H mval/kg   2,9 a 27,1 b   3,2 a   6,9 a   1,6 a   2,0 a   1,7 a 
 Ah mval/kg   0,3 a 25,9 b   0,2 a   0,9 a   0,2 a   0,1 a   0,3 a 
pH akt. H  5,0 a 4,1 a 5,2 a 4,7 a 6,5 b 6,7 b 6,8 b 
 Ah  6,62 a 4,08 b 6,66 a 5,87 b 7,24 a 6,80 a 7,14 a 
pH vým. H  4,2 a 3,2 a 4,4 a 4,0 a 5,9 b 6,2 b 6,2 b 
 Ah  5,74 a 3,22 b 5,78 a 5,03 a 6,55 a 6,09 a 6,45 
S H mval/100 g 58,9 a 20,1 b 65,0 a 40,6 b 82,2 a 82,2 a 80,0 a 
 Ah mval/100 g 44,3 a   9,2 b 43,2 a 37,9 a 46,4 a 44,8 a 47,5 a 
H H mval/100 g 20,0 a 36,4 b 26,1 a 22,5 a   3,7 c   2,8 c   2,4 c 
 Ah mval/100 g   3,9 a 13,0 b   3,0 a   6,0 a   1,6 a   2,4 a   2,0 a 
T H mval/100 g 78,0 a 56,5 b 91,1 a 63,1 b 85,9 a 85,5 a 82,4 a 
 Ah mval/100 g 48,1 a 22,2 b 46,2 a 43,9 a 48,0 a 47,1 a 49,5 a 
V H % 74,6 a 34,2 c 71,4 a 64,5 a 95,7 b 96,8 b 97,0 b 
 Ah % 91,0 a 35,2 b 93,5 a 86,4 a 96,4 a 95,4 a 96,1 a 
P příst. H mg/kg 22,5 a 26,0 a 51,1 a 64,0 a 40,0 a 38,5 a 24,5 a 
 Ah mg/kg   2,0 a   3,5 a   3,3 a   4,8 a   2,3 a   1,3 a     3,8 a 
K příst. H mg/kg 807 a 396 b 728 a 1007 a 1162 a 1682 c 584 a 
 Ah mg/kg 403 a   94 b 344 a 253 a 542 c 518 a 390 a 
Ca příst. H mg/kg 4370 a 2840 b 5360 a 3835 b 5710 c 4660 a 5235 a 
 Ah mg/kg 3285 a 1072 b 3392 a 2907 a 3755 a 3978 a 3970 a 
Mg příst. H mg/kg 1668 a 658 b 2044 c 1296 b 2646 c 2756 c 3413 c 
 Ah mg/kg 2382 a   370 b 1870 a 1241 b 2325 a 2233 a 2864 c 
N celk. H % 1,62 a 1,50 a 1,28 a 1,08 a 1,22 a 1,38 a 0,98 a 
P celk.  H % 0,11 a 0,10 a 0,10 a 0,13 a 0,14 a 0,13 a 0,13 a 
K celk. H % 0,43 a 0,21 a 0,25 a 0,38 a 0,70 b 0,88 b 0,74 b 
Ca celk. H % 0,35 a 0,09 b 0,58 a 0,18 b 0,72 c 0,34 a 0,49 a 
Mg celk. H % 0,06 a 0,01 b 0,18 c 0,03 b 0,05 a 0,09 a 0,04 a 
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- olše nejeví výrazně odlišný vliv na stav lesních půd, s výjimkou významně vyššího 
obsahu celkového dusíku a nízkého poměru C/N v minerální půdě, což je důsledkem 
její schopnosti poutat vzdušný dusík, 

- opad listnáčů se rozkládá velice rychle, to se projevuje zatím velmi nízkými 
hodnotami akumulace nadložního humusu, 

- jehličnany výrazněji okyselují půdu, patrné je to zejména v případě borovice 
pokroucené, která z tohoto hlediska představuje extrém, 

- zajímavé je postavení douglasky, která zaujímá z hlediska působení na stav půd 
z jehličnanů krajní místo a představuje tak jehličnatou dřevinu s většinou nejméně 
extrémním působením na stav lesních půd. Plně tak ospravedlňuje svoje hodnocení 
jako meliorační dřeviny ve vztahu k domácím jehličnanům. 

 
     V oblasti Sokolovska pak jsou k dispozici údaje o pedochemických vlastnostech 
rekultivovaných substrátů. Z nich plynou rámce pedochemických charakteristik – výsypka 
Dukla, Velký Riesl, Bohemia, Vilém. 
 
Půdní reakce aktuální (pH H2O)            6,45 – 8,23 
Půdní reakce potenciální (pH KCl)   5,95 – 7,54 
Obsah bází (hodnota S) mekv/100 g   14,10 – 43,00 
Kationtová sorpční kapacita (T) mekv/100 g 19,60 – 57,00 
Nasycení sorpčního komplexu bázemi %  65,20 – 96,97 
Obsah celkového uhlíku %    1,61 – 6,69 
Obsah celkového dusíku %    0,14 – 0,28 
 
     Jednalo se tedy vesměs o substráty s vysokými hodnotami půdní reakce, obsahem bází a 
nasycením sorpčního komplexu bázemi, na druhé straně s nízkým obsahem celkového uhlíku 
(humusu) a dusíku. Přímo z výsypky Antonín pak bylo možno zajistit data týkající se obsahu 
některých živin a dalších prvků ve výměnné formě (Tab. 1 – 7). Výsledky námi provedených 
analýz pak dokládají změny během 40 – 50 let a vliv jednotlivých dřevin. 
     Je nutno uvést, že vrstva nadložního humusu nebyla dříve hodnocena (nebyla přítomna) a 
odráží především vliv jednotlivých dřevin. S výsledky starších rozborů jsou srovnatelné 
především výsledky analýz ve svrchní vrstvě minerální zeminy. Z tohoto hlediska je možno 
předpokládat výraznou acidifikaci půdního svršku, projevující se především poklesem pH, 
v aktivní i výměnné formě). Pod listnáči zhruba o jeden stupeň pH, pod jehličnany o 1 – 2 
stupně. Z jehličnanů byl nejmenší pokles hodnot půdní reakce doložen pod douglaskou, 
největší pod borovicí pokroucenou. 
     Hodnoty S – obsahu výměnných bází – (v minerálním půdním horizontu) nejevily pokles 
hodnot, s velmi extrémní výjimkou v případě borovice pokroucené. Jinak se pohybovaly spíše 
na hranici vyšších hodnot doložených historickým průzkumem. V nově akumulovaném 
organickém horizontu se velmi výrazně lišil obsah přístupných (výměnných) bází mezi 
listnáči a jehličnany, s extrémně nízkými hodnotami v porostu borovice pokroucené. Totéž 
platí pro hodnotu T – hodnotu kationtové výměnné kapacity. Na druhé straně hodnoty H – 
hodnoty hydrolytické acidity – byly v minerální půdě minimální (opět s výjimkou BOP). 
     Uvedeným trendům odpovídají i velmi vysoké hodnoty nasycení sorpčního komplexu 
bázemi (hodnoty V), opět s dramatickou výjimkou borovice pokroucené. 
     V průběhu doby od zalesnění plochy Arboreta došlo pak k velmi výraznému navýšení 
obsahu celkového uhlíku a dusíku ve svrchním minerálním horizontu, i v řádu jednotek 
procent a všechny sledované lesní dřeviny tak akumulovaly značná množství obou prvků 
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v půdním svršku – a to tentokrát bez rozdílu. Listnáče se z tohoto hlediska jevily jako 
poněkud více efektivní.  
     Obsah přístupných živin (Tab. 8) byl v obou etapách analýz prováděn odlišnými metodami 
(citátový výluh vs. Mehlich III), nicméně trendy a hrubý rozsah obsahů přístupných živin se 
zřejmě příliš neměnil. Obecně lze říci, že v porostech lesních dřevin na lokalitě Antonín 
vznikly a prohlubují se cykly živin, typické pro lesní ekosystémy. A to v podobě typické pro 
různé skupiny dřevin (listnáče vs. jehličnany), druhové specifické (např. BOP, DG). 
 
Elementová analýza svrchních organominerálních horizontů pod porosty 
vybraných dřevin v roce 2018 
 
     Odběry půdních vzorků pro tuto část studie byly provedeny ve dnech 30.8.2018, 
25.9.2018, 8.10.2018 a 19.10.2018 (Kap.2.). V každém odběrovém místě byl proveden výkop 
mikrosondy do hloubky cca 40 až 50 cm. Půdní sondy byly vizuálně popsány, podle 
standardních postupů popsány a zdokumentovány. Následně byl proveden odběr porušeného 
půdního horizontu Ah o celkové hmotnosti cca 1 kg zeminy (viz porušené půdní vzorky). 
V okruhu do vzdálenosti cca 2,5 m od provedené sondy byly v 5 opakováních odebrány 
neporušené půdní vzorky pomocí Kopeckého válečků, které byly zapraveny z povrchu 
půdního horizontu A (viz neporušené půdní vzorky).  
     Porušené půdní vzorky byly důsledně odebírány pouze z minerálních horizontů Ah. Na 
rozdíl od neporušených půdních vzorků neobsahují materiál z hlouběji uložených horizontů 
Cd, B(v) nebo Bv. Vzorky byly po odběru usušeny při teplotě 40oC, upraveny na první 
jemnozem (přesetí přes síto o průměru ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes 
síto 0,25 mm). Ve vzorcích byly stanoveny následující charakteristiky: pH(H2O), Cox 

(oxidometricky modifikovanou Tjurinovou metodou (Pospíšil, 1964), živiny Ca, K, N, P, S a 
stopové prvky. Prvky byly stanoveny technikou XRF: Obsahy uhlíku, dusíku a síry byly 
stanoveny CHN analyzátorem. 
     Neporušené půdní vzorky byly v den odběru zváženy pro zjištění jejich aktuální hmotnosti 
a ihned zahájena analýza jejich fyzikálních vlastností metodikou Kopeckého/Nováka. 
Z fyzikálních vlastností půd byly hodnoceny zejména objemová hmotnost, specifická 
hmotnost, pórovitost, nasáklivost, maximální kapilární kapacita (MKK) a retenční vodní 
kapacita (RVK). Po provedené fyzikální analýze byly neporušené vzorky podrobeny 
chemickým analýzám. Po ukončení fyzikálních analýz a vysušení vzorků při teplotě 105oC do 
konstantní hmotnosti byly vzorky upraveny na první jemnozem (přesetí přes síto o průměru 
ok 2 mm) nebo na analytickou jemnost (přesetí přes síto 0,25 mm) a podrobeny chemickým 
analýzám ve stejném rozsahu jako porušené půdní vzorky. Neporušené půdní vzorky popisují 
fyzikálně-chemické vlastnosti půdních profilů pod jednotlivými porosty dřevin do hloubky 5 
cm, a to bez ohledu na stratigrafii půdního profilu. Pro hodnocení fyzikálních vlastností 
povrchových horizontů byly použity následující charakteristiky neporušených půdních 
vzorků. Podrobněji uvádějí analýzy pedofyzikálních vlastností půd pomocí Kopeckého 
základní např. Podrázský a Kupka (2011). 
Momentální vlhkost (Ɵmom) 
Charakterizuje vlhkost v době odběru neporušeného půdního vzorku. 
Nasáklivost (Ɵns) 
Charakteristika je zavedena pro stanovení maximálního zaplnění pórů při kapilárním 
nasycování neporušených půdních vzorků. U nebobtnavých půdních vzorků má být hodnota 
nižší než pórovitost, u vzorků bobtnavých vzorků pak hodnota nasáklivost nahrazuje 
pórovitost. Lze ji tedy považovat za ekvivalent pórovitosti. 
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Třicetiminutová vlhkost (Ɵ30) 
Charakteristika uvádí schopnost půdy zadržet mobilní vodu. Rozdíl mezi nasáklivostí a 
třicetiminutovou vlhkostí udává objem nekapilárních a semikapilárních pórů, které jsou po 
ukončení sycení rychle vyprazdňovány. 
Maximální kapilární kapacita (ƟMMK) 
Hodnota je používána pro vyjádření schopnosti půdy vázat vodu pro potřeby vegetace. 
Charakteristika uvádí semistabilní stav, který se dalším odsáváním vody z půdního vzorku 
ustaluje. 
Retenční vodní kapacita (ƟRVK) 
Charakteristika uvádí již dostatečně ustálený stav vlhkosti, vliv zemské tíže se již neuplatňuje 
na pohyb vody v půdních pórech a chování vody je již výhradně řízeno kapilárními silami. 
Proto je RVK v praxi ztotožňována s objemem kapilárních pórů. 
 
Výsledky chemických rozborů horizontů Ah pod jednotlivými druhy porostů lesních 

dřevin 

Výsledky chemických analýz jsou souborně uvedeny v následujících tabulkách.  
 
Tab. 8.9.: Základní chemická analýza porušených půdních vzorků odebraných 

z horizontů Ah pod porosty vybraných dřevin na výsypce Antonín 
 

Porost 
pH Cox C(CNS) N(CNS)  C:N P S(CNS) 

(CaCl2) (%) (%) (%) poměr (mg/kg) (mg/kg) 

BK 6,11 10,67 13,21 0,70 18,8 2,84 72,9 
BO  5,52 5,84 7,00 0,23 30,0 0,34 60,7 
BL 5,58 8,85 11,05 0,44 25,0 0,95 69,9 

BOP 6,14 8,79 10,47 0,42 27,3 3,18 83,2 
BR  6,27 13,10 16,28 0,71 22,8 8,14 62,0 

BOC  6,93 5,44 7,55 0,38 17,9 0,34 66,1 
DG 6,57 5,68 6,78 0,37 18,5 1,96 59,2 
DB 5,98 12,01 15,34 0,81 18,9 8,70 88,0 
HB 5,66 12,11 14,83 0,77 19,2 26,04 80,6 
HR 6,06 12,72 17,16 1,04 16,5 7,74 58,1 
JL 6,72 10,56 13,39 0,84 16,0 7,92 67,4 
KL  6,44 10,59 13,37 0,78 17,1 3,68 69,8 
JV 6,81 7,51 9,13 0,55 16,6 3,80 87,4 

LP1 5,69 13,70 24,22 1,11 21,8 32,46 101,5 
LP2 6,55 11,60 14,12 0,82 17,3 8,03 66,4 
MD 5,49 11,03 14,10 0,48 29,1 6,21 76,8 
OL 6,25 6,56 7,85 0,51 15,3 2,10 78,9 

SMO 6,17 7,02 9,14 0,37 24,9 0,34 62,5 
SM 4,88 9,63 11,95 0,47 25,2 1,97 66,5 
VJ 5,06 9,63 7,20 0,27 26,4 0,67 47,6 

 
Vliv druhu porostu na hodnotu výměnného pH horizontů Ah 
Hodnota výměnného pH porušených i neporušených půdních vzorků byla zjišťována ve 
výluhu 0,2 M CaCl2. Hodnoty pH(CaCl2) v porušených vzorcích jsou uvedeny v Tab. 8.9 a 
v Obr. 8.7a a Obr. 8.7b. Podle očekávání nejnižší hodnoty byly stanoveny v horizontech Ah 
pod porosty jehličnatých dřevin, zejména smrku ztepilého (SM), borovice vejmutovky (VJ), 
modřínu (MD) a borovice blatky (BL). Nejvyšší hodnoty výměnného pH byly překvapivě 
stanoveny pod porostem borovice černé (BOC).  
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V případě neporušených půdních vzorků odebraných z hloubky 0 – 5 cm, byly opět nejnižší 
hodnoty stanoveny pod porosty VJ a SM. Ostatní jehličnaté porosty vykazovaly hodnoty 
výměnného pH srovnatelné s listnatými porosty (Obr. 8.7b). Nejvyšší hodnota výměnného pH 
byla opět stanovena pod porostem borovice černé (BOC). Vyšší hodnoty výměnného pH pod 
porosty některých jehličnatých dřevin mohou být uspokojivě vysvětleny malou mocností 
horizontu Ah a v důsledku toho zahrnutí části horizontu Bv do analýzy. Rovněž v případě 
neporušených vzorků nejvyšší hodnota výměnného pH byla zjištěna pod porostem borovice 
černé (BOC). Na základě statistického vyhodnocení výsledků Tukey HSD testem byly 
dřeviny z hlediska vlivu na hodnotu pH půdního profilu v hloubce 0 až 5 cm rozděleny do 4 
skupin. Rozdělení dřevin do skupin je patrné z Tab. 8.10. 
 

 
Obr. 8.7a: Hodnoty výměnného pH(CaCl2) horizontu Ah pod různými druhy porostů na 

výsypce Antonín. Tmavě zeleně jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty. 
 

 
Obr. 8.7b: Hodnoty výměnného pH(CaCl2) v neporušených půdních vzorcích 

odebraných z hloubky 0 až 5 cm (horizont Ah) pod různými druhy porostů na 
výsypce Antonín. Tmavě zeleně jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty. 
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Tab. 8.10. Tukey HSD test pro proměnnou hodnota výměnného pH neporušeného 
vzorku půdního v hloubce půdního profilu 0-5 cm podle dominantních druhů 
dřevin 

 
Dřevina pH(CaCl2) Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

VJ 5,331 ****       
SM 5,431 **** ****     
HB 5,841 **** **** ****   
DB 5,952 **** **** **** **** 
HR 5,965 **** **** **** **** 
LP2 6,140 **** **** **** **** 
BOP 6,148 **** **** **** **** 
BK 6,242 **** **** **** **** 
KL 6,283 **** **** **** **** 
LP 6,298 **** **** **** **** 
BR 6,305 **** **** **** **** 
DG 6,305 **** **** **** **** 

BOB 6,425 **** **** **** **** 
OL 6,481   **** **** **** 

SMO 6,494   **** **** **** 
MD 6,715     **** **** 
JL 6,732     **** **** 
JV 6,868     **** **** 
BO 6,936     **** **** 

BOC 7,074       **** 

 
Vliv druhu porostu na obsah uhlíku v horizontech Ah 
     Obsah celkového organického uhlíku (Cox) byl v půdních vzorcích stanovován 
oxidometricky modifikovanou Tjurinovou metodou a CNS analyzátorem (Obr. 8.8 a Obr. 
8.9). Obsahy uhlíku byly obecně vyšší při použití CNS analyzátoru, nicméně mezi měřenými 
hodnotami je těsná závislost. V porušených vzorcích byly modifikovanou Tjurinovou 
metodou zjištěny obsahy Cox v rozsahu od 5,4 do 13,7 %. Nejnižší hodnoty byly zjištěny 
v půdě pod porostem borovice černé (5,4 % Cox), nejvyšší v půdě pod porostem lípy (13,7 % 
Cox). Obsahy C stanovené analyzátorem CNS byly zjištěny v rozsahu hodnot 6,8 až 24,2 %. 
Nejnižší hodnota byla zjištěna v horizontu Ah pod porostem douglasky tisolisté (DG), 
maximální hodnota v horizontu Ah pod porostem lípy (LP). 
     Z výsledků je patrné, že vyšší obsahy uhlíku byly zjištěny v porušených půdních vzorcích 
Ah horizontů vyvíjejících se pod porosty listnatých dřevin (Obr. 8). Výjimku tvoří pouze 
porost olše lepkavé (OL) a javoru mléče (JV), které se zařadily mezi jehličnaté dřeviny. 
Naopak obsah uhlíku v horizontu Ah pod porostem modřínu se neliší od horizontů Ah 
vyvinutých pod většinou listnatých dřevin. 
     Rovněž v případě neporušených půdních vzorků odebraných z hloubky půdního profilu 0 –
 5 cm byly nižší obsahy uhlíku zjištěny pod jehličnatými porosty (Obr. 9). Výjimku tvoří 
pouze borovice vejmutovka (VJ), kde byl zjištěn nejvyšší obsah C a dále smrk ztepilý (SM), 
který se s obsahem Cox 8,0 % v neporušeném půdním vzorku zařadil mezi listnaté dřeviny. 
     Rozdíly v obsahu Cox mezi porušenými a neporušenými vzorky vyplývají z metodiky 
odebírání půdních vzorků. Porušené vzorky horizontu Ah byly důsledně odebírány pouze 
z horizontu Ah, neporušené vzorky byly odebírány z hloubky půdního profilu 0 až 5 cm a 
s horizontem Ah byla vždy odebrána část horizontu Bv nebo C. Proto jsou obsahy Cox 
v neporušených půdních vzorcích nižší. Neporušené půdní vzorky byly podrobeny 
statistickému zkoumání (Tukey HSD). Ač se rozdíly v obsahu Cox mezi jednotlivými 
dřevinami jeví jako výrazné, z hlediska statistického hodnocení není mezi jednotlivými 
stanovišti rozdíl a všechny vzorky tvoří jednu skupinu. Hodnocení obsahu uhlíku v půdních 
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vzorcích bezpochyby výrazně ovlivňuje vysoký a nepravidelný obsah fosilního uhlíku 
v půdotvorném substrátu. 
 

 
Obr. 8.8: Obsah uhlíku v porušených půdních vzorcích odebraných z horizontů Ah pod 

různými druhy porostů na výsypce Antonín. Cox je procentické zastoupení 
organického uhlíku v porušených půdních vzorcích modifikovanou Tjurinovou 
metodou, C (CNS) je procentické zastoupení uhlíku v porušených půdních 
vzorcích analyzátorem CNS. Světlejšími odstíny zelené a modré barvy jsou 
označeny listnaté dřeviny. 

 
Obr. 8.9: Obsah uhlíku v neporušených půdních vzorcích odebraných z hloubky 0 až 5 

cm pod různými druhy porostů na výsypce Antonín. Cox je procentické 
zastoupení organického uhlíku v porušených půdních vzorcích modifikovanou 
Tjurinovou metodou, C (CNS) je procentické zastoupení uhlíku v porušených 
půdních vzorcích analyzátorem CNS. Světlejšími odstíny zelené a modré barvy 
jsou označeny listnaté dřeviny. 
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     Z hlediska statistického testu LSD bylo prokázáno, že obsahy Cox v horizontech Ah pod 
porosty břízy (BR), lípy (LP1), habru (HB), borovice pokroucené (BOP), buku (BK), smrku 
omoriky (SMO) a javoru mléče (JV) se statistiky významně neliší. Tukey HSD test pro 
proměnnou Cox nerozdělil data do více homogenních skupin. Mezi obsahy Cox v porušených 
vzorcích není významný statistický rozdíl. 
 
Vliv druhu porostu na obsah celkového dusíku v horizontech Ah 
     Obsahy celkového dusíku v porušených i neporušených půdních vzorcích byly stanoveny 
analyzátorem CNS. Z výsledků je patrné, že obsah dusíku v horizontech Ah silně závisí na 
druhu porostu, zejména na příslušnosti dřeviny k jehličnatým nebo listnatým dřevinám. 
Jehličnaté porosty obsahují v porušených vzorcích z horizontů Ah výrazně nižší zastoupení 
dusíku, než je jeho zastoupení v porušených půdních vzorcích z horizontů Ah pod listnatými 
porosty (Obr. 8.10). Průměrné zastoupení dusíku v horizontech Ah pod jehličnatými porosty 
je 0,381 %, v horizontech Ah pod listnatými porosty 0,787 %, tedy představuje prakticky 
dvojnásobné množství. Obdobný závěr lze vyslovit i pro neporušené půdní vzorky (Obr. 
8.11). Obsah N ve vzorcích je ovlivněn přimíšenou půdou z horizontů ležících pod 
horizontem Ah, což se projeví snížením procentického zastoupení N v neporušených půdních 
vzorcích, dojde ke změně pořadí vzorků z hlediska celkového obsahu N, ale rozdělení 
půdních vzorků do skupin v závislosti na příslušnosti dřevin k listnatým či jehličnatým 
dřevinám zůstává zachováno. 
 

 
Obr. 8.10: Obsah dusíku v porušených půdních vzorcích odebraných z horizontů Ah pod 

různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně jehličnaté porosty, 
světle zelené listnaté porosty. 
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Obr. 8.11: Obsah dusíku v procentech v neporušených půdních vzorcích odebraných 

z horizontů Ah pod různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně 
jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty. 

 
Vliv druhu porostu na obsah poměr C:N v horizontech Ah 

 
     Obsah celkového N v půdě se často uvádí ve spojení s obsahem humusu v půdě nebo s 
obsahem oxidovatelného uhlíku (Cox) jako poměr C:N. Za dostatečné zásobování 
(zemědělské) půdy dusíkem lze uvažovat poměr C:N do 15-18. Nejužší poměr C:N 
s hodnotou 10 mají půdy s vysokou biologickou aktivitou, jako jsou například černozemě 
nebo rendziny. V lesních půdách se jako příznivý uvádí poměr C:N kolem 20 a níže, míněno 
tím v horizontech nadložního humusu a v organominerálních A horizontech. 
     Pro vyhodnocení poměru C:N v porušených i neporušených půdních vzorcích byla použita 
data o obsahu C a N získaná z analyzátoru CNS. V porušených vzorcích horizontů Ah pod 
porosty jednotlivých druhů dřevin mají podle očekávání nejpříznivější poměr C:N Ah 
horizonty listnatých dřevin, zejména olše (OL), jilmu habrolistého (JL), javoru mléče (JV), 
javoru klenu (KL) a lípy (LP). Rozsah poměru C:N v Ah horizontech se u uvedených dřevin 
pohybuje v rozmezí od 15,3 do 17,3. Příznivé hodnoty poměru C:N vykazují rovněž Ah 
horizonty vyvinuté pod porosty borovice černé (BOC) a douglasky tisolisté (DG), které se 
hodnotou poměru C:N zařadily přibližně do středu rozsahu poměru C:N v horizontech Ah 
vyvinutých pod sledovanými listnatými porosty. Rozsah poměru C:N v horizontech Ah pod 
sledovanými porosty je od 15,3 do 22,8, přičemž nejméně příznivý je poměr C:N v horizontu 
Ah pod porostem břízy (Obr. 8.12 a Obr. 13). 
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Obr. 8.12: Poměr C:N v porušených půdních vzorcích odebraných z horizontů Ah pod 

různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně jehličnaté porosty, 
světle zelené listnaté porosty. 

 
Obr. 8.13: Poměr C:N v neporušených půdních vzorcích odebraných hloubky půdního 

profilu 0 – 5 cm pod různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně 
jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty. 

     V případě odběru neporušených půdních vzorků z povrchu půdy dochází k míšení 
humózních horizontů Ah a pod ním ležících na obsah humusu chudších půdních vrstev, což se 
nutně projevuje změnou hodnot poměru C:N ve srovnání s porušenými půdními vzorky 
odebranými čistě z horizontů Ah. 
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     Vliv sledovaných dřevin na poměr C:N v povrchové půdní vrstvě lze rozdělit do čtyř 
skupin. První skupinu tvoří jilm habrolistý (JL), javor mléč (JV), olše lepkavá (OL), javor 
klen (KL) a hrušeň lesní (HR) pod jejichž porosty se vytváří půdní humózní vrstvy 
s příznivým poměrem C:N. Poměr C:N pod uvedenými porosty byl zjištěn v úzkém rozmezí 
od 15,7 do 16,7.  
     Druhá skupina dřevin je tvořena dubem (DB), bukem lesním (BK), lípou (LP), borovicí 
černou (BOC), habrem obecným (HB) a douglaskou tisolistou (DG). Poměr C:N zjištěný 
v neporušených půdních vzorcích ze svrchní vrstvy pod porosty uvedených dřevin se 
pohybuje v rozmezí 18,0 až 20,2. V uvedené skupině se nachází jak listnaté, tak i jehličnaté 
dřeviny. Zastoupené jehličnaté dřeviny jsou introdukované, v České republice nepůvodní, 
druhy. U douglasky lze uvažovat o vlivu druhově specifického vztahu této dřeviny 
k dynamice dusíku, u borovice černé je na místě ještě důkladný výzkum. Tako dřevina 
představuje vhodný objekt pro asistovanou migraci/transfer, a její vliv na půdu bude jistě 
klíčový. Není totiž vyloučen ani vliv velkého sponu při založení porostu této dřeviny na 
sledované lokalitě. 
     Třetí skupina dřevin je tvořena převážně jehličnatými druhy dřevin, výjimku tvoří pouze 
bříza (BR). Rozsah hodnot poměru C:N se pohybuje v rozmezí 22,6 až 29,0.  
     Čtvrtou skupinu tvoří samostatně borovice vejmutovka (VJ) s velmi nepříznivou hodnotou 
poměru C:N 40,9. Uvedená hodnota je s vysokou pravděpodobností způsobena vysokým 
obsahem zbytků uhlí v podloží horizontu Ah na stanovišti porostu VJ. Poměr C:N 
v navětralém vzorku hnědého uhlí má hodnotu 60 a vysoký obsah zbytkového uhlí může 
výrazně přispět k výslednému negativnímu poměru C:N v porostu VJ. 
 
Vliv druhu porostu na obsah celkového fosforu v horizontech Ah 
 

 
Obr. 8.14: Obsah celkového fosforu v porušených půdních vzorcích odebraných 

z horizontů Ah pod různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně 
jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty 
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Obr. 8.15: Obsah celkového fosforu v neporušených půdních vzorcích odebraných 

z horizontů Ah pod různými druhy porostů na výsypce Antonín. Tmavě zeleně 
jehličnaté porosty, světle zelené listnaté porosty. 

 
     Také v případě obsahu celkového fosforu se hodnoty dělily v podstatě na skupinu 
listnatých a jehličnatých dřevin (Obr. 8. 14 a Obr. 8.15). Listnáče akumulovaly větší množství 
fosforu v půdě, u jehličnanů pak převažovala fixace v biomase. Tedy alespoň podle 
předpokladu, ale díky immobilitě fosforu v půdním prostředí lze tuto skutečnost předpokládat. 
.  
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Obsahy další prvků v horizontech Ah pod porosty různých dřevin 
 
     V následujících třech tabulkách jsou dokumentovány výsledky elementárních analýz 
organominerálních Ah horizontů pod porosty jednotlivých dřevin na lokalitě Antonín. 
Tabulka (Tab. 8.11) dokládá obsahy dalších makroelementů, tedy vápníku, hořčíku, draslíku a 
sodíku. Velká variabilita obsahů však odpovídá spíše variabilitě ve složení substrátů, neboť 
použitá analytická metoda určuje pouze totální obsahy prvků bez rozlišení formy živiny. Proto 
jsou některé obsahy zdánlivě v rozporu se stanovením obsahu živin v přístupné / výměnné 
formě a v rozporu se stanovením charakteristik půdního sorpčního komplexu a půdního 
chemizmu. 
     Totéž platí pro obsahy mikroelementů (Tab. 8.12, Tab. 8.13), i když v tomto případě se 
zdá, že organominerální horizonty pod porosty jehličnatých dřevin vykazují vyšší hodnoty 
prvků, indikujících acidifikaci (Fe, Al). I když s výjimkami (BOP, BOC). Zvolená metoda, 
neeliminující obsah prvků v minerální půdní složce, je v tomto případě spíše ilustrativní a vliv 
jednotlivých dřevin neodráží. 
     Uvedený přístup není nutné měnit ani v případě tzv. rizikových prvků, obsahy byly velmi 
rozkolísané. Tyto výsledky vyžadují podrobnější analýzu, která ovšem přesahuje možnosti a 
celkové zaměření tohoto projektu. Výsledky jsou uvedeny pro úplnost, jejich získání 
nepředstavovalo žádné dodatečné náklady, a zadavatel je může rovně podle svého uvážení a 
potřeb využít. 
 
 
Tab. 8.11: Obsahy prvků v horizontech Ah v porostech vybraných dřevin 
 

Porost 
Ca Mg K Na 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

BK 3 159,1 2 793,3 457,6 48,4 
BO  3 129,3 1 457,9 289,4 35,8 
BL 3 152,9 1 706,0 518,5 79,1 

BOP 6 090,9 1 257,8 288,8 61,3 
BR  3 600,2 2 785,6 255,3 62,1 

BOC  3 102,0 2 314,1 215,6 40,5 
DG 2 448,5 1 972,2 366,5 70,6 
DB 4 089,6 2 253,3 434,7 54,2 
HB 3 906,8 1 772,6 544,7 58,4 
HR 3 262,1 1 918,6 621,6 29,2 
JL 5 406,0 1 675,5 393,2 60,7 
KL  4 364,4 2 066,1 542,9 61,5 
JV 4 683,5 1 463,0 764,8 32,0 

LP1 4 672,4 2 398,4 608,1 69,8 
LP2 4 294,6 2 336,0 583,2 26,1 
MD 2 754,4 1 817,4 276,1 74,2 
OL 3 021,1 1 461,3 439,6 27,1 

SMO 2 705,8 2 468,7 282,5 46,5 
SM 1 938,8 1 723,3 159,9 74,6 
VJ 1 930,5 1 192,5 208,8 69,5 
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Tab. 8.12.: Obsahy významných prvků v porušených půdních vzorcích odebraných 
z horizontů Ah pod porosty dřevin vybraných dřevin 

 

Porost 
Fe Al Mn Si Cu Co Cr Zn 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

BK 502,0 611,1 29,7 231,4 5,90 0,09 0,04 8,53 
BO  530,3 601,9 34,0 245,7 4,11 0,09 0,24 3,26 
BL 455,2 538,9 36,4 244,0 4,44 0,09 0,23 5,23 

BOP 494,5 358,1 47,5 269,1 8,95 0,09 0,24 3,35 
BR  336,6 443,0 28,0 206,7 5,65 0,09 0,08 18,74 

BOC  466,0 703,9 32,0 271,5 10,11 0,09 0,10 7,47 
DG 418,8 451,4 42,3 292,3 9,31 -0,02 0,11 4,73 
DB 462,5 379,9 43,0 189,9 6,64 0,09 0,19 9,47 
HB 457,3 440,4 40,1 150,6 5,60 0,09 0,04 8,78 
HR 382,1 335,9 15,4 136,2 6,09 0,09 0,07 6,29 
JL 455,5 341,6 41,7 348,2 8,26 0,33 0,04 8,43 
KL  420,3 323,1 24,5 266,2 8,45 0,09 0,26 7,26 
JV 482,0 426,4 36,8 336,1 8,00 0,09 0,29 6,85 

LP1 407,5 423,8 23,5 133,8 6,41 0,09 0,12 17,15 
LP2 368,9 283,8 30,4 164,3 8,49 0,09 0,04 6,37 
MD 486,8 608,6 26,6 209,3 6,43 0,09 0,21 6,10 
OL 449,3 366,5 51,1 276,5 5,43 0,09 0,29 3,34 

SMO 496,5 678,9 30,1 274,6 7,10 0,09 0,28 5,00 
SM 518,8 667,3 29,5 218,5 3,32 0,09 0,15 2,34 
VJ 583,2 816,7 32,9 271,1 3,44 0,09 0,18 4,35 

 
Tab. 8.13.: Obsahy rizikových prvků v porušených půdních vzorcích odebraných 

z horizontů Ah pod porosty dřevin vybraných dřevin 
 

Porost 
Cd Pb Ni As Be V B Ba 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

BK 0,07 0,23 2,09 0,34 0,86 0,50 0,34 11,25 
BO  0,06 0,27 1,20 0,34 0,34 0,99 0,34 30,51 
BL 0,07 0,44 1,54 0,34 0,76 0,69 3,87 13,50 

BOP 0,07 0,22 1,59 0,34 0,34 1,17 0,34 32,05 
BR  0,09 0,99 1,42 0,34 0,34 0,28 5,31 20,54 

BOC  0,08 0,54 2,41 0,93 0,88 0,77 0,34 14,78 
DG 0,05 0,64 1,79 0,34 0,34 0,73 5,26 15,38 
DB 0,10 0,50 1,82 0,34 0,34 0,45 4,10 9,79 
HB 0,11 0,78 1,22 0,34 0,34 0,45 0,34 22,06 
HR 0,11 0,72 1,40 0,34 0,34 0,26 0,34 11,14 
JL 0,09 1,06 1,97 0,34 0,34 0,80 7,77 14,37 
KL 0,09 0,94 1,89 0,34 0,34 0,49 7,34 11,49 
JV 0,06 0,27 1,99 0,34 0,34 0,96 1,98 16,55 

LP1 0,13 1,27 1,08 0,34 0,34 0,23 6,02 15,04 
LP2 0,08 0,91 1,81 0,76 0,34 0,28 0,34 7,97 
MD 0,06 0,50 1,36 0,34 0,74 0,74 5,08 17,52 
OL 0,07 0,65 1,45 0,34 0,34 0,73 0,34 20,87 

SMO 0,07 0,41 2,09 0,34 0,98 0,67 0,34 15,20 
SM 0,05 0,08 1,11 0,34 0,77 0,30 6,60 10,03 
VJ 0,08 0,37 1,34 0,34 0,34 0,67 5,65 39,43 
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8.5 Pedofyzikální charakteristiky svrchních organominerálních horizontů 
pod porosty vybraných dřevin v roce 2018 
 
     Metoda Kopeckého válečků může být sice považována za primitivní zastánci 
sofistikovaných postupů, je ale stále jedna z nejpřesnějších a nejvíce reprezentativních metod. 
Jedná se poměrně málo využívanou, nicméně robustní a velmi vypovídající metodu ke 
stanovení pedofyzikálních (hydrofyzikálních) půdních charakteristik.  
 
Vliv druhu porostu na specifickou hmotnost půd v horizontech Ah 
     Specifická hmotnost půdotvorných substrátů na výsypce Antonín, a rovněž na ostatních 
výsypkách v oblasti Sokolovské pánve v době jejich rekultivace je obtížně stanovitelná, 
protože těžební činností rozpojené horniny mají charakter zpevněných sedimentárních hornin 
(jílovce), které působením místních klimatických podmínek relativně rychle zvětrávají na 
jílovité zeminy. Průměrná specifická hmotnost původních zemin (vlstně hornin), tvořených 
jíly bvez obsahu karbonátů byla 2,58 t.m-3, v případě karbonátových jílů byla v průměru 2,46 
t.m-3.  
     Specifická hmotnost porušených půdních vzorků horizontů Ah odebraných pod 
jednotlivými druhy dřevin se pohybovala od 1,78 do 2,40 t.m-3, přičemž obecně vyšší 
objemové hmotnosti byly zjištěny pod jehličnatými porosty (Tab. 8.15).  
Specifická hmotnost neporušených půdních vzorků odebraných pod jednotlivými druhy 
dřevin se pohybovala od 2,17 do 2,49 t.m-3 (Tab. 8.16). Pomocí Tukey HSD testu byly vzorky 
rozděleny do dvou homogenních skupin (Tab. 8.14).  
 
Tab. 14: Tukey HSD test pro charakteristiku specifická hmotnost neporušeného vzorku 

půdního v hloubce půdního profilu 0-5 cm podle dominantních druhů dřevin. 
 

Druh dřeviny Specifická hmotnost 
(t/m3) 

Skupina 1 Skupina 2 

LP2 2,170 ****   

HR 2,220 ****   

LP 2,263 **** **** 

BR 2,285 **** **** 

DB 2,285 **** **** 

VJ 2,290 **** **** 

SM 2,310 **** **** 

HB 2,312 **** **** 

BK 2,323 **** **** 

BOP 2,324 **** **** 

JL 2,359 **** **** 

MD 2,363 **** **** 

DG 2,370 **** **** 

KL 2,370 **** **** 

BL 2,373 **** **** 

SMO 2,392 **** **** 

BOC 2,413 **** **** 

JV 2,413 **** **** 

OL 2,420 **** **** 

BO 2,489  **** 
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Obr. 8.15.: Porovnání specifické hmotnosti zemin v porušených vzorcích horizontu Ah 

pod jednotlivými druhy dřevin. 

 
Obr. 8.16.: Porovnání specifické hmotnosti zemin v neporušených vzorcích horizontu Ah 

pod jednotlivými druhy dřevin. 

     Specifická hmotnost půdy představuje případ, kdy je stanovena měrná hmotnost půdy bez 
mezer, tedy v ideálně kompaktním stavu. Odráží skladbu půdy vzhledem ke složení půdních 
částic bez strukturních mezer. V reálném stavu se na jejím snížení podílí především obsah 
organické hmoty s výrazně menší měrnou hmotností (hustotou) ve srovnání s minerálními 
půdními částicemi. Je tak indikován především obsah půdního humusu v různém stavu 
dekompozice a transformace. Z trendu, který představuje poněkud nižší hodnoty pod porosty 
listnatých dřevin, plyne lepší mísení organické a minerální půdní složky právě vlivem opadu 
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těchto druhů. Obsah organické půdní složky a její dynamika ve spojení s aktivitami půdní 
fauny a flory pak zásadně ovlivňují i ostatní pedofyzikální charakteristiky s dopadem na stav, 
retenční schopnosti lesních půd Obr. 8.15 a Obr. 8.16). 
 
Hodnocení fyzikálních vlastností půd vyvíjejících se pod porosty různých dřevin na 
výsypce Antonín 
 
Tab. 8.15: Základní fyzikální vlastnosti povrchové minerální vrstvy půd (0 – 5 cm) pod 

vybranými porosty dřevin na výsypce Antonín 
 

Dřevina Ɵmom Ɵns Ɵ30 ƟMKK ƟRVK 
Objemová 
hmotnost 

(t/m3) 
OL 36,27 60,44 55,86 53,26 46,49 0,938 

LP 1 23,38 52,66 48,86 46,71 42,23 0,842 
LP 2 19,20 38,01 33,29 32,26 29,00 0,742 

JL 38,17 61,56 55,64 52,62 48,10 0,895 
JVK 33,06 60,44 55,57 53,34 47,81 0,878 
JVM 32,87 59,15 53,05 50,91 44,83 0,943 
BR 23,57 51,49 46,63 45,37 41,21 1,027 
BK 25,55 55,41 47,16 45,51 40,43 0,739 
DB 30,32 58,20 53,12 51,14 46,11 0,856 
HB 23,80 43,67 41,24 40,19 36,76 0,969 
HR 26,01 45,34 41,39 40,05 36,38 0,786 

BON 25,44 55,85 49,25 46,43 39,55 0,983 
BO 27,82 55,71 49,52 47,31 41,79 1,092 

BOB 25,13 53,65 46,53 44,82 40,50 0,839 
BOV 23,40 52,25 43,87 42,37 37,47 0,786 
BOC 25,18 43,22 39,85 38,73 35,13 0,920 
SM 30,99 61,26 54,78 52,49 46,58 1,036 

SMO 27,33 55,22 49,99 47,34 41,26 0,929 
DG 25,89 48,53 44,53 43,30 39,36 0,927 
MO 23,95 55,29 52,17 50,21 44,72 1,074 

Jednotlivé charakteristiky: 
Ɵmom: Momentální vlhkost (%), charakterizuje vlhkost v době odběru neporušeného půdního 
vzorku 
Ɵns: Nasáklivost (%) charakterizuje stanovení maximálního zaplnění pórů při kapilárním 
nasycování neporušených půdních vzorků. U nebobtnavých půdních vzorků má být hodnota 
nižší než pórovitost, u vzorků bobtnavých vzorků pak hodnota nasáklivost nahrazuje 
pórovitost. Lze ji tedy považovat za ekvivalent pórovitosti. 
Ɵ30: Třicetiminutová vlhkost (%) představuje schopnost půdy zadržet mobilní vodu. Rozdíl 
mezi nasáklivostí a třicetiminutovou vlhkostí udává objem nekapilárních a semikapilárních 
pórů, které jsou po ukončení sycení rychle vyprazdňovány. 
ƟMMK: Maximální kapilární (%) kapacita je používána pro vyjádření schopnosti půdy vázat 
vodu pro potřeby vegetace. Charakteristika uvádí semistabilní stav, který se dalším 
odsáváním vody z půdního vzorku ustaluje. 
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ƟRVK: Retenční vodní kapacita (%) uvádí již dostatečně ustálený stav vlhkosti, vliv zemské 
tíže se již neuplatňuje na pohyb vody v půdních pórech a chování vody je již výhradně řízeno 
kapilárními silami. Proto je RVK v praxi ztotožňována s objemem kapilárních pórů.  
Objemová hmotnost (g/cm3, t/m3) představuje hmotnost obemové jednotky půdy v rostlém 
stavu, tedy dráží nejen složení (např. obsah organické hmoty), ale i strukturu půdy, obsah 
pórů a mezer mezi půdními čísticemi jakéhokoli původu. 
 
     Hodnoty pedofyzikálních charakteristik uvádí pro jednotlivé dřeviny Tab. 8.15, průměrné 
hodnoty pro jehličnaté a listnaté dřeviny pak Tab. 8.16. Z obecného srovnání skupin 
jehličnatých a listnatých dřevin i ze spektra jednotlivých dřevin plyne poměrně srovnatelná 
situace v obou skupinách. Průměrné hodnoty pedofyzikálních charakteristik se neliší, jako 
významná se jeví mírně odlišná hodnota objemové hmotnosti půdy. Ta je pod porosty 
jehličnatých dřevin ve svrchním organominerálním horizontu o cca 10 % vyšší, což indikuje 
slabší míšení organické a minerální půdní složky. To ostatně dokládá i popis půdních profilů 
pod různým dřevinami. 
 
Tab. 8.16: Porovnání základních fyzikálních vlastností povrchových minerálních 

horizontů půd (0 – 5 cm) vyvíjejících se pod jehličnatými a listnatými porosty 
 

Druh porostu 
Ɵmom Ɵns Ɵ30 ƟMKK ƟRVK 

Obj. 
hmotnost 

(t/m3) 
Listnaté dřeviny 28,38 53,31 48,35 46,49 41,76 0,87 
Jehličnaté dřeviny 26,13 53,44 47,83 45,89 40,71 0,98 
Průměr 27,37 53,37 48,12 46,22 41,29 0,92 

 
 
 

 
Obr. 8.17: Porovnání nasáklivosti neporušených půdních vzorků odebraných 

v porostech zkoumaných dřevin (vyjádřeno v objemových procentech) 
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Obr. 8.18: Porovnání třicetiminutové objemové vlhkosti neporušených půdních vzorků 

odebraných v porostech zkoumaných dřevin (vyjádřeno v objemových 
procentech) 

 

 
Obr. 8.19: Porovnání maximální kapilární kapacity neporušených půdních vzorků 

odebraných v porostech zkoumaných dřevin (vyjádřeno v objemových 
procentech) 
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Obr. 8.20: Porovnání retenční vodní kapacity neporušených půdních vzorků 

odebraných v porostech zkoumaných dřevin (vyjádřeno v objemových 
procentech) 

 
 

 
Obr. 8.21: Porovnání objemové hmotnosti neporušených půdních vzorků odebraných 

v porostech zkoumaných dřevin (vyjádřeno v objemových procentech) 
 
     Výsledky pedofyzikálních analýz uvádějí Tab. 8.15 a Obr. 8.17 až Obr. 21. Z předběžného 
vyhodnocení výsledků analýz neporušených půdních vzorků vyplývá, že nelze zcela 
jednoznačně rozdělit působení dřevin na vývoj půdního profilu z hlediska fyzikálních 
vlastností podle zařazení dřeviny do skupiny listnatých dřevin či jehličnatých dřevin. 
Pozitivně mohou na vývoj půdního profilu působit jak listnaté, tak i jehličnaté dřeviny. 
Výsledky V dosud nebyly vyhodnoceny statistickými metodami, takže o jejich průkaznosti 
prozatím nelze říci konkrétnější závěry. Nicméně hrubé hodnocení naznačuje pro listnáče 
velmi mírně vyšší hodnoty pedofyzikálních charakteristik, s výjimkou objemové hmotnosti (a 
nasáklivosti). V případě objemové hmotnosti se pod porosty listnáčů velmi příznivě projevilo 
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mísení organické a minerální složky a příznivější struktura půdního organominerálního 
horizontu. Detailní statistické hodnocení bude provedeno v rámci přípravy výsledků 
k publikaci. Trendy pedofyzikálních vlastností zatím neukazují výrazné rozdíly. Pouze 
objemová vlhkost jeví tendenci vyšších hodnot u jehličnanů, naopak hodnoty indikující 
kypřejší půdy byly prokázány v porostech listnatých dřevin, především lípy, buku a habru. 
V porostech vejmutovky a borovice černé lze uvažovat vliv rozvolněného porostu. Nicméně 
hodnocení dřevin a jejich vlivu na půdu je zatím v počátcích a vyžaduje výzkum, přesahující 
možnosti projektu. 
 

Dílčí závěr 
 
     Analýza stavu půd a vlivu různých dřevin na jejich vývoj přinesla výsledky, které je 
možno využít jak v další odborné činnosti, tak i pro další praktický management Arboreta. 
Třebaže je věk porostů poměrně nízký, kolem 50 let, půdy na dané lokalitě jeví trendy, 
typické pro lesní půdy. Jsou nastartovány a probíhají koloběhy organické hmoty a živin 
typické pro lesní, nikoli jiné ekosystémy. Z hodnocení dynamiky lesnického Arboreta 
Antonín a při analýzy vlivu jednotlivých dřevin plyne: 

- Je inicializována pedogeneze odpovídající daným geologickým a stanovištním 
podmínkám, tedy půdotvornému substrátu, klimatickým a hydrickým poměrům, jakož 
i vegetaci, 

- Hloubka pedogenetických procesů odpovídá době jejich trvání a tyto se projevují 
výrazněji do hloubky 20 až 35 cm, 

- V závislosti na dřevinné skladbě porostu se vyvinuly humusové formy charakteristické 
pro dané podmínky a dřeviny, pod listnatými porosty typu mull až moder, pod 
jehličnatými moder, morový moder až mor, a to přes krátkou dobu růstu porostů, 

- Organominerální Ah horizont je vyvinut v mocnosti 2 až 10 cm, opěr výrazně odráží 
charakter lesního porostu, respektive jeho druhovou strukturu, 

- Horizonty Ah pod listnatými porosty jsou charakterizovány příznivou drobtovitou až 
jemně drobtovitou strukturou. Horizont je kyprý, zpravila tmavé barvy. Do 
následujícího horizontu přechází zřetelným, často ostrým přechodem, 

- Horizonty Ah pod jehličnatými porosty jsou charakterizovány jemně drobtovitou až 
práškovitou strukturou, v závislosti na druhu porostu mohou být velmi kypré (VJ, BL 
nebo naopak ulehlé (MO, DG). Některé druhy jehličnatých dřevin vykazují příznivou 
drobtovitou strukturu (BO, BOC). Přechod do následujícího horizontu je málo 
zřetelný, 

- Obecně je možno konstatovat, že listnaté porosty vytvářejí velmi příznivou 
drobtovitou strukturu, která je až na některé výjimky (BR) vždy příznivější než u 
jehličnatých porostů, 

- Vývoj horizontu B se projevuje zejména zvětráváním výsypkových substrátů do 
hloubky až 30 cm a zejména pod porosty listnatých dřevin i změnou barvy okrovými 
odstíny, pravděpodobně způsobenou zvětráváním železa, 

- Obecně lze konstatovat, že pod většinou dřevin dochází k diferenciaci půdního profilu 
odpovídající vývoji půd směrem ke kambizemím pelickým. Kambický půdotvorný 
proces je charakterizován zvětráváním půdotvorných substrátů za vzniku jílových 
minerálů a oxidací železa vázaného na minerály. Vývoj půdních profilů je podmíněn 
především půdotvorným substrátem, který je tvořen především těžkými jíly cyprisové 
série, nicméně rychlost vývoje a kvalita půdních horizontů je zásadně ovlivněna 
druhovým složením lesního porostu, 

- Olše nejeví výrazně odlišný vliv na stav lesních půd, s výjimkou významně vyššího 
obsahu celkového dusíku a nízkého poměru C/N v minerální půdě, což je důsledkem 
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její schopnosti poutat vzdušný dusík. Uvedený stav je zpříčiněn z velké části 
skutečností, že tato dřevina již z velké míry splnila svoji přípravnou úlohu a 
s výjimkou zamokřených míst její porosty jeví příznaky růstové retardace a zhodšení 
zdravotního stavu, tedy i funkčního působení, 

- Opad listnáčů se rozkládá velice rychle, to se projevuje zatím velmi nízkými 
hodnotami akumulace nadložního humusu, 

- Jehličnany výrazněji okyselují půdu, patrné je to zejména v případě borovice 
pokroucené, která z tohoto hlediska představuje extrém, 

- Zajímavé je postavení douglasky, která zaujímá z hlediska působení na stav půd 
z jehličnanů krajní místo a představuje tak jehličnatou dřevinu s většinou nejméně 
extrémním působením na stav lesních půd. Plně tak ospravedlňuje svoje hodnocení 
jako meliorační a stabilizační dřeviny ve vztahu k domácím jehličnanům. 

 

9. Závěr 

     Předkládaná kontrolní zpráva je ilustrativním popisem rozsáhlých výzkumných aktivit, 
vykonaných v letech 2017-2019 a dokumentuje jen sumární a do jisté míry výběrové 
výsledky řešení za minulé 3 roky. V rámci kontrolních dnů bylo projednáno a doporučeno 
změnit do jisté míry podle konkrétních potřeb zaměření výstupů a jednotlivých dílčích cílů. 
Další nedílnou součástí bude předání databáze výsledků, využitelných pro další periodu LHP 
pro danou lokalitu (LHC) v návaznosti na výběr zhotovitele LHP pro předmětné území. V této 
oblati e samozřejmostí plná součinnost řešitele, i když není dosud určen zhotovitel LHP 
(alesúoň řešiteli není znám). Je určitě žádoucí zahrnout plochu lesnického rekultivačního 
arboreta Antonín do kategorie lesů zvláštního určení – lesy pro lesnický výzkum. V rámci 
požadavků a potřeb zadavatele je pak samozřejmě možná adaptace a podrobnější analýza 
získaných výsledků bez ohledu na formu další spolupráce. Je pak počítáno i s publikací 
výsledků v odborném i vědeckém tisku i v dalších publikacích. Pracoviště ČZU, zapojená do 
řešení projektu, vysoce oceňují jak charakter lokality, tak i spolupráci se zadavatelem a 
rozhodně trvá zájem na další dlouhodobé spolupráci spočívající v: 

- Hodnocení porostů jednotlivých dřevin a jejich skupin z hlediska kvality, růstu, 
dendrologického využití i vlivu na stanoviště, 

- Využití výsledků a rozšíření aktivit na další rekultivované plochy, 
- Rekonstrukci částí výsadeb a hodnocení dynamiky jednotlivých dílčích ekosystémů. 

     Z těchto hledisek lze odpovědně tvrdit, že projekt „využití multifunkčního potenciálu 
rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov splnil svoje poslání. Ještě jednou je 
nutno vyjádřit vděk zakladatelům a správcům lokality za uchování tohoto jedinečného 
objektu, který pak vyžaduje další zodpovědnou správu, údržbu, zvelebování a hodnocení. 
 
 

V Kostelci nad Černými lesy 28.12.2019 
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