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LS01 Biodiverzita lesních porostů   x   x x x x x x x x

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti   x x x x   x x x x

LS03 Ekologický stav břehových porostů x x x x x x x x x  

LS04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem x x x x   x x x   x     x  

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků x x x x     x x x   x x

LS06 Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně‐dopravní eroze (TDE) x x x x x x x   x     x x

LS07 Plán péče o zalesněná povodí   x   x       x   x x   x x

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů x x x x x   x x x x

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků x x x   x x     x x

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách x x x   x x x x x x

NV01 Renaturace x x x x x x x x

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta x x x x x x x x

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě  x x x x x x x x x x

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace  x x x x x x x x x x

NV05 Revitalizace upraveného koryta   x x x x x x x x

NV06 Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v nivě  x x x x x x x x x x x x

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta x x x x x x x x

NV08 Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních biotopů x x x x x x x x

UR01 Podzemní zasakovací nádrž   x x x x x

UR02 Vsakovací průleh   x x x x x x

UR03 Vsakovací průleh ‐ rýha  x x x x x x

UR04 Vsakovací rýha  x x x x x x

UR05 Vsakovací nádrž x x x x x x x x

UR06 Umělý mokřad x x x x x x x x x x

UR07 Střešní zahrady ‐ zelené střechy x x x x x x x

UR07.1 Retenční střecha – meandrový sytém x x x x x x x

UR07.2 Lehká střecha x x x x x x x

UR07.3 Přírodní střecha x x x x x x x

UR07.4 Šikmá střecha x x x x x x x

UR07.5 Střešní zahrada x x x x x x x

ZP01 Protierozní průlehy x x x x x x x x x

ZP02 Protierozní hrázky x x x x x x x x x

ZP03 Protierozní meze x x x x x x x x

ZP04 Pásové střídání plodin x x x x x x x x

ZP05 Lokalizace plodin x x x x x x x

ZP06 Ochranné zatravnění x x x x x x x x x x

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů x x x x x x x x

ZP08 Ochranné zatravněné pásy x x x x x x x x x x

ZP09 Biopásy x x x x x x x

ZP10 Ochranná výsadba dřevin ‐ břehové porosty x x x x x x x x

ZP11 Ochranná výsadba dřevin ‐ vegetační lem x x x x x x x x

ZP12 Větrolamy x x x x x x x x

ZP13 Zatravnění údolnic x x x x x x x x

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem x x x x x x x

ZP15 Ochranné obilní pásy x x x x x x x x

ZP16 Setí do mulče x x x x x x x

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny x x x x x x x

ZP18 Konturové zakládání porostů x x x x x x x
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS01 

 
Název: Biodiverzita lesních porostů 
                  

Popis současného stavu: 

Lesnatost v oblasti povodí Moravy dle Plánu povodí Moravy 
[25]

 činí 35,57 %. Současné zastoupení dřevin 

v oblasti povodí Moravy je: 50,3 % SM, 15,1 % BK, 9,3 % DB, 7,9 % BO, 4,6 % MD, 2,6 % HB, 2,0 % JD, 

1,8 % BR, 1,7 % JS, 1,4 % JV, 1,1 % OL a zbývající 1,1 % tvoří ostatní listnáče
 [25], [176]

.  

Analýzou z dat lesní hospodářské evidence (LHP/LHO) je rozložení věkových stupňů (VS) v oblasti povodí 

Moravy nevyrovnané ve prospěch 6. – 10. věkového stupně a naopak 3. a 5. VS je pod normálem. Normální 

rozložení by se mělo pohybovat kolem 8 % plochy na věkový stupeň. Je tak oslabena evapotranspirace lesních 

porostů. Potenciální ohrožení větrnými kalamitami ve vztahu k rozložení VS není oslabeno z důvodu 

zastoupení 6. – 10. VS 
[25]

. 

Meliorační a zpevňující dřeviny (dále jen MZD) definuje lesní zákon 
[88]

 s ohledem na cílový hospodářský 

soubor. Zákon stanovuje druhovou skladbu porostů ve členění na dřeviny základní, meliorační a zpevňující a 

dřeviny přimíšené a vtroušené, kterou je nutno dodržet při obnově lesa. Minimální výši MZD při zalesňování 

stanoví lesní hospodářský plán (LHP) či lesní hospodářské osnovy (LHO) jako závaznou povinnost 

vlastníkovi lesa. Procento MZD se odvozuje od základních hospodářských doporučení dle hospodářských 

souborů 
[177]

. Soubor legislativních nástrojů, které zavazují vlastníka lesa vnášet MZD odráží společenský 

zájem na druhové diverzitě lesů, neboť smíšený les lépe odolává škodlivým činitelům a je schopen plnit 

mimoprodukční funkce, v tomto případě hydrickou a protierozní. Problém MZD v podmínkách ČR je, že 

jejich zastoupení je legislativně ošetřeno pouze v okamžiku obnovy (zakládání) lesního porostu, opomíjeno je 

jejich udržení po čas životnosti lesního porostu (chybí stanovený časový horizont). 

Význam opatření: 

Pro plnění funkcí lesa je limitující stupeň ekologické stability lesních ekosystémů. Na základě analýz věkové a 

druhové skladby porostů není tento stav příznivý a lze konstatovat, že schopnost lesních porostů v oblasti 

vyrovnat se s extrémními klimatickými situacemi je nízká. Ke zlepšení úrovně ekologické stability lesa 

přispívá významně věková a druhová diferenciace lesních porostů. Ideálním stavem je bohatě strukturovaný 

les, pro který je typická prostorová struktura etáží lesního porostu 
[25]

.  

 

Změna druhové skladby, především její potenciál přirozeného výskytu má vliv i na hydrologické vlastnosti 

lesních půd. Peck a Mayer 
[150]

 dospěli analýzou několika studií k závěru, že dřevinné směsi s vyšším podílem 

hlubokokořenných listnáčů (bukové porosty) vykazují ve srovnání se smrkovými porosty vyšší rychlost 

transpirace, přestože transpirace buku je významněji limitována vegetačním obdobím. Dřevinní jedinci i jejich 

populace jsou považováni za edifikátory stanoviště, významně ovlivňují vlastnosti půdy, především jejich 

svrchní vrstvy a tím i obsah vody a potenciál její retence. Změna lesní biocenózy nepřímo ovlivňuje půdní 

hydrologické charakteristiky úpravou vlastností půdy. Tloušťka organominerální vrstvy půdy při transformaci 

borových porostů na bukové v Německu klesla, ale svrchní vrstva humusu vzrostla 
[151]

. Organické vrstvy 
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v lesní půdě mají vysokou retenční vodní kapacitu 
[152]

, ale rovněž mohou potenciál infiltrační kapacity 

snižovat, jejich složení je vodoodpudivé 
[153]

. Kromě toho, změny v dřevinném složení ovlivňují rhizosféru, 

jednotlivé dřevinné druhy mají různé kořenové systémy a kořenovou hustotu, což má za následek různou 

prostorovou strukturu pro možnost sorpce a vysychání půdy 
[154]

. Lange a kol. 
[157],

 
[158]

 srovnával distribuce 

kořenů v hydromorfních půdách s pórovitostí, která účinně převádí preferenční tok, a došel se k závěru, že 

hustota kořenů souvisí s infiltrační kapacitou. Póry generované kořeny dřevin mohou přetrvávat po desetiletí, 

jak bylo dokázáno u výzkumů v Dánsku a Švýcarsku 
[159], [160]

. Zvyšování podílu buku v jehličnatých 

porostech s ohledem na protipovodňovou ochranu vede ke zvýšení kořenové hustoty a tím zvýšení prostoru 

pro vodní kapacitu. Půdní profil v hloubce mezi 0,3 a 1,0 m vzroste o 9–10 mm. To znamená, že potenciál 

půdní retenční vodní kapacity se zvýší přibližně o 15 % při působení 100-letých srážek po dobu 1h. Kromě 

toho dojde k redukci iniciální odtokové vlny v průběhu vegetačního období, protože buk má vyšší transpirační 

rychlost, což vede k ještě větší retenční vodní kapacitě. Scénáře změny klimatu předpokládají častější a 

intenzivnější přívalové srážky 
[161]

.  Predikovaná změna dřevinných směsí s ohledem na jejich 

protipovodňovou ochranu tak nemusí znamenat jenom vyšší infiltrační kapacitu lesních stanovišť, ale i 

zmírnění negativních účinků více intenzivních srážek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma prostorové struktury a ilustrační fotografie monokulturního porostu a porostu smíšeného (Zdroj: 

google images) 

 

Návrh opatření: 

Citlivé hospodaření v lesích by mělo být prováděno s ohledem na zadržování vody a preventivní opatření proti 

povodním. K té lze směřovat podrostním, maloplošným a výběrným způsobem hospodaření. Nejlepší 

provozní praktiky by tak měly zahrnovat opatření pro zvyšování druhové pestrosti, věkové a prostorové 

diferenciace lesů. Dále trvalé udržení korunového zápoje v lesních porostech, podpora autochtonních resp. 

stanovištně původních dřevinných druhů, v cílové dřevinné skladbě preferovat hluboce a intenzivně 



3 

 

zakořeněné druhy. 

Kombinací legislativních a dotačních resortních nástrojů (MZE, MŽP) navrhujeme v hydrologicky citlivých 

lesních stanovištích podpořit vnášení MZD v % zastoupení a časovém horizontu nad rámec zákona 
[88], [177]

. 

Z hlediska legislativního rozšířit závaznou povinnost pro vlastníka (uživatele) o časový horizont; navrhujeme 

2 decenia. Tomu relevantně nastavit dobu udržitelnosti dotačních nástrojů na podporu druhové diverzity 

v lesních porostech.  
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS02

 
Název: Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti   
                 
 

Definice stupňů přirozenosti v lesích ČR umožňuje systém lesnicko-typologické klasifikace, který diferencuje 
lesní stanoviště na detail lesního typu. Typ lesního stanoviště (lesní typ) je část lesa včetně všech původních 
geobiocenóz s homogenními ekologickými či růstovými podmínkami a s explicitní amplitudou potenciální 
autochtonní a alochtonní produkce dřevin [143]. Lesní typ se vyznačuje kombinací dominantní druhové skladby 
fytocenózy, půdních vlastností, stanovištních poměrů a potenciální produkční schopností jednotlivých druhů 
dřevin. Lesní typ je základní hierarchickou jednotkou lesnicko-typologického systému aplikovaném na 
veškerou výměru lesů ČR.  

Metodika stanovení stupně přirozenosti lesů je postavená na srovnání skutečné druhové skladby s potenciální 
přirozenou vegetací. Přirozená dřevinná skladba je definována druhovou kombinací dřevin na soubor lesních 
typů (SLT) [143]. SLT je vyšší hierarchickou jednotkou lesnicko-typologického klasifikačního systému ČR 
[144]; sdružuje lesní typy na základě jejich stanovištní podobnosti – vegetační pásmovitost reprezentovaná 
lesním vegetačním stupněm a trofické, hydrické vlastnosti včetně polohy v terénu reprezentovány edafickou 
kategorií.  

Popis současného stavu: 

Lesnatost v oblasti povodí Moravy dle Plánu povodí Moravy [25] činí 35,57 %. Zastoupení dřevin v oblasti 
povodí Moravy je 50,3 % SM, 15,1 % BK, 9,3 % DB, 7,9 BO, 4,6 MD [25], [176]. V přirozených lesních 
společenstvech pak převládá zastoupení buku (55 %) a dubu (25 %), jehličnany do 20 % (smrk 10 %, jedle 10 
%) [25]. Z vyhodnocení stupňů přirozenosti lze konstatovat, že převládají lesní porosty stanovištně druhově 
nevhodné (24,5 %) a lesní porosty kulturní (46,4 %), pouze zbývající výměra lesa v povodí (cca 30 %) je plně 
polyfunkční. Za polyfunkční druhovou dřevinnou skladbu je považováno majoritní zastoupení podílu 
dřevinných druhů přirozené druhové skladby v lesních porostech, což zaručuje potenciál polyfunkčního plnění 
funkcí lesa. Pro plnění funkcí lesa je limitující zdravotní stav, který se rovněž podílí na stupni ekologické 
stability lesních porostů. Z provedených ekosystémových analýz vyplývá, že druhová skladba v oblasti povodí 
Moravy je ve vztahu k potenciálu přírodní vegetace nepříznivá. Zastoupení stupňů přirozenosti v oblasti 
vypovídá o nízké až průměrné ekologické stabilitě lesních porostů [25]. Konkrétně to znamená značné ohrožení 
kalamitami a nižší potenciální schopnost lesních porostů ovlivňovat hydrickou a půdoochrannou funkci.  

Význam opatření: 

Stupeň přirozenosti porostů je základním ukazatelem pro vyjádření potenciálních schopností lesních porostů 
ovlivňovat hydrickou a půdoochrannou funkci. Vychází se z předpokladu, že lesní porosty, které jsou v 
středoevropských temperátních podmínkách považovány za vývojově vrcholnou (klimaxovou) formu 
vegetace, mají nejvyšší hydrický a půdoochranný potenciál na úrovni potenciální přírodní vegetace [25]. 

Podpora schopnosti lesních stanovišť plnit co nejefektivněji a dlouhodobě deklarované funkce, v tomto 
případě především hydrickou a protierozní je nezbytnou součástí komplexního řešení problematiky 
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v zájmovém území. Proto je nezbytné respektovat při obnově, zakládání i následném managementu v lesních 
porostech celého zájmového území přirozené druhové složení, resp. pokud možno co nejbližší přírodě 
blízkému [25]. Nezbytné je aktivnější uplatňování požadavků při pěstování lesů na úpravu druhové skladby 
porostů při vytváření druhových směsí s pozitivním vlivem na tvorbu nadložního humusu [179]. 

Různá kvalita lesních porostů, především druhová skladba, ovlivňují vsak a infiltraci nepřímo tvorbou 
nadložního humusu (jeho složení a kvalitu). Nadložní humus, především jeho mocnost, neporušenost a forma, 
stejně tak druh a vlhkost půdy, jsou důležitými ukazateli pro míru intenzity vsaku a schopnosti infiltrace. 
S mocností nadložního humusu a s věkem porostu úměrně roste schopnost infiltrace [179]. Mařan a Lhota [180] 
potvrdili optimální vliv smíšených porostů při svých měřeních odtoku při umělém zadešťování v Beskydech. 
Lesní porosty a lesní půda jsou tedy významným retardačním faktorem při utváření odtoku např. při 
přívalových deštích [179]. 

 

 

Návrh opatření: 

Při obnově lesních porostů preferovat smíšení melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD), které jsou 
stanovištně nejbližší přirozené dřevinné skladbě. Rovněž podporovat jednotlivé a vtroušené druhy přirozené 
dřevinné skladby (dále jen PDS), které jsou schopné stabilní tvorby nadložního humusu a na stanovištích 
tvořených hydromorfními půdními typy maximálně využít disponibilní růstový prostor pro tvorbu 
prokořenění. 

Hospodaření v lesích by tak mělo být prováděno s ohledem na zadržování vody a protipovodňové opatření. Je 
nutné, aby bylo opatřeno vhodnou pobídkou a nabídkou resortních dotačních titulů (např. MZe, MŽP) 
s dostatečnou legislativní podporou pro tvorbu opatření s ohledem na zachování resp. zvyšování podílu druhů 
přirozené druhové skladby v cílové dřevinné skladbě. Upřednostňovat tak hluboce a intenzivně zakořeněné 
druhy, které jsou odolnější vůči teplotním a srážkovým výkyvům v sezónních obdobích a distribuce jejich 
kořenové soustavy podporuje vyšší infiltrační kapacitu stanoviště. 
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Olšový luh, součástí koryta vodního toku je porost s přirozenou dřevinnou skladbou (Zdroj: foto 

Z. Poštulka) 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS03

 
Název: Ekologický stav břehových porostů 
                 
 
Z historického hlediska byl vývoj lesů v ČR kolem vodních toků a v nivách ovlivněn postupem pravěké 
ekumeny. Dříve hustě zalesněné okolí vodních toků bylo postupně zbavováno lesní vegetace, což mělo 
významný vliv na stav a vývoj zdejší říční krajiny. Lesní porosty měly z hlediska zadržování vody a 
sedimentů pozitivní vliv na říční systémy, které jsou významným prvkem biodiverzity a migračním prostorem 
pro veškerou biotu v krajině.  
 
Popis současného stavu: 

Antropogenní využití krajiny, především intenzifikace zemědělské výroby v druhé polovině 20. století 
negativně ovlivnilo druhovou i prostorovou diverzitu břehových a doprovodných porostů kolem vodních toků. 
Výměra těchto porostů byla snížena, v některých místech dostupných pro zemědělskou techniku zcela 
vymizely [194], [195].  

 
Přitom jsou břehové porosty vodních toků velmi cennou a důležitou složkou trvalé vegetace, ekologicky 
významným liniovým segmentem krajiny, krajinotvorným prvkem, ekotonem a migrační trasou bioty, mají 
vysoký potenciál plnění funkcí biokoridorů a biocenter. Vyskytují se od horských bystřin až po údolní nivy, 
jejich ekologické podmínky a druhové složení je značně diferencované. Břehové porosty jsou životním 
prostředím pro řadu organizmů, nabízí útočiště i potravní nabídku pro živočichy [194]. 
 
Navzdory vysokému funkčnímu potenciálu, břehové porosty v kulturní krajině postupně získávaly charakter 
druhově chudých, prostorově redukovaných a strukturně jednoduchých liniových segmentů. V důsledku 
expanze sídel, zemědělské výroby, vzniku staveb a komunikací zasahujících více do niv došlo se souvisejícími 
technickými úpravami k postupné degradaci ekologického stavu břehových porostů [194], [195]. 
 
Hlavním problémem úseků v povodí Moravy s poškozeným ekologickým stavem je nevhodná druhová 
skladba břehových porostů, podsvahových deluvií a hloubková eroze. K této degradaci jsou zvláště náchylná 
území s čistě smrkovými porosty v ripariální zóně s přirozeným výskytem cenných listnáčů. Značnou 
nevýhodou smrku v příbřežních porostech je jeho vyšší náchylnost k vývratům, časté napadení fytopatogeny, 
především dřevokaznými houbami ještě před dosažením mýtní zralosti. Zhoršený zdravotní stav mladých a 
dospívajících porostů si vynucuje asanační předmýtní zásahy v příbřežní zóně, které vzhledem ke kalamitnímu 
rozsahu mohou způsobit poškození kvalitnějších ekologicky stabilních porostů stanovištně původních druhů, 
např. olšové luhy. To platí i pro pramenné úseky, kde lze často pozorovat introskeletovou erozi po stržení 
svrchních glejových a oglejených vrstev půdy způsobeným těžbou a transportem dřevní hmoty. Soustředěný 
povrchový odtok ze svážnic a lokalit se strženým půdním krytem zapříčiňuje tvorbu strží u toků 1. a 2. řádu. 
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Dosažení dobrého ekologického stavu – stanovení referenčních úseků: 

Referenční toky (resp. úseky toků), jsou zachovalé a z ekologického hlediska velmi hodnotné toky, vybírané 
pro jednotlivá území. Stanovování referenčních toků je novým přístupem. V současné době probíhá odborná 
diskuse a vývoj metodik, jak tyto toky vybírat pro jednotlivé lokality. Pro jednotlivá hlavní povodí na větších 
řekách již byly referenční toky stanoveny. Pro malé toky (potoky a pramenné stružky, resp. i pro prameny) 
zatím stanoveny nebyly. To se týká také celého horského lesního povodí Moravy, a proto stojíme před 
otázkou, jak referenční úseky stanovit [128]. 

 
Většina metodik předpokládá, že pro stanovení referenčních úseků je dostatečně hustá (reprezentativní) síť 
prozkoumaných úseků sledovaného povodí. Mezi lesními toky 1. a 2. řádu (dle Strahlera) se velice zřídka 
setkáme s natolik zachovalými úseky, které by mohly být označeny jako reprezentativní úseky s dobrým 
ekologickým stavem. Naprostá většina lesních vodních toků v povodí Moravy má charakter toků se středně 
dobrým či poškozeným ekologickým stavem [145].  
 

Význam opatření: 

V územích s lesními porosty s přírodě blízkou resp. přirozenou druhovou skladbou a strukturou je stav lesních 
vodních toků příznivější a bilance erozních a akumulačních poměrů vyrovnanější. V místech s akumulacemi 
mrtvého dřeva a na úsecích se zachovalými přírodě blízkými porosty vznikají akumulační útvary štěrkopísků, 
dochází k tvorbě organozemí. V těchto úsecích se vodní toky vymaňují z přehloubení a mohou dosáhnout 
dobrého ekologického stavu. Zlepšování ekologického stavu břehových porostů přispívá ke zvyšování 
biodiverzity, lepší migrační prostupností, vyšší potravinové nabídky, ale i morfologické pestrosti dna vodních 
toků v celém povodí. 
 

 

  

Hydromorfologicky degradovaný lesní vodní tok, zahloubený o 2 m, s nepřirozenými smrkovými porosty 
v příbřežní zóně. Osamocená olše nedokázala udržet dno při povodňovém průtoku (Foto: Z. Poštulka). 
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Návrh opatření: 
 
Ke zlepšení ekologického stavu břehových a doprovodných porostů pozměněných vodotečí navrhujeme 
stabilizovat stanovištní podmínky, uvolnit dynamiku přirozených procesů a učinit komplex takových opatření, 
které tento stav přiblíží stanovenému referenčnímu stavu toků resp. úseků v dotčeném povodí. Toho lze 
dosáhnout změnou dřevinné skladby na přírodě blízkou resp. přirozenou – tato problematika je konkrétněji 
popsána v katalogovém opatření druhová skladba porostů – stupeň přirozenosti.  

Zhoršený ekologický stav břehových porostů se podílí i na narušených přirozených vazbách na dynamiku 
korytotvorného procesu – tato problematika je konkrétněji popsána v katalogovém opatření zlepšování 
hydromorfologického stavu toků.  

Udržitelnost stability ekologického stavu břehových porostů v zemědělsky obhospodařované krajině úzce 
souvisí s plochou stávajících resp. zakládaných segmentů. Toho lze dosáhnout účelovým zalesňováním 
zemědělské půdy v nivách (zvýšení retence, infiltrace), čemuž se konkrétněji věnuje katalogové opatření 
zalesňování zemědělské půdy. 

Jako opatření pro zlepšení migrační průchodnosti a biodiverzity břehových porostů je možno využít 
legislativní a dotační nástroje k zakládání prvků ÚSES (biokoridorů, biocenter a interakčních prvků). 

Uplatňováním výše uvedených opatření bude v břehových porostech podél vodních toků dosaženo širšího 
komplexu poskytovaných funkcí; lepší hydrické funkce, retenční schopnosti, ale i také funkce stínící, 
protideflační, hydrodynamické, stabilizační a krajinotvorné. 

  

 

 
 

Referenční tok I. řádu (dle Strahlera), 750 m n. m. (Zdroj: foto Z. Poštulka) 
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Bohatě strukturovaný porostní plášť v břehovém porostu, k biodiverzitě stanoviště přispívá mrtvé 

dřevo s pobytovou nabídkou pro vodní ptactvo (Zdroj: foto M. Horváth) 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS04

 
Název: Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 
                 

Popis současného stavu: 

Intenzifikace osídlování a hospodářský management v krajině úzce souvisí s rozsáhlejšími erozními a 
povodňovými situacemi. Negativní důsledky tohoto procesu se nevyhnuly ani lesním stanovištím. Společnost 
vědomá si těchto rizik provádí již od pol. 19. století hrazení bystřin a strží [199].  

U hrazení bystřin a strží je hlavním účelem stabilizace dna toku s velkým sklonem. Jako základní konstrukční 
prvek při realizaci těchto účelových staveb jsou přehrážky - příčné objekty, které mohou tvořit příčné prahy, 
pasy a stupně, které stabilizují koryto a snižují podélný spád, čímž zabraňují vzniku eroze. Princip konstrukce 
přehrážek umožňuje transport sedimentů za běžných průtoků (otvory v dolní části), ale omezí posun splavenin 
během zvýšených průtoků za povodní [199]. Přehrážky se liší půdorysným i příčným tvarem, použitým 
stavebním materiálem a svoji funkcí. Jedná se o technické opatření, ve 2. polovině 20. století se preferovaly 
kamenné zděné přehrážky, které sloužily nejen k zachycení splavenin, ale také v retenci vody; za přehrážkou 
tak vznikala malá vodní nádrž. V poslední době jsou velmi oblíbeným konstrukčním prvkem drátokamenné 
přehrážky tzv. gabiony [199]. Jedná se o konvenční technické opatření, jehož materiálové provedení je finančně 
i energeticky náročnější, vyžaduje pravidelnou údržbu. V praxi se tyto prvky staví naddimenzované a umísťují 
se v úsecích toků vyšších řádů, tzn. jejich deklarovaný protierozní efekt nemá vliv na malá lesní povodí 
tvořená toky 1. a 2. řádu (dle Strahlera). 
 
Naddimenzované zděné přehrážky sice tlumí zvýšené průtoky za povodně, zachytávají splaveniny z větší 
plochy lesního povodí, jsou však odkázány na pravidelnou údržbu, tzn. opakovaný odvoz nahromaděných 
sedimentů. Čištění koryt a odstraňování mrtvého dřeva je jedním z nejdestruktivnějších aktivit a velmi vážně 
poškozuje ekologický stav lesních vodních toků. Pravidelnou údržbou (čištěním) se retenční prostory 
naddimenzovaných přehrážek dostanou až na skalnaté podloží, oproti původně zamyšlenému protieroznímu 
efektu tak v lesním vodním toku dochází k důsledkům připomínající hloubkovou erozi. Navíc se erodovaný 
materiál (živiny, cenné organické horizonty lesní půdy) nevrací zpět na lesní stanoviště; toto řešení tak 
paradoxně přispívá k degradaci lesních půd. 
 

Význam opatření: 

Lesní vodní toky jsou závislé na fyzikálních interakcích mezi sedimenty, proudící vodou a mrtvým dřevem. 
Stabilita a morfologie koryta se přímo odvíjí od množství mrtvého dřeva (Large Woody Debris - LWD). 
Čištění koryt a odstraňování mrtvého dřeva je jedním z nejdestruktivnějších aktivit a velmi vážně poškozuje 
vodní toky. Mrtvé dřevo v toku zabraňuje hloubkové erozi. „Vyčištěné" potoky se velmi často hloubkovou 
erozí dostanou až na skalnaté podloží. Přirozenou akumulací mrtvého dřeva v dnových sedimentech naopak 
vznikají struktury typu stupňů, schodů a teras. Tyto struktury snižují energii proudící vody a umožňují 
zachycení jemnozrnných sedimentů [128].  
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V zachovalých lesních vodních tocích umožňuje mrtvé dřevo komunikaci mezi vodním tokem, příbřežní 
zónou a podzemní vodou. Má zásadní vliv na transport rozpuštěných živin a jemného organického materiálu v 
řečišti. Překážky tvořené naplaveným dřevem lépe zachycují živiny a jemné splaveniny. Při jejich odstranění 
dochází k odplavování jemnozrnných sedimentů, ztrátě organických látek a zahloubení vodních toků. Ležící 
kmeny ovlivňují geomorfologii lesní vodní sítě, hydraulické vlastnosti a erozně akumulační činnost toků – 
například hromadění, třídění a odplavování splavenin a plavenin a tvorbu geomorfologických prvků 
rozličných typů a zrnitostních frakcí [108]. 
 
Prvky LWD vytváří důležité morfologické elementy vodních toků – pozvolné stupně a terasy, štěrkopískové 
ostrovy, nánosy a tůně v nich. Tyto strukturní prvky zmenšují kinetickou energii proudu, jeho erozivní a 
unášecí potenciál. Zvětšují naopak retenční potenciál lesních vodních toků a tvoří biotopy pro ryby. LWD je 
díky zvýšené akumulaci listového opadu a detritu rovněž klíčovým zdrojem živin pro společenstva horských 
vodních toků. 
 

 

 

Návrh opatření: 

Inspirace ze zahraničí, management lesních povodí ve státě Oregon (USA): 

V období aplikace velkoplošných holosečí došlo v dotčených lesních povodích státu Oregon k významným 
problémům s erozí a rozkolísaností průtoků. Absence starých porostů podél vodotečí a pramenišť způsobila 
postupnou degradaci potoků a řek. Dalším ze závažných důsledků byl úbytek biotopů pro reprodukci lososa, 
který má pro stát Oregon tržní význam. Ohrožení populace tohoto živočišného druhu nakonec vedly 
k formulaci „Nařízení státu Oregon k umisťování dřeva do vodních toků“ [128]. Konvenčním opatřením 
zamezujícím erozi lesních vodních toků je v ČR stavba přehrážek. Jako alternativu navrhujeme řešení 
metodou „Chop and Drop“, jejíž způsob provedení je uveden v následujícím textu. 

Metoda „Kácej a házej – Chop and Drop“ 
 
Lesní správa v Oregonu přistupuje v současnosti k obnově morfologie menších vodních toků s využitím 
metody Kácej a házej. Tato metoda znamená výběr stromů a jejich selektivní kácení přímo do vodních toků. 
Pracovníci lesní správy využívají velkých stromů k založení stabilních akumulací. Podle místních podmínek 
se stromy stabilizují a kotví. Zásady a principy těchto metod jsou popsány a zobrazeny níže. Pracovníci lesní 
správy monitorují chování Large Woody Debris (LWD) na několika modelových tocích 2. řádu. Získaných 
poznatků se využívá při dalším navrhování akcí Kácej a házej [128]. 
 
Ze zkušeností mají největší revitalizační účinek stromy i s kořenovým balem, který tvoří vynikající úkryty pro 
ryby. Kořenový bal rovněž kmen nebo celou strukturu významně stabilizuje a omezuje odplavování [137].  
 
V tocích s vyšším spádem a nedostatkem sedimentů, je třeba doplnit dřevěné struktury, které slouží jako 
lapače splavenin a zvyšují diverzitu biotopů. Stabilitu struktur může dostatečně zajistit vhodná velikost a 
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orientace kusů dřeva. Kotvení dřeva ocelovými lany a piloty je nezbytné pouze tam, kde by jeho pohyb 
působil škody, tj. zejména u prvků blízko mostů, propustků aj. [138].  
 
Při umisťování LWD do toků se snažíme nenarušovat půdní kryt – v tomto ohledu má mnoho předností 
metoda Kácej a házej. Při nutnosti použít kmeny z větší vzdálenosti od toku, je nejlépe využít lanového 
systému s plným závěsem anebo mechanizaci stojící mimo vlastní vodní tok. Umístění velkých kusů dřeva ve 
vzájemné blízkosti napomáhá k rychlé tvorbě komplexních biotopů a obnovy dobrého ekologického stavu 
malých lesních vodních toků. Uskupení LWD pracují společně a zachytávají volně plující dřevo a zachycují 
živiny a sedimenty [138]. 
 
Metodiku LWD, jejíž aplikací ve státu Oregon bylo dosaženo cílených výsledků, lze v podmínkách ČR 
doporučit jako alternativu stavby přehrážek. Průceznými přehrážkami založenými metodou „Chop and Drop“ 
lze dosáhnout efektu srovnatelného s konvenčně vytvářenými prvky k hrazení bystřin a strží. Přehrážky 
z volně loženého dřeva by měly být vkládány do vodních toků přímo resp. bezprostředně na těžených 
plochách. Zásadou tohoto opatření je tvorba více malých přehrážek z kácené hmoty v místě těžby, místo 
jednoho velkého technického opatření (např. zděná přehrážka) na toku vyššího řádu. Zakládáním více 
průcezných přehrážek prostorově distribuovaných v mikropovodích malých lesních vodních toků lze 
dosáhnout zvýšení protipovodňového efektu celého lesního povodí. Toto opatření simuluje přirozené procesy 
akumulace mrtvého dřeva v lesních tocích, cenné živiny tak zůstávají v lesním porostu. Další výhodou je 
zanedbatelná finanční, provozní i energetická náročnost, jelikož při jejich údržbě není potřeba odvážet 
erodovaný materiál, likvidací tohoto prvku zabezpečí přirozené dekompoziční procesy. Umisťování částí 
kácených kmenů přispívá k procesu zlepšování hydromorfologickému stavu, dochází ke stabilizaci dna i 
svahů, přehrážky zachycují erodovaný materiál při vydatnějších srážkách. 

Uložení kácených kmenů v lesním vodním toku bezprostředně po těžbě plní v prvních letech funkci 
přehrážky, s odrůstajícím lesem a jeho obnovou hydrického režimu tyto kmeny v toku plní další funkce, 
významně přispívají k obnově hydromorfologie vodního toku. Rozkladem těchto kmenů deklarované funkce 
nekončí, živiny v nich obsažené se vrací na lesní stanoviště v rámci jejich přirozeného koloběhu. 
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Průcezná dřevěná přehrážka (metodou „chop and drop“), přírodě blízká alternativa zděných 
přehrážek v lesních povodích; schéma – příčný řez a půdorys [181] 
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Příklad konstrukční varianty tvorby kotvených příčných prahů ve vodním toku – půdorys [128] 

 
 

 
 

Příklad konstrukční varianty tvorby kotvených příčných prahů ve vodním toku – bokorys ve 
vybraných řezech [128] 

 
 
 

 
 

Při stavbě srubových přehrážek v lese se nabízí použít místní materiál - dřevo [199] 
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Oživený srub – schéma; přírodě blízká alternativa zpěvňování břehů vodních toků gabiony [200] 
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  KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS05

 
Název: Hydromorfologický stav lesních vodních toků 
                 
 
Popis současného stavu: 
 
Postupná degradace lesní vodní sítě, která je po staletí exploatace v současných lesnatých oblastech, 
způsobuje zrychlený odtok vody z přívalových srážek [124]. Hospodářský management v horských povodích se 
významně podílí na změnách v hydromorfologii vodních toků 1. a 2. řádu (dle Strahlera). Přitom právě tyto 
vodní toky jsou velmi důležité v iniciálních fázích formujících se povodní, významně se podílí na infiltraci 
vody a doplňování zásob podzemních vod [115]. Část vody se vsakuje a doplňuje hlubší zvodně podzemních 
vod, které často sytí zdrojnice v nížinách nebo jsou propojené se systémy podzemních vod v povodích jiných 
řek [116]. Voda pramenných úseků může v případě jejich dobrého ekologického stavu významným způsobem 
sytit systémy podzemních vod. Nelze proto vodní bilanci horských povodí redukovat pouze na intercepci a 
evapotranspiraci nadzemní části vegetace nebo na povrchový a podpovrchový odtok [123], protože voda, která 
vydrénovanými a přehloubenými vodotečemi předčasně odteče z erodovaných povodí, nemůže saturovat 
potenciální infiltrační zóny, ve kterých dochází k významné tvorbě zásob kvalitní podzemní vody.  
 
V průběhu několika obmýtí hospodářského lesa (v závislosti na geologické skladbě území) dochází k narušení 
nárazníkových zón lesa kolem vodních toků a tím ke změně jejich morfologie. Lesní vodní toky se zahlubují, 
voda gravitující po spádnici napřimuje a zkracuje trasu kynety, dochází k zrychlenému odtoku vody z 
horských lesních povodí [115]. Tento proces rovněž negativně ovlivňuje přirozené půdotvorné procesy i 
mikroklima lesních porostů, dochází ke změně stanovištních poměrů, zastoupení druhů dřevin, mění se kvalita 
opadu a zastoupení živin v něm, což ovlivňuje dynamiku tvorby humusu i celkové pedogeneze hydrologicky 
citlivých lesních stanovišť bezprostředně navazujících na lesní vodní toky. Menší zadržení vody v lesních 
povodích znamená i menší evapotranspiraci při zvýšení počtu dnů s vláhovým deficitem, kdy lesy nedokáží 
ochladit své mikroklima, a celé povodí se přehřívá. Pro dřevinné jedince je nedostatek vody významným 
stresorem, následkem jehož působení je omezena statická i dynamická stabilita (ohrožení větrem, zvýšené 
riziko gradace populací hmyzích škůdců, apod.). Vyschlá lesní půda nedokáže vsakovat přívalové srážky. 
Řetězec zdánlivě nesouvisejících procesů a změn tak může během několika staletí radikálně snížit přirozenou 
schopnost našich lesů zadržovat vodu.  

Po nasycení půdních pórů vodou dochází při pokračování srážek k pohybu půdní vody ve směru gravitace, 
jedná se o tzv. podpovrchový odtok. Gravitačním pohybem vody v půdním profilu část vody proniká hlouběji 
do půdního a horninového prostředí, kde může přetrvat dlouhé období, dokud se nedostane na povrch ve 
formě pramene. Další část vody se může dostat na povrch v případě, že narazí na terénní depresi, kde vytéká a 
tvoří opět povrchový odtok, čímž se relativně rychle dostane do vodních toků. Kromě přirozených terénních 
depresí představují taková místa i lesní cesty, svážnice, erozní rýhy a erodované zahloubené vodní toky, které 
drénují půdní vodu a zvyšují odtok vody z lesa. Vhodně obnovené mokřady, asanované cesty a revitalizované 
nivy vodních toků mohou významně přispět k zadržování vody a živin v dílčích mikropovodích [42].   
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Cyklus hydromorfologického vývoje lesního povodí ovlivněného hospodářským managementem: 
 
Výzkum v Apalačském pohoří (USA) stanovil pět fází vývoje dynamiky lesního vodního toku, které 
následovaly po těžbě [124]. V počáteční fázi roste v reakci na erozi půdy rozkolísanost odtokových poměrů a 
zvýšený transport sedimentů. Dochází k tomu v důsledku zrychlené eroze půdy, působením těžební 
mechanizace a transportem dřeva, vznikají erozní rýhy a strže v místech koncentrace soustředěného odtoku. 
Transportované sedimenty jsou zčásti odplaveny, zčásti tvoří akumulační útvary zadržené v přehrádkách, 
tvořených těžebními zbytky (klestem). Silnější kmeny, jež stabilizují dno a břehy vodních toků, které zde 
zůstaly z doby před provedenou těžbou, postupně podléhají dekompozici. Ve druhé fázi dochází k poklesu 
transportu sedimentů. Zůstává však nad úrovní před provedenou těžbou, zejména kvůli postupnému odnosu 
erodovaného materiálu (akumulační útvary do toho času držené klestem se s dekompozicí rozpadají a jsou 
odplavovány). Přísun listového opadu do toku vzrůstá a deset až dvacet let po těžbě dosahuje původní úrovně. 
Kvalita opadu se ale může různit. Malé kusy dřeva se rozkládají, téměř žádné další nepřibývá. Akcelerovaná 
ztráta sedimentů trvá přibližně třicet let po skončení těžby. Objem zachycené biomasy v toku dále klesá a na 
mnoha místech dochází k erozi dna. Ve třetí fázi se obnovuje přísun malých kusů dřeva do toku. Čtvrtá fáze – 
agradační – začíná ve chvíli, kdy se stabilizuje lesní porost v odtěženém povodí a kdy se relativně větší kusy 
dřeva a velké větve dostávají do vodního toku a začínají tvořit stabilnější přehrádky. Stabilizují se tím erozně 
akumulační poměry v toku a zachycuje se organická hmota, tvořící základ potravního řetězce lesních vodních 
toků. Autoři výzkumu vyvodili, že celý tento cyklus probíhá 100 až 200 let od těžebního zásahu. Pokud je 
další holá seč plánována dříve, než je doba obnovy vodního toku, dochází ke kumulaci degradačních změn na 
lesních vodních tocích [124]. Po sto letech od těžby tak může vodní tok dosáhnout rovnováhy, často ovšem jde 
o rovnováhu dosaženou v novém, zahloubeném korytě, které více odvodňuje své okolí.  

V oblasti povodí Moravy byly v minulosti prováděny technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků. 
Tyto zásahy měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti, spočívaly zpravidla ve změně tras (narovnání), 
aby co nejméně limitovaly zemědělské využití prostorově navazujícím pozemkům. Technické úpravy 
eskalovaly kumulaci efektů, jejichž negativní následky ovlivnily celé povodí; zrychlení běžných i 
povodňových průtoků, průtokový režim i překážky v toku negativně ovlivnily migraci vodních živočichů, byla 
snížena samočistící schopnost vodních toků. 
 
Význam opatření: 
 
Výzkumná skupina [164] zabývající se záchranou a obnovou narušených vodních ekosystémů v horských a 
podhorských lesích mírného pásma severní Ameriky a západní Evropy zjistila spojitost mezi dynamikou 
řečiště a vegetací. Odhalila rovněž význam využití stromové biomasy pro ekologicky citlivý přístup k říčnímu 
managementu. Akumulace dřeva ve vodních tocích (Large Woody Debris, LWD), tedy především padlé 
stromy a větve, má zásadní vliv na hydrologické, hydraulické, sedimentární, morfologické a biologické 
vlastnosti říčních koryt. 
 
Mrtvé dřevo v lesních ekosystémech plní několik významných funkcí. Mrtvé, tlející dřevo má vliv na 
produktivitu lesních porostů; ovlivňuje množství organické hmoty v půdě, množství a kvalitu organizmů 
podílejících se na rozkladu, půdní vlhkost, půdní procesy (acidifikace, podzolizace), je významných zdrojem 
živin pro lesní ekosystémy, poskytuje substrát pro růst další generace lesa, rozšiřuje kapacitu biotopu pro 
různé skupiny organizmů. Další význam mrtvého dřeva v lesa je spatřován v tom, že ovlivňuje různorodost a 
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strukturu stávajících biotopů, zvyšuje biodiverzitu všech složek lesního ekosystému. Kromě toho má pozitivní 
vliv na tvar, funkce a strukturu vodních toků v lesních porostech i na morfologii svahů. Odumřelá dřevní 
hmota přispívá ke zvýšení erozní stability svrchních půdních horizontů, přirozené i cílené kontrole 
povrchového odtoku, stejně tak má vliv na charakter malých vodních toků v lesních porostech.  

 

 

 

Návrh opatření: 

Pro přírodě blízkou obnovu  narušených vodních ekosystémů v lesích (omezená dynamika, erozní procesy) 
využít za účelem zvýšení pestrosti koryta usměrňování toku účelovým umístěním mrtvého dřeva. K simulaci 
přirozených, resp. přírodě blízkých korytotvorných procesů na vhodných místech využít metodiku LWD - 
Large Woody Debris [128], která specifikuje následující činnosti: 

(1) Umísťování dřeva včetně kmenů, stromů a pařezů do koryt vodních toků tam, kde by se říční dřevo 
přirozeně vyskytovalo, ale z důvodu minulého obhospodařování příbřežní zóny momentálně chybí. 
     (a) Umisťování dřeva má sledovat následující důvody: zadržování sedimentů, zlepšení diverzity a 
komplexity biotopů, tvorba trdlišť, diferenciace proudění, poskytování dlouhodobého zdroje živin a substrátu 
pro vodní bezobratlé, zmírňování hloubkové eroze, zlepšení zadržení listového opadu a poskytování úkrytů 
pro ryby během zvýšených vodních stavů. 
     (b) Při umísťování říčního dřeva je nezbytné zajistit dostatečnou velikost jednotlivých kusů dřeva (větší 
kusy jsou stabilnější). 
     (c) Kmeny a stromy by neměly být odebrány z míst, kde plní důležité funkce nebo jsou stanovištěm 
živočichů. Použití dutých nebo tlejících kmenů není povoleno.  
 
Dřevěné struktury musí obsahovat minimálně dva jádrové kusy, které splňují minimální nároky na délku a 
průměr s ohledem na velikost a sklon řečiště. Přidání dalších kusů do této struktury je povoleno. 
 
Pro vytváření dřevních struktur platí tato pravidla: 
(A) Jádrové kusy dřeva musí být nepoškozené, těžké a z větší části nenapadené hnilobou 
(B) Pokud je součástí jádrového kusu i kořenový náběh, délka kusu musí být alespoň 1,5 krát větší, než je 
šířka řečiště. Pokud je jádrový kus bez kořenového náběhu, jeho délka musí být minimálně 
dvojnásobek šířky řečiště. 
(C) Průměr jádrových kusů musí splňovat následující minimální kritéria: 
     (I) Pro potoky s šířkou 0–3 m musí být minimální průměr jádrových kusů 25 cm 
     (II) Pro toky s šířkou 3–6 m, musí být minimální průměr jádrových kusů 40 cm 
 

 

 



4 
 

Citlivou aplikací tohoto opatření lze dospět k obnově přirozené morfologie lesních vodních toků, aktivací 
vzniku nových postranních ramen, tůní, mokřadů, stoupne další přirozená pobytová nabídka a migrační 
prostupnost pro ryby a další obyvatele našich řek. Ponechání koryta přirozenému vývoji v předem určených 
hranicích může zlepšit retenční, infiltrační a retardační potenciál lesních stanovišť. Opatření tak může přispět 
ke komplexnímu řešení protipovodňové ochrany v celém povodí.   

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulace dřeva ve vodním toku přispívá přirozeným korytotvorným procesům (Zdroj: foto Z. 
Poštulka) 
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Osamocený jasan v nepřirozeném čistě smrkovém břehovém porostu – svými kořeny prokořeňuje 
dno potoka, tvoří erozní bázi a umožňuje tvorbu sezónního postranního ramene (Zdroj: foto Z. 

Poštulka) 

 

 

Přirozený skalní stupeň v horském lesním toku v údolí Bílé Opavy (Zdroj: foto M. Horváth) 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS06

 
Název: Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-dopravní eroze (TDE) 
                 

Lesní cestní síť se nepříznivě projevuje na retardační kapacitě půd tím, že zkracuje délku nesoustředěného 
odtoku, snižuje však i povrchovou akumulaci, zářezy převádí podpovrchový odtok na povrchový a urychluje 
odtok [179].  

Při přívalových i regionálních ovzdušných srážkách lesní dopravní síť významně ovlivňuje utváření plošného 
nesoustředěného odtoku a zvyšování podílů odtoku soustředěného v závislosti na hustotě transportních 
segmentů, jejich konstrukčním provedení a vybavenosti odvodňovacími prvky. Míra působení je podmíněna 
vhodným a účelným uspořádáním a trasováním, přiměřenou hustotou a zvláště pak podélným a příčným 
odvodněním liniových tras [179]. 

Se zřetelem ke snižování nepříznivých povodňových odtoků a s nimi souvisejících erozních projevů je 
žádoucí navrhovat a prosazovat potřebnou vybavenosti tras zpřístupňující lesy citlivou kombinací 
technických, biotechnických a přírodě blízkých opatření, tzn. podélným a příčným odvodněním (příkopy, 
rigoly, svodnice, propusti, mostky doplněné zasakovacími jímkami a lapači sedimentů) [182] s využitím přírodě 
blízkých opatření (tvorba mokřadů a tůní, a revitalizace vodních toků). 

Popis současného stavu: 

Lesní dopravní cesty se výrazně podílejí na odtoku vody z lesních povodí. Při vhodně navržených a 
provedených opatřeních zasakování vody se dá negativní efekt odtoku snížit. Při využití přibližování 
lanovkovou technologií a pomocí koní lze škodám na půdě a vodě do velké míry předejít.  

V roce 2009 bylo v ČR dle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR [189] (zdroj dat: FLD ČZU Praha) 
evidováno 46 799 km cest s provozně zpevněným povrchem (1L a 2L), dále 41 700 km trvalých 
přibližovacích cest (3L- částečně zpevněných či nezpevněných) a 71 500 km dočasných přibližovacích cest 
nebo linek [183], [189]. Srovnáním dat o struktuře lesní dopravní sítě (LDS) publikovaných ve zprávách o stavu 
lesa a lesního hospodářství v ČR z předchozích let lze konstatovat, že hustota LDS je poměrně stabilní. 

Půdoochranná funkce představuje schopnost odolnosti lesních půd, resp. lesního ekotopu k těžebně-dopravní 
erozi (TDE) definované jako objem půdy přemístěné při těžbě a soustřeďování dřeva působením dopravního 
prostředku, jeho nákladu a soustředěného odtoku. Kritéria vyhodnocení této funkce se opírají o klasifikaci 
terénního a technologického typu, erozního faktoru, erodovatelnosti a únosnosti půd. Stanovení odolnosti lesní 
půdy vůči težebně-dopravní technologii je metodicky postavená na stanovištním (ekosystémovém) pojetí, 
proto bude zpracována v následujících fázích studie na úroveň návrhového detailu v pilotních subpovodích. 
Z analýzy provedené v oblasti povodí Moravy vyplývá vysoká potenciální odolnost lesních půd, ale reálná 
odolnost je vzhledem ke stavu lesních porostů spíše jen průměrná [25]. 
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Poškození půdního krytu dopravní technologií na dočasné přibližovací lince (kategorie 4L) [183] 
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Návrh opatření: 

Zmírnění negativních dopadů TDE a lesní dopravní sítě, jako jsou zkrácení délky nesoustředěného odtoku, 
snížení povrchové akumulace, převedení podpovrchového odtoku na povrchový, které se nepříznivě projevují 
na retardační kapacitě půd, lze dosáhnout kombinací několika opatření. 

U dočasných nezpevněných přibližovacích tras na lesní půdě vytvářet svodnice tvořené náspy se zasakovacími 
prvky v místě vyústění do lesního porostu. Aby bylo opatření dostatečně účinné, osa koruny těchto náspů by 
měla svírat minimální úhel 30° vůči kolmici přibližovací trasy. U odvozních a přibližovacích cest 
nezpevněných s vyšší korunou resp. u zpevněných odvozních cest volit trubní propustky nebo svodnice, které 
slouží k příčnému převedení vody mimo těleso cesty, nejlépe přes retenční objekt zpět do lesního porostu. 
Tyto propustky by měly přesahovat okraj cesty cca 30 cm, v místě vpusti na konci příkopu dostatečně 
stabilizované. Propustky mohou být zvoleny i otevřené (dřevěné, kovové) – a to v místech, kde je nutno 
zabránit povrchovému odtoku z tělesa lesní cesty. V místech výpustě svodnic i propustků musí být instalován 
prvek, který rozptyluje proudění, kombinovaný s lapačem sedimentů. Rozptýlení soustředěného odtoku lze 
dosáhnout instalací retardačního prvku s volně loženým kamenem, vystláním těžebními zbytky (klest, větší 
větve) resp. jejich kombinací.  

V trase dočasné přibližovací linky dochází k soustředěnému povrchovému odtoku, erozi půdního krytu a 
poškození svrchních částí půdy rozježděním přibližovací techniky. Tomu lze předejít provozně i finančně 
nenáročným opatřením; výstelkou vyježděných kolejí s využitím těžebních zbytků.  

Pro názornou představu o navrhovaných opatřeních je v tomto katalogovém listu adjustována obrazová 
příloha ve formě fotografií, ilustračních nákresů a konstrukčních schémat. 
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Svodnice tvořené náspy opatřené zasakovacími prvky, v místě vyústění je kvůli rozptýlení 
povrchového odtoku vystlána těžebními zbytky [slash to disperze flow]. Podélná osa koruny náspu [water 

bars] svírá vůči kolmici lesní cesty minimální úhel 30°  [30° minimum angle downgrade for drainage. [190] 

 

 

Svodnice tvořené náspem se zasakovacím prvkem – příčný řez [191] 
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Trubní propustek (pozn.: extend culvert 1 foot beyond road fill – propustek přesahuje okraj cesty 30 cm, culvert extends beyond toe of 

fill- propustek přesahuje okraj cesty, flow disperse dat outlet – rozptylovač proudění z propustku, inlet headwall – konec příkopy u vpusti, 
stabilize inlet and outlet – stabilizace)[190] 

 

Příčný profil trubního propustku [190] 
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Svodnice dřevěné konstrukce zpevněná kovovými prvky zapuštěná do tělesa lesní cesty [190] 

 

 

 

 
Trubní propustek otevřený zapuštěný do tělesa lesní cesty [190] 
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Lapač sedimentů u výpustě propustku – konstrukční schéma [192] 
 
 
 
 
 

 
 

Lapač sedimentů u výpustě propustku – ilustrační foto [193] 
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Ochrana půdního krytu v prostoru přibližovací linky výstelkou vyježděných kolejí s využitím 
těžebních zbytků. Opatření proti rozježdění a erozi půdního krytu, snižování vzniku kolejí, 

zabahňování a zapadání mechanizace [193]. 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS07

 
Název: Plán péče o zalesněná povodí 
                 

Popis současného stavu: 

V návaznosti na transpozice Rámcové směrnice EU o vodách [134] a tzv. Povodňové směrnice EU [135] vznikají 
tzv. Plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik. Zvláště povodňová směrnice přitom požaduje, aby 
při přípravě těchto plánů byly zohledněny podmínky v rámci ucelených povodí a navržená nejefektivnější a 
ekonomicky nejvýhodnější opatření. Doposud však v ČR nedošlo k systematickému vodohospodářskému 
plánování ve srážkově nejbohatších povodích, které jsou většinou zalesněné, s vyšším výskytem pramenných 
úseků. 

Lesní hospodářství v ČR se změnou společensko-politické situace po roce 1989 přijalo legislativní změny 
související s celoevropským trendem rostoucího zájmu o tzv. přírodě blízké lesní hospodaření. Tento trend je 
výsledkem nového poslání lesů pro lidskou společnost, kdy jsou akcentovány ostatní mimoprodukční funkce 
lesů. ČR se s tímto trendem vypořádala uplatňováním principů trvale udržitelného hospodaření ve všech 
lesích. Lesní hospodaření v ČR je relativně striktně vymezeno legislativou především lesním zákonem [88] a 
provádějícími souvisejícími vyhláškami. Trvale udržitelné hospodaření v lesích tak legislativně vymezuje 
zásady vyplývající z vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a vymezení hospodářských 
souborů (HS) [177], dle kterých jsou vymezeny zásady, které by měl vlastník lesa dodržovat, aby byl les 
schopen plnit i společenské (mimoprodukční) funkce. OPRL jsou tedy podkladem pro oblastně diferencované 
uplatnění státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování LHP/LHO [177]. 

Lesní stanoviště kolem vodotečí jsou vzhledem k úzké závislosti na stabilitě vodního režimu uzavřeným a 
citlivým ekosystémem. Jejich prostorová vazba na vodní toky, které jsou významnými migračními koridory, 
je z hlediska druhové skladby předurčuje za poměrně ceněný a významný etalon zdroje biodiverzity na úrovni 
ČR i Evropského významu. Většinou se jedná o lokality obohacené živinami (humusem) což souvisí s jejich 
hospodářským využitím. Využití produkčního potenciálu těchto lokalit nemusí být v rozporu s plněním 
spektra ekologických a ochranných funkcí. Nicméně pro harmonizaci hospodářských a mimoprodukčních 
funkcí je nutné upravit obhospodařování lesů tak, aby nedocházelo k další expanzi hospodářských zájmů 
podél těchto stanovišť. Vzhledem k požadavkům Rámcové směrnice o vodách EU [134], viz úvod tohoto textu, 
jsou vlastníci lesů povinni přijmout taková opatření, aby se zlepšil dobrý ekologický stav lužních lesů. 

V návrhové části tohoto katalogového opatření překládáme návrh úpravy rámcové směrnice hospodaření, 
která by měla být zapracována v hydrologicky citlivých stanovištích při tvorbě LHP/LHO tak, aby bylo 
dosáhnuto harmonizace legislativy EU o vodách s plánováním povodí ČR a úsek lesního hospodářství tak 
efektivně napomohl komplexní prevenci i zvládání povodňových rizik v oblasti povodí. 
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Návrh opatření: 

Z hlediska stanovištního vymezení:  
Na hydricky citlivých stanovištích vymezených vodou ovlivněnými edafickými kategoriemi vymezit 
samostatné jednotky prostorového rozdělení, ve kterých bude účelově prováděn lesnický management 
s ohledem na posílení hydrických funkcí, obnově a stabilizaci režimu lesních stanovišť.  
 
Časový horizont plánovaných opatření: 
Soubor managementových opatření by v těchto JPRL měl být z hlediska naléhavosti a účelových priorit 
diferencován na krátkodobé (1 decenium), střednědobé (2 decenia) a dlouhodobé (více jak 30 let). Přeměna 
jehličnatých monokultur by měla mít nejvyšší prioritu. Vodoprávní úřad v součinnosti se správcem toku by 
měl preventivně vypořádat předčasnou obnovou dospívajících porostů (především smrku mladšího 50 let) 
s oblastně příslušným správcem lesů a státní správou lesů.  
 
Z hlediska prostorové a druhové struktury: 
V závislosti na stanovištních podmínkách (lužní les, podmáčená a oglejená stanoviště, rokle…), v podmínkách 
ČR se nabízí diferenciace přírodních podmínek na úrovni lesnicko-typologických jednotek, zvýšit druhovou 
skladbu, šetřit cenné listnáče, keřové patro, v porostním plášti podpořit pionýrské druhy.  
 
Z hlediska těžební úpravy: 
Držet korunový zápoj (studené lesní vodní toky jsou bohaté na kyslík, náhlé vystavení slunci mění stávající 
ekologické podmínky). U obnovy v maximální míře podpořit přirozenou obnovu citlivým uvolněním horní, 
částečně střední etáže. Uvolňovat jednotlivé a vtroušené listnáče zastoupené v přirozené dřevinné skladbě bez 
ohledu na kvalitu. Toto opatření provádět z důvodu depozice listového opadu, zvýšení ujímavosti přirozené 
obnovy, podpory tvorby semen, bohatší porostní struktury. 
 
Z hlediska dopravy: 
Při přibližování kácené dřevní hmoty se vyhnout křížení s vodními útvary. Pokud je to nutné, nainstalovat do 
toku dočasné (demontovatelné) přechody (např. PVC trubky). Zabránit vjezdu odvozní techniky na hydricky 
citlivých stanovištích podél, nebo v okolí vodních útvarů. Upřednostňovat přibližovací techniky citlivé 
k půdnímu krytu (menší lanové systémy, ruční vytahování). 
 
Vliv opatření na bylinné a keřové patro: 
Otevřením korunového zápoje se zvýší pokryvnost bylinného a keřového patra. Oproti modálním a sušším 
stanovištím dochází na vlhkých a vodou ovlivněných místech k rychlejšímu šíření i růstu bylinné synuzie. 
 
Možnosti obnovy: 
Preferovat přirozenou obnovu resp. obnovu sukcesí na stanovištích, kde je to možné. Plochy s přirozenou 
obnovou lze vylepšovat zalesňováním, v případě mimořádné přirozené obnovy koncentrované v skupinkách, 
skupinách zvážit přesazení do plochy. 
V případě obnovy čistých jehličnatých resp. listnatých druhově chudých porostů využít při výsadbě nových 
druhů zastínění stávajícího porostu. Citlivě pracovat se světlem dopadajícím na půdní kryt pomocí okrajových 
obnovních technik.  Pokud neexistují v porostu semenné stromy PDS, MZD – umělé zalesnění je nezbytné.  
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Pro stimulaci přirozené resp. umělé obnovy ve smrkových nebo druhově chudých listnatých porostech na 
živných stanovištích je možný intenzivnější zásah, vybalancovat s ohrožením buření. 
 
Původ semenného materiálu a pěstební zásady: 
Upřednostňovat autochtonní sadební materiál, zalesňování, resp. vylepšování přirozené obnovy za použití 
sazenic s vyšším podílem jemných kořenů. Pozitivním výběrem podpořit nadějné jedince, míšení a volit druhy 
dřevin citlivě dle konfigurace terénu. U exponovaných stanovišť využít ochranný efekt mateřského porostu. U 
dřevin, které mají tendenci kořenových srůstů volit odrostky s vyšším rozestupem (sponem). 
Při zalesňování vrbovými řízky volit autochtonní materiál. 
Volit pěstební postupy s ohledem na nižší dopady na půdní strukturu. 
 
Péče o mladé porosty: 
Kombinací pozitivního a negativního výběru podpořit hlavní a vedlejší dřeviny, rovnoměrně na celé ploše, 
šetřit keře a přirozenou obnovu. Dále pokud možno, zabránit přirozené obnově smrku. Provádět pravidelnou 
roční kontrolu vývoje během prvních 5 let. 
 
Poškození zvěří: 
Vyšší zastoupení měkkých listnáčů jako jsou řízky vrby, břízy, na exponovaných stanovištích jeřáb, může 
pomoci snížit intenzitu poškození zvěří hlavní kultury. Vyžínání ostružiníku, maliníku a pionýrských dřevin 
jako např. vrba nebo topol podpoří obnovované stanoviště. Provádět pravidelnou kontrolu oplocenek, resp. 
individuální ochrany proti okusu. Upravit plán chovu a lovu v součinnosti s místně dotčeným mysliveckým 
sdružením, najít konsenzus.  
 
Mrtvé dřevo: 
Ponechávat mrtvé dřevo v interiéru porostu a vodním toku. K tomu využít hospodářský nevyužitelné dřevo 
např. kořenové náběhy nebo velké větve. V lesnicko-hospodářském plánování stanovit období a objem 
mrtvého dřeva, které v porostu resp. vodním toku bude uloženo. Citlivě plánovat prostor rozlivových zón aby 
nedocházelo k riziku při povodních (minimalizace škod na produkci hospodařícího subjektu v lese, dřevo 
v toku musí být stabilizované, aby nezpůsobovalo škody při povodních níž po toku).   
 
Neofyty: 
V případě výskytu neofytů např. křídlatky japonské bezodkladně odstranit. Upřednostňovat mechanické – 
ruční vytržení.  
 
Podpora ostatních funkcí: 
Implementace měkkých listnáčů na stanovišti může sloužit rovněž jako opatření pro podporu populace jeřábka 
lesního resp. tetřeva hlušce.  
Větší otevřené plochy v oblastech s vyšší turistickou návštěvností (např. vzniklé při mýcení nepřirozených 
monokultur) mohou dočasně posloužit pro zvýšení atraktivity těchto míst (tvorba vyhlídky).  
K podpoře akcentovaných funkcí využít příležitost kombinace přístupných dotačních titulů na zvýšení 
biodiverzity, podpora návštěvnosti lesa, zvýšení hydrické funkce stanoviště, zvýšení protierozního potenciálu, 
podpora přirozených stanovišť ohrožených druhů, podpora prioritních biotopů... 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS08

 
Název: Podpora tvorby prioritních biotopů 
                 
 
NATURA 2000, SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU 
 
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny 
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem 
jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy 
EU na ochranu přírody: 
 
1) směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o 

ptácích“) [184] 
2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(„směrnice o stanovištích“) [185] 
 
Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť 
mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Tyto druhy či typy přírodních stanovišť mohou být 
označené jako "prioritní". Pro prioritní druhy a typy přírodních stanovišť platí přísnější kritéria ochrany než 
pro ostatní, neprioritní.  Požadavky obou směrnic jsou implementovány do národních legislativ, v případě ČR 
zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
[187], [186]. 
 
Cílem směrnice o stanovištích je podpořit ochranu biologické rozmanitosti (biodiverzity) prostřednictvím 
jednotné "sítě" lokalit na území členských států EU, nazvané Natura 2000. Zvláštní oblasti ochrany (SAC) 
tvoří část této soustavy. Podle této směrnice jsou to lokality s výskytem chráněných typů stanovišť a/nebo 
chráněných druhů živočichů a rostlin kromě ptáků. Ochrana biologické rozmanitosti v pojetí této směrnice je 
tedy zaměřena na územní ochranu nejcennějších druhů a typů stanovišť (biotopů) z pohledu EU. Směrnice 
ukládá povinnost územně zabezpečit ochranu druhům na území EU ohroženým, zranitelným, vzácným a 
endemickým. Stejně tak jsou členské státy povinny navrhnout chráněná území pro typy stanovišť, které jsou 
na území EU ohroženy, mají malý přirozený areál nebo představují výjimečné příklady typů stanovišť některé 
biogeografické oblasti. Zvláštní důraz klade směrnice na prioritní typy stanovišť a prioritní druhy, které 
mají zvláštní význam pro Evropská společenství vzhledem k podílu jejich přirozeného výskytu na území ES
[185]. 
 
Zařazení do soustavy Natura 2000 umožní finanční zajištění ze státního rozpočtu a z některých fondů EU na 
šetrné hospodaření, které umožní zachování předmětů ochrany (druhy rostlin, živočichů a typy stanovišť).
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Popis současného stavu: 

Nejvýznamnější biotopy v zájmovém území, které jsou dle směrnice 92/43/EHS [185] považovány za prioritní  

- přírodní stanoviště s hydromorfními půdními typy (hydricky citlivé): 

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 
L9.2A Rašelinné smrčiny 
L10.1 Rašelinné březiny 

- přírodní stanoviště s modálními stanovištními podmínkami, navazující v okolí vodních toků: 

L3.3 Karpatské dubohabřiny 
L3.4 Panonské dubohabřiny 
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši 
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku 

 

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus 
incana) [188] 

Rozšíření. Roztroušeně v Orlických horách, 
Hrubém Jeseníku a Moravskoslezských 
Beskydech, Králickém Sněžníku a některých 
podhorských oblastech. 
Ohrožení. Biotop je ohrožen zejména mýcením 
přirozeného stromového a keřového patra, 
vysazováním smrku a stavbou lesních cest a 
svážnic podél potoků.  

Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 

 

 

 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy [188] 

Rozšíření. Podél vodních toků v celém 
zájmovém území s výjimkou širokých úvalů 
velkých nížinných řek, nejsušších nížin a 
pahorkatin a nejvyšších horských poloh. Údolní 
jasanovo-olšové luhy jsou časté zejména v 
rozsáhlých lesních celcích, v nižších 
nadmořských výškách byly antropogenně 
omezeny na úzké pruhy kolem toků. 
Ohrožení. Tyto luhy jsou ohroženy změnami 
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vodního režimu krajiny, mýcením, výsadbou monokultur a eutrofizací (splachy z polí), v jejímž důsledku 
dochází k uniformitě bylinného patra.  
Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 
 

L2.4 Měkké luhy nížinných řek [188] 

Rozšíření. Nížinné polohy moravských 
úvalů a Moravské brány. Na většině 
lokalit jde o maloplošné, fragmentární 
nebo sekundární porosty. 
Ohrožení. Tato vegetace je v našich 
říčních nivách mnohem vzácnější než 
vegetace tvrdých luhů. Je ohrožena 
regulacemi řek, poklesem hladiny 
podzemní vody a omezením povodní. 
Část porostů byla přeměněna na kultury 
hybridních severoamerických topolů. 
Biotop je silně postižen invazemi 
nepůvodních druhů rostlin.  
 
Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 

 

L3.3 Karpatské dubohabřiny [188] 

Rozšíření. Brněnsko, okraje Drahanské 
vrchoviny, jihovýchodní obvody Nízkého 
Jeseníku, Moravská brána a nižší polohy 
moravských Karpat, jako je Ždánický les, 
Litenčické vrchy, Chřiby, Bílé Karpaty, 
Vizovická vrchovina, Hostýnské vrchy a 
Podbeskydská pahorkatina. 
Ohrožení. Největším ohrožením tohoto 
společenstva je převod na jehličnaté 
monokultury, vysoké stavy lovné zvěře, 
která ruderalizuje bylinné patro a šíření 
nitrofilních nebo invazních druhů, 
spontánní sukcese v bývalých nízkých a 
středních lesích.  
 

Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 
 

L3.4 Panonské dubohabřiny [188] 

Rozšíření. Jižní Morava, Hodonínsko, oblast 
soutoku Moravy a Dyje, jihozápadní výběžky 
Bílých Karpat. 
Ohrožení. Společenstva jsou ohroženy převody 
na jehličnaté kultury, šířením trnovníku akátu. 
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Bylinný podrost je narušován přezvěřením, dochází k šíření ruderálních druhů i invazních neofytů. Bývalé 
nízké a střední dubohabrové lesy byly na jižní Moravě biotopem světlomilných a teplomilných druhů rostlin a 
bezobratlých živočichů, avšak po ústupu tradičního hospodaření mnoho z těchto druhů ustoupilo kvůli zániku 
lesních světlin a mozaiky různě starých porostů.  
Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 

 

L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši [188] 

Rozšíření. Lesní celky v okolí Hustopečí a 
Klobouk u Brna, fragmenty lesů na říčních 
terasách jižní Moravy. 
Ohrožení. Převody na kultury stanovištně 
nepůvodních dřevin, přirozenou sukcesí po 
zániku tradičního hospodaření, které 
zahrnovalo obnovu z pařezových výmladků, 
lesní pastvu a hrabání steliva. Na většině 
lokalit došlo k šíření habru, jasanu, lípy apod. 
druhů, které vytvářejí silnější zástin než duby. 
Dochází k eutrofizaci, ustupují původní 
světlomilné druhy, místo nich se šíří invazní 
neofyty.  
 

 
Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 
 

L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku [188] 

Rozšíření. Les Doubrava u Hodonína, zejména 
jeho jihozápadní část. Degradované nebo 
fragmentární porosty se vyskytují také v Bořím
lese u Valtic a v oblasti soutoku Moravy a Dyje.
Ohrožení. V minulosti se v těchto lesích pásl 
dobytek, hrabalo stelivo, bylinné patro se kosilo 
na seno a obnova stromového patra probíhala z 
pařezových výmladků. Dnešní porosty jsou 
ohroženy převodem na kultury borovice lesní, 
spontánním šířením trnovníku akátu a střemchy 
pozdní, a domácích dřevin zastiňujících bylinný 
podrost, zejména habr a lípy. Dochází k šíření 
mezofilních, na úkor světlomilných druhů.  

Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 
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L9.2A Rašelinné smrčiny [188] 

Rozšíření. Vyskytují se na organozemích v 
ekotonech horských vrchovišť. Vyskytují se v 
horských oblastech Jeseníků, Orlických horách, 
v nižších pohořích jako Žďárské vrchy. 
Ohrožení. Hlavním ohrožujícím faktorem 
rašelinných a podmáčených smrčin je především 
změna vodního režimu, zejména odvodnění, a 
také těžba rašeliny. Podobně jako u ostatních 
smrčin ohrožují tento biotop imise, eutrofizace 
prostředí a následná degradace bylinného patra.  
 
Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 
 

 

L10.1 Rašelinné březiny [188] 

Rozšíření. V územích s výskytem rašelinišť, v 
pahorkatinách a podhorských oblastech; Drahanské 
vrchovině a v podhůří Hrubého a Nízkého Jeseníku. 
Vzácně v oblasti písků u Hodonína. 
Ohrožení. Odvodněním dochází k mineralizaci 
organozemě, ústupu rašelinných a oligotrofních 
druhů a expanzi trav. Při lesním hospodaření bývají 
břízy potlačovány ve prospěch hospodářsky 
významných dřevin.  
 

 

Zdroj: Katalog biotopů ČR [188] 

 

Význam opatření: 

Ochrana a zlepšování ekologického stavu prioritních biotopů na hydricky citlivých stanovištích významně 
přispěje k vyššímu hydrickému a infiltračnímu potenciálu podél vodních toků v celém zájmovém území. 
Podpora biotopů s modálními stanovištními podmínkami, navazujících v okolích vodních toků má pozitivní 
vliv na plnění hydrických funkcí v rámci celé plochy povodí. Zlepšováním ekologického stavu prioritních 
biotopů dochází ke zvyšování biodiverzity, podpoře ekosystémových funkcí, a zvyšování stupně přirozenosti 
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lesních porostů. Význam tohoto opatření souvisí rovněž s možností kombinovat několik navrhovaných 
opatření uvedených v ostatních katalogových listech. 

 
 

Návrh opatření: 

Management v lesních porostech provádět se zaměřením na zachování a podporu přirozené a stanovištně 
vhodné dřevinné skladby, diverzifikovat druhovou a věkovou skladbu lesních porostů. Reprezentativní lesní 
porosty s mimořádným stupněm přirozenosti, ponechat v bezzásahovém režimu, resp. samovolnému vývoji. 
Na vhodných stanovištích zvýšit druhovou pestrost biotopů prosvětlením dřevinného patra, podpořit návrat 
k tradičním způsobům hospodaření (nízký, střední a pastevní les). Šetrným lesním hospodařením stabilizovat 
vodní režim stanovišť. Na kontaktu se zemědělsky obhospodařovanými plochami šetřit porostní plášť, 
v místech ohrožených eutrofizací způsobenou splachy z polí realizovat zalesňování autochtonními rychle 
rostoucími dřevinnými druhy s vyšší transpirací – rychlejší rotace (obmýtí) a export biomasy z těchto 
stanovišť tak zajistí, že nebude docházet k eutrofizaci prioritních stanovišť. K proveditelnosti tohoto opatření 
v podmínkách ČR přispívá rovněž dotační a legislativní podpora plynoucí ze závazků ČR vůči EU. 

 

 

Stanoviště L2.4 Měkký luh nížinných řek [188] v období pravidelných jarních záplav (Zdroj: foto 
M. Horváth) 

 
 



1 
 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS09

 
Název: Prostorová úprava lesních porostů podél toků 
                 
 
Inspirace z Německa: mapování a ochrana horských toků 
 
V Německu již probíhá mapování lesních vodních toků. Inspirací může být mapování horských a podhorských 
vodních toků dle metodiky „Handbuch Wald & Wasser“ [173]. Tato metodika vznikla v průběhu implementace 
Směrnice 2000/60/EC [134] a je průběžně zpřesňována a zapracována do legislativy a dotačních pravidel. 
Německá metodika je jednoduchou pomůckou pro stanovení rozsahu ripariální zóny a stanovení ochranného 
lesního pásu. U nejužších údolnic s tvarem V ji stanovuje na 25 m po každé straně lesních vodních toků. Tato 
šířka byla zvolena, protože odpovídá průměrné výšce vzrostlého porostu. Když takový strom spadne, dost 
pravděpodobně části jeho kmene nebo koruny dosáhne řečiště vodního toku. Proto se stromy v tomto pásmu 
považují za prvek ovlivňující hydromorfologický stav lesních vodních toků. I přes značně sofistikovaný výzkum 
v jiných zemích, hodnotících morfologii, erozní poměry a hydromorfologii, došlo k minimalistickému vymezení 
ripariální lesní zóny, ačkoliv tato kolísá od 15 do 250 m na každé straně vodního toku, zejména v rozsáhlých 
mokřadních územích. Ve většině případů však šířka ochranného pásu 25 m po každé straně vodního toku 
postačuje pro obnovu a zachování přirozených hydromorfologických procesů podél lesních vodních toků. 
Zdůrazňujeme, že jde o úseky, kde pohyb spláví neohrožuje osídlená území. Nad osídlenými územími je 
naopak žádoucí kmenovinu a větve z vodních toků odstraňovat a nahrazovat je kotvenými prvky hrubé 
kmenoviny a dále objekty, kde spláví a splaveniny mohou vypadávat do nivy [128]. 
 
Popis současného stavu v ČR: 

Hospodaření v lesích ČR se již několik století řídí pravidly, jež jsou úzce specifikovány lesním zákonem [88] a 
navazující legislativou. Tyto legislativní pravidla zabraňují snižování rozlohy lesa, stabilizují věkovou, 
druhovou skladbu lesů a zásobu dřevní hmoty. Soubor těchto pravidel nazýváme termínem hospodářská 
úprava lesa. Hospodářská opatření jsou aplikována v lesích adresně na jednotky prostorového rozdělení lesa 
(JPRL). JPRL jsou utvářeny tak, aby byla usnadněna orientace v lese a umožněna jednoznačná lokalizace při 
plánovacích hospodářských evidenčních a kontrolních činnostech. Dle současné české legislativy jsou JPRL 
oddělení → dílec → porost → porostní skupina → etáž, přičemž porost je základní jednotkou tohoto 
rozdělení, která musí být vždy vylišena. Porostní skupina se vylišuje pro části porostů, u nichž se v důsledku 
vývoje mění hranice a pro plošně málo významné části lesa nevylišitelné jako porost. Porostní skupina musí 
obsahovat minimálně jednu etáž a vždy patřit jen do jednoho katastrálního území. Porostní skupina nemá 
v mapě označení, označuje se etáž (nebo více etáží), která (é) ji tvoří [176]. Údaje o stavu lesa a návrh 
hospodářských opatření jsou součástí hospodářské knihy, která je dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním 
hospodářském plánování [176] součástí lesního hospodářského plánu (LHP), resp. lesní hospodářské osnovy 
(LHO). Obligátní platnost LHP/LHO je 10 let. Prostorové rozdělení lesa (výše uvedené JPRL) jsou součástí 
lesnických map, obrysové a porostní [176].  
 
Dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
[177], oblastní plány rozvoje lesa (OPRL ) dle § 1, ods. 5, písm. a), obsahuje rámcové stanovení funkčního 
potenciálu lesní oblasti, zejména pro funkci produkční (výhled produkčních možností) a funkce 
mimoprodukční, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj 



2 
 

genofondu), ochrany přírody apod. [177]. Součástí OPRL jsou rovněž dle písm. f) základní hospodářská 
doporučení pro hospodářské soubory. Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory 
konkretizuje ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., § 1, ods. 7 [177]. Při vymezení hospodářských souborů jako jednotek 
diferenciace hospodaření v lesích se vychází z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, 
charakterizovaných přírodními podmínkami – lesními typy (LT) a jejich soubory (SLT). Geografická 
distribuce vymapovaných segmentů lesních typů kartograficky vyjadřuje typologická mapa.  

Dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. [176] se údaje o stavu lesa zjišťují a plán hospodářských opatření uvádí pro 
nejnižší JPRL tzn. porost resp. etáž. Aby bylo prostorově adresované opatření legislativně i provozně 
proveditelné, v hospodářsko-úpravnické praxi se tyto údaje a plán opatření stanoví dle plošně dominantní 
lesnicko-typologické klasifikační jednotky; SLT. 

Lesnická kartografie obligátně pracuje s legislativně stanoveným měřítkem M 1:10000, což znamená, že 
liniové a bodové segmenty menší (užší) 10 metrů nejsou kartograficky zachytitelné. Z tohoto důvodu se u 
segmentů, jejichž velikost je pod kartograficky vylišitelným zrnem stává, že návrh opatření při lesnicko-
hospodářském plánování přítomnost těchto segmentů nerespektuje. Tento případ se týká rovněž malých 
lesních vodních toků. 

 

Podhorský olšový luh, dospívající jedinci smrku napadení hnilobou (v levé části fotografie) byli do koryta  
lesního vodního toku vnešeny v rámci JPRL s převládajícími modálními stanovištními poměry mimo nivu 

vodního toku (Zdroj: foto M. Horváth) 

 

Návrh provedení opatření: 

Vodní toky a břehové porosty vyčlenit ze stávajících porostních skupin (s převládajícími modálními 
stanovištními podmínkami) a vytvořit nové prostorové jednotky, které by měly v maximální míře prostorově 
respektovat přírodní podmínky charakteristické pro vodou ovlivněné a podmáčené lesní stanoviště (dle 
platného lesnicko-typologického systému ÚHÚL, ekologické řady obohacená vodou, oglejená, podmáčená a 
rašelinní). Účelovým požadavkem pro hospodaření v těchto lesích by mělo být zvýšení infiltračního a 
retenčního potenciálu dotčených stanovišť. Toho lze dosáhnout kombinací opatření s ohledem na optimalizaci 
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druhového složení, zvýšení podílu mrtvého dřeva v interiéru porostů i vodních tocích, zamezení vzniku a 
rozšiřování přibližovacích a odvozních tras. V případě průchodu lesní cestní sítě těmito JPRL je třeba 
realizovat kompenzační opatření pro retenci vody, zachycování plavenin a dnových splavenin, provádět 
jednotlivý a skupinový účelový výběr. Vymezení vodou ovlivněných a podmáčených lesních stanovišť je 
součástí lesnicko-typologické mapy, která je mapovaná na PUPFL celoplošně, tudíž je navrhované opatření 
proveditelné v podmínkách České republiky.  
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ LS10

 
Název: Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 
                 

Popis současného stavu: 

V ČR má zalesňování nelesních půd dlouhodobou tradici. V minulosti bylo zalesňování ploch nevhodných pro 
zemědělskou výrobu (nižší bonity, pozemky silně ohrožené erozí…) uskutečněno v několika etapách. 
V zájmovém území jsou poslední plošně významné zalesňovací akce zemědělských půd známy z období po 2. 
světové válce, kdy se toto zalesňování provádělo na základě usnesení vlády č. 2520 a 823 z roku 1954. V letech 
1955 – 1959 byl vypracován „Generální plán zvelebení polního, lesního a vodního hospodářství“. Zalesňování 
zemědělských půd proběhlo v souladu s tehdejší potřebou delimitace zemědělského a lesního půdního fondu [196]. 
V rámci této režimem direktivně řízené akce se realizovalo, především v „sudetských“ pohořích, masivní plošné 
zalesňování luk a pastvin probíhalo bez přípravných dřevin. Z tohoto období převládají na původně nelesních 
stanovištích smrkové monokultury s jednoduchou strukturou. V současnosti jsou tyto porosty ve věku nastávající 
kmenoviny (51-80 let), postrádají ekologickou stabilitu. V důsledku jejich špatného zdravotního stavu je jejich 
schopnost poskytovat mimoprodukční funkce značně omezena [196]. 

K dalšímu plošně významnému nárůstu zalesňovaných nelesních půd došlo v zájmovém území počátkem 90. 
let v důsledku transformace zemědělství, což souvisí s celoevropským trendem dalšího rozšiřování plochy 
lesů.  

Lesnatost v oblasti povodí Moravy je nad celostátním průměrem [25]. Prostorově je však fragmentace lesů 
nevyrovnaná. Jižní a střední část oblasti povodí je podstatně s menší lesnatostí než její severní a východní 
části. 

Význam opatření: 

Převod zemědělské půdy na lesní je zásah do krajiny, ke kterému je nutno přistupovat velmi citlivě, neboť jde 
o ekologicky významnou, společensky odpovědnou a zavazující činnost [197]. Zalesnění zemědělského 
pozemku mění jeho charakter, stanovištní podmínky. K zalesnění zemědělské půdy se tedy musí přistupovat 
obezřetně a místa vhodná ke změně kultury je třeba volit na podkladě širší půdně-stanovištní analýzy [198]. 

Při výběru pozemků vhodných ke změně využití půdy v našem případě vycházíme z hlediska potenciálu 
poskytovaných mimoprodukčních funkcí. K těm se počítá funkce protierozní, ochrany vodních zdrojů, 
infiltrační, retenční a retardační tzn., že citlivé stanovištně autochtonní zalesnění několika zemědělských 
pozemků může přispět stabilizací vodního režimu ke komplexnímu řešení protipovodňové problematiky i 
kvality vod v celém povodí. Zalesňování nelesních půd může být také vhodným nástrojem v procesu obnovy a 
údržby krajiny, rovněž asanace nelesních stanovišť s degradovanými půdami [198]. 

Zalesňování zemědělských půd kolem nížinných vodních toků lze chápat i jako příležitost pro obnovu lužních 
lesů jakožto prioritních biotopů (L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek, L2.4 
Měkké luhy nížinných řek [188]). Lužní lesy jsou v současnosti ohroženy dlouhodobými změnami vodního 
režimu krajiny (např. regulacemi řek, zahlubováním toků a souvisejícím poklesem hladiny podzemních vod, 
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omezením rozlivů), velkoplošným mýcením porostů, výsadbou monokultur s jednoduchou strukturou a 
eutrofizací stanovišť způsobenou splachy z polí, v jejímž důsledku se v bylinném patře šíří a posléze 
převládají dominantní druhy, dochází ke snižování biodiverzity [188]. 
 

 

 

Návrh opatření: 

Při zalesňování orné půdy v nivách směřovat výsadbu mimo ploch s travními porosty podporujícími 
biodiverzitu (hodnotné trvalé travní porosty, mokřady, prioritní biotopy) resp. volit prostorově vhodné 
mozaiky. 

Při zalesňování lesních pozemků je nutné dodržet minimální % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD) uvedených v příloze vyhlášky č. 83/96 Sb. [177]. Při zalesňování zemědělských půd, resp. pozemků 
druhu ostatní tato povinnost pro vlastníka neplatí, nicméně pro zdárný vývoj a udržitelnost se pro jednotlivé 
hospodářské soubory (HS) uvedené ve vyhlášce č. 83/96 Sb. [177] doporučuje zalesňovat počty 
prostokořenného sadebního materiálu uvedenými v rámcových směrnicích hospodaření diferencovanými dle 
jednotlivých HS v OPRL za příslušnou přírodní lesní oblast (PLO). 

Z hlediska míšení se pro lužní stanoviště (HS 19), doporučuje při zalesňování do dubových bloků mísit 
skupinovitě jasan, ostatní druhy přirozené druhové skladby jednotlivě. U olšových stanovišť na podmáčených 
půdách (HS 29), mísit dřeviny skupinovitě i jednotlivě, na podmáčených lokalitách preferovat olši s jasanem, 
topoly skupinovitě, upřednostňovat výsadbu v liniích, javor klen pouze na vyvýšených místech, ostatní 
dřeviny přirozené dřevinné skladby jednotlivě, resp. v malých skupinkách. 

Sazenice na plochách potenciálních k zalesnění jsou ohrožené především konkurencí buřeně a zvýšeným 
tlakem zvěře z okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch. Pro minimalizaci škod a zdárný vývoj 
zakládaných kultur se doporučuje následovné: 

Přípravu půdy na nelesních půdách provést celoplošně orbou, při dostupnosti vhodného dotačního nástroje 
možno aplikovat výsev bylin schopných konkurovat buřeni (především invazivním druhům). Na plochách 
poblíž vodních toků a v ochranném pásmu zvláště chráněných území (ZCHÚ) se vyhnout jakékoliv chemické 
přípravě půdy.  

Na stanovištích s vyšším ohrožením zakládané kultury zvážit sadbu poloodrostků; v kombinaci s výsevem 
regionální luční směsi pro dosažení ekologické stability stanoviště a současně zachování biodiverzity. 

U vrb a topolu (topol bílý) lze provést zalesňování výsadbou řízků. Pro zalesňování při dostatku semenného 
materiálu lze u větších ploch použít síjí dubu a břízy. 

Na plochách s vyšší hladinou vody (i sezónní) aplikovat sadbu kopečkovou, jinak je možné aplikovat sazbu 
jamkovou, resp. štěrbinovou za využití mechanizace. 

Vysázené plochy ošetřit proti okusu zvěře individuální ochranou mechanickou, resp. za použití chemických 
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přípravků životnímu prostředí neškodných. U větších zalesněných ploch možno aplikovat ochranu kultury 
oplocením. 

Na kontaktu se zemědělsky využívanými pozemky, resp. intravilánem podpořit tvorbu porostního pláště 
výsadbou keřového patra druhy stanovištně vhodnými. Na plochách, které navazuji na lesní pozemky 
stávající, v maximální míře podpořit přirozené zmlazení, především druhů přirozené dřevinné skladby. 

Pro maximalizaci infiltračního funkčního potenciálu prostorově směřovat výsadbu do zemědělských ploch 
odvodněných, ploch s dosluhující, resp. nefunkční meliorační soustavou. 

Zalesňování zemědělské půdy je vhodným nástrojem pro obnovu lužního lesa, jakožto prioritního biotopu. 
S tím souvisí i možnost kombinace čerpání vhodných meziresortních dotačních programů (MZe, MŽP). Tento 
nástroj podpoří zvýšení podílu přirozené druhové skladby dřevin, významně podpoří zvýšení biodiverzity 
v krajině, může doprovázet citlivé revitalizace říčních systémů i směřování umělého povodňování na místech 
s omezenými přirozenými záplavami [188]. 

  

 
 

 
 

Zalesňování zemědělských půd (Zdroj: http://www.arbores.cz/realizace/sluzby-v-
lesnictvi/zalesneni-zemedelskych-pud) 
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Obnova lužního lesa na zemědělské půdě – biocentrum Čehovice (Zdroj: foto M. Horváth) 
 
 

 



 

 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV01 

 

Název: Renaturace   
                 

Popis současného stavu:  

Biogeografická zóna lesů mírného pásma byla dříve hustě zalesněna. Padlé stromy měly kvůli zadržování 

vody a sedimentů významný vliv na říční systémy. V údolních dnech se typicky nacházely rozsáhlé mokřiny s 

množstvím bočních ramen. V současnosti se už přirozené vodní toky na českém území téměř nevyskytují. 

Nahradily je metastabilní zahloubené vodoteče, jež postrádají důležité morfologické vlastnosti přirozených 

lesních vodních toků a jejich protipovodňové funkce. Výzkumná skupina (Gurnell et Gregory et Petts, 1995), 

zabývající se záchranou a obnovou narušených vodních ekosystémů v horských a podhorských lesích mírného 

pásma severní Ameriky a západní Evropy, zjistila významnou spojitost mezi dynamikou řečiště a vegetací. 

Odhalila rovněž význam využití stromové biomasy pro ekologicky citlivý přístup k říčnímu managementu. 

Akumulace hrubých částí biomasy (Coarse Woody Debris, CWD), tedy především padlé stromy, má zásadní 

vliv na hydrologické, hydraulické, sedimentární, morfologické a biologické vlastnosti říčních koryt, což je 

velmi důležité pro stabilitu a biologickou produktivitu lesních toků.  

V současnosti je ovšem většina našich vodních toků obklopena intenzivně obhospodařovanými ekosystémy, 

od orné půdy, přes travní porosty, či udržované břehové porosty. Přísun mrtvého dřeva je nedostatečný a to 

znamená, že je omezen laterální vývoj řečiště a řeka se zahlubuje (Holec 2015) 

Návrh opatření: 

Za renaturaci je považováno zejména zanášení upravených koryt splaveninami,  zarůstání bylinami a 

dřevinami a postupný rozpad umělých opevnění, příčných objektů a dalších technických prvků v korytech. 

Součástí renaturačních procesů jsou také erozní změny koryt. Za optimální jsou považovány takové erozní 

změny, které v přijatelné míře dotvářejí členitost koryta, tedy zejména pokud jde o umírněnou stranovou erozi, 

a ne o erozi hloubkovou. Přirozená renaturace koryt a niv se dnes může v poměrně velké míře uplatňovat v 

souvislosti s ústupem intenzivních forem zemědělského hospodaření, s dožíváním odvodňovacích zařízení a s 

návratem přirozeného zamokření. Zpravidla již také bývá požadováno věrohodnější odůvodňování různých 

technických zásahů a s nimi souvisejícího vynakládání prostředků. Renaturační procesy přinášejí cenné 

revitalizační efekty prakticky zadarmo. Lze rozlišit několik typů renaturačních opatření: 

Samovolná renaturace, jak vyplývá z názvu, neobsahuje přímá opatření technického charakteru (pouze 

výjimečné zásahy v odůvodněných případech).  

Renaturace povodněmi spočívá ve využití erozních a akumulačních jevů, způsobených povodňovými průtoky. 

Za zásadní je v případě povodňových renaturací považován rozdílný přístup u toků v intravilánu, kde je 

prioritou ochrana osob a majetku, a ve volné krajině, kde lze renaturačním procesům akcelerovaným 

povodňovými průtoky ponechat prostor či je vhodně usměrňovat. 

Postupná renaturace korekční údržbou spočívá v řízeném ovlivňování přirozených procesů (řízené narušování 



 

 

odvodňovacích soustav výsadbami zeleně apod. 

 

 

 

Renaturace v zemědělsky intenzivně využívané krajině (Foto:) 

 

 



 

 

 

 

Na rozdíl od zastavěných částí obcí lze erozně-akumulační procesy akcelerované povodňovými průtoky ve 

volné krajině s výhodou využít pro dosažení výrazných revitalizačních efektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV02 

 
Název: Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta   
                  

Popis současného stavu:  

Technické úpravy zbavovaly koryta a nivy členitosti a jejich účelem bylo zpravidla vodu z krajiny co nejrychleji 

odvádět.  Některé úseky řek jsou natolik morfologicky poškozené úpravami a zahloubením, že není možno spoléhat 

na jejich renaturaci, ale je třeba přikročit k technickým revitalizačním opatřením. 

Návrh opatření: Při revitalizaci je využito zachovalého původního historického koryta vodního toku či jeho zbytků. 

Regulovaný tok je převeden zpět do původního koryta, míra revitalizačních zásahů v původním korytě je závislá na 

stavu v jakém se dochovalo původní koryto toku. Optimální případ je zachovalé původní koryto s vyvinutým 

břehovým porostem. Technicky upravené koryto může být v závislosti na místních podmínkách buď zcela 

zasypáno, nebo využito k tvorbě tůní, k posílení průtočné kapacity území při povodních. Další možností je zavedení 

svodného drénu z polí do technicky upraveného koryta spojené s jeho částečným zasypáním (viz schéma níže). 

 

 

 

 

Revitalizace navrácením toku do původního koryta (Foto: Jan Koutný) 



 

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV03 

 

Název: Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě  

                  

Popis současného stavu:  

Rozlivy povodní patří k přirozenému životu niv. Aktivují a do jisté míry udržují významné nivní 

biotopy, jako mokřady, mokřadní a vlhké louky, stará ramena a povodňové tůně. Rozlivy malých 

povodní o větší četnosti výskytu mají význam pro řadu druhů organismů, včetně ryb, které 

využívají jarních rozlivů v lukách k rozmnožování.  Plošné technické úpravy toků v nivách 

omezily nejčastěji právě rozlévání povodní s větší četností výskytu, a tím režim přirozeného 

povodňování niv narušily nebo zcela rozvrátily. Absence přirozených tlumivých rozlivů do niv 

nad zastavěným územím obcí rovněž zvyšuje riziko enormních škod na majetku či životech 

způsobených extrémními povodňovými průtoky.   

 

 

 
 

 

Návrh řešení: 

Nahrazování nepřirozeně kapacitních technicky upravených koryt koryty přírodě blízkými. Ta 

mají mimo jiné významně menší průtočnou kapacitu, a tedy neomezují přirozené tlumivé rozlivy 

povodní v nivách. Metodou je výrazné zmenšení průtočné kapacity koryta změlčením, 

zmenšením a zdrsněním průtočného profilu a obnovením přirozené délky trasy. Mohou být 

využity jak přirozené renaturační pochody, tak investiční revitalizace. Významnou součástí 

opatření, podporujících tlumivé rozlivy povodní v nivách, jsou pak podélné revitalizace koryt 

vodních toků. Ve volné krajině nahrazují kapacitní upravená koryta koryty o přirozeně malé 

kapacitě, a tím podporují vybřežování povodňových průtoků.  

Z hlediska protipovodňové ochrany je přínosná zejména revitalizace drobných vodních toků a 



jejich niv v úseku nad územím, které má být chráněno – nad zastavěným územím obce apod. 

Zdrsnění a změlčení koryta jednak zpomaluje proudění, jednak podporuje rozliv do nivy. 

Rozložením povodňového průtoku do nivního pásu nutně dochází ke zpomalení a k jisté 

krátkodobé retenci vody. Zpomalení postupu povodňové vlny také oslabuje koncentraci 

povodňových přítoků z různých částí povodí.  

 

 

 
Revitalizace nivy nad zastavěným územím obce vede k výraznému posílení protipovodňové 

ochrany obce.  

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV04 

 
Název: Podpora retence vody v nivě, revitalizace  
                  

Popis současného stavu:  

Plošné technické úpravy koryt přinesly v nivě řadu problémů. Zejména došlo ke zrychlení odtoku velkých vod s 

následkem větší škody v níže ležících územích v důsledku zvětšení hydraulické kapacity koryt a omezení rozlivu do 

nivních ploch. Došlo ke zmenšení četnosti povodňových záplav v nivách, což nepříznivě ovlivnilo až zcela 

zlikvidovalo některé významné nivní biotopy, jako mokřady, mokřadní a vlhké louky apod. Konečným důsledkem 

likvidace nivních biotopů pak je změna až destrukce společenstev organismů a vymizení citlivých druhů. Následkem 

plošného odvodnění niv a zahloubení koryt toků bylo zmenšení zásob podzemní vody v nivách. Dalším problémem 

bylo odvodnění půd, které vedlo k jejich mineralizaci a následně zhoršování jejich vodohospodářských vlastností. 

Zahloubení koryt vodních toků vedlo rovněž ke zhoršení podmínek doplňování zásob mělké podzemní vody v nivách 

infiltrací.  

 

 

 

 

 

Návrh řešení: 

1. Podpora retence povodňových vod ve sníženinách, vyhloubených v nivě. Široká typologická škála těchto 

objektů sahá od jam po těžbě stavebních štěrků a písku, vhodně hydricky rekultivovaných, po záměrně 

vytvářené repliky či napodobeniny přirozených retenčních prvků - starých ramen a tůní. Tyto objekty působí 

za povodní svou retenční kapacitou a jinak se uplatňují jako vodní a mokřadní biotopy, přírodní koupaliště 

nebo revíry pro sportovní rybolov. Účelné může být  využití usměrněných těžařských aktivit se záměrnou 

tvorbou retenčních prvků – těžba štěrku nebo písku zaplatí vytvoření vodohospodářských a revitalizačních 

objektů.  

2. Výstavba víceúčelových, polosuchých poldrů, průtočných nebo postranních, jejichž plocha se v době mimo 

povodně uplatňuje jako přírodní území, které může být členěno řadou zajímavých prvků.  

3. Podpora a usměrňování plošného rozlivu a zpomalování povodní nízkými zemními valy. Jde o přechod mezi 

volným plošným rozlivem velkých vod a jejich zadržováním v poldrech. Specifikem tohoto řešení je úsporné 

provedení nízkých zemních valů – na rozdíl od hrází poldrů, které jsou, technicky vzato, hrázemi vodních 

nádrží se všemi náročnými objekty.  

 

 

 



 
 

Využití těžebních jám pro tvorbu revitalizačních biotopů v nivě Mohanu. 

 

 

 
Objekt hráze poldru v nivě (k. ú. Čechy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST – Technická opatření NV05 

 
Název: Revitalizace upraveného koryta   
                  

Popis současného stavu:  

Některé úseky řek jsou natolik morfologicky poškozené úpravami a zahloubením, že není možno spoléhat na 

jejich renaturaci, ale je třeba přikročit k technickým revitalizačním opatřením. 

Návrh opatření: 

Revitalizace stávajícího kapacitního, zahloubeného a narovnaného koryta. Většinou se provádí v případech 

nedostatku prostoru pro komplexnější způsob revitalizace, jako je obnova původních koryt či tvorba nových 

koryt. Principem je snaha o vymělčení (= snížení kapacity) stávajícího koryta a podpora boční eroze. 

Vymělčování spočívá ve stabilizaci dna koryta proti hloubkové erozi a vložení přirozených, polopřirozených či 

umělých prvků podporujících boční erozi břehů. Cílem je obnova dynamicko – stabilní rovnováhy 

splaveninového i průtokového režimu toku. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Do technicky upravených koryt lze vložit různé dřevěné, kamenné či dřevokamenné prvky, které podporují 

hydraulickou i morfologickou členitost technicky upraveného koryta.  

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV06 

 
Název: Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v nivě  
                  

Popis současného stavu:  

Celková míra zornění a plošného odvodnění zemědělské půdy zůstává stále velmi vysoká. Některé vodní toky 

mají odvodněno i více než 50% plochy svého povodí. Celkově míra odvodnění zemědělských půd přesahuje 

celorepublikově 25% (Kulhavý a Soukup, 2010). 

 Celkový počet evidovaných odvodňovacích staveb v oblasti povodí Moravy je 4 028 a dosahují úhrnné 

plošné výměry 122 034 ha, tj. 12 % celkové plochy oblasti povodí (procento odvodnění zemědělských půd je 

sníženo započítáním plochy lesů). Podíl odvodněných ploch na celkové ploše jednotlivých vodních útvarů je 

znázorněn na mapové příloze MD.1.3 a dosahuje maximální hodnoty 54,6 % ve VÚ M123 (Moštěnka). Řada 

vodních útvarů má odvodněno téměř 100% orné půdy ve svém povodí. Existuje ovšem i několik VÚ (M011 

Desná, M012 Hučivá Desná), na nichž se odvodněné plochy nevyskytují a hodnota podílu je tedy nulová. 

(http://www.pmo.cz/pop/2009/morava/End/d-povodne/mapy/md_1_3.jpg 

http://www.pmo.cz/pop/2009/morava/End/d-povodne/tabulky/td_1_3.pdf) 

Při hospodaření s vodou v nivách je nutno počítat s úpravou vodního režimu pozemku, tj. s regulací a retardací 

odtoku v odvodněných povodích. Zastaralé odvodňovací systémy by měly být všude tam, kde je to možné, 

rušeny, využívány k napájení mokřadů, porostů energetických dřevin a tůní anebo modernizovány na systémy 

s dvojí funkcí, tedy s funkcí odvodňovací a závlahovou. V rámci povodí Moravy je nutné vyhodnotit současný 

stav odvodňovacích systémů a zároveň se pokusit stanovit kritéria, která by poskytla impuls majitelům těchto 

systémů k zahájení adaptace na stávající klimatické a hospodářské podmínky. Úpravy musí být provedeny v 

souladu s hlavními ekohydrologickými funkcemi povodí. 

Návrh opatření: 

 Odstranění zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení a revitalizace vodních toků. 

 Revitalizace nezatrubněných HOZ. 

 Kontrolované spontánní stárnutí drenáže (zárost dřevinami a bylinami). 

 Odstranění drénu. 

 Zrušení pramenní jímky a obnovení pramene či vytvoření mokřadu/tůně. 

 

http://www.pmo.cz/pop/2009/morava/End/d-povodne/tabulky/td_1_3.pdf


 

V případě, kdy je zahloubení technicky upraveného koryta vodního toku dáno existujícím odvodňovacím 

systémem, lze při revitalizaci upraveného koryta s výhodou využít některé z variant zapracování 

odvodňovacích systémů do celkového řešení revitalizace toku. 



 

Tvorba tůní v nivě malého vodního toku. 

 

Přirozené společenstvo pramenišť. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ NV07 

 
Název: Revitalizace tvorbou nového koryta   
                  

Popis současného stavu:  

Technické úpravy zbavovaly koryta a nivy členitosti a jejich účelem zpravidla bylo vodu z krajiny co nejrychleji 

odvádět.  Některé úseky řek jsou natolik morfologicky poškozené úpravami a zahloubením, že není možno 

spoléhat na jejich renaturaci, ale je třeba přikročit k technickým revitalizačním opatřením. 

Návrh opatření: 

Cílem revitalizací vodních toků je obnovení členitosti vodního prostředí a jeho schopnosti vodu držet. Základní 

revitalizační úlohou je vytvoření koryta, které je proti obvyklému upravenému korytu členitější, má zpravidla 

menší kapacitu a je méně zahloubené. 

Při revitalizaci je vytvořeno zcela nové, nekapacitní a členité koryto s trasou odpovídající morfologického typu 

řešeného vodního toku. Při výběru nové trasy je vhodné vycházet z historických map či jiných relevantních 

podkladů.  Charakter koryta je vhodné volit podle některého zachovalého toku v okolí (tzv. referenční tok).  

Původní regulované koryto může být v závislosti na místních podmínkách řešeno následujícími způsoby (v 

pořadí podle preferencí): 

1. Zasypání starého koryta. Možné ponechání tůně či soustavy tůní v trase starého koryta. 

2. Staré koryto je ponecháno pro posílení průtočné kapacity území při povodních. Veškerý průtok je 

převeden do nově vytvořeného koryta. V ponechaném korytě možné vytvořit tůně. 

3. Staré koryto je ponecháno. Dochází k dělení průtoku mezi nové koryto a staré regulované koryto 

(minimální průtoky jsou děleny, vyšší než minimální průtoky jsou převáděny do nového koryta).   

 

 

 



 

 

 

 

 

Nové revitalizační koryto v zemědělsky intenzivně využívané krajině (Foto:) 



KATALOGOVÝ LIST – Technická opatření NV08 

 

Název: Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních biotopů 

                  

Popis současného stavu:  

V nivách našich vodních toků převažuje orná půda a přírodě blízká společenstva jsou velmi vzácná. To 

omezuje možnosti revitalizace řek a obnovu přirozených rozlivů. 

 

 

 

Popis současného stavu:  

Navrhujeme obnovovat na orné půdě přirozená mokřadní ,travinobylinná, lesostepní a lesní společenstva 

v rámci potenciální přirozené vegetace.. Preferovány by měly být následující biotopy (dle biogeografické 

zóny, hydrologie, pedologie a klimatu): 

V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 

V4 Makrofytní vegetace vodních toků 

V5 Vegetace parožnatek 

V6 Vegetace šídlatek 

 

M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic 

       M1.1Rákosiny eutrofních stojatých vod 

       M1.2Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty 

      M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů 

      M1.4 Říční rákosiny 

      M1.5 Pobřežní vegetace potoků 

      M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 

      M1.7 Vegetace vysokých ostřic 



      M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí  pilovitou 

M2 Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin 

       M2.1 Vegetace letněných rybníků 

       M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 

      M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 

      M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav 

M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 

M4 Štěrkové říční náplavy 

       M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace 

      M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem něměckým  

      M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní 

M5 Devětsilové lemy horských potoků 

M6 Bahnité říční náplavy 

M7 Bylinné lemy nížinných řek 

 

R1 Prameniště 

     R1.1 Luční pěnovcová prameniště 

     R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnocvů 

     R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 

     R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 

     R1.5 Subalpínská prameniště 

R2 Slatinná a přechodová rašeliniště 

      R2.1 Vápnitá slatiniště 

      R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 

      R2.3 Přechodová rašeliniště 

      R2.4 Zrašeliněné půdy s hrotnosemenkou bílou 

 



 

T1 Louky a pastviny 

      T1.4. Aluviální psárkové louky 

      T1.5 Vlhké pcháčové louky 

      T1.6 Vlhká tužebníková lada 

      T1.7 Kontinentální zaplavované louky 

      T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace 

      T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 

      T.1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd 

 

K1 Mokřadní vrbiny 

K2 Vrbové křoviny podél vodních toků 

        K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 

       K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 

 

L1 Mokřadní olšiny 

L2 Lužní lesy 

     L2.1  Horské olšny s olší šedou 

     L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 

     L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 

     L2.4 Měkké luhy nížinných řek  

L9.2.Rašelinné a podmáčené smrčiny 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR01 

 
Název: Podzemní zasakovací nádrž   
                  

Popis současného stavu: 

V době kdy v České republice každý den ubyde 24 ha půdy, která je následně využita k výstavbě rodinných 

domů, skladů či silnic je stále aktuálnější potřeba správného nakládání s dešťovými vodami. Jedním z 

problémů v zastavěných oblastech je výrazné snížení infiltrace dešťových vod do vod podzemních. Rychlý 

odtok dešťových vod ze zpevněných ploch také způsobuje velmi rychlý vzestup hladiny vodotečí a 

nebezpeční povodní. Jedním z opatření řešící tento problém jsou podzemní zasakovací nádrže.  

Podzemní zasakovací nádrže vycházejí z faktu, že dešťovou vodu je nutné zadržovat na pozemku.            

Takto zadrženou dešťovou vodu lez využívat na méně náročné činnosti, např. splachování toalety, závlaha 

pozemku. Tento typ nádrží je nutné vždy konstruovat jako zasakovací, tak aby se nevyužitá dešťová voda se 

přirozeně vracela do podloží.  Z konstrukčního hlediska lze využít buď přepad nebo drenážním systémem. 

Podzemní zasakovací objekty musí být vždy opatřeny filtry mechanických nečistot. Dešťové svody nejsou 

napojeny na kanalizaci, ale přímo na trubní systém ústící do nádrže.  

Pokud je nádrž navržena pouze jako zasakovací je nutné zjistit geologické podmínky podloží 

hydrogeologickým průzkumem.  

Tento systém hospodaření s dešťovou vodou nejvíce odpovídá požadavkům na likvidaci dešťových vod.  

 

 



2 

 

Technický popis zařízení: 

Tunelový pozemní zasakovací nádrže jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci 

dešťových vod. Samotný objekt může sloužit jako vsakovací objekt, při použití nepropustné folie k retenci 

vody a jejímu postupnému vypouštění nebo lze tyto funkce kombinovat. 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR02 

 
Název: Vsakovací průleh   
                  

Popis současného stavu: 

Dalším z možných technických řešení, jak hospodařit s dešťovou vodou je plošné povrchové zasakování. 

Mezi objekty plošného zasakovaní patří zejména zasakování ve vsakovacím průlehu či vsakovací rýze.  

Zasakovací průlehy jsou finančně nejméně nákladné a stavebně nejsnáze proveditelné řešení.  

Přítok dešťové vody je řešen jako plošný z přilehlé zpevněné plochy. Jednou z možností, je předsadit objekt 

před další objekt pro hospodaření s dešťovou vodou, a to jako vhodné řešení pro snížení objemu přitékajících 

srážkových vod a pro jejich předčištění. 

Pro návrh zasakovacích průlehů je předem nutné zjistit geologické podmínky podloží hydrogeologickým 

průzkumem.  

 

 

 

 

http://www.contentdg.com/lasalle-bioswale  

http://www.contentdg.com/lasalle-bioswale
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Technický popis zařízení: 

Vsakovací průleh je nutné navrhovat s akumulačním prostorem, který odpovídá objemu alespoň dvouleté 

srážky. Do zasakovacího objektu se zaústí dešťové svody opatřené filtry mechanických nečistot. Při 

soustředěním přítoku ze zpevněné plochy je zpravidla nutné navrhnout opevnění. Preferovaným způsobem 

přívodu vody do průlehu je plošný přítok přes zatravněnou plochu. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Převzato z TNV 75 9011 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR03 

 
Název: Vsakovací průleh - rýha  
                  

Popis současného stavu: 

Zasakovací průleh – rýha je zařízení, které se navrhuje v půdním horninovém prostředí s nedostatečným 

vsakovacím výkonem. Vsakovací průleh – rýha se skládá z průlehu se zatravněnou vrstvou a z rýhy vyplněné 

štěrkovým materiálem, která je umístěna pod ním. Jde o dva samostatné retenční prostory s vlastními režimy 

prlnění a prázdnění.  

Jsou možné dvě varianty technického řešení - kombinace vsakovací průleh – rýha nebo vsakovací průleh – 

rýha s regulovaným odtokem, toto zařízení se používá v případě velmi nízké vsakovací schopnosti podloží.  

Stejně jako u vsakovacího průlehu je vsakovací průleh - rýha jedním z nejlevnějších a stavebně nejméně 

náročnějších zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou. 

 

 

 

Zdroj: http:\\voda.tzb-info.cz 
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Technický popis zařízení: 

Jedním z technických řešení pro zasakování v rýze je odvod dešťových vod do podzemního zásobníku, odkud 

se voda zasakuje do okolní zeminy. Zásobník se skládá se propustných umělohmotných prvků, štěrků nebo 

kameniva, ve kterých se voda při silných deštích zadrží.  

Rýhy jsou po stranách a nahoře obaleny geotextilií, která zabraňuje vniku zeminy. Na přítoku je rýha 

vybavena lapačem nečistot nebo filtrem.  

Technické řešení průleh – rýha s regulovaných odtokem vyžaduje zařazení regulátoru odtoku. Schéma 

znázorňuje řešení s bezpečnostním přelivem pro průleh a rýhu. 

  

 

 

 

 

 
 

 
Převzato z TNV 75 9011 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR04 

 
Název: Vsakovací rýha  
                  

Popis současného stavu: 

Vsakovací rýha je hloubené liniové vsakovací zařízení vyplněné propustným štěrkovým materiálem s retencí a 

vsakováním do propustnějších půdních a horninových vrstev podloží.  

Pokud je navržena podlouhlého tvaru příkopu a je vyplněna štěrkem nebo kamenivem, jde o zasakovací rýhu 

s drenáží.  

Je možné je navrhovat pod chodníky nebo parkoviště. 

Stejně jako u vsakovacího průlehu je vsakovací rýha jedním z levnějších a stavebně méně náročnějších 

zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou. 
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Technický popis zařízení: 

Přívod vody je zajištěn po povrchu nebo pod povrchem. Přívod vody se doporučuje přes zatravněný pás, což 

zlepšuje předčištění srážkové vody vtékající do vsakovacího zařízení. 

Rýhy jsou po stranách a nahoře obaleny geotextilií, která zabraňuje vniku zeminy. Na přítoku je rýha 

vybavena lapačem nečistot nebo filtrem.  

Při vsakovaní v ráze s podpovrchovým přívodem musí bát na vtoku umístěna kalové a revizní šachta, 

popřípadě proplachovací šachta na opačném konci drenáže.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Převzato z TNV 75 9011 

 

 



1 

 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR05 

 
Název: Vsakovací nádrž 
                  

Popis současného stavu: 

Při odvádění povrchových vod je zpravidla nutné zdržení odtoku prostřednictvím retenčního objektu.  

Retenční dešťové nádrže transformují povodňovou vlnu a řízeně vyprazdňují retenční prostor až po hladinu 

zásobního prostoru. 

Navrhují se jako okrasné nádrže v obytné zástavbě a parcích, kde plní další funkce jako estetickou, zlepšují 

mikroklima a mohou být využívány i k jiným účelům.  

Část retenčních nádrží se zásobním prostorem lze provozovat jako biotop s biologickým čištěním vody.  

 

 

 

 

 

Zdroj: www.lhmp.cz 
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Technický popis zařízení: 

Vsakovací nádrž s bezpečnostním přelivem je zařízení používané pro větší odvodňované plochy nebo zařízení 

pro více pozemků s předřazenými zařízeními na jednolitých stavebních pozemcích. Objekt bezpečnostního 

přelivu může být řešen i jako sdružený objekt s regulovaným odtokem. 

Stavební a konstrukční řešení se navrhuje podle zásad platných pro dešťové nádrže (ČSN 75 6261) a pro malé 

vodní nádrže (ČSN 75 2410). 

Převzato z TNV 75 9011 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Převzato z TNV 75 9011 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR06 

 
Název: Umělý mokřad 
                  

Popis současného stavu: 

Umělé mokřady kombinují mělkou nádrž s nadržením a vodními rostlinami za účelem biologického čištění 

srážkových vod. Jsou určené ke zvýšení vlhkostních poměrů, úpravě jakosti vody, retenci a regulaci odtoku 

vody.  

Biochemické procesy a cykly probíhající v přírodních mokřadech se dají využít k čištění či lépe řečeno ke 

zlepšování kvality vody. Umělý mokřad je ekosystém, kterým manipulujeme tak, aby z něho odtékala  čistší 

voda zbavená zejména znečištění organického a částečně živinového (N,P). Čištění odpadních vod umělými 

mokřady je jednoduché a energeticky méně náročné než čištění klasickými technologiemi. Tyto zařízení jsou   

vhodné pro čištění odpadních vod zejména z malých sídel.  

http://www.eamos.cz 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.eamos.cz 
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Technický popis zařízení: 

Toto řešení je vhodné jak pro samostatné pozemky, tak jako opatření pro více pozemků s předřazenými HDV na 

jednotlivých pozemcích.    

Pro omezení vnosu nerozpuštěných látek a sedimentů do celé nádrže se doporučuje u vtoku do nádrže vytvořit 

konstrukčně oddělený usazovací prostor. Regulátor odtoku ej umístěn na úrovní hladiny stálého nadržení. 

  

 

 

 

 
 

 

 
Převzato z TNV 75 9011 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07 

 
Název: Střešní zahrady - zelené střechy 
                  

Popis současného stavu: 

Zelené střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavnou. Ve větších městech je 

vyšší koncentrace prachu a skleníkových plynů, je zde problém s hospodaření s dešťovými vodami, jsou zde 

vyšší teploty vzduchu. Zeleň na střechách pomáhá redukovat znečištěná vzduchu městského prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zelene-strechy.sk/ 
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Technický popis zařízení: 

Vegetační porost musí být na absorpce schopném půdním substrátu, maximální odtokové množství je 

redukováno díky výparu. Podle výstavby zelené střechy může být veškerá spadlá voda zadržena v půdním 

tělese. Veškerá spadlá dešťová voda se využívá v intenzivní výstavbě, v extenzivním zazelenění musí být podíl 

minimálně 30%. Díky ozelenění střech se může zlepšit mikroklima zatravněné oblasti.  

  

 

 

 

 
 

 

 
http://stavba.tzb-info.cz 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07.1 

 
Název: Retenční střecha – meandrový sytém 
                  

Technické řešení: 

Jde o systémové řešení s přesně definovanou akumulací vody a zpomalením odtoku. Řešení je vhodné pro 

zelené a štěrkové střechy, eliminuje se provlhání souvrství při nerovnostech o hloubce až 40 mm. 

 

 

 

 

 

 

http://www.optigreen.cz 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07.2 

 
Název: Lehká střecha 
                  

Technické řešení: 

Toto řešení je odolné proti erozi větrem, lze jej však použít pouze u mechanicky fixované nebo lepené 

hydroizolace. Řešení lze použít i pro bezspádové střechy bez větších nerovností. V suchých regionech musí být 

využito automatického zavlažování. Nevýhodou toho typu střechy jsou vyšší nároky na údržbu a vyšší 

pořizovací cena.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optigreen.cz 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07.3 

 
Název: Přírodní střecha 
                  

Technické řešení: 

Přírodní střechy jsou vhodným prostředím pro život rozmanitých druhů flóry a fauny. Jde o dlouhodobě 

kvetoucí střechu s barevným estetickým efektem. Možnost uplatněné plastových recyklátů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optigreen.cz 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07.4 

 
Název: Šikmá střecha 
                  

Technické řešení: 

Z hlediska stavebně - technického řešení jsou dvě provedení - rozchodníková střecha a přírodní střecha.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optigreen.cz 
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KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ UR07.5 

 
Název: Střešní zahrada 
                  

Technické řešení: 

Intenzivní zelená střecha, která je architektonicky ztvárněna jako krajina k dalšímu prostoru pro život. Je nutné 

využít automatického zavlažování. 

 

 

 

 

 

http://www.optigreen.cz 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP01 

 
Název: Protierozní průlehy  
                  

Průleh je mělký a široký příkop, který bývá zakládán na mírnějších svazích. Povrchově stékající voda se 

v tomto průlehu zachycuje a je odváděna. Protierozní průlehy se dělí na záchytné, sběrné a svodné. Záchytné 

průlehy zadržují vodu z výše ležících ploch, sběrné snižují značné délky pozemků po spádnici. Oba typy 

těchto průlehů jsou navrhovány na svazích se sklonem do 15 % a jsou zaústěny do sběrných příkopů nebo 

průlehů. Tyto průlehy bývají většinou zatravněné a jejich podélný sklon bývá do 3 %. Svodné průlehy se 

budují za účelem neškodného odvedení vody ze záchytných nebo svodných průlehů. Bývají navrhovány pro 

maximální profilovou rychlost do 1,5 m.s
-1

, jejich příčný profil mívá sklon 1:5 až 1:10 a hloubku 30 – 100 cm. 

Povrchový odtok bez projevů eroze jsou schopné odvést i zatravněné údolnice, pokud mají charakter 

svodných průlehů.  

Průlehy a další liniová technická opatření se dimenzují na návrhové průtoky s pravděpodobností výskytu min. 

N = 10 let. 

 

Průleh v zemědělsky intenzivně využívané krajině (Foto: B. Šarapatka) 

 

 



 
Příčný řez záchytným nebo sběrným průlehem 

 

 

 

 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP02 

 
Název: Protierozní hrázky  
                  

Tyto objekty se budují při rozdělování pozemků, a nebo na úpatích svahů pro ochranu objektů před povrchově 

stékající vodou s odnášenou zeminou po přívalových srážkách. Většinou se jedná o zemní hrázky, které se 

budují ve směru vrstevnic a bývají maximálně 1 – 1,5 m vysoké. Bývají opevněné zatravněním a jsou 

vybaveny vypouštěcím zařízením, které zajistí odtok vody po usazení půdních částic.   

Hrázky mohou být záchytné nebo odváděcí, kdy záchytné mívají nulový podélný sklon, odváděcí pak do 10 

%. Hrázky mohou být v určitých případech i přejezdné, minimální sklon svahů je pak u nich 1:5. Další dělení 

je možné podle šířky základny, kdy objekty s úzkou základnou do 1,5 m mívají sklon svahů 1:1,5 a výšku do 

30 cm. Budují se na pozemcích s lehčími půdami a se sklonem do 8 %. Hrázky se širokou základnou mezi 2 – 

4 m mívají sklon svahů minimálně 1:5 a výšku do 90 cm. Mohou se budovat na svazích s vyšším sklonem a 

jsou přejezdné.   

 

Příklad realizace protierozních hrázek na pozemcích s pěstovanými širokořádkovými plodinami.  

(Foto: B. Šarapatka) 



 

Protierozní hrázka s výpustným zařízením (Foto: B. Šarapatka) 

 

 
Příčný řez ochranné hrázky (Janeček a kol. 2012). Při dimenzování parametrů hrázky je nutné použít 

hydrologické a hydraulické výpočty. 

 

 

 

 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP03 

 
Název: Protierozní meze  
                  

Meze měly historicky v naší krajině nezastupitelné místo, v rámci kolektivizace zemědělství byly však při 

scelování pozemků rozorávány a tím zanikaly překážky omezující erozní procesy. Meze vytvářeli zemědělci 

zejména ve svažitém terénu a tyto omezovaly nejen erozi půdy, ale zvyšovaly i biodiverzitu krajiny, neboť 

jsou prostředím planých druhů rostlin a útočištěm živočichů. Byly důležité i z pohledu soukromého práva, 

neboť sloužily jako hranice pozemků. Pokud v rámci řešení protierozní ochrany budeme v krajině meze 

navrhovat, pak by měly mít maximální výšku 1 – 1,5 m, sklon 1:1,5 a měly by být buď zatravněné, a/nebo 

osázené krajinnou zelení. Jejich podélný sklon by měl být 2 – 5 % s napojením na svodný prvek. Pokud je 

plánován doprovodný průleh (pod nebo nad mezí), je tento dimenzován na N-letý návrhový průtok. Pokud je 

voleno řešení bez průlehů, měly by být do vymezených pásů situovány různé plodiny nebo kultury jako u 

pásového střídání plodin. Nad mezí by měl být zasakovací a sedimentační zatravněný pás o šířce minimálně 6 

m.   

 

Nově vybudovaná mez se zelení rozděluje svah a omezuje erozní smyv (Foto: Bořivoj Šarapatka) 

 



 
Příčný řez protierozní mezí (Janeček a kol. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP04 

 
Název: Pásové střídání plodin 
                  

Pásové střídání plodin má dlouholetou tradici v USA, a to z důvodu, že je z protierozního hlediska podstatně 

účinnější než vrstevnicové obdělávání pozemků. 

Jedná se o organizační protierozní opatřením, při kterém se střídají pásy plodin chránících půdu (např. víceleté 

pícniny, ozimé obiloviny) s pásy plodin, které mají nízký protierozní účinek (např. okopaniny, vč. kukuřice). 

Šířku pásů ovlivňuje sklon a délka svahu, půdní vlastnosti a záběry používaných strojů. Šířka pásů bývá 

většinou do 40 m. Pásové střídání plodin může být doplněno z technických opatření průlehy nebo hrázkami, 

z organizačních pak pásy travních porostů.  

 

Pro stanovení nejmenší potřebné šířky ochranného pásu je možné použít rovnici: 

 

izviD

viliz
LD




 , kde 

 

L –  délka svahu, na kterém se pěstuje plodina s nedostatečnou protierozní  

 odolností – tj. šířka chráněného pásu 

iz - návrhová intenzita srážek (mm/s) 

vil - návrhová infiltrace srážkové vody na chráněném pásu (m/s) 

viD –  návrhová intenzita infiltrace srážkové vody na ochranném pásmu (m/s) 

   

 

Pásové střídání plodin ve Wisconsinu z 30. let 20. století (Foto z předlohy: B. Šarapatka) 



 

 

 

Pásové střídání plodin s různou ochranou půdy proti 

erozi. (Foto: B. Šarapatka) 

 

 

 

 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP05 

 
Název: Lokalizace plodin 
                  

Popis současného stavu: 

Vodní erozí je v ČR ohrožena více než polovina zemědělských ploch [94]. Dochází k degradaci půdních 

vlastností a nevratným škodám, kdy je orniční vrstva v množství desítek tun z hektaru za rok splavována a 

často končí v intravilánu obcí nebo v příkopech okolo cest. Na druhou stranu se na polích vytvářejí místa, kde 

je obnažen půdotvorný substrát nebo je dokonce navrstven v akumulační oblasti na původní orniční vrstvě.  

Častou příčinou tohoto stavu je setí zejména širokořádkových plodin na svažitých pozemcích. Problémem je 

povrch půdy, který v zimním a jarním období není chráněn proti působení deště a povrchovému odtoku. 

Širokořádkové plodiny (např. kukuřice a slunečnice) jsou problematické širokými meziřádkovými prostory, 

které jsou bez vegetačního pokryvu a tak nejsou chráněny proti eroznímu působení deště a povrchovému 

odtoku. Linie řádků zase tvoří kolektor pro povrchový odtok a dochází zde k jeho soustřeďování. Na svažitých 

částech pozemků není vhodné pěstovat plodiny, které nezajišťují jeho ochranu proti erozi. Pokud není možné 

obdělávat tato místa vrstevnicově, nesmí se zde širokořádkové plodiny lokalizovat. Tyto plochy je vhodné 

buď zatravnit, nebo zde pěstovat plodiny, které působí půdoochranně.  

 

Lokalizace plodin na svažitém pozemku (Foto: L. Čáp) 



Technický popis opatření: 

Na plochách, které nelze z důvodu sklonu obdělávat konturově, nepěstovat širokořádkové plodiny, ale založit 

zde buď trvalý travní porost, nebo střídat obilniny, jeteloviny a další plodiny chránící lépe půdu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP06 

 

Název: Ochranné zatravnění  
                  

Popis problému: 

Opatření formou ochranného zatravnění reaguje na přímé působení deště na povrch půdy, zvýšený povrchový 

a hypodermický odtok, který je hlavní příčinou vodní eroze. Zatravnění důsledky vodní eroze podstatně 

eliminuje a navíc pozitivně působí na vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje 

intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní. Má 

kladný vliv i na jakost vody infiltrující na zatravněných pozemcích. 

Popis opatření: 

Zapojený travní porost zásadně ovlivňuje plošnou ochranu půdního fondu. Preferovány jsou výběžkaté trávy 

tvořící pevný drn. Půdy určené k zatravnění se vybírají podle kritérií zohledňujících svažitost terénu, kvalitu 

půdy, klimatické regiony, nadmořskou výšku a vodohospodářský význam daného území. Obecně je opatření 

formou zatravnění preferováno na půdách nevhodných pro intenzivní pěstování plodin, na svažitých 

pozemcích, na půdách s mělkým orničním horizontem, s vysokou hladinou podzemní vody atp. Trvalými 

travními porosty je také chráněno vegetační zpevnění liniových biotechnických prvků, plochy podél břehů 

vodních toků, okolo nádrží a mokřadů s cílem zachycování živin, pesticidů a sedimentů [94]. 

 

Podmínky realizace: 

Vlastní zatravnění spočívá ve výsevu travního osiva buď v jarním či podzimním období do podsevu nebo bez 

podsevu v dávce cca 40 kg/ha dle stanovištních podmínek. Tomuto opatření musí předcházet zpracování půdy 

resp. odplevelení půdy. Vlastní založení travního porostu je zcela běžným a bezproblémovým agronomickým 

postupem (mimo období agronomického sucha) [99]. Založené je možné realizovat setím, drnováním, 

hydroosevem nebo ostatními způsoby, např. předpěstovanými koberci nebo v kombinaci 

s jutovými/kokosovými sítěmi pro stabilizaci půdního povrchu během vzcházení a zapojení porostu [100].  

Efekty opatření: 

Zatravnění má primární efekt během prvních dvou měsíců po zatravnění. Rozvoj nadzemní i podzemní 

biomasy přináší snížení možné eroze i redukci živin vsakujících do půdního profilu. Sekundárním efektem je 

rozvoj kořenové hmoty, zvýšení retence vody v oblasti kořenů cca o 8 – 10 % objemových (8 – 10 l/m
2
 do 

hloubky 0,2 m ca o 16 – 20 l/m
2
 ), zlepšení jakosti vody, změna vodního režimu stanoviště [101]. 

Socioekonomické dopady: 

Zatravnění snižuje intenzitu zemědělské výroby daného regionu. Při změně orné půdy na pastviny je tento vliv 

méně významný. Zatravnění s využitím porostů na pastvu má vliv též ekonomický. Zvyšuje rozvoj regionu po 

stránce kvalitativní – zdroj potravin, zpracování lokálních produktů, kvalita a estetika prostředí, rozvoj 



rekreace a turistiky [101]. 

 

Ochranné zatravnění v celé ploše ohroženého pozemku. (Foto: B. Šarapatka) 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP07 

 
Název: Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů 
                  

Popis problému: 

V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině reaguje opatření ve formě zatravnění pásů kolem vodních 

útvarů na zvýšený povrchový a hypodermický odtok, který je hlavní příčinou vodní eroze. Vytvoření 

přechodové zóny (zatravněného pásu) pro retenci a infiltraci vody přitékající z přilehlého povodí tyto hlavní 

problémy ovlivňující jakost vody významně ovlivňuje snížením znečištění vodních útvarů živinami, pesticidy 

a sedimenty. Navíc v místě zatravnění zvyšuje soudržnost půdy, pomáhá zvýšit vsak, snížit rychlost odtoku a 

nepřímo tak omezuje i erozně-akumulační procesy v krajině.  

Popis opatření: 

Zapojený travní porost zásadně ovlivňuje v pásu kolem vodního toku ochranu půdního fondu i navazujícího 

vodního útvaru. Preferovány jsou výběžkaté trávy tvořící pevný drn právě u protierozních opatření liniového 

charakteru [94]. Trvalé travní pásy chrání podél břehů vodních toků, nádrží a případně mokřadů před důsledky 

vodní eroze, které obecně podstatně eliminuje a navíc pozitivně působí na vodní režim krajiny. Zvyšuje 

retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí 

povrchový odtok na podzemní resp. hypodermický. Opatření má kladný vliv i na jakost vody ve chráněných 

vodních útvarech [101]. 

Realizace opatření: 

Vlastní zatravnění spočívá ve výsevu travního osiva buď v jarním či podzimním období do podsevu nebo bez 

podsevu v dávce cca 40 kg/ha dle stanovištních podmínek. Tomuto opatření musí předcházet zpracování půdy 

resp. odplevelení půdy. Vlastní založení travního porostu je zcela běžným a bezproblémovým agronomickým 

postupem (mimo období agronomického sucha) [99]. Realizovat jejich založení je možné klasicky setím, 

drnováním, hydroosevem nebo ostatními způsoby, např. předpěstovanými koberci nebo v kombinaci 

s jutovými/kokosovými sítěmi pro stabilizaci během vzcházení porostu [100]. 

Efekty opatření: 

Zatravnění má primární efekt během prvních dvou měsíců po zatravnění. Rozvoj nadzemní i podzemní 

biomasy přináší snížení možné eroze, zvýšení soudržnosti půdy i využití živin infiltrujících půdním profilem. 

Sekundárními efekty jsou rozvoj kořenové hmoty, zvýšení retence vody v oblasti kořenů cca o 8 – 10 % 

objemových (8 – 10 l/m
2
 do hloubky 0,2 m ca o 16 – 20 l/m

2
 ), zlepšení jakosti vody, změna vodního režimu 

stanoviště [101]. 

Socioekonomické dopady: 

Převažují zejména ekonomické dopady, které plynou z omezení kontaminace příslušných vodních útvarů 

živinami, pesticidy a sedimenty. Významné je pozitivní ovlivnění jakosti vody v těchto útvarech. 



 

Přechod mezi půdním blokem a ochranným zatravněním po obou stranách vodního toku. (Foto: B. Šarapatka) 

 

Ochranné zatravněné pásy kolem vodního toku. (Foto: B. Šarapatka) 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP08 

 
Název: Ochranné zatravněné pásy 
                  

Popis problému: 

Zatravňování orné půdy v pásech se realizuje jako forma ochranného protierozního, retenčního i infiltračního 

opatření, jež umožňuje snížení, zpomalení a přerušení povrchového odtoku. Podporuje se tak zadržování a 

zasakování vody v krajině, včetně omezení erozního účinku proudící vody. Mimo to přispívá toto opatření i 

nepřímo k jakosti vod v přilehlých vodních útvarech snížením znečištění vody živinami, pesticidy a sedimenty.  

Popis opatření: 

Svým umístněním na svažitých pozemcích přerušují a zpomalují povrchový odtok a člení celkovou délku 

svahu do dílčích kratších úseků. Zamezuje se tak zrychlenému povrchovému odtoku a jeho eroznímu účinku 

na půdu při nasycení půdního profilu nebo po přívalové srážce. Preferovány jsou výběžkaté trávy tvořící pevný 

drn zvláště u protierozních opatření liniového charakteru, kam spadají i zatravněné protierozní a zasakovací 

ochranné pásy. Zapojený travní porost významně posiluje ochranu půdního fondu v místě realizace. Podílí se i 

na vegetačním zpevnění jiných liniových prvků biotechnického charakteru. 

Podmínky realizace: 

Zatravněné pásy s protierozní a doprovodnou, retenčně infiltrační funkcí jsou realizovány ve směru podél 

vrstevnic, případně v mírném odklonu od jejich směru. Délka pásů závisí na dané lokalitě, kde je zásadní 

velikost a tvar dotyčného pozemku. Šířka pásů se odvíjí od morfologie a sklonu pozemku, ale také od jejich 

požadované účinnosti zejména ve vztahu k jejich retenční a infiltrační funkci. Po jejich založení je neméně 

důležitá jejich šířka ve vztahu k násobkům šířky mechanizace určené pro jejich sečení a údržbu. Sečení je 

potřeba provádět 2 – 3x ročně. Minimální šířka s ohledem na sklon svahu a účinnost se pohybuje od 12 do 16 

metrů. Při sklonu 8 – 12 % se rozšiřuje o asi 6 m, při vyšším sklonu může být šířka 2 – 3x větší. Pro docílení 

optimální protierozní funkce je obvyklé jejich opakování s ohledem na délku svahu. Pořadovné účinnosti je 

dosaženo za asi 6 až 10 let od jejich založení. Pro jejich návrh a efektivní funkci je zásadní znalost odtokových 

poměrů v konkrétní lokalitě [93]. 

Vlastní zatravnění spočívá ve výsevu travního osiva buď v jarním období či podzimním období do podsevu 

nebo bez podsevu v dávce cca 40 kg/ha dle stanovištních podmínek. Tomuto opatření musí předcházet 

zpracování půdy resp. odplevelení půdy. Vlastní založení travního porostu je zcela běžným a bezproblémovým 

agronomickým postupem (mimo období agronomického sucha) [99]. Realizovat jej je možné klasicky setím, 

drnováním, hydroosevem nebo ostatními způsoby, např. předpěstovanými travními koberci nebo v kombinaci 

s jutovými/kokosovými sítěmi pro stabilizaci povrchu půdy během vzcházení porostu [100].  

Efekty opatření: 

Zapojení travního porostu v pásu přináší při správném založení první efekt během prvních dvou měsíců po 

zatravnění. Rozvoj nadzemní i podzemní biomasy přináší snížení erozního účinku deště, resp. povrchového 

odtoku a zároveň i využití živin infiltrujících půdním profilem. Sekundárním efektem je rozvoj kořenové 



hmoty, zvýšení retence vody v oblasti kořenů cca o 8 – 10 % objemových (8 – 10 l/m
2
 do hloubky 0,2 m ca o 

16 – 20 l/m
2
), zlepšení jakosti vody, změna vodního režimu stanoviště, vč. protipovodňové funkce [101]. 

Ochranné travnaté pásy mohou být doplněny o keřové i stromové patro. Zvyšují tak estetiku krajiny a zároveň 

posloužit jako lokální biokoridory s cílem posílit ekologickou stabilitu krajiny. 

Socioekonomické dopady: 

Sociální dopad je minimální. Pokud dochází k přeměně orné půdy na pastviny je tento vliv méně významný. 

Ekonomicky může působit snížením nákladů na odstranění následků a škod způsobených v krajině, na majetku 

a infrastruktuře erozní činnosti a povodněmi. 

 

Zatravněný pás dimenzovaný v závislosti na sklonu svahu. (Foto: B. Šarapatka) 



 

Ochranné zatravněné pásy kopírující směr vrstevnic. (Foto: B. Šarapatka) 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP09 

 

Název: Biopásy 

                  

Popis problému: 

Konvenční zemědělství dosahuje současných výnosů pěstováním monokultur zemědělských plodin na 

velkoplošných půdních blocích. Tento přístup má značný negativní vliv nejen na samotnou půdu, ale i na 

druhovou (genetickou) biodiverzitu a stav populací živočichů vázaných na polní stanoviště. Zásadní je ztráta 

biotopů, přeměna vegetace, invazní druhy, znečištění pesticidy a obecně nadměrná intenzita hospodaření. 

Nejvíce ohroženi (druhově i populačně) jsou zástupci bezobratlých a ptáků. Na půdě se intenzivním 

hospodařením projevují různé typy její degradace. Nejzávažnější formou je ztráta půdy erozí, resp. erozně-

akumulační proces.  

 

Popis opatření: 

Biopásy jsou významným opatřením v zemědělské krajině, které podporuje potravní nabídku a zvyšuje 

biodiverzitu živočišných druhů. Při vhodně zvoleném provedení a umístnění ve svažitém terénu fungují 

současně i jako důležité protierozní opatření. Navíc zvyšují vizuální pestrost a mozaiku krajiny. Pestrá druhová 

skladba rostlin v biopásech podporuje navazující články potravního řetězce a tím podporuje i druhovou pestrost 

a početnost populací živočichů. Pro určité typy živočichů jsou biopásy i novým životním prostorem 

(biotopem).  

Realizace opatření: 

Biopásy jsou obecně navrhovány v šířce od 6 do 12 m, uvnitř i na okrajích půdních bloků. Vzdálenosti mezi 

jednotlivými pásy uvnitř půdního bloku je minimálně 50 m. Od silničních komunikací I. a II. třídy a dálnic činí 

minimální vzdálenost také 50 metrů. Na těchto pásech vyseje do 31. 5. směs plodin v daném množství – jarní 

obilovina 65 kg/ha, pohanka obecná 30 kg/ha, proso 15 kg/ha, kapusta krmná 0,4 kg/ha, lupina bílá 2 kg/ha. 

Takto založený porost se ponechá bez zásahu do 31. 3. následujícího roku a následně se zbytky porostu zaorají. 

Ve směsi může být přidán hrách, bob, peluška, žito, len, slunečnici, případně i jiné plodiny. Biopásy se sejí co 

nejhustěji, aby jimi neprorůstal plevel. Poloha jednotlivých pásu na půdním bloku se může v jednotlivých 

letech měnit. V biopásech se neaplikují pesticidy, hnojiva ani se nepoužívají pro souvratě či přejezdy 

zemědělské techniky [102]. 

 

Efekty opatření: 

Zlepšení potravní nabídky pro různé druhy živočichů. Zvýšení biodiverzity a stavu populací živočichů 

v krajině. Současně má ve svažitém terénu a vhodném umístnění i protierozní účinek – chrání půdní fond. 

Snižují tak nepřímo i znečištění vodních zdrojů živinami, pesticidy a pesticidy. Dodatečně přispívají k zvýšení 

podílu travnato-bylinných ploch v krajině a mají vliv i na estetické vnímání krajiny.  

Socioekonomické dopady: 

Sociální dopad je minimální. Ekonomické přínosy navazují na jejich protierozní účinek, omezením 

potenciálních škod na půdním fondu, majetku a infrastruktuře. 



 

Biopás na okraji pozemku. (Foto: B. Šarapatka) 

 

 

  

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP10 

 
Název: Ochranná výsadba dřevin  - břehové porosty 
                  

Břehové porosty mají zejména v kulturní krajině nezastupitelnou funkci. Jsou útočištěm celé řady živočichů, 

plní funkce filtrační, zasakovací, stínící, protideflační, hydrodynamické a jiné. Významná je jejich funkce 

stabilizační. Zapojené břehové porosty zastiňují plochu koryta a omezují tak zarůstání průtočného profilu a 

jeho následné zanášení. Jsou významným segmentem ekologické stability území. 

Popis současného stavu: 

Dlouhodobé využívání naší krajiny vedlo k omezení nebo i likvidaci břehových a doprovodných porostů 

zejména v zemědělské krajině. Jejich funkce byla redukována na jedinou – stabilizační. Výsledkem je druhově 

chudý, prostorově omezený břehový porost. V posledních letech dochází k dalšímu úpadku porostů, nepříliš 

prospěšný je rovněž nárůst počtu zájmů právnických i fyzických osob v blízkosti břehových porostů, 

posouvání sídel do nivy, což ztěžuje management zásahů, nebo i šíření nepůvodních invazních patogenů 

klíčových dřevin porostů.   

Problémy nezpůsobuje jen mnohostrannost problematiky břehových porostů, ale i konflikty zájmů mezi 

vlastníkem (nájemcem) pozemku, ochranou přírody a správcem toku, které mohou být způsobeny i 

nedokonalou právní úpravou.  [92] 

 

Břehový porost s travnatým lemem (Foto: B. Šarapatka) 



Návrh obnovy: 

Při úpravách koryta je téměř vždy nutné odstranit břehový porost. Tyto porosty je nutné v rámci revitalizací 

obnovit. Při návrhu obnovy je potřeba vymezit obnovovaný úsek, určit jeho charakter a funkci břehových 

porostů (ochranná nebo doprovodná funkce), určit odpovídající stanoviště (STG) úseku, optimalizovat 

skladbu dřevin a obnovní a časový plán péče. Cílem je vytvořit druhově i prostorově členitý porost, který bude 

plnit funkce vodoochranné, krajinotvorné i ekologické – a to zejména [93]: 

- ochranu břehů toku před vodní erozí 

- ochrana koryta před zanášením a zarůstáním 

- ochrana před znečišťováním produkty eroze 

- posílení kostry ekologické stability území 

- vhodné začlenění do krajiny 

Literatura: 

[92] Černý, K., Strnadová,V., Velebil, J., Baroš,A., Bulíř, P. (2013). Obnova a dlouhodobá péče o břehové 

porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví. Průhonice. 

[93] Soukup, M. a kol. (2008). Biotechnická opatření v krajině pro zvýšení retence vody na odvodněných 

pozemcích v pramenných oblastech. Metodika a katalog navrhovaných opatření. Praha 2008. 

 

 

Výběr stabilizačně účinných a doplňkových druhů břehových porostů dle jejich růstových 

parametrů [93]   



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP11 

 
Název: Ochranná výsadba dřevin  - vegetační lem  
                  

Vegetační lem se vytváří kolem revitalizovaných území ke zmírnění negativních účinků vlivu okolního 

prostředí. Zvažovaným územím bývá často vodní nádrž, mokřad, tůně apod. 

 

 

 

Vegetační lem kolem zasakovací nádrže (Foto: B. Šarapatka) 

Návrh ozelenění: 

Záleží na revitalizovaném území, často bývá nejlepší formou ozelenění přirozený nálet dřevin. Doporučuje se, 

co nejméně omezovat tradiční stavařské ohumusování obnažených povrchů a jejich osévání umělými travními 

směsemi. U mokřadů v zemědělské krajině se ozeleňování uplatňuje po obvodu, tak aby vytvořilo jakousi 

ochrannou clonu. Ve vlhkých okrajích se dobře uplatní vrby. 

 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP12 

 
Název: Větrolamy  
                  

Popis současného stavu: 

Hlavním cílem větrolamů je omezit nebo snížit dopad větrné eroze a udržet v krajině dostatek vláhy. Větrná 

eroze je problematická zejména v těch nejteplejších částech naší republiky (jižní Morava), kde způsobuje 

nemalé problémy. Větrolamy kromě již zmíněných funkcí poskytují útočiště různým živočišným druhům a 

půdním organismům, což přispívá společně se specifickým mikroklimatem k tvorbě humusu potřebného pro 

zemědělskou výrobu. Větrolamy tvoří také často v bezlesé krajině kostru územních systémů ekologické 

stability (ÚSES) jako biokoridory. 

Riziko větrné eroze významně vzrostlo zejména po kolektivizaci zemědělství v 50. letech minulého století, 

kdy došlo k scelování pozemků do velkých půdních bloků a likvidaci příznivě protierozně působící krajinné 

zeleně. V současné době, jsou větrolamy prakticky jedinou trvale působící praktickou ochranou proti větrné 

erozi. Bohužel jejich funkčnost je v současnosti často narušena volbou nevhodné dřevinné skladby při 

zakládání. Jde zejména o zavádění topolů na nevhodných stanovištích, jako dřeviny s krátkým obmýtím 

s původní snahou dosáhnout co nejrychleji požadované účinnosti větrolamů. Výsledkem je dnes často jen 

zachovalé keřové patro po odumírání středové části topolů, případně předrůstání topolů nad ostatní druhově 

vhodné listnáče. Potřebné zásahy v podobě redukce topolů v období mýtní zralosti nebyly prováděny a nyní 

dochází ke spontánnímu usychání přestárlých topolů [96]. 

Nová výsadba větrolamů není jednoduchá vzhledem k velkému tlaku zvěře na nově zakládané kultury, které 

jsou v bezlesích oblastech mimo vegetační období vystaveny okusům dřevinného i křovinného patra, a budou 

tedy muset být oplocovány [95].   

 

Ukázka větrolamů – jižní Morava (Foto: B. Šarapatka) 



Zakládání větrolamů [95]: 

- Vybudování v síti s vytvořením uzavřeného obrazce (obdélník) s orientací delší hrany (hlavní) kolmo 

na směr převládajících větrů  

- Odstupová vzdálenost se pohybuje v závislosti podle stupně erozního ohrožení – od 300 m (suché a 

výsušné půdy) až po 850 m (těžké půdy) 

- Výška větrolamu – 20 – 25m 

- Šířka větrolamu – 6-15m (v případě biokoridoru – min. 15m). Počet řad se uvádí od 5 -7, případně 9-

11 řad stromů u širších větrolamů 

- Cílová druhová skladba: dřeviny s delší životností – přeměna topolových pásů na druhově 

diferenciované větrolamy s převahou DB, LP, JV, HB, KS, keře  

Literatura: 

[94] Janeček, M. a kol. (2012). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha 2012.   

[95] Macků J. (2005). Větrolamy versus biokoridory. Sborník příspěvků ze semináře ÚSES – zelená páteř 

krajiny 2005.  

[96] Minářová E. (2013). Vyhodnocení klimatické funkce vybraného větrolamu. Diplomová práce. 

 
Schéma účinku poloprodouvavého větrolamu  [94] 

 

 

 

 

 

 



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP13 

 
Název: Zatravnění údolnic 
                  

Dráhy soustředěného odtoku v krajině mívají charakter svodných průlehů zpevněných vegetačním krytem a 

jsou schopné odvést povrchový odtok. Přírodní profily mívají většinou vyhovující kapacitu, je však třeba určit 

potřebnou šířku zatravnění údolnice (B). To se stanoví s využitím střední profilové rychlosti vody (m.s-1), 

návrhového kulminačního průtoku Qm (m
3
.s

-1
), podélného sklonu údolnice I (%) a hloubky vody ve středu 

údolnice hm (m). V některých případech je nutné příčný profil upravit. Na základě hydrologických podkladů a 

hydraulických parametů je možné navrhnout průtočné plochy příčného profilu. Pro parabolický profil 

zatravněné údolnice bude průtočná plocha S vypočtena podle vztahu: 

  

S = 2/3.B.h, B = 1,5.S/h, kde 

 

B – šířka profilu zatravněné údolnice při hloubce h, 

b – šířka profilu zatravněné údolnice ve dně při hloubce h = 0, 

h – hloubka profilu zatravněné údolnice, 

s – sklon svahu zatravněné údolnice 

   

 

Zatravněná údolnice v bloku orné půdy (Foto: B. Šarapatka) 

 

 



 
Parabolický profil zatravněné údolnice (Janeček a kol. 2012) 

| 

 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP14 

 
Název: Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem 
                  

Popis současného stavu: 

Plochy širokořádkových plodin se v poslední době rozšiřují, zejména z důvodu výstaveb nových bioplynových 

stanic. Tyto plodiny jsou pak lokalizovány i na nevhodných stanovištích, kterými jsou svažité pozemky. 

Vzhledem k tomu, že vodní erozí je v ČR ohrožena více než polovina zemědělských ploch [94], dochází  zde 

při pěstování plodin s nízkým protierozním účinkem ke splavování orniční vrstva v množství desítek tun na 

hektar za rok. Širokořádkové plodiny (např. kukuřice a slunečnice) jsou problematické širokými 

meziřádkovými prostory, které jsou bez vegetačního pokryvu a tak nejsou chráněny proti eroznímu působení 

deště a povrchovému odtoku. Linie řádků zase tvoří kolektor pro povrchový odtok a dochází zde ke 

soustřeďování odtoku. Proto je vhodné použít setí těchto plodin s podsevem ozimé obiloviny [94], která pak 

nemetá a tvoří protierozní ochranu meziřadí. Zůstává zde však půda nechráněna od sklizně předchozí plodiny 

po vzejítí a obnožení podsevu. 

 

 

Setí kukuřice s podsevem ozimé obilniny (Foto: [94]) 

Technický popis opatření: 

K zakládání porostu je nutný kombinovaný secí stroj, který zajistí přesné setí širokořádkové kultury a zároveň 

podsevu obiloviny. V praxi se pak jedná o střídání řádků např. kukuřice a obiloviny. 

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP15 

 
Název: Ochranné obilní pásy 
                  

Popis současného stavu: 

Setí širokořádkových plodin na svažitých pozemcích znamená v případě výskytu rizikových faktorů (např. 

přívalových srážek) zvýšenou erozi půdy, tzn. její odnos do akumulačních oblastí (terenní deprese, vodní toky, 

intravilán). Širokořádkové plodiny (např. kukuřice a slunečnice) jsou problematické širokými meziřádkovými 

prostory, které jsou bez vegetačního pokryvu a tak nejsou chráněny proti eroznímu působení deště a 

povrchovému odtoku. Linie řádků zase tvoří kolektor pro povrchový odtok a dochází zde ke soustřeďování 

odtoku. Pro omezení těchto negativních vlivů je možné využít setí obilních pásů do porostu kukuřice. Tyto 

pásy jsou vedeny konturově s odstupem 20 – 40 metrů od sebe. Vhodné je použít ozimé odrůdy obilnin, které 

pak nemetají. Jedná se o jednoduché a levné opatření [94]. 

 

Ochranné obilní pásy (Foto: B. Šarapatka) 

Technický popis opatření: 

Širokořádková plodina je zaseta běžným strojem pro přesné setí, obilní pásy jsou vysety vrstevnicově 

s odstupem 20 – 40 m od sebe.  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP16 

 
Název: Setí do mulče 
                  

Popis současného stavu: 

Širokořádkové plodiny nedostatečně chrání povrch půdy, která zůstává v zimním období bez vegetačního 

krytu a po vzejítí porostu jsou zde široká meziřadí, na které pak přímo působí zejména vodní eroze. 

Protierozním agrotechnickým opatřením je setí do mulče předplodiny. Při sklizni předplodiny je nutné zajistit 

rovnoměrné rozmístění posklizňových zbytků na povrchu půdy a vhodnými kultivačními zásahy zajistit 

zachování 20-30% těchto zbytků na povrchu [94]. Tento částečně zapravený mulč vytváří ochrannou vrstvu 

ornice před působením srážkových vod a povrchového odtoku. 

 

 

Mulč předplodiny (Foto: B. Šarapatka) 

Technický popis opatření: 

Při sklizni předplodiny je třeba dbát na rovnoměrné rozmístění posklizňových zbytků na povrchu půdy a 

použít například radličkový kypřič se sníženým mísícím efektem k částečnému zapravení posklizňových 

zbytků. Pro setí do mulče je třeba použít vhodný secí stroj pro bezorebné setí, který zajistí správné uložení 



semen do seťového lůžka. Minimalizační metody zvyšují spotřebu chemických prostředků na ochranu rostlin. 

  

  

  



KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ ZP17 

 
Název: Setí do vymrzlé meziplodiny 
                  

Popis současného stavu: 

Vzhledem k tomu, že vodní erozí je v ČR ohrožena více než polovina zemědělských ploch [94], je třeba 

aplikovat vhodnou agrotechniku při pěstování zejména širokořádkových plodin na erozně ohrožených 

lokalitách. Setí do vymrzlé meziplodiny je agrotechnickým opatřením, které může vhodně kompenzovat 

nedostatečnou ochranu půdy širokořádkovou plodinou. Problémem je povrch půdy, který v zimním a jarním 

období není chráněn proti působení deště a povrchovému odtoku. Proto je vhodné použít v osevním postupu 

meziplodiny, které zajistí ochranu povrchu půdy nejen v období mezi sklizní předchozí plodiny a setím jařiny, 

ale v případě použití bezorebného setí i po dobu vegetace následné plodiny. Vhodné jsou nepřezimující 

plodiny, jako je např. Hořčice bílá, která utvoří po vymrznutí mulč, který chrání půdní povrch proti působení 

deště a zpomaluje povrchový odtok. Takto lze razantně eliminovat náchylnost půdy k erozi. V případě použití 

přezimující meziplodiny je nutné tuto umrtvit totálním herbicidem, což přináší další ekonomickou a 

chemickou zátěž. 

 

 

Setí kukuřice do vymrzlé meziplodiny (Foto: [98]) 



Technický popis opatření: 

Pro setí širokořádkových plodin do mulče meziplodiny je třeba využít secí zařízení pro přesné bezorebné setí. 

V případě použití nevymrzající meziplodiny se použije postřikovač pro aplikaci totálního herbicidu. 

  

 

 

 

  



 

KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ  ZP18 

 

Název: Konturové zakládání porostů 
                  

Popis současného stavu: 

Problém vodní eroze na orné půdě je možné eliminovat vhodnou zemědělskou praxí, kdy při provádění 

agrotechnických zásahů dbáme na to, abychom nevytvářeli podmínky pro působení eroze na půdu. Jedním 

z problémů, které vznikají používáním nevhodné agrotechniky, je vytváření brázd a rýh ve směru ke spádnici 

svahu. V těchto pak dochází ke zrychlování a soustřeďování povrchového odtoku z lokality, čímž vznikají 

erozní rýhy a půda je transportována do akumulačních míst (deprese, příkopy, vodní útvary, roviny), kde se 

snižuje unášecí schopnost vodní eroze. Mnohá protierozní opatření nepřináší požadavky na investice. 

Výsledkem však může být výrazné snížení ohrožení orniční vrstvy půd. Konturové obdělávání pozemků a 

zakládání porostů je jedním z opatření, kdy můžeme výrazně snížit náchylnost půdy k erozi na svažitých 

plochách (více než o 60%) [103]. Tímto opatřením je výrazně snížen odtok po spádnici, srážkové vody jsou 

více zasakovány a použitá zemědělská technika nenapomáhá erozi tak, jako kdyby byly tyto zásahy vedeny po 

spádnici. 

 

Konturové zakládání porostu (Foto: L. Čáp) 



Technický popis opatření: 

K zakládání porostů konturově lze využít běžnou zemědělskou techniku bez dalších investic. Vhodné je 

využití navigačního systému pro zpřesnění navádění zemědělské techniky po vrstevnici [97]. Při obdělávání 

pozemků a zakládání porostů je třeba se vyvarovat tvorbě brázd a rýh, které by se odchylovaly od vrstevnic. 

Při orebním zpracování půdy používat pouze otočné pluhy a klopit skývy proti svahu [94]. 
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