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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 19 Lužní stanoviště zahrnující LT: 3U3; HS 

29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách zahrnující LT: 3L2, 5L2; HS 41 Exponovaná 

stanoviště středních poloh zahrnující LT: 4A3, 4F1, 4S9; HS 45 Živná stanoviště středních 

poloh zahrnující LT: 4B4, 4B8, 4D4, 4S1; HS 47 Oglejená stanoviště středních poloh zahrnující 

LT: 4O5, 4V3; HS 51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5A3, 5F1, 5U3; HS 

55 Živná stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5B1, 5B2, 5B6, 5D6, 5S1; a HS 57 Oglejená 

stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5V3. 

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) 

19 Lužní stanoviště 6,30 4,89 15 3U: BK, DB, JV, JL, LP, 
JD, OLL, VR, OS 

29 
Olšová stanoviště 
na podmáčených 

půdách 
1,34 1,04 70 JV, OLL 



41 
Exponovaná 
stanoviště 

středních poloh 
6,21 4,82 30 BK, JD, LP, DB, JV, JS, 

JL, HB 

45 Živná stanoviště 
středních poloh 59,91 46,50 25 BK, JD, LP, JV, JS, JL, 

DB, HB, TR 

47 
Oglejená 
stanoviště 

středních poloh 
7,19 5,58 25 BK, JD, DB, LP, JV, JS, 

JL, HB 

51 
Exponovaná 

stanoviště vyšších 
poloh 

5,42 4,21 30 BK, JD, KL, DG, JS, JL, 
LP 

55 Živná stanoviště 
vyšších poloh 41,41 32,14 25 BK, JD, KL, JL, JS, TR, 

LP 

57 
Oglejená 

stanoviště vyšších 
poloh 

1,06 0,82 25 BK, JD, KL, JL, JS 

Celkem součet 128,84 100,00   
Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 128,84 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 40, zkratky dřevin viz vyhláška 84/1996 Sb., 

příloha 4) 

HS HS název Zastoupené LT Doporučené ha počty sazenic v 
tisících ks. 



19 Lužní stanoviště 3U3 DB 10, JS 4, JV 4, LP 4, BK 5, 
JD 3, SM 4 

29 Olšová stanoviště na 
podmáčených půdách 3L2, 5L2 OL 4, JS 4, SM 3 

41 Exponovaná stanoviště 
středních poloh 4A3, 4F1, 4S9 SM 4, BO 8, BK 4(8), JD 3, JV 4, 

LP 4, MD 3, DB 5 

45 Živná stanoviště středních 
poloh 

4B4, 4B8, 4D4, 
4S1 

BK 5 až 9, DB 5 až 10, JD 3,  
LP 4, KL 4, JL 4, MD 3 

47 Oglejená stanoviště 
středních poloh 4O5, 4V3 DB 8, JD 3, BK 4, SM 3,5, JV 4 

51 Exponovaná stanoviště 
vyšších poloh 5A3, 5F1, 5U3 SM 4, BK 4, JD 3, KL 4, JL 4 

55 Živná stanoviště vyšších 
poloh 

5B1, 5B2, 5B6, 
5D6, 5S1 BK 5, KL 4, JD 3, SM 4 

57 Oglejená stanoviště vyšších 
poloh 5V3 BK 4, KL 4, JD 3, SM 3,5 

 

 

Z hlediska míšení se pro stanoviště zařazené do HS 19 – Lužní stanoviště a HS 29 –  Olšová 

stanoviště na podmáčených půdách doporučuje se volit jednotlivé až skupinovité, podpořit 

vtroušené listnáče a JD. U HS 41 – Exponovaná stanoviště středních poloh, a HS 45 – Živná 

stanoviště středních poloh, HS 51 – Exponovaná stanoviště vyšších poloh a HS 55 – Živná 

stanoviště vyšších poloh volit míšení skupinovité, vtroušené dřeviny i jednotlivě. U HS 47 – 

Oglejená stanoviště středních poloh a HS 57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh 

upřednostňovat kolem vodotečí výsadbu v liniích, na podmáčených lokalitách preferovat OL 

s JS, TP skupinovitě, KL, JV, HB pouze na vyvýšených místech, ostatní dřeviny PDS 

jednotlivě. 

Na plochách poblíž vodních toků a v ochranném pásmu zvláště chráněných území se 

vyhnout jakékoliv chemické přípravě půdy.  

Vysázené plochy ošetřit proti okusu zvěře individuální ochranou mechanickou, resp. za 

použití chemických přípravků životnímu prostředí neškodných. U větších obnovovaných ploch 

možno aplikovat ochranu kultury oplocením. 

 

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 buk. V příměsi se 

zpravidla vyskytuje dub zimní, s vyšším vegetačním stupněm jej střídá jedle, kolem vodotečí a 

podsvahových deluviích cenné listnáče.  
 

↓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 % 

3L2 JASANOVÁ OLŠINA 
prameništní 0,32 0,24 (OLL,OLS) 70, JS 30, 

TPC, OS 

3U3 
JAVOROVÁ JASENINA 

bažanková na nevyvinutých 
aluviích 

6,30 4,89 JS 40, BK 30, JD 20-10, 
(JV, KL)10-20, LP, DB 

4A3 LIPOVÁ BUČINA 
kapradinová 0,02 0,02 BK 60, LP 20, JV 10, 

JD 10, JL 

4B4 BOHATÁ BUČINA 
javorová 2,07 1,60 BK 70, JD 20, DB, LP, 

KL (JV)10, HB 

4B8 BOHATÁ BUČINA s 
ostružiníkem chlupatým 53,01 41,15 BK 80, JD 20, DB, LP, 

HB 

4D4 OBOHACENÁ BUČINA 
kapradinová 1,65 1,28 BK 60, LP 20, JD 10, 

(JV, KL)10 

4F1 SVAHOVÁ BUČINA 
kapradinová 5,20 4,04 BK 70, JD 20, LP 10 

4O5 
SVĚŽÍ DUBOVÁ 

JEDLINA s ostružiníkem 
chlupatým 

6,80 5,28 DB 40, JD 40, BK 20, 
OS 

4S1 SVĚŽÍ BUČINA 
 šťavelová 3,18 2,47 BK 80, JD 20, DB 

4S9 SVĚŽÍ BUČINA na 
příkrých svazích 0,99 0,77 BK 80, JD 20, DB 

4V3 VLHKÁ BUČINA 
devětsilová 0,38 0,30 BK 40, JD 40, DB 10, 

JV 10 

5A3 KLENOVÁ BUČINA 
kapradinová 0,97 0,75 BK 50, JD 30, KL 20, 

JL (JS) 

5B1 BOHATÁ JEDLOVÁ 
BUČINA mařinková 13,10 10,16 BK 70, JD 30, KL (SM) 



5B2 
BOHATÁ JEDLOVÁ 

BUČINA s ostružiníkem 
chlupatým 

1,69 1,31 BK 70, JD 30, KL (SM) 

5B6 BOHATÁ JEDLOVÁ 
BUČINA javorová 26,10 20,25 BK 60, JD 30, KL 10 

5D6 OBOHACENÁ BUČINA 
devětsilová 0,49 0,38 BK 60, JD 30, KL 10 

5F1 SVAHOVÁ JEDLOVÁ 
BUČINA kapradinová 2,74 2,13 BK 60, JD 40, KL, JL 

5L2 MONTÁNNÍ (JS) 
OLŠINA prameništní 1,03 0,80 OLS 40, OLL 20, JS 20, 

SM 10, JD 10 

5S1 SVĚŽÍ JEDLOVÁ 
BUČINA šťavelová 0,04 0,03 BK 50, JD 50, KL, SM 

5U3 VLHKÁ JASANOVÁ 
JAVOŘINA potoční 1,71 1,33 BK 40, JD 20, JS 20, 

KL 20, JL, SM 

5V3 VLHKÁ JEDLOVÁ 
BUČINA devětsilová 1,06 0,82 BK 50, JD 40, KL 10, 

JS 
Celkový součet 128,84 100,00  

 
 

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) 
 
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. 

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.  

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 

Biotop může být ohrožen odvodněním, rozjížděním lesní mechanizací, eutrofizací nebo 

výsadbou smrkových kultur. Podpora tohoto managementu vyžaduje omezení těchto 

negativních vlivů.  

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.  



 

 

 
Povodí Horního Rozpitského potoka 
 
Popis 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: 6Z2; HS 51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5A3, 5F1, 5S9, 

5U1, 6A3, 6F1; HS 55 Živná stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5B6, 5S1, 6B1, 6S1 a HS 

57 Oglejená stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5V3, 6V3. 

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 

8,48 5,69 3-6Y,Z - 
30 

5-6Z, 5-6Y - BK, 
JD, BR, JR, KL 

51 
Exponovaná 

stanoviště vyšších 
poloh 

60,10 40,34 30 BK, JD, KL, JL, 
LP, JS 



55 Živná stanoviště 
vyšších poloh 79,28 53,22 25 BK, JD, KL, JL, 

JS, TR, LP 

57 Oglejená stanoviště 
vyšších poloh 1,12 0,75 25 BK, JD, KL, JL, JS 

Celkem součet 148,98 100,00   
Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 148,98 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 40, zkratky dřevin viz vyhláška 84/1996 Sb., příloha 

4) 

HS HS název Zastoupení LT Doporučené ha počty sazenic v 
tisících ks. 

01 Mimořádně nepříznivá 
stanoviště 6Z2 BK 4, JV 4, LP 4, DB 4, JD 3, JL 4, 

BO 8, SM 4 

51 Exponovaná stanoviště 
vyšších poloh 

5A3, 5F1, 5S9, 
5U1, 6A3, 6F1 SM 4, BK 4, JD 3, KL 4, JL 4 

55 Živná stanoviště vyšších 
poloh 5B6, 5S1, 6B1, 6S1 BK 5, KL 5, JD 3, SM 4 

57 Oglejená stanoviště 
vyšších poloh 5V3, 6V3 BK 4, KL 4, JD 3, SM 3,5 

 

 

Z hlediska míšení se pro stanoviště zařazené do HS 01 –  Mimořádně nepříznivá stanoviště 

doporučuje jednotlivé až skupinovité dle možností přirozené obnovy, chybějící dřeviny 



přirozené dřevinné skladby doplňovat. HS 51 – Exponovaná stanoviště vyšších poloh a HS 55 

– Živná stanoviště vyšších poloh volit míšení skupinovité, vtroušené dřeviny i jednotlivě. U HS 

57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh upřednostňovat kolem vodotečí výsadbu v liniích, na 

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

místech, ostatní dřeviny PDS jednotlivě. 

Na plochách poblíž vodních toků a v ochranném pásmu zvláště chráněných území se 

vyhnout jakékoliv chemické přípravě půdy.  

Vysázené plochy ošetřit proti okusu zvěře individuální ochranou mechanickou, resp. za 

použití chemických přípravků životnímu prostředí neškodných. U větších obnovovaných ploch 

možno aplikovat ochranu kultury oplocením. 

 

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 kombinace buku, 

jedle a smrku, % zastoupení dle jednotlivých lesnách typů je uvedena v následující tabulce. 

Kolem vodotečí přistupují cenné listnáče, na stanovištích s vyšším podílem půdního skeletu 

klen.  
 

↓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 % 

5A3 KLENOVÁ BUČINA 
kapradinová 0,31 0,21 BK 50, JD 30, KL 20, 

JL (JS) 



5B6 BOHATÁ JEDLOVÁ 
BUČINA javorová 2,18 1,46 BK 60, JD 30, KL 10 

5F1 SVAHOVÁ JEDLOVÁ 
BUČINA kapradinová 43,15 28,96 BK 60, JD 40, KL, JL 

5S1 SVĚŽÍ JEDLOVÁ 
BUČINA šťavelová 46,09 30,93 BK 50, JD 50, KL, SM 

5S9 
SVĚŽÍ JEDLOVÁ 

BUČINA na příkrých 
svazích 

0,51 0,34 BK 50, JD 50, KL, SM 

5U1 VLHKÁ JASANOVÁ 
JAVOŘINA úžlabní 4,01 2,69 

BK 40, JD 20, JS 20, 

KL 20, JL, SM 

5V3 VLHKÁ JEDLOVÁ 
BUČINA devětsilová 1,06 0,71 

BK 50, JD 40, KL 10, 

JS 

6A3 
KLENOVÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 
kapradinová 

0,43 0,29 
BK 50, JD 30, SM 10, 

KL 10, JLH, TIS 

6B1 BOHATÁ SMRKOVÁ 
BUČINA mařinková 0,53 0,35 

BK 60, SM 20, JD 20, 

KL 

6F1 

SVAHOVÁ 
SMRKOVÁ 

BUČINA kapradinová s 
bikou lesní 

11,69 7,85 
BK 50, JD 30, SM 20, 

KL 

6S1 SVĚŽÍ SMRKOVÁ 
BUČINA šťavelová 30,49 20,46 BK 40, SM 30, JD 30 

6V3 VLHKÁ SMRKOVÁ 
BUČINA s bikou lesní 0,06 0,04 

JD 40, SM 30, BK 30, 

KL, JS 

6Z2 
ZAKRSLÁ SMRKOVÁ 

BUČINA 
se třtinou rákosovitou 

8,48 5,69 
SM 40, BK 40, JD 10, 

BR 10, JR 

Celkový součet 148,98 100,00  
 
 

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) 
 
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.  

L9.1 Horské třtinové smrčiny 

Přirozené smrčiny jsou ohroženy především imisemi a mimořádně rozsáhlými větrnými 

polomy, které narušují celistvost porostů. Následně bývají narušeny nevhodnými asanačními 

zásahy při kůrovcových kalamitách. Pro obnovu smrčin a organismy v nich žijící (např. houby, 

hmyz a ptáky) jsou důležité různé formy mrtvého dřeva, které bývá asanačními zásahy většinou 

úplně odstraněno. Acidifikace půd vede k chřadnutí porostů, které jsou pak náchylnější 

k poškození větrem, námrazou, hnilobou či hmyzem. Základem přirozené obnovy je využití 

autochtonních populací smrku, udržování různověkých porostů, dosadba listnatých dřevin a 

omezení fragmentace porostních skupin. 

L9.3 Horské papratkové smrčiny 

Přirozené porosty jsou ohroženy především nevhodným lesním hospodařením, které vede 

ve svažitých terénech k narušení celistvosti a rozpadu porostů. Zdravotní stav porostů je 

oslabován imisemi a acidifikací horských půd, větrné polomy doprovázené kůrovcovou 

kalamitou pak vedou k rozpadu porostů a následné obnově. Zásady hospodaření by měly 



respektovat podporu různověkých porostů s přirozenou obnovou autochtonních populací 

smrku. 

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 

Biotop může být ohrožen odvodněním, rozjížděním lesní mechanizací, eutrofizací nebo 

výsadbou smrkových kultur. Podpora tohoto managementu vyžaduje omezení těchto 

negativních vlivů.  

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

Většina porostů je bez ohrožení a bez potřeby managementu, v jednotlivých případech je 

však nutné regulovat turistiku a horolezectví nebo vyřezávat stínící dřeviny. 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 

Odvodnění pcháčových luk zpravidla vede k jejich dočasnému obohacení živinami a 

následnému zarůstání některým z travinných druhů. Opouštění pozemků má zpravidla za 

následek zamokření a zarůstání rákosem, vysokými širokolistými bylinami a vlhkomilnými 

dřevinami. Po mechanickém narušení dochází k expanzi některých ruderálních druhů. Pro 

zachování jejich přirozené druhové skladby je nutná pravidelná seč a udržování přirozeného 

vodního režimu. 

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy* 

Biotop je ohrožen eutrofizací, zánikem hospodaření a lokálně zalesňováním. K udržení 

těchto společenstev je nutná seč a nepravidelné přihnojování nebo pastva.  

T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus 

communis)* 

Biotop je ohrožen eutrofizací, opouštěním luk a pastvin a lokálně zalesňováním. Eutrofizace 

vede k nárůstu podílu produktivních trav a ústupu drobných bylin. V současnosti je větším 

nebezpečím neobhospodařování a postupná sukcese k lesu. Kvůli omezené kompetici o prostor 

se zejména v nezapojených porostech pravidelně vyskytují semenáčky dřevin, zejména břízy a 

jeřábu, a sukcese po opuštění pozemků je proto rychlá. K udržení těchto společenstev je nutná 

pravidelná seč a nepravidelné přihnojování nebo pastva. 

X1 Urbanizovaná území 

Zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů včetně ruderální 

bylinné a dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků, křovin a uměle založených 

trávníků na volných plochách mezi zástavbou. Mezi městskou zástavbou se mohou vyskytovat 

fragmenty odpovídající charakteru přírodních biotopů. 

X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla  



Člověkem vytvořené biotopy mimo sídla a průmyslové nebo zemědělské areály, na kterých 

je vyvinuta silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem sporadická vegetace s pokryvností do 10 

%, případně jsou úplně holé, bez vegetace. Patří sem těžební jámy a výsypky, odvaly hlušiny, 

haldy, lomy, štěrkovny, pískovny, skrývky zeminy, odkaliště, popílkoviště, skládky dřeva, 

vybetonované nebo asfaltované plochy a podobná území s odstraněnou, převrstvenou nebo 

nevyvinutou půdou. Biotopy vhodné pro revitalizace.  

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.  

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.  

X12 Nálety pionýrských dřevin 

Spontánně vzniklé lesíky s převládajícími druhy pionýrských dřevin. 


