
Povodí Kyjovky 
 

Zemědělská opatření 

 

Zájmové území Kyjovka 

Zájmové území v povodí Kyjovky spadá do 7 katastrálních území a hlavní část zaujímají 
katastry obcí Skalka u Kyjova, Labuty a Vřesovice. Z pedologického hlediska je území 
poměrně pestré a podstatnou část zemědělské půdy tvoří HPJ 08, 10, 11, 12, 20, 24, 27 a 41, 
tedy černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, HPJ hnědozemí a HPJ 
kambizemí, a dále půdy v nivách toků. Po zjištění aktuálního stavu využití krajiny, včetně 
změn, které jsou realizovány, jsme na všech zemědělsky využívaných pozemcích modelovali 
potenciální erozi počítanou na erozně nejvíce ohroženou plodinu, a to kukuřici, která je 
v povodí pěstována. Z výsledků, obdobně jako v povodí Hané, vyplývá, že zájmová oblast je 
erozně značně ohrožená, kdy většina ploch má erozní smyvy vyšší než 11, resp. 25 t.ha-1 za 
rok (obr. 14). Na některých blocích orné půdy jsou podle LPIS vyznačené lokality, na nichž je 
nutné dodržovat požadavky GAEC, pro ochranu zemědělské půdy proti erozi však tato 
opatření nejsou dostatečná. Proto bylo nutné navrhovat  opatření tak, aby byl snížen erozní 
smyv k akceptovatelné úrovni, nezanedbatelná je ale i proveditelnost v zemědělské praxi. 
Důležité je věnovat se výběru pozemků, na nichž bude pěstována kukuřice a tuto pěstovat 
s využitím půdoochranných technologií, čímž se v kombinaci s liniovými prvky sníží erozní 
smyv na tolerovanou mez 4 t.ha-1 za rok (obr. 15). Průměrnou erozi v celém území snižujeme 
z původních 52,5 (obr. 14) na 10.4 t.ha-1 za rok při realizaci liniových opatření a správné 
volby plodin a půdoochranné technologie. Z liniových opatření navrhujeme průlehy, hrázky, 
meze s ochranným TTP pásem, ochranné zatravnění, a to i kolem vodních útvarů a ochranné 
zatravnění či zalesnění údolnic (obr. 16). Při realizaci návrhů jsme vycházeli z řady 
dostupných dokumentů o území, vč. historických map. Při realizaci všech uvedených opatření 
dominují ve výsledném stavu bloky orné půdy v kategorii do 10 t.ha-1 za rok. 

  



 

Obr. 14. Kyjovka - potenciální vodní eroze při variantě kukuřice. 

 



 

Obr. 15. Kyjovka - potenciální vodní eroze při plošných opatřeních (rozmístění plodin a 
vrstevnicové obdělávání) a liniových opatřeních. 



 

Obr. 16. Kyjovka – návrh plošných a liniových opatření. 

 



Lesnická opatření  
LS 01 Biodiverzita lesních porostů 

Pro plnění funkcí lesa je limitující stupeň ekologické stability lesních ekosystémů, 

ideálním stavem je bohatě strukturovaný les, pro který je typická prostorová struktura etáží 

lesního porostu, diferencovaná druhová struktura. Druhová skladba bližší přirozené má 

pozitivní vliv na hydrologické vlastnosti lesních půd. Přírodní poměry v zájmovém území 

reprezentované soubory lesních typů jsou grafickou a tabelární formou vyjádřené v kapitole 

věnované popisu území. Navrhované opatření spočívá v citlivém způsobu hospodaření 

s ohledem na zadržování vody prostřednictvím jemnějších (přírodě bližších) způsobů 

hospodaření.  

Zastoupené LT (SLT) v zájmovém území jsou dle vyhl. č. 83/96 Sb. o zpracování 

oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů zařazené do 

hospodářských souborů (HS). V zájmovém území se jedná o HS 01 Mimořádně nepříznivá 

stanoviště zahrnující LT: 0Z1, 1X5, 3Y1; HS 21 Exponovaná stanoviště nižších poloh 

zahrnující LT: 2A4, 2B6, 2N1; HS 23 Kyselá stanoviště nižších poloh zahrnující LT: 2I5, 

2K3; HS 25 Živná stanoviště nižších poloh zahrnující LT: 2B2, 2B4, 2H2, 2H3, 2H4, 2H8, 

2S5; HS 41 Exponovaná stanoviště středních poloh zahrnující LT: 3B9; HS 43 Kyselá 

stanoviště středních poloh zahrnující LT: 3K3, 3K6; a HS 45 Živná stanoviště středních poloh 

zahrnující LT: 3B1, 3B5, 3B6, 3D1, 3D5, 3H1, 3H2, 3H5, 3H7, 3S7. 

V následující tabulce je uveden minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), 

které by dle platné legislativy měly být zastoupeny při zakládání, resp. obnově lesních 

porostů. 

 

↓Tabulka Zastoupené hospodářské soubory, % a výčet MZD při zalesňování (zdroj vyhl. č. 

83/96 Sb., zkratky dřevin viz vyhláška 84/1996 Sb., příloha 4) 

HS HS název 
HS výměra 

v ha 

HS zastoupení 

v % 

MZD 

% 

Meliorační a zpevňující 

dřeviny (MZD) 

01 

Mimořádně 

nepříznivá 

stanoviště 

6,32 1,51 

0Z - 5; 

1X - 90; 

3Y - 30 

0Z - BK, BŘ, DB, JD 

1X - DB, DBP, HB, LP, 

BB, BŘK, MK, BŘ, JV, 

JS, JL 

3Y - BK, JD, BŘ, DB 



21 

Exponovaná 

stanoviště 

nižších poloh 

22,26 5,33 30 

N, C: DB, BK, LP, HB, 

JD, BŘ 

A: DB, BK, LP, HB, JD, 

JV, JS, JL, 

BŘK, BB, TS 

23 

Kyselá 

stanoviště 

nižších poloh 

46,57 11,16 25 
DB, BK, LP, HB, JD, BŘ, 

DG 

25 

Živná 

stanoviště 

nižších poloh 

107,65 25,79 20 

BK, LP, HB, JV, JS, JL, 

JD, JDO, TŘ, 

BŘK, BB, DB 

41 

Exponovaná 

stanoviště 

středních poloh 

1,91 0,46 30 

3Ke, 3N : BK, DB, LP, 

JD, DG 

Ost. : BK, DB, JD, JV, 

JS, JL, LP, HB, DG 

43 

Kyselá 

stanoviště 

středních poloh 

84,28 20,19 25 BK, DB, LP, HB, JD, DG 

45 

Živná 

stanoviště 

středních poloh 

148,45 35,56 25 

BK, DB, LP, KL, JS, JL, 

HB, TŘ, JD, 

JDO 

Celkem součet 417,43 100,00   

Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 417,43 ha. 

 

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 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. 

Při zalesňování pozemků PUPFL je nutné dodržet % zastoupení Melioračních a 

zpevňujících dřevin MZD uvedených ve vyhlášce č. 83/96 Sb. Při zalesňování zemědělských 

půd, resp. pozemků druh ostatní tato povinnost pro vlastníka neplatí, nicméně pro zdárný 

vývoj a udržitelnost se pro jednotlivé hospodářské soubory (HS) doporučuje zalesňovat počty 

prostokořenného sadebního materiálu uvedenými v následující tabulce. 

 

↓Tabulka doporučených ha počtů sazenic v tisících ks. (zdroj OPRL PLO 36, zkratky dřevin 

viz vyhláška 84/1996 Sb., příloha 4) 

HS HS název Zastoupené LT 
Doporučené ha počty sazenic 

v tisících ks. 

01 
Mimořádně nepříznivá 

stanoviště 
0Z1, 1X5, 3Y1 

BK 8, DB 8, BO 8, KL 4,  

LP 4, JL 4, JS 4, SM 3, JD 3 

21 
Exponovaná stanoviště 

nižších poloh 
2A4, 2B6, 2N1 

BO 8, DB 10, BK 4, MD 3,  

LP 4, JD 3, BŘ 3 

23 
Kyselá stanoviště 

nižších poloh 
2I5, 2K3 

DB 10, BO 8, BK 5, LP 4,  

MD 3 

25 
Živná stanoviště 

nižších poloh 

2B2, 2B4, 2H2, 2H3, 2H4, 

2H8, 2S5 

DB 10, BK 5, LP 5, JV 5, JS 4, 

JDO 2, BO 8 

41 
Exponovaná stanoviště 

středních poloh 
3B9 

BK 8, BO 8, SM 4, DB 8,  

LP 4, JD 3, JV 4 

43 
Kyselá stanoviště 

středních poloh 
3K3, 3K6 

BK 8, DB 4, MD 3, SM 4,  

BO 7 

45 
Živná stanoviště 

středních poloh 

3B1, 3B5, 3B6, 3D1, 3D5, 

3H1, 3H2, 3H5, 3H7, 3S7 

BK 10, DB 10, LP 5, MD 3, 

JV 5, SM 4, BO 9 

 

 

Z hlediska míšení se pro stanoviště zařazené do HS 21 – Exponovaná stanoviště nižších poloh 

doporučuje míšení dřevin skupinovité, v případě zmlazení přirozené dřevinné skladby (PDS) 

podpořit jejich odrůstání. U HS 25 – Živná stanoviště nižších poloh, HS 41 – Exponovaná 



stanoviště středních poloh, 43 – Kyselá stanoviště středních poloh, HS 45 – Živná stanoviště 

středních poloh, kolem vodotečí upřednostňovat výsadbu v liniích, na podmáčených 

lokalitách preferovat OL s JS, TP skupinovitě, KL, JV, HB pouze na vyvýšených místech, 

ostatní dřeviny PDS jednotlivě. 

Sazenice na plochách potenciálních k zalesnění jsou v zájmovém území ohrožené především 

konkurenci buřeně a tlakem zvěře. 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 se vyhnout 

jakékoliv chemické přípravě půdy.  

Na stanovištích s vyšším ohrožením zakládané kultury zvážit sadbu polodrostky v kombinaci 

s výsevem regionální luční směsi pro dosažení ekologické stability stanoviště a současně 

zachování biodiverzity. 

U VR a TP (topol bílý) lze zalesňovat výsadbou řízků. Pro zalesňování a dostatku semene lze 

u větších ploch použít síjí DB a BŘ. 

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 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. 

 

LS 02 Druhová skladba lesních porostů stupeň přirozenosti 

 

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 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]. 

V přirozené dřevinné skladbě dominuje na modálních stanovištích směsi buku 

s dubem s příměsí listnáčů. S vyšším vegetačním stupněm se více uplatňuje buk.  

 

↓Tabulka zastoupení jednotlivých LT v zájmovém území (zkratky dřevin viz vyhláška 

84/1996 Sb., příloha 4) 

 

LT Název LT 
Výměra 

LT (ha) 

LT zastoupení 

v % 
Přirozená dřevinná skladba v % 

0Z1 
RELIKTNÍ BOR 

skalnatý 
3,13 0,75 BO 80, DB 10, BK 10, BŘ 

1X5 

DŘÍNOVÁ 

DOUBRAVA 

s habrem na svazích a 

svahových žebrech 

2,97 0,71 

DBZ 50, DBP 20, HB 20, LP 10, 

BRK keře nezapojené 

porosty 

2A4 

JAVOROVÁ 

BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

vápencová s 

bažankou 

0,65 0,15 
DB 50, LP 20, JV 10, HB 10,  

BB 10, BŘK 

2B2 

BOHATÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

strdivková na svazích 

2,07 0,50 
DB 60, BK 20, LP 10, HB 10, BB, 

JV, BŘK, JL 



2B4 

BOHATÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

válečková na svazích 

3,26 0,78 
DB 60, BK 20, LP 10, HB 10, BB, 

JV, BŘK, JL 

2B6 

BOHATÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

strdivková na 

hřebenech 

10,75 2,58 
DB 60, BK 10, LP 10, KL 10,  

HB 10, JV, BŘK, BB, JS, JL 

2H2 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

s ostřicí chlup. na 

mírných svazích 

14,27 3,42 
DB 70, BK 10, HB 10, LP 10, JV, 

BB, BŘK 

2H3 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA s 

ostřicí chlup. na 

plochých hřbetech 

3,87 0,93 
DB 70, BK 10, HB 10, LP 10, JV, 

BB, BŘK 

2H4 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

s ostřicí horskou a 

chlupatou na 

mírných svazích 

24,48 5,87 
DB 70, LP 20, HB 10, BK, JV, 

BB, BŘK, KR 

2H8 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

strdivková 

42,98 10,30 
DB 70, BK 10, LP 10, HB 10, JV, 

BB, BŘK 

2I5 

ULÉHAVÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA se 

třtinou rákosovitou 

na plošinách a 

mírných svazích 

18,6 4,45 
DB 60, BO 20, BK(LP)10, HB 10, 

BŘ 

2K3 
KYSELÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA biková 
27,95 6,70 DB 70, BO 20, BK 10, HB, BŘ 

2N1 KAMENITÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 
10,86 2,60 

DB 60, BO 20, BK 10, HB(LP)10, 

BŘ 



DOUBRAVA 

na svazích a hřbetech 

2S5 

SVĚŽÍ BUKOVÁ 

DOUBRAVA biková 

s lipnicí hajní na 

svazích a hřbetech 

16,72 4,00 DB 70, BK 20, BO 10, LP, HB 

3B1 

BOHATÁ DUBOVÁ 

BUČINA strdivková 

na svazích 

5,66 1,36 
BK 70, DB 20, LP 10, HB, KL, 

TŘ 

3B5 

BOHATÁ DUBOVÁ 

BUČINA s ostřicí 

chlup. na svazích 

38,53 9,23 
BK 70, LP 20, DB 10, HB, KL, 

TŘ, JS 

3B6 

BOHATÁ DUBOVÁ 

BUČINA strdivková 

na hřbetech 

4,27 1,02 
BK 60, DB 20, LP 10, KL 10, HB, 

TŘ, JS 

3B9 
BOHATÁ DUBOVÁ 

BUČINA svahová 
1,91 0,46 BK8 DB1 LP1 KL HB TŘ 

3D1 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

válečková 

2,28 0,55 
BK 60, KL 20, DB 10, LP 10, HB, 

JS, JL, TŘ 

3D5 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

ve žlebech 

40,76 9,76 
BK 60, KL 20, DB 10, LP 10, HB, 

JS, JL, TŘ 

3H1 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA 

šťavelová s ostřicí 

chlupatou a bršlicí 

3,72 0,89 
BK 60, LP 20, KL 10, DB 10, HB, 

TŘ 

3H2 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA s ostřicí 

chlupatou na 

plošinách a 

mírných svazích 

29,78 7,13 
BK 70, DB 20, LP 10, KL, HB, 

TŘ 



3H5 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA 

oglejená v mělkých 

úžlabinách 

1,00 0,24 
BK 60, KL 20, LP 10, DB 10, HB, 

JS 

3H7 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA strdivková 

na plošinách a 

mírných svazích 

6,48 1,55 BK 70, DB 20, HB 10, LP, KL 

3K3 

KYSELÁ DUBOVÁ 

BUČINA biková na 

svazích 

80,86 19,37 
BK 70, DB 20, BO 10, HB, BŘ, 

JŘ 

3K6 

KYSELÁ DUBOVÁ 

BUČINA biková na 

hřebenech 

3,42 0,82 
BK 60, DB 20, BO 20, HB, BŘ, 

JŘ 

3S7 

SVĚŽÍ DUBOVÁ 

BUČINA biková s 

ostřicí chlupatou na 

svazích a hřbetech 

15,98 3,83 BK 70, DB 20, HB 10, LP, KL 

3Y1 
SKELETOVÁ 

DUBOVÁ BUČINA 
0,22 0,05 

BK 60, DB 20, BO 20, HB, BŘ, 

JŘ 

Celkový součet 417,43 100,00  

 

 

Opatření je prostorově směřováno do segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených 

člověkem (X) na lesní půdě, viz výskyt biotopů v popisu zájmového území. 

Hospodaření v lesích by mělo být prováděno s ohledem na zachování resp. zvyšování podílu 

druhů přirozené druhové skladby v cílové dřevinné skladbě. Upřednostňovat 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. 

 

LS 03 Ekologický stav břehových porostů 

 



 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. 

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). 

Prostorově je návrh tohoto opatření směřován kolem vodotečí v zájmovém území. 

 

LS 04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 

  

 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]. 

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). 

 V rámci tohoto opatření navrhujeme kombinaci menších průcezných a neprůcezných 

přehrážek, jakožto přírodě blízkou alternativu, prostorově směřovaných do toků a strží. 

Vycházíme z hypotézy, že komplexem menších opatření distribuovaných do větší plochy 

dosáhneme vyššího efektu. Tyto dřevěné struktury by měly sloužit jako lapače splavenin, 



v prvních letech plní funkci přehrážky, přispívají k obnově hydromorfologie vodního toku a 

v neposlední řadě rozkladem kmenů se živiny v nich obsažené vrací na lesní stanoviště 

v rámci jejich přirozeného koloběhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 

 
↑Podélný řez neprůceznou přehrážkou 

 

 

LS 05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků 

 



 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 

 

 Toto opatření není prostorově vymezené v mapě návrhu opatření. Jeho citlivou 

aplikací lze dospět obnově přirozené morfologie lesních vodních toků, aktivací a vzniku 

nových postranních ramen, tůní a mokřadů. Opatření může přispět ke komplexními řešení 



protipovodňového opatření v celém povodí, lokalizace by měla být rozpracována detailněji 

v dokumentaci pro územní řízení v případě konkrétních revitalizačních záměrů.  

 

 

 

 

LS 06 Lesní dopravní síť a negativní dopady těžebně-dopravní eroze 

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 navrhujeme vytvářet svodnice 

tvořené náspy se zasakovacími prvky v místě vyústění do lesního porostu. V mapě opatření 

navrhujeme kombinaci typových lapačů sedimentů s volně loženým kamenem resp. vystláním 

těžebními zbytky ve dvou variantách o kapacitě 5 m3 a 15 m3. Mimo lesní dopravní síť 

doporučujeme v prostoru přibližovacích linek a na těžených plochách, s pohybem těžké 

techniky, chránit půdní kryt výstelkou vyježděných kolejí s využitím těžebních zbytků. 

 

LS 07 Plán péče o zalesněná povodí 

LS 09 Prostorová úprava lesních porostů podél lesních vodních toků 

 

Tato opatření úzce souvisí. Opatření LS 09 vymezuje návrh prostorových jednotek lesa, které 

by měly v maximální míře respektovat přírodní podmínky charakteristické pro vodou 

ovlivněné a podmáčené lesní stanoviště – podkladem pro vymezení byla mapa lesních typů 

v zájmovém území, viz popis zájmového území, mapa SLT.  

Účelovým požadavkem pro lesnický management v těchto prostorových jednotkách by mělo 

být zvýšení infiltračního a retenčního potenciálu dotčených stanovišť. Způsob hospodaření by 

měl být prováděn v souladu s navrhovanou rámcovou směrnicí hospodaření, která je uvedena 

v katalogovém opatření LS 07. 

 

LS 08 Podpora tvorby prioritních biotopů 

 

Opatření je prostorově směřováno do mapovaných segmentů biotopů v zájmovém území. Viz 

kapitola v popisu území, výskyt biotopů. U biotopů mapovaných v tzv. mozaice s biotopy 



silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem (min. 50% X) navrhujeme zvýšit podíl tzv. 

typů přírodních stanovišť. Rovněž lze v zájmovém území výměru jednotlivých typů biotopů 

zvyšovat, a to do lokalit s obdobnými potenciálními přírodními podmínkami dle mapy SLT.  

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.  

Výčet biotopů a jejich výměra v zájmovém území je tabelárně uvedena v popisné části.  

Biotopy označené jako prioritní si zaslouží vyšší pozornost, jelikož mají zvláštní význam pro 

Evropské společenství vzhledem k podílu jejich přirozeného výskytu na území ES.  

V následujícím textu je popsáno ohrožení a rámcový návrh managementu pro biotopy 

zastoupené v zájmovém území. Prioritní biotopy jsou označeny v indexu hvězdičkou. 

 

Ohrožení biotopů v zájmovém území a doporučený management 

(zpracováno z podkladů M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České 

republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

Biotop ohrožuje absence managementu, eutrofizace, šíření ruderálních a nepůvodních druhů a 

přirozená sukcese. Primární porosty na suchých skalnatých svazích v teplých oblastech 

nevyžadují stálý management, v sekundárních je však nutné občasné výběrové vytínání 

vzrůstajících stromů, u přestárlých porostů s velkým podílem stromů případně i holoseče na 

větších plochách. V neudržovaných a eutrofizovaných porostech, zejména v antropogenně 

narušeném prostředí, se šíří expanzivní druhy. 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy* 

Biotop je ohrožen změnami vodního režimu krajiny, velkoplošným mýcením porostů, 

výsadbou smrkových a jiných monokultur a eutrofizací způsobenou splachy z polí, v jejímž 

důsledku dochází v bylinném patře ke snižování druhové diverzity. Ochrana údolních 

jasanovo-olšových luhů spočívá v podpoře druhové diverzity a v omezení výše uvedených 

negativních vlivů. 

L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 

Dubohabřiny jsou ohroženy převodem na jehličnaté kultury, ohrožené jsou rovněž vysokými 

stavy lovné zvěře, která způsobuje ruderalizaci bylinného patra, dochází také ke spontánní 



sukcesi v bývalých nízkých a středních lesích, změnou světelných podmínek z podrostu 

ustupují světlomilné druhy rostlin i bezobratlých živočichů. Pro ochranu a podporu těchto 

biotopů je nutno zabránit vzniku nových jehličnatých kultur, snižovat podíl jehličnanů ve 

stávajících, omezovat přezvěření a prosvětlovat lesní porosty probírkami. Ve vybraných 

částech je vhodná obnova historického obhospodařování a převod na nízké a střední lesy.  

L5.1 Květnaté bučiny 

Biotop je ohrožen zejména převáděním na jehličnaté monokultury a přezvěřením. Dochází ke 

škodám na přirozeném zmlazení, ruderalizaci a eutrofizaci prostředí. Pro ochranu a podporu 

biotopu je důležité udržování nízkých stavů zvěře a ochrana zmlazení druhů přirozené 

dřevinné skladby. 

L5.4 Acidofilní bučiny 

Biotop je ohrožen především převodem na jehličnaté kultury. Přezvěření způsobuje velké 

škody zejména při přirozené obnově porostů a také ruderalizaci bylinného patra. Pro 

přirozenou obnovu je důležité udržovat nízké stavy zvěře a provádět důkladnou ochranu 

přirozeného zmlazení. Zvláštní pozornost se zasluhují vzácné a fragmentární zbytky 

jedlových porostů.  

L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 

Biotop je ohrožen převodem na borové kultury a spontánním šířením trnovníku akátu. Po 

ukončení tradičního obhospodařování probíhá v některých porostech sukcese směrem ke 

stinnějším a mezofilnějším porostům s účastí habru, lípy a lísky, ta je však na mělkých a 

kyselých půdách těchto doubrav pomalejší než u jiných typů teplomilných doubrav. V 

zapojených porostech a porostech s vyššími stavy zvěře se šíří nitrofilní druhy bylin. 

Zachovalé doubravy, v nichž dochází k šíření mezofilních dřevin, je vhodné uměle 

prosvětlovat. Snižovat podíl borových kultur a trnovníku akátu. 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 

Acidofilní doubravy jsou na některých lokalitách, zejména na strmých svazích, potenciální 

přirozenou vegetací, někde vznikly v důsledku lesního hospodaření, které zahrnovalo hrabání 

steliva, lesní pastvu a obnovu z pařezových výmladků. Do mnohých sekundárních porostů 

dnes opětovně proniká habr nebo buk, čímž dochází k zastínění a šíření mezofilních druhů. 

Nezřídka dochází k převodu acidofilních doubrav na monokultury jehličnanů nebo na smíšené 

porosty dubu s borovicí, smrkem nebo modřínem. Pro zachování acidofilních doubrav je 

důležité zachování přirozené dřevinné skladby s dominancí dubu.  

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 



Rákosiny eutrofních vod jsou ohroženy jednak přímým ničením mokřadních stanovišť 

(vysoušení, převod na ornou půdu nebo zavážení odpadem), jednak jejich degradací v 

důsledku regulace vodních toků a absence pravidelných povodní v záplavových oblastech, 

silné eutrofizace nebo příliš intenzivního či naopak chybějícího obhospodařování. K výrazně 

omezujícím zásahům patří hlavně plošné vyhrnování rybníků nebo jejich mělkých okrajů; 

některé typy rákosin však i po tomto zásahu velmi rychle regenerují. Pro většinu rákosin je 

nepříznivé dlouhodobé udržování vysoké vodní hladiny. Při něm na eutrofních stanovištích 

dochází k anaerobnímu rozkladu organických látek a tvorbě toxinů, které způsobují odumírání 

porostů Phragmites australis. Rovněž je omezena semenná obnova porostů u druhů, jejichž 

diaspory masově klíčí na mokrém bahně. Management proto musí zohledňovat konkrétní typ 

rákosiny. V rybnících lze pro většinu porostů doporučit občasné snížení vodní hladiny ve 

vegetačním období a při vyhrnování bahna ponechání části porostů bez zásahu. U rákosin s 

tvorbou velkého množství stařiny je vhodná každoroční podzimní seč části porostů s 

odstraněním biomasy, jinak dochází k jejich řídnutí a rychlému zazemňování. Na stanovištích 

v říčních nivách s přirozenou záplavovou dynamikou není management nutný. V nivách 

regulovaných řek je problematický a spočívá hlavně v částečné obnově povodní. 

T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých  

Biotop je ohrožen zejména neobhospodařováním pozemků a imisemi atmosférického dusíku, 

což vede k expanzi vysokých trav a následnému ústupu vzrůstově nižších druhů rostlin včetně 

mnoha vzácných stepních druhů. V další fázi dochází k zarůstání invazními listnatými 

dřevinami, jako jsou Ailanthus altissima, Lycium barbarum a Robinia pseudacacia. Místy 

jsou vysazovány nebo se šíří z náletu také borovice (Pinus sylvestris a P. nigra). Pro 

zachování a podporu biotopu je na většině lokalit nezbytné průběžné odstraňování dřevin a 

pastva ovcí a koz. 

T5.3 Kostřavové trávníky písčin 

Biotop je ohrožen přirozenou sukcesí, eutrofizací a zalesňováním. Průvodním jevem opuštění 

pozemků a akumulace živin je expanze některých trav. Vhodným managementem je pastva, 

sešlap, mechanické narušování povrchu půdy a současné odstraňování náletu dřevin. 

V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty 

bez ochranářsky významných vodních makrofytů 

Tato podjednotka zahrnuje druhově chudé porosty makrofytů na přirozených a 

polopřirozených stanovištích, např. v mrtvých ramenech, aluviálních tůních, rybnících, 

polozazemněných pískovnách a dalších mělkých stojatých vodách s nezpevněnými břehy a 

dnem. Dále do ní spadají přirozené vody, např. v aluviích, kde se makrofytní vegetace 



aktuálně nevyskytuje. Rozvoj a někdy i expanzivní rozrůstání makrofytních porostů typických 

pro tuto podjednotku jsou podporovány eutrofizací. Tam, kde se současně vyskytují 

ochranářsky cenné makrofytní porosty, by měla být tato vegetace v případě potřeby 

omezována.  

X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 

Porosty ruderálních a synantropních bylin, jednoletých i vytrvalých, často s dominancí 

invazních nebo expanzivních druhů, které se vyskytují mimo sídla a průmyslové nebo 

zemědělské areály. Nezřídka se prolínají s biotopy sekundárních trávníků, mokřadů nebo 

pobřežní vegetací. 

X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami  

V jehličnatých kulturách jsou nejčastěji vysazovány smrk ztepilý (Picea abies) a borovice 

lesní (Pinus sylvestris), méně často modřín opadavý (Larix decidua). Vzácně se vysazují také 

druhy na našem území nepůvodní, zejména borovice černá (Pinus nigra), borovice 

vejmutovka (P. strobus) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Tento biotop je 

vhodný pro realizaci opatření k podpoře přirozené dřevinné skladby a zvyšování biodiverzity 

lesních porostů.  

X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami  

V listnatých kulturách se nejčastěji vysazují hybridní topoly (Populus ×canadensis aj.), 

trnovník akát (Robinia pseudacacia) a dub červený (Quercus rubra). Tento biotop je vhodný 

pro realizaci opatření k podpoře přirozené dřevinné skladby a zvyšování biodiverzity lesních 

porostů.  

X10 Lesní paseky a holiny 

Paseky vzniklé těžbou lesního porostu nebo vznikem holin. Na pasekách a holinách se po 

odstranění stromového patra uvolňují živiny, čehož využívají světlomilné nitrofilní druhy, 

většinou statné byliny a trávy. Paseková vegetace se v průběhu sukcese vyvíjí od porostů s 

výrazným zastoupením druhů původního lesního podrostu přes porosty se statnými 

nitrofilními bylinami ke stadiím s keři a pionýrskými dřevinami. Tento biotop je vhodný pro 

realizaci opatření k podpoře přirozené dřevinné skladby a zvyšování biodiverzity lesních 

porostů.  

X11 Paseky s nitrofilní vegetací 

Paseky a holiny s charakteristickou pasekovou vegetací, odlišnou od podrostu původního lesa, 

ve které jsou zastoupeny světlomilné a na živiny náročné byliny, u starších pasek křoviny 

nebo pionýrské náletové dřeviny. Zahrnují se sem i paseky s mladšími stromovými 

výsadbami, pokud bylinná vegetace dosud plošně převažuje. Tento biotop je vhodný pro 



realizaci opatření k podpoře přirozené dřevinné skladby a zvyšování biodiverzity lesních 

porostů. 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 

Extenzivní sady s travnatým podrostem, parky, zahrady, hřbitovy, aleje, stromořadí a 

větrolamy. Jejich podporou resp. zakládáním lze pozitivně ovlivnit hydrickou a 

půdoochrannou funkci.  

 

LS 10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 

Při výběru pozemků vhodných k zalesňování jsme vycházeli z hlediska potenciálu 

poskytovaných mimoprodukčních funkcí. K těm se počítá funkce protierozní, ochrany 

vodních zdrojů, infiltrační, retenční a retardační.  

Zalesňování zemědělských půd kolem nížinných vodních toků rovněž vnímáme 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]).  

 

Navrhované segmenty jsou dvěma typovými schématy:  

1. mozaika: autochtonní rychle rostoucí dřeviny (OL, VR, …) – 20 %  

                    zatravnění s významným podílem regionálních směsí – 30 % 

                    zalesnění ploch lesnickým způsobem – 30 % 

                    mokřad, vodní plocha – 20 % 

2. mozaika: zatravnění s významným podílem regionálních směsí – 35 % 

                    zalesnění ploch lesnickým způsobem – 40 % 

                    extenzivní sad založen kmennými tvary stromů – 25 % 

 

Řešení navrhovaných segmentů na zemědělské půdě se překrývá s opatřeními navrhovanými 

v zemědělských oblastech a nivách, jejich přesah je řešen v části věnované harmonizaci 

opatření. V následujícím textu jsou uvedeny pouze zásady pro zalesňování. 

Při zalesňování orné půdy v nivách směřovat výsadbu mimo plochy 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 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. 

 


