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I. Úvod:  

      Demonstrační objekt „Výsypka Antonín“ na PLO Chebské a Sokolovské pánve byl umístěn 

na jedné z prvně zalesněných výsypek Sokolovska – Regionálním biocentru Antonín, na okraji 

Sokolova (bývalý koncern HDB Sokolov). 

     Výsypka byla založena jako zkušební objekt závodu Rekultivací a Výzkumného ústavu 

meliorací. Po technické rekultivaci byla rozdělena na nepravidelné plošky osázené různými 

dřevinami za účelem zjistit optimální druhové složení dřevin při lesnických rekultivacích 

výsypek. Lesnické rekultivace těchto lokalit se považují za velmi vhodné. I když produkční 

potenciál je podprůměrný až průměrný, mimoprodukční funkce (půdoochranná, krajinotvorná 

ale i rekreační) jsou velmi vysoké. Za vhodné se považuje zakládání druhově i prostorově 

smíšených porostů s co nejpestřejší druhovou skladbou. Výsypky jsou převážně tvořeny 

cyprisovými jíly z nadloží uhelné pánve 

     Dalších stanoviště bylo umístěno do prostoru pískovcového hřbetu mezi Královským 

Poříčím a Novým Sedlem. Podloží je původní, čili se prakticky jedná o hospodářský les s 

vhodnými a typickými dřevinami Chebské a Sokolovské pánve. Důsledkem okolní důlní 

činnosti a zvýšením působení emisí je zde, jako faktor předběžné opatrnosti, respektován 

zvýšený výskyt BR, OS, DB, DBC a MD.  

    Z hlediska ohrožení porostů imisemi je v Sokolovské pánvi vylišeno pásmo ohrožení C, kde 

jsou větší zdroje znečištění a kam více zasahuje dálkový transport imisí ze Severních Čech. 

Porovnáním poškozených porostů imisemi s celorepublikovým průměrem je uváděno, že 

porostů zdravých a s prvními příznaky poškození je ve srovnání s celorepublikovým průměrem 

stejné množství, porostů mírně a středně poškozených je zde výrazně více (cca 28%), než činí 

celorepublikový průměr (19,5%).  

    

Královské Poříčí 

Výsypka „Antonín“ 



 
II. Charakteristika demonstračního objektu. 

 
1. Charakteristika prostředí 

lesní oblast 2a -  Chebsko – sokolovská pánev (7557 ha PUPFL) 

lesnatost cca 13,6 % 

nadmořská výška DO 350 – 450 mn.m. 

klimatické údaje  
 

Průměrné roční srážky 550 - 650 mm. Průměrná roční 
teplota se pohybuje okolo 7,3° C.  

vegetační doba  140 – 150 dnů 

geologie Většinou tercierní sedimenty uloženými na +/- 
kaolinicky zvětralém podložním krystaliniku. Výrazně 
zastoupeno basální starosedelské i cypřišové souvrství 
a plošně rozsáhlé je vulkanoderitické souvrství. Vedle 
jílů a písků je zde centrum těžby hnědého uhlí.  Na 
části mimo důlní činnost jde o pískovce.  

hydrografie Páteří celé hydrologické sítě je Ohře. Důlní činností je 
hydrologický systém na značné části zcela 
přetvořen a toky převedeny do umělých koryt (včetně 
podzemních) 

půda  Výsypky jsou převážně tvořeny cyprisovými jíly z 
nadloží uhelné pánve (antrozemě). Mimo výsypky 
kyselé písčité půdy  

Převažující hospodářské soubory 43 – Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh, 

Převažující soubory lesních typů 3 K – kyselá dubová bučina 

 
 

2. Intenzita hospodaření a soubory lesních typů: 
 
         Intenzita hospodaření (IH) v duchu koncepce trvale udržitelného a přírodu sledujícího 
hospodaření vyjadřuje ekonomicko ekologickou a současně efektivní formu hospodaření, 
zohledňuje vedle potenciální produkce i ekologické účinky porostů, které intenzitu hospodaření 
ovlivňují a víceméně omezují. Ponechává větší prostor přírodě a přirozenému vývoji tam, kde 
umělé zásahy jsou nadbytečné. 
     Intenzita hospodaření je přímo odvislá od hodnoty potenciální produkce (produkční 
funkce lesa) a ekologické funkce lesa a zároveň přihlíží k rentabilitě hospodaření. 
      Ekologické funkce lesa jako aktivní působení porostů na prostředí lesa označujeme 
souhrnně jako ekologický potenciál (EP) a produkční funkci vyjádřenou hodnotou potenciální 
produkce jako produkční potenciál (PP). Jelikož oba potenciály působí ve vztahu k IH opačným 
směrem, lze porovnáním jejich úrovní stanovit odpovídající IH pro SLT. 

 
   Intenzita hospodaření se diferencuje následovně: 

A velmi intenzivní forma hospodaření PP  vysoko převyšuje EP 

B intenzivní forma hospodaření PP  (značně) převyšuje EP 

C standardní forma hospodaření PP  jen mírně převyšuje EP 

D omezená intenzita hospodaření EP  převyšuje PP 

    E přechody do ochranného lesa EP  vysoko převyšuje PP 

(Plíva – 2000) 
 

 

 



3. Zastoupený soubor lesních typů 

SLT Na PLO 2 V ČR 

ha % ha % 

3K 1 851 24,5 127 310 4,85 

 

 

4. Produkčně ekologické charakteristiky SLT: 

 
SLT 3 K  –kyselá dubová bučina (HS 43)  

ohrožení lesa Mírně suchem a degradací půdy  

ekologická funkce Infiltrační (retence, retardace, akumulace 
srážkových vod); příkré svahy protierozní –  

EP  1 

přirozená skladba BK 6,  DB 3,  JD 1,  BO (LP)   

         -  horizontální struktura  Středně až výrazně diferencovaná,  

         -  vertikální struktura porostu Stupňovitá, DB jen skupiny  

         - zápoj Stísněný  

cílová skladba BO (SM)  6,  DB 1, BK 2,  MD 1, (JD,LP)  

         - bonitní stupeň      5 -6          6 - 7      6       5  

         - horizontální struktura poro výrazně diferencovaná  

         - vertikální struktura porostu Vrstevnatá, souvislejší podrost  

- zastoupení v úrovni 
                        v podúrovni 

BO 7,  BK (DB) 1-2, MD 1-2 
db 10,  bk 20  

 

produkční funkce hodnota cílové produkce podprůměrná PP 3 

intenzita hospodaření standardní C 

Celkové hodnocení: 
Při běžném hospodaření se uvádí: ekologické podmínky půdně méně příznivé (kyselost 
s hromaděním opadu), klimaticky příznivější umožňují převahu BK. Méně vzrůstný DB více ve 
skupinách. 
V cílové skladbě je základem ekologické stability především BK. JD je ekologicky vhodná, ale 
nahraditelná. DB se v sušší „borové“ skladbě podílí na úrovni i podúrovni, ve „smrkové“ 
přispívá ke zpevnění (okraje). BK je základní krycí a podpůrná etáž. 
Ekologické funkce neomezují volnost hospodaření. Zaměření na kvalitu BO a meliorační 
podrost, u SM na kvalitu. 
Při vyrovnané bonitě jsou vhodné i směsi SM a BO (ne monokultury) s příměsí melioračního 
BK (LP). Důležitý pro obnovu je vhodný ekotyp BO, rychlý postup obnovy a vytvoření spodní 
etáže pod BO. 
Alternativní BK hospodářství (BK 60+%) při využitelné přirozené obnově. 
 
U subkategorie – Příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí je potřeba se zaměřit 
na: 

- zvyšování věkové a druhové diverzity, prostorové a vertikální diferenciace, střídání 
dřevin, keřů a nezalesněných ploch. Uplatňovat estetické, okrasné i introdukované 
dřeviny, 

- převážně jemnější obnovní postupy, kombinace clonných způsobů, prostorová 
výsadba co nejvíce diferenciovaná, 

- širší nepravidelný spon, zakládat aleje, vysazovat ozdobné keře, využít vhodných 
dřevin přirozené obnovy, 

- výchovu zaměřit na tvorbu estetických prvků, stabilitu porostů. 

 
 



III. Ukázky 
Platnost LHP na LHC Sokolov (330000) je od r. 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 Taxační údaje ke 
kterým se ukázky vztahují, jsou datu obnovy LHP. 
 
Stanoviště č. 1: Reginální biocentrum Antonín. (Bezprostředně na západní straně Sokolova 
mezi městskou zástavbou a řekou Ohří v nadmořské výšce 380 – 400 m.) Příměstské a další 
lesy se zvýšenou rekreační funkcí.  
 
 

 



Porostní skupina: 809 E4  
 

SLT 
 

věk 
 

zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 

objem  
střed. 
kmene 

(m3) 

 
 

AVB 

 
bonitní 
stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 1991 - 2000 porost. skupina: 9 E2z 

3 K 18 9 OL 40  3   5  

   LP 15  2   5  

   MD 10  5   5  

   BO 10  4   5  

   KL 10  2   5  

   JS 5  3   3  

   DB 5  2   6  

   TPC 5  7   8  

LHP : 2001 – 2010, kde je porostní skupina chybně popsána: 

3 K 22 10 BO 100 8 8 0,02 22 4 35 

LHP 2011 - 2020 por.skupina 809 E4 - 16,46 ha 

3K 31 9 LP 15 10 8 0,02 22 5  

   OL 13 10 9 0,08 20 5  

   BKS 10 16 13 0,11 24 3  

   DB 10 13 11 0,06 22 4  

   JS 10 13 11 0,04 24 3  

   MD 10 15 14 0,11 28 1  

   JL 5 11 8 0,03 16 6  

   KL 5 12 11 0,03 26 3  

   KR 5 0 3     

   TPC 5 20 17 0,39 26 8  

   BOC 3 17 10 0,10 20 5  

   BR 3 13 12 0,06 22 2  

   SM 3 14 12 0,09 28 3  

   DG 2 23 13 0,26 36 5  

   BO 1 17 15 0,14 28 1  

Popis: Jednotlivě až skupinovitě (pruhy) smíšená tyčkovina (LP) až slabá kmenovina (BOC, BO, MD, 

DG). Vtroušena: VJ, DBC, VR, JL, OS, AK, JR, JV. Výškově i tloušťkově silně diferencovaná, 
nevychovávaná.  
 

Cíl ukázky: Vývoj a vitalita zastoupených dřevin 

Ze 4 přítomných druhů borovice: 
BOC -  v roce 1990 není samostatně vylišena, v r. 2011 uváděno zastoupení 3%. V SZ části skupina 
charakteru tyčoviny až slabé kmenoviny. Přehoustlá, nevychovávaná, s usychajícím podrostem. 
Zdravotní stav i vitalita velmi dobrá. Borovice černá je dřevinou středomořské oblasti. Má velmi skromné 
nároky na vlhkost půdy a vzduchu. Přesto, že pochází z jižní Evropy, je u nás zcela odolná k mrazům. 
„Borovice černá je agresivním pionýrem, velmi odolným a flexibilním druhem, který byl v třetihorách 
součástí flóry našich území. Neobyčejná vitalita, kterou projevuje na jakémkoliv stanovišti i řada jeho 
ekologických odchylek v rámci jeho areálu je dostatečným důkazem možností jeho využití ve stresových 
situacích“ (Kaňák, 1988). I když v současné době se v porovnání s borovicí lesní ukazuje, že na 
některých extrémních lokalitách má borovice černá nižší vitalitu (Berounsko), byla použita i na výsypky 
a v současné době se ukazuje jako vhodná pro daná stanoviště. Vyžaduje výchovný zásah. 
BKS – v r. 1990 nebyla samostatně vylišena, v r. 2011 uváděno zastoupení 10%. Domnívám se, že je 
někdy zaměňována za borovici pokroucenou (Pinus contorta). Zdravotní stav a vitalita není nejlepší, i 
když vzrůstem nezaostává lze předpokládat, že svoji průkopnickou roli již splnila a pro další posouzení 
je potřeba také dalších šetření.  
VJ – uváděna jako vtroušená dřevina, poměrně vzrůstná s vyšším podílem ustupujících a usychajících 
(citlivost k houbovým chorobám). Pro další využití je potřeba posoudit meliorační vliv na půdu. 
BO – v roce 1990 uváděno zastoupení 10%, zřejmě byly zahrnuty i ostatní druhy borovic, v roce 2011 
již snížen podíl BO na pouhé 1%. BO poměrně kvalitní, vytváří skupiny v pruzích, kmen se dobře čistí. 
Dřevina pro další využití dobře využitelná. Je třeba vzít na vědomí že „do období tyčkovin (20 – 30 let) 
je již rozhodnuto o budoucí kvalitě borového porostu“ (Poleno Vacek et al. 2009). Pokud je 
v samostatných skupinách s minimální nebo dosud žádnou výchovou, pak lze ve výchově využít 



mírnějších zásahů odstraněním nejméně kvalitních jedinců v úrovni s minimálním podílem zásahu do 
podúrovně. 
Z ostatních jehličnanů jde zejména o: 
MD – udržuje si od šetření v r. 1990 až do r. 2011 shodné 10% zastoupení. Je zastoupen od jednotlivé 
směsi přes menší skupinky až po větší, často jednodruhové skupiny. Vitální s dobrým zdravotním 
stavem a s vysokou AVB (28). Na daných lokalitách jedna z nejperspektivnějších dřevin. U této dřeviny 
je zřejmý největší vliv na neprováděné včasné zásahy. Je až s podivem, že u přehoustlých skupin 
čistého modřínu zatím nedochází k jednotlivým až skupinovým vývratům. Obavy z náhlého silnějšího 
uvolnění lze omezit (ne úplně odstranit) uvolněním nejkvalitnějších jedinců (cca 1 na ar), s minimem 
zásahu na ostatní ploše. U jedinců v jednotlivém až skupinkovém míšení takové nebezpečí již nehrozí 
a lze použít silnějších zásahů, zejména pokud tím uvolňuji častou spodní, obvykle listnatou etáž. 
SM – v r. 1990 není v zastoupení uváděn, v r. 2011 zastoupení 3% s překvapivě dobrou AVB (28) oproti 
por.skupině 809 B4 (AVB – 20). I když tato dřevina je zde poměrně vitální a je přípustná v cílové skladbě 
lze doporučit její využití spíše na vlhčích a stinnějších lokalitách (severní svahy a jejich úbočí. 
DG – v zastoupení uváděna až v r, 2011 (2%) s poměrně vysokou AVB (36). Vitální, kvalitní a s dobrým 
zdravotním stavem. Perspektivní. Na těchto stanovištích lze doporučit poněkud volnější spon 
s udržením hlubších korun. 
Z listnáčů jde zejména o: 
LP – od šetření LHP V r. 1990 si udržuje stejné zastoupení (15%). Zastoupena od souvislých 
jednodruhových skupin, pomístně vytváření jakési ne příliš výrazné druhé etáže až po jednotlivé 
zastoupení s dalšími dřevinami (obvykle listnatými – OL, JS, JM, KL, BŘ). Její úloha je spíše meliorační, 
vzhledem k předpokládané a stále se zvyšující rekreační funkci dané lokality je potřeba výchovou udržet 
i nadále její poměrně vysoké zastoupení s preferencí dalších dřevin (zejména estetické funkce) jako i 
soliter (KL, JS, DB).  
OL – v tomto případě dochází k poměrně radikálnímu poklesu v zastoupení (1990 – 40%, 2011 – 13%). 
Vitální ale nepřirůstavá, poměrně dobrý zdravotní stav. Zřejmě není schopna odolávat konkurenci 
ostatních druhů, takže postupně z porostu ustupuje. Svoji meliorační funkci vydala, nepředpokládal 
bych její významnější funkci v budoucnosti. Výchovou pouze odstranit mimořádně deformované jedince. 
DB, JS – zastoupení se zvýšilo (1990 – 5%, 2011 – 10%). Lze předpokládat, že jde spíše o upřesnění 
jejich zastoupení, než skutečný nárůst. I když jsou uváděny u obou dřevin shodná průměrná taxační 
data (d – 13cm, h – 11m), vyrovnanější údaje jsou u JS, u DB se jednotlivě vyskytují i silnější předroslíci 
a obrostlíci. V rámci zvyšování podílu na rekreačních funkcích lze určité množství takových jedinců 
ponechat (předpokládané estetické prvky). Jinak výchovný zásah, zaměřit výhradně do úrovně – 
negativní odstranění nejméně vhodných jedinců. Účelem není snížení počtu jedinců. 
JL – v zastoupení uveden až v r. 2011, do budoucna význam spíše z hlediska biodiverzity, uvolnit 
přežívající jedince bez ohledu na jejich kvalitu 
KL – ústup v zastoupení (1990 – 10%, 2011 – 5%). Platí obdoba jako u DB. Při výchově poměrně 
radikálně uvolnit kvalitnější jedince a ty, u kterých lze předpokládat zvýšený estetický prvek 
TPC – i když zůstává stejné zastoupení (1990 – 5%, 2011 – 5%) tak dochází ke zhoršení zdravotního 
stavu a jejich další existence je problematická. 
BŘ – v roce 1990 nebyla v zastoupení uváděna, v r. 2010 zastoupení 3%. V této porostní skupině 
většinou jednotlivě vtroušena, poměrně kvalitní s dobrým zdravotním stavem. Na těchto stanovištích 
určitě plní svoji pionýrskou roli a zejména v prvním lese má své opodstatnění. Výchovu zaměřit na 
kvalitu jedinců. 
OS – v LHP z r. 2011 je uváděna jako vtroušená. Několik skupinek (zřejmě z kořenové výmladnosti) je 
životaschopných, vitálních s výbornými melioračními účinky. Tato dřevina jako přípravná a meliorační 
je dosud nedoceněna. Pozitivní účinky na půdu jsou velice dobré, u výsypek se jedná o jednu 
s nejperspektivnějších dřevin. Dobře se zmlazuje (kořenové výmladky) a při vhodné výchově 
(kvalitativní výběr) má i nezanedbatelnou dřevoprodukční funkci. Na daných lokalitách je jako přípravná 
a meliorační perspektivní. 
Z keřů je nejrozšířenější krušina (stříbrná) – bez zvláštního lesnického významu. 
 

Doporučení: Rozčlenění porostu na pracovní pole a výchovu podřídit požadavkům jednotlivých 

dřevin. Přitom žádnou z vitálních dřevin neupřednostňovat, pokud možno převádět jednotlivé míšení na 
skupinové. 
. 
 

 
 



Porostní skupina:809 B4 
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LHP: 1990 – 1999 porost. Skupina: 9 B 2 

3K 18 10 MD 20  5   5  

   BO 20  5   5  

   OL 20  4   5  

   JS 5  3   3  

   LP 10  2   6  

   SM 10  2   5  

   KL 10  2   5  

   TP 5  5   5  

LHP : 2000 – 2010 por. skupina 9 B 3 

3K 28 10 MD 30 13 12 0,08 28 1 44 

   BO 25 12 10 0,05 22 4 24 

   OL 10 8 8 0,06 20 5 2 

   JS 5 7 7 0 22 4 1 

   OS 10 14 11 0,17 22 2 4 

   SM 10 8 8 0,03 24 4 7 

   KL 10 7 7 0 24 4 3 

          85 

LHP:2011 – 2020 por.skupina 809 B 4 – plocha 14,99 ha 

3K 38 10 MD 30 15 14 0,11 26 2  

   BO 15 16 13 0,11 22 4  

   OL 15 10 9 0,08 18 3  

   BKS 5 15 11 0,08 20 5  

   BR 5 12 11 0,05 18 3  

   DBC 5 15 15 0,10 24 3  

   JS 5 10 10 0,02 22 3  

   LP 5 10 10 0,03 22 5  

   OS 5 16 13 0,22 20 3  

   SM 5 10 9 0,04 20 6  

   TP 3 22 20 0,53 26 8  

   DB 2 8 7 0,01 14 7  

          120 

Popis: Skupina ve více částech. Zastoupení + KL, SMP, JL, TR, VR, HR, celkově diferencovaná 

por.skupina. 
 
Vývoj zastoupení dřevin: 
 

a) Nad 5% v současné dřevinné skladbě: 
Poměrně stabilní je zastoupení MD, který je vitální, má nezanedbatelné přírůsty a z ostatních dřevin 
nejvyšší AVB. Jeho zastoupení (30%) lze v daných podmínkách považovat za optimální. Větší skupiny 
jsou často přehoustlé. Ostatní viz por.skupina 809 E 4. 
Poněkud problematické je zastoupení BO (BO, contorta, banksovka). V předchozích dvou decenniích 
nebyly jednotlivé druhy BO rozlišeny, v šetření z 9/2010 se uvádí tyčovina až slabá kmenovina borovice 
pokroucené (Pinus contorta), ojediněle schnoucí.  
Borovice pokroucená (Pinus contorta) je jedna z dřevin u které se předpokládá vyšší možnost uplatnění 
na extrémních stanovištích, zejména pro předpokládanou odolnost vůči imisím. 
Pinus contorta má největší areál ze všech jehličin amerického kontinentu. Vyskytuje se od mořského pobřeží 
Pacifiku až do výšek kolem 3 900 mn.m. Tento druh se dělí na čtyři subspecie: 

Pinus contorta    ssp. contorta – borovice pobřežní, 
                           ssp. bolanderi – borovice Bolanderova 
                           ssp. murrayana – borovice Murrayova 
                           ssp. latifolia  -  borovice tyčová 
 Poslední jmenované, vzhledem k pionýrské povaze související částečně i s imisní odolností, byla pro 
provozní využití v našich podmínkách věnována poměrně veliká pozornost. Rozsáhlé porosty tyčové 
borovice v Albertě jsou pokládány za sukcesní a požárového původu. V několika málo rostlinných 
společenstvech Skalistých hor se tyčová borovice pokládá za klimaxový druh. Jedním ze specifických 



rysů, který tvoří z tohoto druhu v těchto oblastech agresivního pionýra, je pravidelná a hojná produkce 
semen od časného věku s jejich nepatrnou velikostí a velkou schopností šíření do okolí a relativně 
vysoký růst v mládí. Ověřování možnosti využití borovice pokroucené v podmínkách imisního zatížení 
Krušných hor ověřoval VÚLHM, pracoviště Sofronka (Kaňák). Je zde předpoklad využití borovice tyčové 
k zakládání pionýrského stadia lesa v imisních polohách, do jehož ochrany se mají vracet původní 
klimaxové druhy vytlačené imisemi nebo člověkem. (Kaňák – 1988). Její provozní nevýhodou je 
poměrně sladký kořenový systém, který bývá poškozován okusem myšovitých. 
BO lesní -  Na daném SLT (3K) by její zastoupení odpovídalo přirozené (do 10%) i cílové skladbě (až do 
60%). Ostatní viz por.skupina 809 E 4. 
Olše má po dobu 30 let poměrně stabilní zastoupení a její přítomnost a dobrý zdravotní stav dávají 
předpoklad vhodnosti určitého zastoupení na daných lokalitách. Její meliorační účinky jsou zejména 
v mladším věku, proto je již možné při výchově preferovat další cílové dřeviny (BO, LP, DB).  
 

b) Zastoupení 5% v současné dřevinné skladbě: 
SM – zastoupení postupně klesalo z 10 na 5%. Vitalita růstu podstatně nižší než u BO, což je dáno i 
jeho vyšším zastoupením v podúrovni.  V přirozené skladbě na daném stanovišti zastoupen není a i 
když v cílové skladbě se jeho využití připouští, nelze využití SM považovat na za výhodné, s výjimkou 
vlhčích a stinnějších lokalit. 
BR – zřejmě pro minimální zastoupení není v předchozích dvou decenniích vůbec uváděna, ani 
v provedeném šetření v r. 2010. Přitom vzhledem k zjištěným taxačním veličinám již musela být 
přítomna. Pionýrská dřevina vhodná pro výsypky, zejména jako přípravná dřevina pro dřeviny cílové. 
Na těchto stanovištích určitě plní svoji pionýrskou roli a zejména v prvním lese má své opodstatnění. 
Výchovu zaměřit na kvalitu jedinců. 
DBČ – jako u BŘ není v předchozích dvou decenniích vůbec uváděna. Na výsypkách má význam 
(biodiverzita, pozitivní vliv na půdu) zejména v mladším a středním věku (stádium výchovy). 
JS – po dobu sledování (od r. 1990) trvale zastoupení 5%. Stanoviště neodpovídá požadavkům dřeviny 
(dosah proudící vody atd,), další využití dřeviny je sporné. 
LP – zastoupení kolísá (10%, +, 5%), dle šetření v r. 2000 je to připisováno útlaku ze strany MD. LP by 
zde (SLT 3K) patřila mezi přimíšené dřeviny. Její úloha je spíše meliorační, vzhledem k předpokládané 
a stále se zvyšující rekreační funkci dané lokality je potřeba výchovou udržet i nadále její poměrně 
vysoké zastoupení s preferencí dalších dřevin (zejména estetické funkce) jako i dalších soliter (KL, JS, 
DB). 
OS – v zastoupení uváděna až v minulém decéniu (2000), nyní pokles z 10 na 5%. Přesto jde o dřevinu 
v mládí s výbornými růstovými vlastnostmi a z přítomných dřevin nejlepším melioračním potenciálem. 
Jako přípravná dřevina má velmi dobrou perspektivu. 
 

c) Zastoupení méně než 5%: 
TP – zastoupení vedeno snahou o co nejpestřejší druhovou skladbu. Z původních 5% (1990) se po 
deseti letech v por. skupině neuvádí, v šetření z r. 2010 cituji „z neznámých důvodů zaznamenal nezdar 
i TP“. V současném LHP (2011) je uvedeno zastoupení 3%, ale s největší výškou a výčetní tloušťkou. 
DB – prvně se objevuje v šetření z r. 2010, kde se uvádí „pod BO pomístné zmlazení DB, KL, hlohu a 
lísky. V bylinném patru převažuje třtina křovištní“. V současném LHP zastoupení 2% Dobrý zdravotní 
stav. V rámci zvyšování podílu na rekreačních funkcích lze určité množství i předrůstavých jedinců a 
obrostlíků ponechat (předpokládané estetické prvky). Jinak výchovný zásah, zaměřit výhradně do 
úrovně – negativní odstranění nejméně vhodných jedinců. Účelem není snížení počtu jedinců. 
 

d) Dřeviny vtroušené: 
KL – v současném LHP pouze jako dřevina vtroušená, v předchozích dvou LHP (1990, 2000) uváděno 
zastoupení 10%. Jeho ústup je obdobný jako u JS. V předchozím LHP měli tyto dvě dřeviny nejmenší 
taxační data (výška, výčetní tloušťka) i když v prvním sledovaném LHP (1990) byla výška úměrná 
ostatním dřevinám 
SMP, JL, TR, VR, HR – pro další využití zřejmě bez většího významu. 
 

Cíl ukázky: Ukázka pokusných ploch s výsadbou různých (i introdukovaných) dřevin na rekultivované 

výsypce po důlní činnosti. 
 

 
 
 



Doporučení: V běžném hospodářském lese se předpokládá, že v přirozené skladbě by měl převládat 

BK(6) s DB(3) a příměsí JD, BO, LP. V cílové skladbě pak BO (možno i SM) (zast. 6) s DB(1), BK (2), 
MD(1) a LP, (JD). Zásady hospodaření v těchto lokalitách (rekultivované výsypky – antrozemě) musí 
vycházet z daných specifických poměrů a funkcí lesa (mimoprodukční). Cílem je zvyšování věkové a 
druhové diverzity, prostorové a vertikální diferenciace, střídání dřevin, keřů i nezalesněných ploch. 
Vytvářet smíšené porosty, uplatňovat estetické, okrasné i introdukované dřeviny, možná je i cílová 
druhová sklady podle SLT.  
Ve výchově se zaměřit na tvorbu estetických prvků (při zachování stability porostů, podpora předrostů 
a vtroušených dřevin ve skupinách i jednotlivě, vytváření volného zápoje. Zapláštit okraje porostů, 
souvislejší porosty včas rozčlenit, rozluky a odluky využít ke zvýšení estetického účinku. 

 
 

 

Por.skupina 809 C 4 

 
SLT 

 
věk 

 
zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
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(m) 

objem  
střed. 
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(m3) 

 
 

AVB 
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stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 2011 - 2020 809 C 4 – 11,19 ha 
3K 39 10 OL 35 7 7 0,03 16 5  

   LP 30 12 9 0,03 20 6  

   MD 20 17 16 0,16 28 1  

   BO 5 15 13 0,09 22 4  

   BOC 5 15 13 0,09 22 4  

   HB 4 9 7 0,02 12 9  

   TPC 1 23 19 0,54 26 8  

          89 

Popis: Vtroušeny Převážně listnatá porostní skupina výškově i tloušťkově (zřejmě i věkově) značně 

diferencovaná. Vtroušena:  JL, VR, KR, BR, DB, SM, DG, OS, KL. Obdobně jako v předchozích 

případech je až obdivuhodná vitalita MD (AVB – 1). Jednotlivá až skupinová směs s převahou olše a 

významnějším zastoupením LP a MD. 

Cíl ukázky: Porostní skupina zřejmě zakládána s cílem pokud možno co nejrychlejšího přikrytí půdy 

s maximálním využitím dostupných dřevin. Při zakládání zřejmě nebylo cílem dosáhnout konkrétní 

plošné uspořádání, to je zřejmě nahodilé. 

Doporučení:  Tak jako v ostatních případech je důležité rozčlenění porostu a to nejen z pohledu 

přehlednosti, ale zároveň jako vytvoření přibližovacích linek. Při výchově prosazovat zejména domácí 

dřeviny pro daný SLT považované za součást přirozené nebo cílové sklady (DB, BO, LP, MD, na vlhčích 

stanovištích i SM). V ucelených skupinách OL prosazovat i jednotlivé vtroušené cennější dřeviny (DG, 

KL, LP), při respektování možnosti vytváření spodní etáže (keřovité patro a HB). Ponechávat i kvalitní 

BŘ, pokud bezprostředně neohrožuje některou z dřevin cílových. Udržet diferencovanou horizontální i 

vertikální strukturu porostní skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 



Porostní skupina: 809 L4  
 

SLT 
 

věk 
 

zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 
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střed. 
kmene 

(m3) 
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bonitní 
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zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 1.1.1990 – 31.12.1999 porost. skupina: 9 L2 

3K 17 9 OL 40 0 3 0  5 0 

   KL 25 0 3 0  5 0 

   BO 10 0 5 0  5 0 

   BOC 10 0 4 0  5 0 

   LP 10 0 2 0  5 0 

   HB 5 0 2 0  5 0 

LHP: 1.1.2000 – 31.12.2010 por.skupina 9 L 3 – severovýchodní část 

3K 27 10 OL 40 11 9 0,10 22 4 14 

   KL 25 10 10 0,02 28 2 22 

   LP 10 10 8 0,02 24 4 6 

   BOX 10 12 9 0,05 22 4 8 

   BO 10 12 10 0,05 22 4 9 

   HB 5 7 6 0 14 8 1 

          60 

LHP 2011 - 2020 por.skupina: 809 L 4 – 8,92 ha 

3K 38 10 OL 40 10 8 0,07 16 5  

   KL 15 11 9 0,02 20 6  

   BOC 10 17 11 0,11 20 5  

   LP 10 13 9 0,04 20 6  

   JL 5 10 7 0,02 14 7  

   JS 5 11 10 0,03 22 3  

   JV 5 12 12 0,04 24 4  

   MD 5 15 15 0,12 26 2  

   VJ 3 14 10 0,06 18 6  

   HB 2 12 10 0,04 16 7  

          68 

Popis: Druhově, prostorově i věkově diferencovaná porostní skupina. Jednotlivé až skupinovité míšení, 

bez známek výchovy. V SV části výsadba TP černého (Populus nigra – forma pyramidální)  v řídkém 
sponu a poměrně hustým podrostem OL, BR, VR, OS, DB, BK, BO a SM. Spodní patro – třtina křovištní. 
Kolem cesty lem krušiny stříbrné. V JZ části tyčkovina až slabá kmenovina MD, BK, JS, HB a LP. 
Lokálně rozčlenění linkami. Skupiny místy silně přehoustlé, u jehličnanů (BO, BOC,MD) špatně se čistící 
spodní část kmenů. V Z části (okolí parovodu) skupiny VR, JS ale i velmi kvalitní OS a směsi JV a LP. 
Z jehličnanů velmi vitální MD, dobrého vzrůstu také BO, BOC.  Poměrně vitální i listnáče (KL, LP, JV) a 
zejména menší skupinky OS. Vtroušen: TP, BO, VR, DB, OS, BR, SM, AK, JD 
Vývoj zastoupení dřevin: 
OL – od r.1990 konstantní podíl 40%. 
KL – pokles z 25% (1990) na 15% (2011) 
BOC – zůstává na 10% 
LP – z 10% klesá na 5% 
JL, JS, JV – v r. 1990 – neuvedeny, 2011 – 5% 
MD – původně (1990) neuváděn, v současné době (2011) zastoupení 5% 
VJ – v r.1990 – neuváděna, 2011 – 3% 
HB – pokles z 5% (1990) na 2% (2011) 
 

Cíl ukázky: Ukázka pokusných ploch s jednotlivou i skupinovitou výsadbou převážně původních 

domácích dřevin. 

 
Doporučení: Zásady hospodaření v těchto lokalitách (rekultivované výsypky – antrozemě) musí 

vycházet z daných specifických poměrů a funkcí lesa (mimoprodukční). Z předpokládané přirozené i 
cílové skladby je, byť v minimálním množství přítomen SM, BO, BK, DB, LP. Tyto dřeviny lze doporučit 
k intenzivnějšímu uvolňování, i když je vhodné udržet co nejdéle všechny přítomné dřeviny. Cílem jsou 
smíšené porosty s věkovou a druhovou pestrostí, prostorovou a vertikální diferenciací.  
Ve výchově zásahy poměrně intenzivní, podpora předrostů a vtroušených dřevin ve skupinách i 
jednotlivě, vytváření volného zápoje. Zajistit větší rozestupy zejména u MD (ideálně spon 6 x 6m). 



 
Porostní skupina: 809 D4   
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LHP: 1990 - 1999 porost. skupina: 9 D2 

3 K 17 10 MD 25  5   5  
   KL 20  3   5  

   OL 20  4   5  
   VJ 15  3   6  
   LP 10  2   5  
   DG 5  5   5  
   VR 5  4   8  

LHP : 2000 – 2009 por.skupina: 9 D3 

3K 27 10 MD 35 13 11 0,07 26 2 45 

   OL 25 7   16 5 0 

   LP 20 7   16 8 0 

   DG 10 11 10 0,06 34 5 5 

   VJ 5 11 10 0,04 22 4 5 

   JV 5 8 7 0,01 24 4 3 

          58 

LHP: 2010 – 2019 por.skupina: 809 D 4  - 11,37 ha  

3K 38 10 MD 25 16 16 0,15 28 1  

   OL 25 8 8 0,05 16 5  

   LP 20 8 7 0,01 18 7  

   DG 9 18 17 0,22 36 5  

   HB 5 8 7 0,01 12 9  

   JS 5 9 9 0,01 20 3  

   VJ 4 12 10 0,05 18 6  

   JV 3 9 9 0,01 20 6  

   KL 3 9 8 0,01 20 6  

   BOC 1 15 12 0,09 20 5  

Popis: Severní část:. Po obou stranách panelky skupinovitá výsadba DB, BK, KL, LP a OL s příměsí 

trsovitě rostoucí VR, kde některé druhy dřevin nejsou vzhledem k ploše skupiny a plochy dřeviny 
v popisu. Při panelce  TP a krušina stříbrná. Třtina křovištní ve spodním patře.  Jižní část: V pruzích 
výsadba tyčkoviny až slabé kmenoviny MD, BK, JS, HB, a LP.  MD dobrého vzrůstu, při okrajích se 
dobře zmlazuje. Některé druhy dřevin nejsou vzhledem k ploše skupiny a plochy dřeviny v popisu. 
Porostní skupina je od jejího založení bez výchovného zásahu. Místy silně přehoustlé. V okolí 
skupinovité výsadby OL a výrazný pruh JS.  Uváděné vtroušené dřeviny: SMP, TP, DB, JL, OS, BŘ, 
SM, TŘ. 
Vývoj zastoupení dřevin: 
MD - shodně jako v 809 B4 je i zde vitální s vysokou AVB (28) a konstantním zastoupením 
OL – po celou dobu sledování poměrně konstantní zastoupení 
LP – z původních 10% (1990) se zastoupení zvýšilo na 20% (2000, 2010) 
DG – zastoupení se postupně zvyšuje (1990 -5%; 2010 – 9%)  
HB, JS – v šetření z r. 1990 nebyly tyto dřeviny v zastoupení evidovány v 2000 i 2010 je uváděno 
zastoupení 5% 
VJ – postupně její zastoupení klesá (1990 – 15%; 2010 – 4%) 
JV, KL – v roce 1990 není zastoupení uvedeno, v r. 2010 zastoupení 3% 
 

Cíl ukázky: Ukázka pokusných ploch se skupinovitou i jednotlivě přimíšenou výsadbou různých (i 

introdukovaných) dřevin na rekultivované výsypce po důlní činnosti. 
 

Doporučení:  Rozčlenění porostu, Výchovný zásah s podporou kvalitních jedinců. U některých jedinců 

(DB) respektovat jejich až soliterní habitus (estetika). Zajistit větší rozestupy zejména u MD (ideálně 
spon 6 x 6m). Podporovat i spodní keřovité patro. Udržet a rozvíjet diferencovanou horizontální i 
vertikální strukturu porostní skupiny. 



 
Por.skupina 809 H 3  
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LHP: 2011 - 2020 809 H 3 – 4,63 ha 
3K 30 8 OL 40  5  16 5  

   SM 30 10 8 0,04 22 5  

   BŘ 15 8 8 0,02 18 3  

   JS 7 7 7  20 3  

   VJ 5 12 11 0,05 22 4  

   LP 3 10 8 0,02 24 4  

          32 

 

Por.skupina 809 H 4 
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LHP: 2011 - 2020 809 H 4 – 25,50 ha 
3K 39 10 OL 25 11 9 0,09 18 5  

   MD 20 16 15 0,14 26 2  

   JS 15 11 11 0,03 22 3  

   DB 12 11 10 0,03 16 6  

   BR 10 15 14 0,10 20 3  

   SM 10 15 13 0,11 26 3  

   BO 5 15 12 0,09 20 5  

   VJ 2 15 13 0,09 22 4  

   HB 1 8 7 0,01 12 9  

          107 

Popis: Dvě vzájemně se prolínající porostní skupiny, silně druhově i prostorově diferencované, 

nevychovávané. Vtroušen: u 809 H3 -  VR, BR, KR, JD, MD, SMP, DG, u 809 H4 - VR, TPC, JD, 

SMX, BOX, DBC, OS, DG, JV.  

Posouzení vitality jednotlivých dřevin: 

OL – plně zapojená, nepřirůstavá, dobrý zdravotní stav, v nižší jižnější části kvalitnější.  

MD – kvalitní, přirůstavý, pokud zastoupen jednotlivě až menší skupinky pak velice nadějný, ve 

větších skupinách často přehoustlý, vyžaduje razantnější zásah (uvolnění korun, větší rozestup). 

Skupiny JS a DB – poměrně dobrý zdravotní stav, JS zatím bez příznaků většího rozšíření chorob. 

V jižní, nižší části (poněkud vlhčí) spíše prosazovat JS, v severní (sušší) pak spíše DB. 

BŘ – většinou jednotlivá příměs v nadúrovni, vitální, snižovat její podíl pouze v jednotlivých případech, 

kdy bezprostředně ohrožuje některou z cennějších cílových dřevin (DB, BO, JD). 

SM – plně zapojené skupiny, častý šavlovitý růst v oddenkové části. Vyžaduje tvarový výběr. 

DG – jednotlivá příměs, dobře přirůstá, uvolňovat, vyžaduje trvale delší korunu. 

BO – poměrně vzrůstné skupiny, vyžaduje výchovný zásah, doporučuji negativní v úrovni 

VJ – vitální, dobře přirůstá, 

HB – postupně ustupuje do podúrovně, vhodný pro vytváření spodní etáže 

Cíl ukázky: Druhově jedny z nejpestřejších skupin 

Doporučení: Rozčlenění porostu na pracovní pole a výchovu podřídit požadavkům jednotlivých 

dřevin. Přitom žádnou z vitálních dřevin neupřednostňovat, pokud možno převádět jednotlivé míšení na 

skupinové, i když jednotliví soliterní jedinci mohou vytvářet estetické prvky, které nejsou na závadu. 

 

 

 



Por.skupina 809 G 4 

 
SLT 

 
věk 

 
zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 

objem  
střed. 
kmene 

(m3) 

 
 

AVB 

 
bonitní 
stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 2011 - 2020 809 G 4 – 1,98 ha 
3K 36 10 OL 35 10 8 0,07 16 5  

   BO 30 18 14 0,15 24 3  

   DG 15 17 14 0,16 34 5  

   MD 15 16 15 0,14 28 1  

   DB 5 12 10 0,04 20 5  

          127 

Popis: Velmi kvalitní vzrůstné a vitální skupiny (DG+VJ), MD a BO, vtroušena OS, BŘ, VJ. 

Významně nižší, ale zdravé a vitální jsou skupiny OL a DB. BŘ a OS tvoří vhodnou příměs i když 

zřejmě s nižší dobou životnosti. 

Cíl ukázky: Jedna z typických porostních skupin na výsypce Antonín. 

Doporučení: Rozčlenění a výchova. 

 

 

Por.skupina 809 F 4 

 
SLT 

 
věk 

 
zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 

objem  
střed. 
kmene 

(m3) 

 
 

AVB 

 
bonitní 
stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 2011 - 2020 809 F 4 –15,36 ha 

3K 39 10 DB 30 12 10 0,04 18 6  

   MD 20 16 15 0,14 26 2  

   OL 20 11 10 0,10 18 5  

   DG 8 16 14 0,15 32 5  

   BR 5 14 12 0,08 18 3  

   JS 5 10 9 0,02 18 3  

   LP 5 10 9 0,03 20 6  

   TPC 5 23 17 0,50 24 9  

   SM 2 14 13 0,10 26 3  

          109 

Popis: jedna velká skupina výškově, tloušťkově a zřejmě i věkově diferencovaná. Jednotlivé až 

skupinové směsi. Vtroušen: SMP, HB, VR, KR, VJ, BOC, BO. Nevychovávané. 

MD vytváří většinou skupiny, pokud ve směsi (JS, LP) pak vytváří nadúrovňovou etáž. Skupiny 

vyžadují intenzivnější zásah, jedinci v nadúrovni zásah převážně kvalitativní. 

DB a OL většinou v samostatných skupinách, doporučuji negativní zásah v úrovni, pouze odstranění 

nejméně kvalitních jedinců (obvykle okolo 4 – 500 ks na 1 ha) 

BŘ – většinou jednotlivě až menší skupinky v nadúrovni, uvolňovat ve prospěch cennějších dřevin 

pokud ohrožují jejich zdárný růst 

DG s vtroušenou VJ – skupiny zejména v Z části (u parovodu), DG vitální, VJ postupně chřadne. 

Vyžaduje poměrně intenzivní výchovný zásah. 

JS, LP – vhodná skupinovitá příměs, vhodný silnější kvalitativní zásah 

 

Cíl ukázky: Pěstebně zanedbaná porostní skupina s velmi kvalitními prvky některých dřevin (DG, 

MD) 

 

Doporučení: Pokud možno co nejdříve výchovný zásah respektující požadavky jednotlivých dřevin 

 

 



Stanoviště č. 2: Královské Poříčí – Nové sedlo – pod cestou (cca 2 km severovýchodně od 

Sokolova - 450 – 480 mn.m.). Lokality ochranných pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních 

minerálních vod.  

 

 
 

 

Por.skupina 903 E 6 

 
SLT 

 
věk 

 
zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 

objem  
střed. 
kmene 

(m3) 

 
 

AVB 

 
bonitní 
stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 1993 - 2002 20 E 4  

3I 32 9 SM 75 10 8   5 43 

   OS 25 13 12   3 10 

          53 

LHP 2003 - 2012 103 E 5 

3I 45 10 SM 70 22 19 0,36 30 2 221 

   OS 15 20 19 0,49 24 1 23 

   BR 5 19 17 0,22 22 2 8 

   BO 5 19 17 0,21 24 3 11 

   DB 4 10 10 0,03 16 7 3 

   MD 1 24 20 0,43 30 1 3 

          270 

LHP 2011 - 2020 903 E6 – 16,43ha 

3K 51 9 SM 60 21 20 0,32 28 3  

(3I, 3N)   OS 20 28 23 0,90 26 1  

   BR 17 20 19 0,24 22 2  

   BO 2 21 19 0,26 24 3  

   MD 1 27 23 0,57 30 1  

          264 

903 E 8 

903 E 6 



Popis: Smíšená slabší kmenovina SM a OS. Vtroušen: JS, DB, VJ, OL, KL. Diferenciováno, plánovaná 

probírka – 23m3. ha-1. Obmýtí/obnovní doba: 120/30. 

Por.skupina 903 E 8 
 

SLT 
 

věk 
 

zakme 
nění 

 
dřevina 

 
zastoup. 

% 

 
výčet. 

tloušťka 
 (cm) 

 
střední 
výška 

(m) 

objem  
střed. 
kmene 

(m3) 

 
 

AVB 

 
bonitní 
stupeň 

 
zásoba 
na 1ha  

(m3) 

LHP: 2011 - 2020 903 E 8 – 12,23ha 

3K 78 9 BR 47 23 19 0,31 20 3  

(3S)   SM 35 24 23 0,46 26 4  

   OS 15 24 21 0,63 22 2  

   BO 3 26 20 0,44 22 5  

          244 

Popis: Smíšená kmenovina BR + SM. Vtroušen KL, TR, OL, DB, JS. Diferencováno. Plánovaná Mú 

těžba (2,8ha, 684m3), na zbývající ploše (9,43ha) plánovaná probírka (6,5m3.ha-1). Obmýtí/obnovní 

doba: 90/20 (vysoký podíl BR). Předpokládané zalesnění BO – 2,10ha, DB 0,70ha. 

Cíl ukázky: Porovnávací plocha k výsypce „Antonín“.  Shodný SLT (3K) a zřejmě i obdobný vývoj 

(ovlivněno těžební činností povrchových uhelných dolů) s poměrně vysokým podílem „pomocných 

dřevin“ (OS,BŘ). 

Posouzení jednotlivých dřevin: 

Jehličnaté: 

SM – dosahuje 3 až 4 bonitní stupeň, což je více než předpoklad (Plíva 2000) pro SLT 3K (5-6). Lze 

považovat za vhodný na vlhčích stanovištích, jeho zastoupení by nemělo (případně i s BO) 

přesáhnout 60%. 

BO – dosahuje 3 – 5 bonitní stupeň, předpoklad (Plíva 2000) pro SLT 3K je 5 – 6 bon.stupeň. Lze 

považovat za vhodnější na sušších stanovištích, což je většina výsypky „Antonín“. Při vyrovnané 

bonitě jsou vhodné i směsi SM a BO (ne monokultury). 

MD – i když je zde zastoupen minimálně, je zřejmé, že dosahuje z jehličnatých dřevin nejlepší bonitní 

stupeň. I když v doporučení (Plíva 2000) se předpokládá jeho zastoupení do 10 %, je za vhodné 

(Zabloudil pro Křivoklátsko) považováno až 30%, a i při přírodě bližším hospodaření není považováno 

za závadu zastoupení do 20%. Podmínkou je, že nesmí jít o monokultury, vždy by se mělo jednat o 

smíšené porosty. Tak lze i směřovat výchovu ve stávajících porostech na výsypce „Antonín“. Přitom u 

prvního lesa nelze považovat vyšší % MD v zastoupení (pokud nepůjde o monokultury) za závadu. 

Listnaté: 

BŘ – V legislativě (příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.) je pro SLT 3K v lese hospodářském 

uváděná jako dřevina přimíšená a vtroušená. V prvním případě (903 E6) je v LHP uváděno postupně 

se zvyšující zastoupení BŘ, v druhém případě (903 E8) už jde o nejvíce zastoupenou dřevinu. V obou 

případech jde o dřevinu s nejnižší průměrnou hmotnatostí (výčetní tloušťkou a výškou) oproti ostatním 

přítomným dřevinám, i když se stále udržuje v úrovni porostu. To je dáno věkem, kdy bříza již má po 

kulminaci růstu. I z toho lze odvodit sníženou dobu obmýtí u druhé skupiny (903 E8). Lze předpokládat 

obdobnou realitu i na výsypce „Antonín“.  Dnešní zastoupení břízy je obvykle v úrovni a nadúrovni, 

postupně bude ustupovat a díky kratší době životnosti i vyžadovat sníženou dobu obmýtí. Mezitím 

splní svoji pionýrskou i meliorační (i když zde ne příliš významnou) jako první les na výsypkách a 

umožní výsadbu dalších druhů dřevin souběžně s možností vytvářet diferencovanou horizontální 

strukturu porostu. 

OS – na rozdíl od BŘ má OS v obou případech výrazně vyšší průměrnou hmotnatost oproti ostatním 

přítomným dřevinám. Obdobně jako BŘ má OS poněkud kratší životnost oproti ostatním přítomným 

dřevinám, svými melioračními účinky je schopna nahradit jiné dřeviny. Tuto její schopnost, včetně 

vysoké produkce (zejména na vlhčích stanovištích, ale nejen na nich) je vhodné využít i na výsypce 

„Antonín“. I zde lze předpokládat nižší dobu obmýtí. 

Ostatní přítomné dřeviny (KL, TR, OL, DB, JS) jsou pouze vtroušené, takže je těžké posoudit jejich 

využití pro výsypku „Antonín“. 

 

Doporučení: Využít výsledky z posouzení zde přítomných dřevin při další činnosti na výsypce 

„Antonín“ 



IV. Příloha k DO „Výsypka Antonín“ 

 

 

 
                Obrázek č.1: por.skupina 809 E 4, skupina BO černé, v popředí krušina stříbrná. 31let, SLT 3K 

 

   

Obrázek č. 2 a 3: tatáž por.skupina 809 E 4  

vlevo detail BO černé (d = 17cm, h = 10m, AVB 20) 

dole jedna ze skupin krušiny stříbrné 



    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4, 5, 6, 7, 8: stále por.skupina 809 E 4,  

nahoře – starší skupiny poměrně tvárné BO (d = 

17cm, h = 15m), skupina OS a jedinc TPC (d = 20cm, h 

=17m). 

vpravo – mladší skupina DB (d = 13cm, h = 11m) 

dole – chřadnoucí skupina BKS (d = 16cm, h = 13m)  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 11: tatáž por. skupina - tyčovina až slabá kmenovina borovice pokroucené (Pinus contorta),  ojediněle schnoucí. 

LHP: BKS (d = 15cm, h = 11m)  

 

Obrázek č. 9 a 10: por.skupina 809 B 4, 

věk  38 let, SLT 3K. 

vlevo - pohled přes okraj skupiny (BŘ, DB, 

TP) na převažující přehoustlou skupinu MD 

dole – kvalitní, vitální a přehoustlá skupina 

MD (d = 15cm, h = 14m) 



    
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Obr. č. 12, 13, 14: por. skupina 809 C 4, věk 39let, 

SLT 3K. 

nahoře – olšová mlazina, jednotlivé LP, DB, KL 

vpravo – olšina u hlavní cesty, v pozadí TP a BŘ 

dole – jednotlivá směs TP, BR, DB, DG,MD, BO 



 

 

 

   

 

 

 

                             

 

 

Obr. č. 15, 16, 17  - por.skup. 809 L 4  – SLT 3K – věk 38 let 

- nahoře – kvalitní skupina převážně LP a JV 

- vpravo – panelová cesta s parovoden na okraji skupiny 

- dole – skupina vrb, krušiny, jasanu 



 

 

                  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18, 19, 20, 21, 22 – por.skupina - 

809 L 4  – SLT 3K – věk 38 let 

Nahoře – vysoce kvalitní OS 

               -TPC a DB v S části skupiny 

               -BOC a BŘ ve V části 

 

Vpravo – linka –MD, BO, BOC 

 

Dole   – MD dobrého vzrůstu s přir. obnovu 

 



       

                                                                                                         

 

 

 

 

    

                  

 

 

Obr č. 23, 24, 25, 26, 27 – por.skupina 809 D 4 – 

SLT 3K, věk 38 let. 

Nahoře – skupina u panelky – OL, BŘ 

                                                    -TPC, OL, BŘ 

Vpravo – DB až solitérního charakteru, v pozadí 

                 chřadnoucí TPC 

dole   –     Kvalitní skupina MD 

- Krušina stříbrná 



    

  

          

                                                     

 

 

 

 

  

Obr.: 28, 29, 30, 31 – por.skupina 809 H 4 

                                      SLT 3K, věk 39let. 

Nahoře – plně zapojená OL s jednotlivá BŘ  

                 v nadúrovni, dtto vpravo s   

                 krušinou stříbrnou v popředí 

 

Vpravo -  nevychovávaná skupina MD 

 

Dole – šavlovitý růst u SM 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. č. 32: por.skupina 809 G 4 – SLT 3K, věk 36let 

                    Skupina VJ s vtroušenou DG 

Obr.č: 33, 34, 35 – por.skupina - 809 F4  

                                     – SLT 3K, věk 39let 

 

Nahoře – skupina VJ a DG 

 

Vpravo – vitální a dobře rostoucí LP 

 

Dole – plně zapojená OL s předrůstající BŘ,  

             v popředí krušina stříbrná. 



  

 

 

 

 

   
 

nahoře a dole 

obr: 36 a 37 –– por.skupina 903 E6,  

SLT 3K, věk 51let 

 

vpravo -  obr: 38 –– por.skupina 903 E 8,  

SLT 3K, věk 78let 



 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

                        

   

  

 

 

 

 

 

 

  


