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I. Úvod:  Základem pro demonstrační objekt je genová základna (GZ) dubu zimního na LS 

Plasy, která se rozkládá na obou březích řeky Střely na revírech Čečiny ( 224 ha ) a  Doubrava 

( 266 ha ). Celková výměra GZ - 490 ha. Jedná se o nejzápadnější významný soustředěný 

výskyt dubu zimního v České republice. Území patřilo historicky do majetku kláštera 

cisterciáků v Plasích. V  první polovině 19. století koupil tento majetek od náboženského 

fondu C.W.L.Meternich. Za života C.W.L.Meternicha a jeho syna Rudolfa, který zemřel 

v posledních letech 19. století, byla lesnímu hospodářství věnována velká pozornost. 

Pracovali zde významná lesníci (Wiehlové) a majitelé dbali na zavádění listnáčů do zdejších 

lesů. Jednou ze specialit bylo i pěstování starších sazenic DB (odrostky) a jejich následná 

výsadba v počtu 700 jedinců/ha do nárostů borovice. I když neznáme přesnou lokalizaci 

těchto výsadeb, lze předpokládat, že obdobným způsobem bylo hospodařeno i na části 

demonstračního objektu. 

 

 

I. Charakteristika demonstračního objektu. 
 

1. Charakteristika prostředí 

 
lesní oblast 6 Západočeská pahorkatina  (111.608 ha lesa ) 

geomorfologický celek VB – 2 Plaská pahorkatina 

nadmořská výška 420 – 450 m 

klimatické údaje (Kralovice 1961-90) 
 

Průměrné roční srážky 491mm (336 – 684), průměrná 
roční teplota 7,4oC, Langův dešťový faktor 66 

klimatický okrsek  B1 – mírně teplý,  suchý  s mírnou zimou 

vegetační doba  150 dnů 

geologie Proterozoické fylity 

půda  Vysýchavé hlinité překryvy na plošinách, na živných 
stanovištích svěží hnědé lesní půdy až bohaté lesní 
půdy. 

hospodářský soubor 23 – borové (dubové) hospodářství kyselých stanovišť 
25 -  dubové hospodářství živných stanovišť 

soubory lesních typů 2I   – uléhavá kyselá buková doubrava (23) 
2H -  hlinitá buková doubrava (25) 
2S – svěží buková doubrava (25) 
2B -  bohatá buková doubrava (25) 

 

 

2. Zastoupení charakteristických souborů lesních typů: 

 
 

SLT 
PLO 6 Česká republika 

ha % ha % 

2I 8.706 7.2 26.573 1.1 

2S 213 0.2 36.610 1.5 

2B 37 + 17.056 0.7 

2H 299 0.2 3.505 0.1 

Celkem: 9.255 7.6 83.744 3.4 

 

 



3. 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) 

 

  4. Produkčně ekologické charakteristiky SLT: 
SLT 2I  

ohrožení lesa silně suchem, středně degradací půdy  

ekologická funkce Infiltrační (retence, retardace, 
akumulace srážkových vod) 

EP - 1 

přirozená skladba DB 7, BK3 , BO, BŘ (HB, LP)  

         -  horizontální struktura porostu příměs většinou hloučky až skupiny kol 20 
– 30 % , u větších prvků více než 30 %        

 

         -  vertikální struktura porostu 
 

2-vrstevnatá, spodní BK (DB)  

         - zápoj stísněný  

cílová skladba BO 5, DB 2, BK 2, MD 1, LP   

         - bonitní stupeň  5–6     5-7    6-7     5  

         - horizontální struktura porostu Plošná, výrazně diferencovaná, základní 
dřevina ještě převážně ve vzájemně 
souvisejících plochách  

 

         - vertikální struktura porostu 2-vrstev. až nevýrazně vícevrstevnatá  

- zastoupení v úrovni 
                        v podúrovni 

BO 7, MD 1-2, DB 1, BK +1 
bk 20, db 10, lp 

 

produkční funkce četnost kvalitních kmenů – 15 % 
hodnota cílové produkce nízká 

PP 2 

intenzita hospodaření standardní C 

celkové hodnocení      V cílové skladbě je nositelem 
ekologické stability DB i BK; oba jsou 
v úrovni, ale z větší části v podůrovni, kde 
tvoří (s LP) etáž ke krytí půdy. 
      Hospodaření zaměřeno na kvalitu BO, 
(MD) a kvantitu u DB, na vytváření etáže. 
    Maximálně využít přirozené obnovy 
všech cílových dřevin (i BŘ). 

 



 

SLT 2S  

ohrožení lesa Značně   suchem   (nárost),  sklon 
 k degradaci půdy,  

 

ekologická funkce Infiltrační (retence, retardace, 
akumulace srážkových vod) 

EP 1 

přirozená skladba DB 6, BK 3, HB 1, LP  

         -  horizontální struktura porostu příměs hloučky až skupiny 30 %  

         -  vertikální struktura porostu vrstevnatá (etáž – bk, hb)  

         - zápoj stísněný  

cílová skladba DB 5, BK 2, BO 2-3, MD, HB, LP  

         - bonitní stupeň    5,      5,      5           4-5  

         - horizontální struktura porostu příměs hloučky až skupiny 30 %  

         - vertikální struktura porostu 2 (-více) vrstevná, souvislý podrost  

- zastoupení v úrovni 
                        v podúrovni 

BO 4, DB 4, MD 1, BK 1 
 bk 15, db 10-15, hb.    

 

produkční funkce četnost kvalitních kmenů – 15 - 40 %  
hodnota celk. produkce podprůměrná 

PP 3 

intenzita hospodaření standardní C 

celkové hodnocení      Nositelem  trvalosti  ekosystému je DB  
i BK, který převážně v podúrovni plní 
funkci meliorační, krycí i podpůrnou pro 
BO i DB. 
     Pěstební zaměření na kvalitu DB (BO) 
a zajištění podpůrné (meliorační) etáže. 
Pěstování cenných sortimentů DB 
předpokládá kvalitní úrovňový DB se 
spodní etáží stinných dřevin. 
   Přípustný je les nízký a sdružený. 

 

 

 

SLT 2H  

ohrožení lesa Značně suchem, buření, středně 
uléháním půdy (degradací) 

 

ekologická funkce Infiltrační (retence, retardace, 
akumulace  srážkových  vod) 

EP 1 

přirozená skladba DB 6, BK 3, HB 1, LP, JV, BŘK  

         -  horizontální struktura porostu příměs hloučky až skupiny 30 %  

         -  vertikální struktura porostu vícevrstavná, (etáž stinných)  

         - zápoj stísněný  

cílová skladba DB 6, BK (LP) 2, MD 2, JV, HB, (BO)  

         - bonitní stupeň   3-5    4-5             2-4  

         - horizontální struktura porostu příměs hloučky až skupiny 30 %  

         - vertikální struktura porostu 2-vícevrstevná (MD-DB-stinné)  

- zastoupení v úrovni 
                        v podúrovni 

DB 7, MD 3, BK 
(bk, lp, hb) 35, jv 

 

produkční funkce četnost kvalitních kmenů až 40 % 
hodnota celkové produkce průměrná 

PP 4.5 

intenzita hospodaření intenzivní forma hospodaření B 

celkové hodnocení    Pro cílovou skladbu je rozhodující 
kvalitní úrovňový DB doplněný MD, který 
má na „hlínách“ své optimum. BK, popř. 

 



LP zasahují do úrovně jen jednotlivě, 
převážně tvoří s HB, JV a keři etáž ke 
krytí půdy, melioraci i podpoře kvality DB. 
    Pěstební zaměření na kvalitu DB (MD) 
a pomocnou etáž mel. stinných dřevin. 
Přípustný je les nízký a sdružený. 

(Plíva 2000) 

 

II. Ukázky 
Platnost LHP 2000 – 2009. Taxační údaje (pokud přímo u ukázky není uvedeno jinak) se 

vztahují k roku 2000. 

 

Ukázka č. 1: 

 
(1:5.000) 

 

Porostní skupina 804 A 7 

1990 (804 A 4) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 60 9 SM 56 19 19   4 167 

   BO 24 22 20   3 67 

   DB 11 20 20   3 23 

   MD 9 22 23   1 31 

   celkem       288 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 70 9 SM 40 24 23 0.51 26 4 151 



   BO 35 25 23 0.50 26 2 111 

   DB 15 25 22 0.53 24 4 37 

   MD 10 25 24 0.59 28 1 36 

   celkem       335 

     Porostní skupina mimo GZ dubu zimního ve stádiu posledních výchovných zásahů. Příměs 

OS, JD, BK, KL+. 

     Ukázka, jak lze výchovnými zásahy upravovat druhovou skladbu ve prospěch příměsi DB 

a přirozená obnova DB. Vytváření další etáže (jak bude patrno z dalších ukázek) je poměrně 

složité u čistých DB porostů na rozdíl od situace, kde DB je ve směsi s BO.  

     Doporučení: IH – C, standardní forma hospodaření. Provedení výchovného zásahu 

během decennia (charakter přípravné seče), podporovat dub a přirozenou obnovu. 

 

Ukázka č. 2: 

 
 

Porostní skupina 807 C 17 

1990 (807 C 8) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2H 155 9 DBz 100 40 27 1.53  6 383 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2H 165 10 DBz 100 43 28 2.12 26 2 443 

    



           Porostní skupina kvalitního 

dubu zimního fenotypové třídy A, 

s bohatým přirozeným zmlazením.     

V  části znatelné tracheomykozní 

příznaky. 

           Tento porost byl, s  velkou 

pravděpodobností založen výsadbou 

dubových odrostků s  výplňovou 

dřevinou borovice. To je dokladováno 

poměrně značnou variabilitou zejména 

typu borky na jednotlivých dubech. 

           Doporučení: Vzhledem ke 

specifičnosti porostu (porostních 

skupin v tomto stáří je již minimum) 

udržet skupinu co nejdéle, po celé ploše 

dbát na zdravotní stav – zdravotním 

výběrem. Dále pak postupné 

uvolňování přirozeného zmlazení až do 

celkové obnovy porostu.  

 

 

 

Porostní skupina 807 C 4 

1990 (807 C 4) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 29 10 DBz 70 7 9   5 24 

   MD 10 8 9   5 7 

   LP 10 7 9   5 2 

   BO 10 8 9   5 7 

   celkem       169 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 39 10 DBz 70 14 16 0.11 26 2 113 

   MD 10 14 15 0.12 26 2 20 

   LP 10 14 15 0.10 28 2 16 

   BO 5 16 16 0.14 26 2 10 

   SM 5 13 14 0.10 26 3 10 

   celkem       169 

  Porostní skupina ve stádiu probírek ve věku 33 – 46 let s příměsí DG, HB, BŘ, , BK, KL,  

 

Porostní skupina 807 C 6 

1990 (807 C 5) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 



(m3) 

2I 43 10 DBz 100 12 14 0.03  4 113 

   celkem       169 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 53 10 DBz 100 17 18 0.11 24 4 198 

   celkem       198 

   Porostní skupina ve stádiu probírek, ve věku 48 – 60 let s příměsí HB, BO, MD, KL, LP, JS.  

     

     Hranice mezi skupinami jsou místy neznatelné. Obě skupiny jsou součástí založeného 

semenného porostu DBz z přirozené obnovy  (DBz, BO, MD, BŘ), která byla doplňována 

výsadbou dalších druhů (DG, HB, JS, BK, JV).  

    Ukázka výchovy dubových porostů ve středním věku. 

     Podle obecné teorie o pěstování dubu na těchto lokalitách (SLT 2I), se předpokládá 

vytvoření spodní etáže.  

   Při pěstování DB patří k jeho nepříznivým vlastnostem náchylnost ke košatění při volném 

zápoji, k tvorbě exentrických korun, k vytváření neprůběžné osy a k zakřivení kmenů. Při 

nedostatku světla hrozí přeštíhlení kmenů. Jeho výchova je proto náročná, neboť optimální 

vývoj lze zajistit jen při složitější výstavbě s krycí podpůrnou etáží. Hospodaření zaměřené na 

kvalitní sortiment DB v dlouhém obmýtí a na vytváření pomocné etáže stinných dřevin, kterou 

lze docílit několika způsoby: 

- skupinovitou výsadbou MZD do předsunutých prvků a po jejich zajištění, clonnou 

obnovou DB; při obnově MZD (80-110let) se  vytváří etáž, která se udrží až do 

obnovy DB, 

- etáž se vytvoří dodatečně řídkou podsadbou silně probraných kvalitních DB ve stáří 

40-60 let a těží se společně s DB, 

- po celé produkční období DB se udrží spodní etáž (HB, LP) a obhospodařuje se 

výmladkově.  (Plíva – 2000) 

    Jaká opatření by v daném případě bylo potřeba provést pro ověření způsobu a vhodnosti 

vzniku a udržení spodní etáže bylo předmětem diskuzí z řadou odborníků  (z provozu, školství 

i VÚLHM). Po projednání a za odborného vedení VÚHLM, stanice Opočno, bylo přistoupeno 

k výběru ploch s co nejsrovnatelnějšími parametry  (věk, druhová skladba, počet jedinců na 

ploše, výč. tloušťka, výška) a založeny ověřovací plochy pro hodnocení dalšího vývoje 

porostu při různém způsobu hospodaření (výchovy).  



    

 
 

 

 



        Byly vybrány a vytýčeny 3 plochy o velikosti 50 x 50 m, provedeno očíslování 

jednotlivých stromů, vybráno a označeno 50 cílových stromů na každé ploše (200 ks/ha), 

změření výčetních tlouštěk  a výšek. Jedna z ploch je určena ke kontrole (bez zásahu), další se 

středně silným zásahem (200 ks/ha) a třetí silný zásah (400 ks/ha).  

 

 

Stav jednotlivých ploch na počátku  (2004), 
vztaženo na 1 ha plochy:     

    plocha   počet ks   kruh.plocha (m2)      tl.z kruh.pl.  (cm)   aritm.pr.tl. (cm) 

1 určena k silné pú   1460   33.87   17.20   16.84 

2 kontrolní   1424   31.74   16.98   16.52 

3 určena k slabé pú   1456   31.65   16.87   16.57 

 

        V roce 2004 upraven počet stromů na jednotlivých plochách na 335 stromů (1.340 

ks/ha). Zároveň bylo provedeno šetření o výskytu (četnost a množství) náletových stromků 

(výška do 30 cm). V průměru bylo zjištěno (přepočteno na 1 ha – 15,3 tis. DB; 3,0 tis. HB; 

1,7 tis. LP; 1,3 tis. JV a 0,7 tis. JS) cca 15.000 jedinců na 1 ha.. 

         V  únoru 2005 byl proveden vyznačený pozitivní úrovňový zásah na plochách i v jejich 

ochranném  pásmu, zároveň s opakovaným měřením výšek a výčetních tlouštěk. 

         Zároveň byly šetřena další možnost využití tohoto objektu pro účely dendrometrie. 

V roce 2005 se předpokládá začlenění objektu i do trvalých zkusných ploch (TZP). 

  

  Trvalé zkusné plochy (TZP) 
          Od roku 1964 byly zakládány a dlouhodobě sledovány výzkumné plochy.  Podle 

metodiky měli  postihnout typologickou a věkovou variabilitu porostů hlavních dřevin České 

republiky poloprovozní výzkumné plochy (PVP). Podrobnější analýzy růstu a produkce 

jednotlivých dřevin měli zajistit trvalé výzkumné plochy (TVP), tj. vytvořit základ pro 

konstrukci růstových tabulek hlavních dřevin v ČR. Mezi trvalé výzkumné plochy byly 

zařazeny i trvalé zkusné plochy (TZP), na kterých původním cílem šetření bylo hlavně 

sledování změn, které mohou nastat v lesních půdách pod vlivem exhalací. 

         V roce 1994 byl vytvořen jediný ucelený soubor reprezentativních ploch s názvem 

„Trvalé zkusné plochy (TZP)“ pro 4 hlavní dřeviny v ČR – SM, BO, BK, DB. Do roku 2004 

bylo do souboru ploch TZP zařazeno 727 ploch. 

         Vlastní měření na plochách TZP, vývoj metodiky, správu databáze a ostatní práce 

spojené s plochami TZP řídí v současné době Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na pobočce 

Plzeň. Venkovní měření provádí pracovní skupiny z poboček Hradec Králové, Olomouc, 

Plzeň a Stará Boleslav. 

         Každý rok v období červenec - říjen  proběhne opakované měření na 1/5 souboru ploch 

TZP a zároveň také založení nových ploch TZP (cca 35 ks). To znamená, že každých 5 let 

bude provedeno opakované měření na všech plochách TZP a zároveň bude systematicky 

zvyšován počet ploch, až do cílového stavu 880 ploch TZP. „Systematicky“ znamená cíleně 

dle druhu dřeviny, věku, PLO a souboru lesních typů.  

        Vytvoření cílového souboru ploch TZP a dlouhodobá permanentní měření 

dendrometrických veličin na těchto plochách budou v následujících letech sloužit jako datová 

základna pro parametrizaci růstových modelů a dle požadavků k případné konstrukci nových 

růstových tabulek. 

        Pro zařazení plochy do TZP je potřeba celé množství dalších zjištění, například i potřeba 

přesných pozic jednotlivých stromů. Na následující ukázce je uveden příklad z jedné plochy. 

Pozice cílových stromů označena zeleně, stromů určených k těžbě červeně, ostatní jsou 

uvedeny černě. 

 



 



 
 

Porostní skupina 807 C 2b 

1990 (807 C 2) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2C 17 10 DBz 40       

   BO 30       

   DG  10       

   SMx 20       

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2C 17 10 DBz 50    26 2  

   BO 30    26 2  

   DG  10    40 3  

   SMx 10    28 2  

       Porostní skupina se zastoupením smrku východního (Picea orientalis). Z lesnického 

hlediska nejde o nijak významný druh. Tato zastávka má jen ukázat na poměrně široké 

zastoupení dřevin v demonstračním objektu (přes 20 druhů). Jde např. o BO, BK, BŘ, DBl, 

DBz, DG, HB, JD, JDo, JVk, JVm, JS, Jíva, Jírovec, LP, MD, MDj., OS, OL, SM, VJ.  

 

 

 

 

 

 

 



Porostní skupina  807 D 6 

1990 (807 D 3) 

                Objem       

   SLT    Věk   Zakme-  Dřevina   Zastou-  Výčetní  Střední středního  AVB  Bonitní  Zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2H 47 10 DBz 80 14 16   3 118 

   SM 10 15 17   2 26 

      BO 10 15 15   3 19 

2000        

                Objem       

   SLT    Věk   Zakme-  Dřevina   Zastou-  Výčetní  Střední středního  AVB  Bonitní  Zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2H 57 10 DBz 85 19 20 0.27 26 2 198 

      SM 15 21 21 0.36 28 3 55 

           

       Porostní skupina ve stádiu probírek, místy dubový podrost, v JZ části nejvyšší duby (23 m), pří- 

měs BO, HB, LP, MD, BŘ, JS, KL+.        

     Na základě posouzení GZ bylo konstatováno, že v posledních letech působením 

škodlivých biotických a biotických činitelů došlo k zhoršení zdravotního stavu dřevin – 

k jejich prosychání a ke snížení plodnosti. Na žádost a ve spolupráci s lesní správou zajistilo 

MZe posouzení zdravotního stavu (VÚLHM) a následné ozdravné a ochranné zásahy v těchto 

porostech (807C, D,). Realizována byla následující opatření: 

rok 1995:  a/ preventivní ošetření proti obaleči dubovému přípravkem DIMILIN 48 SC, 

                  b/ ošetření proti tracheomykozním příznakům přípravkem IBEFUNGIN, 

                  c/ hnojení na list hnojivem NP sol, 3x ve čtrnáctidenních intervalech, 

rok 1996: shodná opatření s rokem 1995, 

rok 1997:  a/ preventivní zásah proti obaleči dubovému přípravkem FORAY FC 48 B, 

                  b/ ošetření proti tracheomykozním příznakům přípravkem IBEFUNGIN, 

                  c/ hnojení na list hnojivy MOČOVINA, AMOFOS, KYZERIT, 

rok 1998:  a/  ošetření proti tracheomykozním příznakům přípravkem IBEFUNGIN 

                      v kombinaci s kapalným hnojivem NP sol, 

                 b/  hnojení na list hnojivem NP sol obohaceným hnojivem se stopovými prvky 

                      LAMAG  MOLYBDEN, 

                  c/  po 14 dnech aplikace hnojiva NP sol, 

                  d/  podzim – dolomitický vápenec, 

rok 1999:  a/  ošetření proti tracheomykozním příznakům přípravkem IBEFUNGIN, 

                  b/  hnojení na list hnojivem NP sol, 3x ve 14 denních intervalech s obohacením 

                       LAMAG  MOLYBDEN,   

                  c/  dolomitický vápenec, 

      Účinnost zásahů vyhodnocuje VÚLHM s výsledkem, že zásahy mají prokazatelně 

pozitivní vliv na porosty  (zlepšení zdravotního stavu, zvýšení plodivosti). Jedna z ploch na 

které se provádí vyhodnocování je v tomto porostu. 

      Doporučení: IH – B, intenzivní forma hospodaření, 1x za decennium kladný úrovňový 

zásah a nepřetržitý zdravotní výběr. 

 

 



Porostní skupina 807 D 8 

1990 (807 D 4) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2H 62 10 BO 35 22 22   2 121 

   SM 34 21 22   3 142 

   DB z 15 22 22   3 42 

   MD 8 23 23   1 30 

   BŘ 8 23 21   2 14 

        Sa  349 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2H 72 10 SM 45 24 24 0.53 28 3 200 

   BO 40 25 24 0.52 26 3 149 

   DB z 24 24 22 0.49 24 4 28 

   MD 5 28 26 0.80 30 1 23 

        Sa  400 

 

 

Ukázka č. 3: 

 
(1:5.000) 

 

 



 

Porostní skupina 808 E 2 

1990 (808 E 1) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 2 10 SM 60     5  

   BO 20     4  

   DBz. 20     5  

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 12 9 SM 65    28 2  

   BO 15    26 2  

   DBz. 20    26 2  

 

      Část porostní skupiny s přirozenou obnovou DB. Z důvodu značného množství obrostlíků, 

předrostlíků a netvárných jedinců byl v r. 2003 proveden silný negativní zásah. 

      Cílem je sledovat vývoj porostu po velmi silném zásahu, který jinak není příliš běžný. 

      Doporučení: IH – C standardní. Ve výchově postupně přecházet z negativního výběru 

na převážně pozitivní. 

 

Porostní skupina 808 E 3 

1990 (808 E 2) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 13 10 BO 50  4   4  

   DB 30  3   5  

   SM 20  2   5  

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 23 10 BO 45 10 9 0.03 24 3 31 

   DB 30 8 7 0.01 22 4 11 

   SM 20 11 9 0.05 28 2 20 

   LP 5 8 8 0.01 26 3 3 

          65 

    Porostní skupina tvořena různorodými skupinkami dřevin ve fázi výchovy. 

 

Porostní skupina 808 E 5 

1990 (808 E 3) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastoupe

ní (%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 



2I 41 10 BO 40 9 10   4 36 

   SM 20 8 8   4 11 

   MD 20 9 10   4 18 

   DB 15 6 8   5 4 

   LP 5 7 8   5 1 

        Sa  70 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastoupe
ní (%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 41 10 BO 40 17 15 0.15 24 3 75 

   SM 20 15 14 0.13 26 3 40 

   MD 20 19 17 0.23 28 1 49 

   DB 15 15 13 0.11 22 5 18 

   LP 5 16 15 0.14 26 3 8 

        Sa  190 

      Porostní skupina tvořena různorodými skupinkami dřevin ve fázi výchovy. 

       

      Přes poměrně bohaté druhové zastoupení byla v minulosti zřejmá snaha  o zvyšování 

podílu BO na úkor listnáčů. Dosavadní výchova probíhala slabšími negativními zásahy 

převážně v podúrovni.  

      V porostních skupinách je možno sledovat vývoj každého druhu dřevin zvlášť v druhově 

čistých skupinkách. BO má tendenci k většímu podílu netvárných kmenů a větší sukatosti 

(genetika nebo příliš volný spon při zakládání kultury ?). Bude zajímavé sledovat jak se bude 

BO v následujícím období čistit a tvarově vyvíjet. 

       Doporučení:  IH – C – standardní.  Ve výchově postupně přecházet k převážně 

pozitivnímu výběru.  

 

Porostní skupina: 808 C 3 

1990 (808 C 1) 
SLT věk zakme 

nění 
dřevina zastoupení 

(%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 13 10 DBz. 55  3   5  

   BO 40  3   5  

   LP 5  2   5  

2000        
SLT věk zakme 

nění 
dřevina zastoupení 

(%) 
výčet. 

tloušťka 
(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 23 10 DBz. 55 9 7 0.02 22 4 25 

   BO 40 9 8 0.02 22 4 20 

   LP 5 10 9 0.03 28 2 3 

          48 

 

       Porostní skupina ve stádiu prvních výchovných zásahů, značně výškově diferencovaná, 

s příměsí HB, JD, SM BŘ+.        

       V roce 2001 proveden výchovný zásah formou dočištění.     

       Doporučení: IH – C  - standardní.  1x zásah za decénium - kladný úrovňový výběr, klást důraz 



 na zdravotní stav. 

 

Porostní skupina 808 C 4 

1990  (808 C 2) 
SLT věk zakme

nění 
dřevina zastou

pení 
(%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 29 10 DB 20 7 8   4 7 

   LP 20 8 9   5 14 

   SM 20 8 10   4 18 

   MD 20 7 8   5 5 

   B0 20 7 10   4 7 

        Sa  51 

2000 

SLT věk zakme
nění 

dřevina zastou
pení 
(%) 

výčet. 
tloušťka 

(cm) 

střední 
výška 
(m) 

objem 
střed. 
kmene 

(m3) 

AVB bonitní 
stupeň 

zásoba 
na 1 ha 

(m3) 

2I 35 10 DB 20 13 12 0.07 22 4 21 

   LP 20 15 14 0.11 26 3 30 

   SM 20 13 12 0.09 26 3 32 

   MD 20 17 15 0.16 26 2 41 

   B0 15 14 13 0.09 24 3 22 

   BK 5 17 15 0.16 28 2 9 

   JDo, DGl,       155 

      Skupiny s velmi různorodou dřevinou skladbou i čisté skupinky SM, DGl, JDo, DB, BK, 

BO. 

      Dosavadní výchova převážně negativními podúrovňovými zásahy. 

      Jedná se o skupiny, které jsou na dané lokalitě časté,  další způsob hospodaření je nutno 

přizpůsobit požadavkům jednotlivých dřevin. 

      Doporučení: IH – C – standardní,  postupně přecházet z negativních zásahů na převážně 

pozitivní, udržet skupinkovou směs. 

 

Porostní skupina 808 C 0 (1990 – 808 C 4)  
      Část u trasy demonstračního objektu, v roce 2000 holina, dnes nárost DB po dotěžení 

mýtního porostu. V roce 1990 porost ve věku 135 let se zásobou 375 m3/ha, zastoupení DB 

80, BO 20. 

       Ukázka přirozené obnovy ve fázi zajištěné kultury. 

 

Porostní skupina: 808 C 1        

               objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2B 1 10 DBz 100       24 3   

         Velmi kvalitní dubový nárost  (cca 100 ks/m2), uvolněn sečí domýtnou v roce 1999. 

         Doporučení:  IH – B – intenzivní.  Provést  výsek  BŘ,  pařezové  výmladnosti  

a předrostlíků. Jinak v této fázi (decéniu) nezasahovat.  

 

 



Porostní skupina: 808 C 15 

1990 (808 C 4) 

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2B 135 10 DBz 80 35 26   5 306 

      BO 20 35 24   5 69 

   Celkem:       375 

 

2000 

 
 
       

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2B 145 9 DBz 87 34 26 1.20 24 3 289 

      BO 11 35 25 1.08 24 5 39 

      JD 1 32 25 1.05 22 5 5 

      LP 1 16 17 0.16 16 7 1 

   Celkem:       334 

 

           Porostní skupina 

s velmi kvalitní 

dubovou kmenovinou 

fenotypové třídy A, 

částečné přirozené 

zmlazení   dubu,   lípy 

a habru, s  počátečními 

tracheomykozními 

příznaky. 

          Doporučení: IH 

– B – intenzivní. Mírné 

prosvětlení od Z. 

Sledování zdravotního 

stavu – zdravotní výběr. 

 

Porostní skupina: 809 D 16 

1999 (809 D 7) 

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 145 10 DBz 100 30 30   6 328 

   celkem:       328 

 

 



 

        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 155 8 DBz 90 32 25 1.02 24 3 249 

      BO 10 37 26 1.26 24 5 34 

   celkem:       283 

 

         Porostní skupina ve fázi 

obnovy s  kvalitní dubovou 

kmenovinou s příměsí borovice, 

fenotypové třídy A, s částečným 

přirozeným zmlazením dubu. 

V roce 2000 nad částí přirozeného 

zmlazení provedena seč domýtná, 

mezery doplněny JDo.  

          Doporučení: IH – C  - 

standardní, mateřský porost bez 

zásahu (zdravotní výběr), ochrana 

kultur (buřeň) u JDo.  

 

 

Porostní skupina: 809 D 1b        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 8 10 DBz 100   2   24 3   

      

 
        

        Porostní skupina vzniklá i přirozené obnovy, v roce 2004 proveden výchovný zásah 

odstraněním BŘ, nežádoucí pařezové výmladnosti a obrostlíků. V r. 1990 součást porostní 

skupiny 809 D 7. 

        Doporučení: IH – C – standardní.  Omezit výchovu na negativní zásah v úrovni 

porostu, po vytříbení základní složky přejít na výchovu pozitivní. 

 



Porostní skupina: 809 D 2 

1990 (809 D 1) 

                ibjem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 7 10 DBz 85     5  

      BO 10     5  

      JD 5     5  

 

2000        

                ibjem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 17 10 DBz 85 7 7 0.01 26 2 25 

      BO 8 8 8 0.02 26 2 3 

      JDo 5 9 8 0.03 34 1 5 

      DGl 2 9 8 0.03 38 4 2 

 

 

       Velmi kvalitní porostní skupina vzniklá 

převážně z přirozené obnovy (DB, BO), 

doplněná výsadbou menších skupinek (JDo, 

DGl), která nad cestou, na místě bývalé 

skládky vytváří větší samostatnou skupinu 

směsi JDo a DGl. 

         Skupina s DB vznikla smýcením 

mateřského porostu v době maximální úrody 

žaludů (v prvním roce cca 120 – 150 ks 

semenáčků na m2). 

         V současné době jsou ve skupině 

založeny výzkumné plochy za účelem 

posuzování různých způsobů výchovy. 

 

 

 

 



 
 
 

       

 



 

  Z iniciativy a pod patronací lesnické fakulty České 

zemědělské univerzity v Praze (Prof. Ing. Vilém 

Podrázký, CSc), ve spolupráci s  VÚLHM – stanice 

Opočno (RNDr. Marian Slodičák, CSc) a pracovníky 

lesní správy Plasy, byla v roce 1997 vybrána a 

vytyčena výzkumná plocha pro ověřování různých 

typů výchovy v dubových nárostech.  

  Porost vznikl z přirozené obnovy, V době založení 

objektu se počet jedinců na 1 ha  pohyboval od 

28.400 ks až po 47.200 ks.  

       Pro ověřování byly vybrány 4 plochy, které 

slouží k posuzování vlivu výchovných zásahů na 

vývoj porostu. Plocha č.1 – negativní podúrovňové 

zásahy, plocha č.2 - pozitivní úrovňové zásahy, 

plocha č.3 – negativní úrovňové zásahy, plocha č. 4 

je kontrolní, bez zásahů.  

      Na plochách určených k provedení zásahů bylo 

vytyčeno vždy 10 arových obdélníků, na kontrolní 

ploše 6 arových čtverců. K měření byly náhodným 

výběrem byly vybrány vždy tři čtyřúhelníky  na 

každé ploše.  

      V každém vybraném čtyřúhelníku byly všechny 

stromy očíslovány (plocha č.1 – 3 v roce 1997, 

kontrolní plocha v roce 1998)  a změřena výčetní tloušťka. Toto měření se každoročně 

opakuje.  V roce 1998 byly příslušné zásahy na plochách provedeny.      

    V zimě 2002/2003 se zásah opakoval i s  

měřením vzorníků. 

    Graf č.1 uvádí vývoj počtu stromů na 1 aru, 

z kterého je patrno, že k značné přirozené 

mortalitě dochází u všech variant. Je otázkou, 

zda pak má význam výchovný zásah, který je 

prováděn za účelem snížení počtu jedinců. Pro 

porovnání je přiložen graf č.2, porovnávající 

intenzitu zásahů . 

Graf č.2                                                                        

Porovnání intenzity zásahů za období 1998 - 

2004
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Graf č. 1                                                             

Vývoj počtu stromů za období                                   

1998 - 2004                                                        

porovnání jednotlivých zásahů
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    Z grafu č. 3 je zřejmé, že průměrná výčetní tloušťka je nejvyšší u negativního 

podúrovňového zásahu, to však nemá vliv na vývoj výčetní tloušťky u 30 nejsilnějších 

jedinců na 1 ar (graf. č.4).  

  Graf č.3  

Vývoj výčetní tlouštky u všech 

živých  (2004) za období  1998 - 

2004                                                                           

porovnání jednotlivých zásahů
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Graf č.4                                           

Vývoj výčetní tlouštky u 30 

nejsilnějších jedinců za období      

1998 - 2004                                                    

porovnání jednotlivých zásahů
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      Významné je snížení progresivního vývoje výčetní tloušťky u stromů v kategorii 

„nadějní“, kde neuvolňovaní nadějní jedinci na kontrolní ploše začínají významně 

v tloušťkovém přírůstu zaostávat.                                                                                  
    

 

Vývoj výčetní tlouštky u nadějných jedinců za 

období 1998 - 2004                                                                          

porovnání jednotlivých zásahů
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       V téže porostní skupině, v ucelené části se směsí  JDo a DG byl v roce 2004 proveden 

výchovný zásah. V jižní části skupiny silný, převážně  negativní zásah v úrovní i podúrovni 

porostu, v severní části převážně  pozitivní zásah. Na doporučení VÚLHM byly částečně i při 

pozitivním zásahu odstraněny podúrovňové stromy v bezprostřední blízkosti stromů cílových 

z důvodu snížení konkurence při velmi nízkých srážkách v oblasti. 

 

 
 

 

 

Porostní skupina: 809 D 3 

1990 (809 D 2)        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 13 10 BO 60  4   5  

   DBz 30  3   5  

   SM 10  3   5  

2000 



                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 23 10 BO 60 12 11 0.06 26 2 65 

   DB z 25 7 8 0.01 24 3 9 

   SM 5 9 9 0.03 24 4 5 

   BK 5 7 8 0.01 24 4 2 

   MD 5 11 11 0.05 30 1 6 

          87 

 

Porostní skupina: 809 D 4 

1990 (809 D 3)        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 26 10 DB  50 7 8   5  

   SM 20 7 7   5  

   BO 15 8 8   5  

   MD 10 8 9   4  

   BK 5 6 7   5  

2000 

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 36 10 DB 60 14 16 0.11 28 1 97 

   SM 25 14 15 0.12 30 1 44 

   MD 5 14 14 0.11 26 2 27 

   BO 5 14 14 0.10 24 3 8 

          176 

Věk 33 – 42 let, JDo +, BK +, HB+, JD+, DG+, LP+. 

 

 

 

Porostní skupina: 808 D 2b        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 13 10 DBz 65   2   24 3   

      BO 34   3   24 3   

        Ověřovací plocha DB byla založena na vyklučené ploše v r.1987 a je jednou z 8 ploch 

v té době v ČR zakládaných. Ve čtvercích 7 x 7 m je v několika opakováních ověřován růst 

celkem 46 proveniencí z ČR. 

         V roce 2004 proveden zásah, vyznačený pracovníky VÚLHM. 



 
 

 

 

 



   Přehled proveniencí dubu vysazených na ověřovací ploše: 

číslo Lesní závod – správa (1982) druh SLT nadm. 

výška 

PLO 

1 Strážnice – Kunovice letní 1L 177 35 

2 Bučovice - Luleč zimní 3S 415 30 

3 Litovel - Březová letní 1L 227 34 

4 Mladá Boleslav - Březno letní 1H 315 17 

5 Jindř.Hradec – Kard.Řečice letní 3B 440 15 

6 Písek - Písek letní 2L 480 10 

7 Vysoké Chvojno – Nový Hradec letní 2O 260 17 

8 Stříbro - Obora zimní  440 6 

9 Zbiroh - Opyš letní 3I 450 8a 

10 Buchlovice - Velehrad zimní 2H 400 36 

11 Křivoklát - Kouřimec zimní 2K 460 8a 

12 Křivoklát - Kolna letní 3H 400 8a 

13-15 Litovel - Trubky  letní 1L 199 34 

14 Litovel - Střeň letní 1P 233 34 

16 Mělník - Tuháň letní 1L 150 17 

17 Chlumec - Hlušice letní 1B 240 17 

18 Opočno - Mochov letní 1D 250 17 

19 Plasy - Čečiny zimní 3I 430 6 

20 Plasy -  Doubrava zimní 2Q 400 6 

21 Šenov - Proskovice letní 1L 215 39 

22 Židlochovice - Tvrdonice letní 1L 155 35 

23 Broumov - Vlára zimní 3B 520 38 

24 Nymburk - Dymokury letní 1O 220 17 

25 Strážnice - Hodonín letní 1S 169 35 

26  Strážnice - Hodonín letní 1S 167 35 

27 Mělník - Košátky letní 1L 165 17 

28 Hořice – Smolník  letní 1V 270 23 

29 Znojmo - Čížov zimní 2K 400 33 

30 Kuřim – Mor.Knínice zimní 2S 380 30 

31 Bučovice - Lovčice zimní 2O 350 36 

32 Ronov – Choltice (Žehušice) letní 1L 280 10 

33 Luhačovice – Uherský Brod zimní 2H 320 38 

34 Frenštát - Jindřichov zimní 2H 320 29 

35 Jaroměřice n.R. - Rozkoš zimní 2H 420 33 

36 Opava - Chuchelná letní 3H 240 32 

37 Jaroměřice n.R. - Hrotovice  zimní 2H 420 33 

38 Kašperské  Hory - Horažďovice letní 3S 430 10 

39 ŠLP Kostelec n.Černými Lesy zimní 3K 280 10 

40 Vysoké Chvojno - Jelení letní 1P 260 17 

41 Buchlovice - Koryčany zimní 3H 350 36 

42 SPLO Jíloviště - Třebetov zimní 2C 350 8b 

43 Nové Hrady - Jakule letní 4O 480 15 

44 Česká Lípa - Žandov letní 2L 270 5 

45 Strážnice - Hodonín letní 1S 172 35 

46 Litoměřice - Roudnice letní 1G 180 17 

 



                                               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porostní skupina: 808 D 2a        

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 12 10 BO 90   4   24 3   

      DBz 10       22 4   

       Porostní skupina vznikla po vytěžení borového mateřského porostu. Byly zde vyklučeny 

pařezy, tak jako u předchozí porostní skupiny.  

      Vycházelo se z  předpokladu, že dojde k přirozené obnově borovice, provedena byla 

výsadba roubovanců DBz ve sponu 4 x 6 m (jaro 1991). Předpokládaným cílem, který 

vycházel se ze zkušeností minulých vlastníků bylo (kdy do nárostů borovice  vysazovali 

odrostky DB a po cca 120 letech, po výchově a následně i vytěžení BO se další hospodaření 

zaměřilo na DB), ověřit možnost souběžného hospodaření s borovicí, s  postupným 

uvolňováním nejkvalitnějších DB. V úvahu však nebyly vzaty dva základní faktory a to, že 

vyklučením pařezů dojde k částečnému odstranění humusové vrstvy a použitím roubovanců 

DB k retardaci jejich růstu. 

       V  průběhu  následujících  let  docházelo  k postupnému odumírání dubových roubovanců 

(v současné době se jich v porostní skupině nachází pouze několik) a rychlému obsazení 

plochy náletovou borovicí. Jde o příklad, kdy při rozhodování nebyly vzaty v úvahu všechny 

faktory. 

       Vzhledem k tomu, že porostní skupina (BO), vznikla výhradně z přirozené obnovy,  byly 

do ní umístěny testovací plochy pro jednotlivé typy výchovy.  

1 2 3 4 6 7 2 8    

8 9 10 11 12 13 11 20    

16 17 18 20 21 22 34 31  Opakování 1 

24 26 27 29 30 31 35 38    

32 33 34 35 36 38 39 41    

39 41 42 43 45 2 20 42    

16 32 1 24 8 39 20 41    

33 2 26 9 17 41 39 8    

34 10 18 42 3 27 2 38  Opakování 2 

4 43 20 29 35 11 31 20    

30 12 45 21 36 6 11 35    

13 38 31 22 7 42 34 2    

38 34 32 36 33 35 41 39    

21 17 20 16 22 18 2 34    

3 7 1 4 2 6 8 2  Opakování 3 

42 45 39 41 13 43 20 42    

27 30 26 29 31 24 38 35    

11 8 9 12 10 31 11 20    

18 38 29 2 33 39 8 42    

45 3 42 38 13 6 35 31    

1 17 21 10 16 41 21 11  Opakování 4 

31 8 24 12 34 27 2 39    

20 35 9 32 4 11 38 34    

26 7 22 43 30 20 41 2    



 

 

 
 

 



 

        Ve spolupráci s VÚLHM (stanice Opočno), byla porostní skupina rozdělena na čtyři 

části s různým způsobem výchovy (kontrolní, výchova negativní podúrovňová, výchova 

negativní úrovňová a úrovňová pozitivní) v každé části vyznačeno pět arových ploch. První, 

třetí a pátá arová plocha byla určena k vyhodnocování. Rozmístění ploch, výchozí počty 

jedinců (s členěním na živé, souše a celkem) a průměrná výčetní tloušťka je znázorněna na 

následujícím schématu (2003): 

 

vzdálenost od                                   mateřský  mýtní porost                                       průměr podle 

mateř. porostu                                                                                                                                                   vzdál.od mateř. 

                                                                                                                                porostu 
0 – 20 m 

 
 

 

 
20 - 30 m 

 

 
 

 

 
 

30 - 40 m 

 
 

 

 
 

 

40 - 50 m 
 

 

 
 

 
 

50 - 60 m 

 
 

 

 
 

 

60 - 70 m 
 

 

 
 

 

70 – 75 m 

 blok 1  blok 2  blok 3  blok 4   

   
souše –   167 ks 

živé -      139 ks 

celkem – 306 ks 
pr.výč.tl – 3,8 cm 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

souše –   152 ks 

živé -      110 ks 
celkem – 262 ks 

pr.výč.tl – 3,4 cm 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

souše –    84 ks 
živé -       96 ks 

celkem – 180 ks 

pr.výč.tl – 4,3 cm 

  
ar č.5 

souše –  140 ks 

živé   -   122 ks 
celkem   262 ks 

pr.výč.tl. – 3,8 cm 

 
 

  
ar č.10 

souše –  171 ks 

živé   -   126 ks 
celkem   297 ks 

pr.výč.tl. – 4,6 cm 

 

  
ar č.15 

souše –  146 ks 

živé   -   143 ks 
celkem   289 ks 

pr.výč.tl. – 3,9 cm 

 

  
ar č.20 

souše –  210 ks 

živé   -   166 ks 
celkem   376 ks 

pr.výč.tl. – 3,1 cm 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

       

  

ar č.3 
souše –    95 ks 

živé   -   122 ks 

celkem   217 ks 
pr.výč.tl. – 3,1 cm 

 

 

  

ar č.8 
souše –  118 ks 

živé   -   102 ks 

celkem   220 ks 
pr.výč.tl. – 3,9 cm 

 

    

ar č.18 
souše –  243 ks 

živé   -   107 ks 

celkem   350 ks 
pr.výč.tl. – 3,4 cm 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

       

  

ar č.1 

souše –    84 ks 
živé   -     94 ks 

celkem   178 ks 

pr.výč.tl. – 4,1 cm 
 

 

  

ar č.6 

souše –   101 ks 
živé   -      85 ks 

celkem    186 ks 

pr.výč.tl. – 4,9 cm 
 

  

ar č.11 

souše –     71 ks 
živé   -      93 ks 

celkem   164 ks 

pr.výč.tl. – 4,6 cm 
 

  

ar č.16 

souše –    81 ks 
živé   -   112 ks 

celkem   193 ks 

pr.výč.tl. – 3,7 cm 
 

 

         

               Hlavní cesta – směr ke školce 

 

 
 Průměr: 

souše -     106 ks 
živé   -     113 ks 

celkem  - 209 ks 
pr.výč.tl. – 3,6 cm 

 

Průměr: 

souše -     130 ks 
živé   -     104 ks 

celkem  - 234 ks 
pr.výč.tl. – 4,5 cm 

 

Průměr: 

souše -     109 ks 
živé   -     118 ks 

celkem  - 227 ks 
pr.výč.tl. – 4,2 cm 

 

Průměr: 

souše -     178 ks 
živé   -     128 ks 

celkem  - 306 ks 
pr.výč.tl. – 3,4 cm 

 

  

v r. 2000 negativní 

úrovňový zásah 

(obrostlíci a část 

předrostlíků) 

cca 2000 ks/ha  

V r. 2000  

bez zásahu 

v r.2000 negativní 

úrovňový zásah 

(obrostlíci) 

cca 1000 ks/ha 

v r. 2000 negativní 

úrovňový zásah 

(obrostlíci a část 

předrostlíků) 

cca 2000 ks/ha 



 

       Po očíslování a změření výčetních tloušťek byl rozhodnut následující postup: Blok 1 

určen pro podúrovňový negativní zásah, jednorázově tím snížit počet jedinců na 5 tis.ks/ha, 

po vyznačení bylo vyhodnoceno, že jde o cca 3m2 výčetní kruhové  plochy na 1 ha (před 

zásahem byla výčetní kruhová plocha v jednotlivých arech od 16 – 22 m2). Blok 2 zůstává bez 

zásahu jako kontrolní, blok 3 určen k výchově negativní úrovňové a blok 4 k pozitivní 

úrovňové. Přitom zásah ve všech případech volit v síle 3m2 výčetní kruhové plochy na ha. 

        Zásah byl v roce 2004 proveden s následujícím výsledkem v počtu jedinců: 

 

Blok 1 – výchova negativní podúrovňová 

            ks   
  ar 

počet živých před 

zásahem 
vybráno 

nadějných 
vytěženo 
v r. 2004 

zůstává  
po těžbě  

1 94 5 44 50  

3 122 5 72 50  

5 122 5 72 50  

přepočteno  
na 1 ha  

         

11.267 500 6.267 5.000  
 

Blok 2 –  kontrolní – bez zásahu 

            ks   
  ar 

počet živých před 

zásahem 
vybráno 

nadějných 
vytěženo 
v r. 2004 

zůstává  
po těžbě  

6 85 5 0 85  

8 102 5 0 102  

10 126 5 0 126  

přepočteno  
na 1 ha  

      

10.433 500 0 10.433  
 

Blok 3 –  výchova negativní úrovňová 

            ks   
  ar 

počet živých před 

zásahem 
vybráno 

nadějných 
vytěženo 
v r. 2004 

zůstává  
po těžbě  

11 93 5 8 85  

  5    

15 143 5 6 137  

přepočteno  
na 1 ha  

      

11.800 500 700 11.100  

 
Blok 4 –  výchova pozitivní úrovňová 

            ks   
  ar 

počet živých před 

zásahem 
vybráno 

nadějných 
vytěženo 
v r. 2004 

zůstává  
po těžbě  

16 112 6 15 97  

18 107 7 13 94  

20 166 7 14 152  

přepočteno  
na 1 ha  

     

12.833 667 1.400 11.467  
 

 

 

 



Porostní skupina: 809 G 3 

1990 (809 G 1) 

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 13 10 BO 60  3   5  

   DBz 30  3   5  

      MD 10  3   4  

 

2000 

 
 
       

                objem       

   SLT    věk   zakme-  dřevina   zastou-  výčetní  střední středního  AVB  bonitní  zásoba 

        nění       pení  tloušťka   výška   kmene    stupeň  na 1 ha 

             (%)    (cm)     (m)     (m3)        (m3) 

2I 23 10 BO 70  8  22 4  

      DB 30  7  22 4  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň 

Ve spolupráci s LČR, s.p. Lesní správa Plasy 

2005 

 

 

 

 
ÚHÚL                                                                                                             Lesní správa Plasy 

Gen. Píky 8                                                                                                     Plasy 7 

30 


