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1 Úvod – volba návrhových detailů 

Konkrétní řešení problémů eroze a odtokových poměrů ve vybraných územích navazuje 

na PCA analýzu vodních útvarů v povodí Moravy. Ta si kladla za cíl určit dílčí povodí, která 

prioritně vyžadují řešení. Hodnocen byl zvlášť pohled na zemědělské části povodí, na les a 

na nivu, dále byl hodnocen aspekt klimatu, geologie i pohled vodohospodářský. 

Na základě výsledků PCA analýzy byla vybrána čtyři problematická povodí – Jevíčky, 

Hané, Blaty a Kyjovky, která vycházejí z hlediska návrhu možných opatření nejlépe. V rámci 

omezené doby projektu však není možné navrhnout konkrétní opatření pro celá povodí, bylo 

tedy nutné podobným způsobem jako na počátku řešení vytipovat oblasti v rámci již 

vybraných území, které by byly nejvhodnější – oblasti třetí zóny řešení. 

 Pro tyto účely byla opět použita metoda PCA analýzy. Tato se zpracovávala jednotlivě 

vždy za každé ze čtyř vybraných povodí a její výsledky ukazují na katastry, na které je třeba 

se prioritně zaměřit. 

Vstupní proměnné pro druhou fázi PCA analýzy jsou naznačeny v Tab. 1. Limitujícím 

faktorem zde byla data za nivní část povodí, kde v určitých oblastech nejsou jednotlivé 

hodnoty parametrů dostupné, což trošku zkomplikovalo situaci v návazném kroku určení 

jednotlivých zájmových katastrů. Katastr byl v druhé fázi řešení základní zpracovatelnou 

jednotkou. Důvodem byla dostupnost dat dle rozsahu řešeného území. 
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Tab. 1 Seznam základních proměnných pro druhou fázi analýzy – PCA - ve studii vlivu podle 

řešených aspektů 

aspekt Proměnná   

Kód 

proměnné 

Rozsah (min-

max.) 
j. Zdroj 

L
es

n
í 

p
o
v
o
d

í Podíl lesní půdy na vodní útvar :-( LESoprl 0-100 % typologie_OPRL 

delka lesni cesty :-) DOPR 0-100 % DOPR_OPRL 

plošný podíl retencni vodni kapacity odvozeny z 

vymery SLT ve vodním útvaru :-) RVKSLT 1-5   OPRL 

stupeň prirozenosti :-( PRIR_KU 0-6 k.   

Z
em

ěd
ěl

sk
á
 

p
o
v
o
d

í 

potenciální eroze :-) G   

t.ha. 

rok
-1

 VÚMOP 

zastoupení TTP v rámci katastru řešeného území :-( TTP 0-100 % LPIS 

zastoupení orné v rámci katastru řešeného území :-) ORNA 0-100 % LPIS 

vhodnost infiltrace :-) ÏNF 1-5   VÚMOP 

N
iv

a
 

Využití nivy záplavou při Q5 v % - % zastoupení Q5 v 

nivě pro VÚ :-( NIV_Q5 0-100 % LPIS, … 

Niva zorněná % v Q5 - % plošného zastoupení orné v 

nivě za k.ú. v Q5 - (LPIS - kultura = 2) :-) NIV_Q5_OR 0-100 % LPIS, … 

Niva TTP % v Q5 - % plošného zastoupení TTP (LPIS 

- kultura = 7) v nivě za k.ú. v Q5 :-( NIV_Q5_TTP 0-100 % LPIS, … 

Niva les% Q5 - % plošného zastoupení lesů (LPIS - 

kultura = 91, 98, 99 + vrstva ÚHUL - kultura = 21) v 

nivě za k.ú. v Q5 :-( NIV_Q5_LES 0-100 % LPIS, … 

Využití nivy záplavou při Q20 v % - % zastoupení 

Q20 v nivě pro VÚ :-( NIV_Q20 0-100 % LPIS, … 

Niva zorněná % v Q20 - % plošného zastoupení orné v 

nivě za k.ú. v Q20 - (LPIS - kultura = 2) :-) NIV_Q20_OR 0-100 % LPIS, … 

Niva TTP % v Q20 - % plošného zastoupení TTP 

(LPIS - kultura = 7) v nivě za k.ú. v Q20 :-( NIVQ20_TTP 0-100 % LPIS, … 

Niva les% Q20 - % plošného zastoupení lesů (LPIS - 

kultura = 91, 98, 99 + vrstva ÚHUL - kultura = 21) v 

nivě za k.ú. v Q20 :-( NIVQ20_LES 0-100 % LPIS, … 

Využití nivy záplavou při Q100 v % - % zastoupení 

Q100 v nivě pro VÚ :-( NIV_Q100 0-100 % LPIS, … 

Niva zorněná % v Q100 - % plošného zastoupení orné 

v nivě za k.ú. v Q100 - (LPIS - kultura = 2) :-) N_Q100_OR 0-100 % LPIS, … 

Niva TTP % v Q100 - % plošného zastoupení TTP 

(LPIS - kultura = 7) v nivě za k.ú. v Q100 :-( N_Q100_TTP 0-100 % LPIS, … 

Niva les% Q100 - % plošného zastoupení lesů (LPIS - 

kultura = 91, 98, 99 + vrstva ÚHUL - kultura = 21) v 

nivě za k.ú. v Q100 :-( N_Q100_LES 0-100 % LPIS, … 

Niva ostatní plocha% mimo Q5 - % plošného ostatní 

plochy v nivě mimo Q5 za k.ú :-) MN_Q5_OST 0-100 % LPIS, … 

Niva ostatní plocha% mimo Q20 - % plošného ostatní 

plochy v nivě mimo Q20 za k.ú :-) MN_Q20_OST 0-100 % LPIS, … 
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Metodika řešení 

Metodika v zásadě odpovídá metodice první analytické části řešení, využívá metodu 

analýzy hlavních komponent (PCA), která na základě vícerozměrné statistiky dokáže stanovit 

míru významnosti jednotlivých parametrů pro sledovaný jev. Pro zpracování byly opět 

použity nástroje GIS – ArcGIS a statistický software R. 

Zpracování zahrnovalo několik kroků: 

1. Normalizace vstupních dat 

2. PCA analýza normalizované matice – s variantou korelace 

3. Výpočet 3 tematických indikátorů za jednotlivé zájmové oblasti (zemědělské, lesní, 

nivní) 

4.  Výpočet syntetického indexu zranitelnosti (ohroženosti) katastrů 

Pro každý z … katastrů byly získány a následovně upraveny hodnoty jednotlivých 

proměnných dle následujícího schématu: 

- Pokud je vliv jednotlivé proměnné negativní (tedy ukazuje na potřebu řešení), je 

proměnná normalizována na rozsah 0-1 dle vzorce: 

min,max,

min,,'

ii

iji

i
xx

xx
x






 

- V opačném případě podle vzorce: 

min,max,

min,,' 1
ii

iji

i
xx

xx
x






      , kde 

jix ,
 reprezentuje hodnotu i-té sledované proměnné na j-tém katastru 

max,ix , resp. 
min,ix symbolizuje maximální, resp. minimální hodnotu sledované proměnné 

přes všechny katastry. 

Závislosti jednotlivých proměnných jsou zachyceny v tabulce 1 pomocí emotikon, kde :-) 

znamená pozitivní hodnocení proměnné a :-( pak hodnocení negativní. 

Na výslednou normalizovanou matici proměnných byla aplikována PCA analýza. Váhy 

jednotlivých faktorů byly stanoveny vynásobením příspěvku každé proměnné (Vi) 

k m nejdůležitějším proměnným (vysvětlujícím 90% variability) podílem jejich vysvětlené 

variance (Ck). Suma těchto součinů pro všech m nejdůležitějších proměnných reprezentuje 

jednotlivou váhu (wi) připisovanou každému indikátoru, jak zachycuje vzorec: 
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m

k

kii CVw
1

)(  

Následně byly vypočteny relativní váhy (Wi) podílem absolutních vah k sumě vah všech 

indikátorů. 
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i

i
i

w

w
W  

Každá z těchto vah popisuje, do jaké míry jednotlivý faktor přispívá k celkové ohroženosti 

(citlivosti) území. Lineární kombinací pak dostaneme výsledné ohodnocení katastru 

z jednotlivého pohledu (zemědělství, niva, les). Stejný postup byl aplikován na všechna 

vybraná povodí. Grafickým výsledkem této fáze jsou mapy prioritních oblastí rozdělené do 

pěti kategorií  (velmi malá, nízká, střední, vysoká a velmi vysoká priorita řešení). 

Jednotlivé parametry priority byly doplněny o kombinovaný parametr, který průměruje 

hodnoty parametrů za zemědělskou, lesní a nivní část. 

Výsledky pro jednotlivá povodí jsou uvedené na obr. 1-4. Pro některé katastry, jak už 

jsme zmínili dříve, nebyla dostupná data za nivní část, v těchto místech zobrazení na mapách 

chybí. Kombinované řešení se uplatňuje jen v místech, kde byla k dispozici všechna data. 

 

 

 

Obr.1: Priorita katastrů vhodných pro řešení v oblasti povodí Jevíčky 
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Obr. 2 a 3: Priorita katastrů vhodných pro řešení v oblasti povodí Blaty a Hané. 

 

Obr. 4: Priorita katastrů vhodných pro řešení v oblasti povodí Kyjovky. 

 

Výsledky druhé fáze PCA analýzy tedy ukazují prioritu řešení v jednotlivých katastrech 

vybraných povodí. Aplikace hydrologických modelů však vyžaduje, aby řešená oblast byla 

pokud možno hydrologickým celkem. Proto bylo potřeba pro návrhové detaily vybrat ucelené 

subpovodí – měřítkově nejvýhodnější bylo povodí 4. řádu, v rámci kterého se již navrhovala 

praktická opatření podle navrženého katalogu opatření. Ne všechna čtyři vybraná povodí 

obsahují katastry s nejvyšší prioritou řešení napříč všemi řešenými pohledy. Tyto výsledky 

vykazovalo pouze území Jevíčky, které se tak stalo vybraným územím pro aplikaci všech 

návrhových opatření ze všech studovaných pohledů. V povodí Blaty se ukazovala potřeba 
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řešit zejména pohledy nivní a lesní, zemědělská část zde s prioritou ostatních hledisek 

nekorelovala. Zbylá dvě povodí – Hané a Kyjovky bylo vybráno pro řešení z pohledů 

zemědělského a lesního. Významnou prioritu řešení z pohledu říčních niv vykazoval rovněž 

úsek Moravy kolem Chromče, z pohledu primárně lesních povodí se potom jednalo o horní 

části povodí toků – Horní Rozpitský potok, Kamenitý potok, Poniklec, Prudký potok, 

Romanovský potok. 

 

Vybraná výsledná subpovodí 4. řádu ukazují obrázky 5-8.
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Obr. 5-8. Priority řešení pro Jevíčku, Hanou, Kyjovku a Blatu. Celkový přehled řešených 

území i pohledů řešení shrnuje následující tabulka. 

 

Tab. 3: Katastry v jednotlivých povodích vybrané pro detailní návrhy opatření z pohledu 

zemědělského, lesního a nivního (jsou uvedeny katastry zasahující do vybraného povodí 4. 

řádu – mimo toto povodí se problematika neřeší) 

 

Tok (povodí IV: řádu) Katastry Návrhová řešení 

Jevíčka  

(HLGP 4-10-02-099/2) 

Lázy, Bezděčí u Trnávky, 

Unerázka, Městečko Trnávka, 

Mezihoří u městečka 

Trnávky, Petrůvka u 

městečka Trnávky, Chornice 

společná – zemědělství, les, 

niva 

Blata (HLGP 4-12-01-023, 4-

12-01-022, 4-12-01-020/2) 

Vrbátky, Dubany na Hané, 

Štětovice 

niva,les 

Haná  

(HLGP 4-12-02-021) 

Vážany u Vyškova, Moravské 

Prusy, Boškůvky, Rybníček, 

Kučerov, Bohdalice, 

Moravské Málkovice 

zemědělství, les 

Kyjovka  Labuty, Skalka u Kyjova, zemědělství, les 
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Tok (povodí IV: řádu) Katastry Návrhová řešení 

(HLGP 4-17-01-084) Vřesovice, Hýsly, Moravany u 

Kyjova 

Horní Rozpitský potok  

(HLGP 4-11-01-102) 

Dolní Bečva les 

Kamenitý potok, Poniklec  

(HLGP 4-10-01-001) 

Velká Morava les 

Prudký potok  

(HLGP 4-10-01-025) 

Sklenné u Malé Moravy les 

Morava  

(HLGP 4-10-01-054) 

Chromeč niva 

 

 Pro návrh adaptačních opatření v urbanizované oblasti byla vybrána lokalita 

v Uničově – ul. Gen. Svobody. 
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2 Základní charakteristiky návrhových detailů 

 

2.1 Jevíčka – č. h. p. 4-10-02-099/2 – návrhový detail 

2.1.1 Poloha zájmového území 

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 31 – Českomoravské mezihoří. 

Rámcový popis hranice přírodní lesní oblasti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

Výměra zájmového území je 1171,13 ha.  Výměra pozemků určených k plnění lesa PUPFL je 

327,72 ha, což představuje 27,98 % z výměry zájmového území. 

 

Obr. 1: Mapa Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou 

vyznačené červenou čarou, Dotčená PLO 31 – Českomoravské mezihoří zvýrazněná zeleným 

šrafováním, zájmové území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v 

Olomouci z podkladů CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 2: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

Zájmové území zasahuje do 10 katastrálních území; Lázy 679437, Bezděčí u Trnávky 

603376, Vražné 785750, Stará roveň 753874, Chornice 652725 (nepatrná část v J části 

zájmového území), Unerázka 603384, Pěčíkov 718793, Petrůvka u Městečka Trnávky 

720381, Mezihoří u Městečka Trnávka 693359, Městečko Trnávka 698341. 

 

2.1.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol.: Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) je uvedeno v následující 

tabulce. 

 

Tab. 2: Geomorfologické členění 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava II Česko-moravská soustava 
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Oblast: IVB Orlická oblast 
IVC Jesenická 

oblast 
IID Brněnská vrchovina 

Celek: 
IVB-3 Podorlická 

pahorkatina 

IVC-1 Zábřežská 

vrchovina 
IID-1 Boskovická brázda 

Podcelek: 

IVB-3C 

Moravskotřebovská 

pahorkatina 

IVC-1C Bouzovská 

vrchovina 
IID-1B Malá Haná 

Okrsek: 
IVB-3C-c Trnávecká 

vrchovina 

IVC-1C-a 

Ludmírovská 

vrchovina 

IID-1B-a Jevíčská sníženina 

 

 

Vymezení pahorkatiny mezihoří je dáno celkovým charakterem území, jež je značně 

nevýrazné. Tvoří je mladší horniny České vysočiny, převážně permské a křídové. Provincie 

Česká vysočina zahrnuje v zájmovém území subprovincie Krkonošsko-jesenickou soustavu a 

Česko-moravskou soustavu. Krkonošsko-jesenická soustava je zastoupená dvěmi oblastmi, a 

to Orlickou oblastí a Jesenickou oblastí. Orlická oblast je tvořena celkem Podorlická 

pahorkatina, jejímž podcelkem je Moravskotřebovská pahorkatina tvořená okrskem 

Trnávecká vrchovina. Trnávecká vrchovina je plochá vrchovina v povodí Třebůvky, na 

horninách letovického krystalinika (fylity, svory, ruly, pararuly, břidlice), karbonských 

břidlicích, drobách, slepencích, permských slepencích a pískovcích, neogenních mořských 

slínech a píscích; silně rozčleněný erozně denudační reliéf kerně a hrásťové stavby 

s výraznými strukturně podmíněnými sníženinami vyplněnými neogenními mořskými 

sedimenty, a epigenetickým údolím Třebůvky; nejvyšším bodem v zájmovém území je vrch 

Hušák 626 m n. m. 

Jesenická oblast je tvořená celkem Zábřežská vrchovina, jejímž podcelkem je Bouzovská 

vrchovina tvořená okrskem Ludmírovská vrchovina. Ludmírovská vrchovina je prořezaná 

údolím přítoků Třebůvky, složená převážně ze spodno-karbonských zvrásněných usazenin 

s ostrůvky devonských hornin (hlavně vápenců), mísky neogenní usazeniny; ve středních 

částech plochý povrch, okraje jsou rozřezány hlubokými údolími vodních toků, devonské 

vápence jsou zkrasovatělé a tvoří krátké hřebeny a vrcholy se skalnatými svahy, zkrasovatění 

sahá do značných hloubek a krasové odvodňování probíhá i pod nekrasovými usazeninami 

směrem k Mohelnické brázdě a k Hornomoravskému úvalu. Druhou zastoupenou 

subprovincií je Česko-moravská soustava, která zahrnuje oblast Brněnská vrchovina. 

Brněnská vrchovina je tvořená celkem Boskovická brázda, jejímž podcelkem je Malá Haná 

tvořená okrskem Jevíčská sníženina. Jevíčská sníženina je protáhlá sníženina směru SSV – 
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JJZ s výrazným omezením, složená z permokarbonských usazenin ve středních částech 

překrytých neogenními usazeninami, rozsáhlé plochy zaujímají sprašové pokryvy. 

 

 

2.1.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-10-02-0990-0-00, plocha dílčího povodí 11,75 ha. 

Hlavním vodním tokem v dílčím povodí je Jevíčka. Zájmové území odvodňuje řeka Jevíčka 

s bezejmennými pravo- a levo-strannými přítoky. Řeka Jevíčka je pravostranným přítokem 

řeky Třebůvky, jejichž soutok se nachází v SV části zájmového území. 

 

Obr. 3: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.1.4 Geologie 

Axiálně v SV ↔ JZ tvoří s geologického hlediska zájmové území fluviální holocenní 

písčité až písčito-jílovité hlíny a hlinité písky z období kvartéru. Tento prostor geologicky 

definuje nivu řeky Jevíčky. Z východní i západní strany navazují na nivu vrstvy 

pleistocenních spraší a sprašových hlín (würm). Na kontaktu se svahovinami lemují holocenní 

deluviální sedimenty (kamenito-písčité, kamenito-hlinité, hlinito-kamenité místy s bloky) 
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z období pleistocénu. Lesnaté části zájmového území tvoří mohelnické souvrství, ve východní 

a z části západní dominují vrstvy cimburské, břidlice a rytmické střídání prachovců, břidlic a 

drob. V západní části navazují droby, arkózové droby a nepravidelné střídání křemenných 

slepenců a drob stejného období. 

 

Obr. 4: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1:50 000, mapové listy 14-43, 

24-21, hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu ČGS) 

 

2.1.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. Axiálně ve směru 

SV ↔ JZ v zájmovém území tvoří v nivě řeky Jevíčky skupina půd fluvisoly, dominantně 

zastoupená FLq – fluvizem oglejená. Zájmová oblast je dále tvořena skupinami půd luvisoly, 

černosoly, kambisoly a antroposoly. Převažujícím půdním typem je LUm – luvizem modální, 

LUg – luvizem oglejená, CEl – černozem luvická, HNl – hnědozem luvická, HNlg – 

hnědozem luvická slabě oglejená, HNg – hnědozem oglejená, HNm – hnědozem modální, 

KAd – kambizem dystrická, KAa´ – kambizem mesobazická, KAr – kambizem arenická, 

KAm – kambizem modální, AN – antropozem. 
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FLUVIZEM – FL  

Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a  potoků z povodňových sedimentů, v profilu lze 

nalézt novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody sezónní záplavou 
[240]

.  

 

 

Zastoupené subtypy: 

FLq – středně výrazně redoximorfní znaky se vyskytují již ve svrchní části profilu do 0,6 m  

LUVIZEM – LU  

Půdy charakterizované vyběleným (albickým) eluviálním horizontem v profilu. Původním 

společenstvem na těchto půdách byl listnatý les (dub, buk, habr, lípa). Charakteristickým 

typem nadložního humusu je moder. Pod ním leží pouze několik centimetrů mocný horizont 

Ah. Ornice zemědělských půd vznikla z uvedených horizontů, je světlá, s velkou náchylností 

k erozi. 

Obsah humusu v ornicích zemědělských půd se zvyšuje při nárůstu a oglejení (činí 1,7 až 

2,2 %).  Tyto půdy vznikají hlavně v rovinách a mírně zvlněném reliéfu (jinak podléhají 

erozi). Vytvářejí se z prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým materiálem 

obohacených substrátů 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy:  

LUm – vzniká ze středně těžkých substrátů  

LUg – pod humusovým horizontem (moder) a Ah výrazný albický horizont El  

 

ČERNOZEM – CE  

Hlubokohumózní půdy s černickým horizontem Ac o mocnosti 0,4–0,6m, vyvinuté z 

karbonátových sedimentů, sorpčně nasycené s obsahem humusu  2,0–4,5% 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

CEl – s odvápněním níže horizontu Ac při vzniku horizontu Bth  

 

HNĚDOZEM – HN  

Půdy s profilem diferencovaným na mírně vysvětlený eluviální horizont Ev. Luvický 

horizont přechází pozvolna do půdotvorného substrátu. Formou nadložního humusu je mul až 
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moder. Ornice zemědělsky využívaných půd se vytvořila z horizontu akumulace humusu a 

horizontu Ev. Hnědozemě se vytvořily hlavně v rovinatém a mírně zvlněném reliéfu ze spraší 

prachovic a polygenetických hlín pod původními doubravami a habrovými doubravami 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

HNl – s plavohnědým Ev nad 0,25–0,3 m, bez jazykovitého přechodu do Bt,  

texturní diferenciace u homogenních substrátů 1,8–2,0  

HNlg – oglejená varieta 

HNg – pod ornicí nevýrazný horizont eluviace jílu, následuje oglejený luvický horizont Btg 

HNm – vznikla ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3  

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

KAd – nasycenost sorpčního komplexu v horizontu Bv VM < 30 % u zemědělských, V< 20% 

u lesních půd, vysoká nasycenost hliníkem VAl  > 30 %  

KAa´ – v horizontu Bv sorpční komplex VM < 60 – 30 % u zemědělských a V < 50 – 20 % u 

lesních půd  

KAr – charakterizovaná zrnitostí 1 v hloubce do 0,6 m 

KAm – vzniklá ze středně těžkých a lehčích středních substrátů 

 

ANTROPOZEM – AN  

Půda vytvořená antropogenně z nakupených substrátů získaných při těžební a stavební 

činnosti. Charakter půd je heterogenní, vlastnosti jsou ovlivněné původním materiálem, 

antropogenním vrstvením či mísením materiálu 
[240]

.  
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Obr. 5: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 14-43, 24-21 (Zpracovala 

Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

2.1.6 Klimatické poměry 

 Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242] 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek MT9. Okrsek MT9 zaujímá celou část zájmového území 
[242]

. 
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Obr. 6: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

žlutým kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 

 

Okrsek MT9 je charakterizován dlouhým létem, teplým, suchých až mírně suchým, 

přechodným obdobím krátkým, s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 

krátkou zimou, mírnou, suchou, krátkým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

Tab. 3: Tabulka charakteristika klimatické oblasti MT9 

Charakteristiky MT 9 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů nad 10°C 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Prům. teplota v lednu -3 až -4 

Prům. teplota v červenci 17-18 

Prům. teplota v dubnu 6-7 

Prům. teplota v říjnu 7-8 

 dnů srážek nad 1 mm 100-120 

Úhrn srážek ve veg.době 400-450 

Úhrn srážek v zimě 250-300 

Počet dnů se sněhem 60-80 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 
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Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů stanic: 

Tab. 4: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližších meteostanic 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

Doba dnů 

Langův 

faktor 

 m n.m roční IV-IX roční IV-IX   

Jevíčko 446 7,5 13,9 629 397 157 84 

Moravská 

Třebová 
347 7,3 13,6 677 402 153 93 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 7,4°C, ve vegetačním období od 13,6 – 

13,9 °C. Průměrné roční srážky kolísají mezi 629 až 677 mm, ve vegetačním období mezi 397 

– 402 mm. Délka vegetační doby je 155 dnů. Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 

60 – 80 dnů. 

 

Obr. 7: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci, mapový podklad zdroj [241]) 

 

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území humidní. 
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2.1.7 Biogeografické poměry 

 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: mezofytikum (Mesophyticum ) - M 

Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici) 

62 - Litomyšlská pánev 

63 - Českomoravské mezihoří 

i) Malá Haná 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE HERCYNSKÁ 

1.39 - Svitavský (v PLO převážná část) 

 

 

2.1.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

(dle výsledků z historických průzkumů, převzato z OPRL) 

 

Vývoj lesního hospodářství 

Oblast Českomoravského mezihoří je charakteristická zvlněnou krajinou s mnohými toky. 

Kopcovitý reliéf, bohatě zalesněný, je odedávna lesnicky využíván. Zatím co západní část 

lesní oblasti byla ve 12. stol. na tehdejší dobu hojně osídlena, krajina na východ od dnešních 

měst Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Polička patřila v raně historických dobách k pomeznímu lesu 

mezi Čechami a Moravou. Pro vývoj lesního hospodářství v této oblasti byla rozhodující 

skutečnost, že zde nevznikl žádný průmysl, který by měl nároky na větší spotřebu dřeva a tak 

hlavním jeho odběratelem zůstávalo poddanské obyvatelstvo vesnic na panství a různá 

odvětví vrchnostenské režie (pivovary, lihovary, pily), která nebyla nijak zvlášť rozvinutá - v 

porovnání se západní částí přírodní lesní oblasti, kde se, i když omezeně, průmyslová výroba 

objevuje (vysoké pece a hamry – Heřmanův Městec, sklárny – Litomyšl, Nové Hrady, doly na 

nerosty – Lukavec na Chrudimsku) apod. 

Kraj v okolí dnešního města Zábřehu zůstával poměrně velmi dlouho i po komunikační 

stránce dost málo zpřístupněn a v důsledku těchto skutečností se lesní hospodářství i po 

těžební stránce rozvíjelo pomaleji. Proto se místy udržely zachovalé porostní poměry s 
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původními jedlo – bukovými nebo převážně listnatými porosty, v nichž bylo až do poloviny 

minulého století značné množství přestárlého dřeva. Mírovské lesy, které byly po staletí 

církevním majetkem a až do nedávné doby neměnily majitele, byly až do 17. století převážně 

mysliveckým objektem. Lesní hospodářství se tu pro poměrně malou spotřebu dřeva a jeho 

obtížný odbyt rozvíjelo poměrně zvolna. Po stránce obnovy se po celou dobu provádění 

toulavé těžby spoléhalo jen na přirozené zmlazení. Počátky umělé obnovy se dají vysledovat 

až koncem 18. století. 

Obnova síjí se ve značné míře udržela díky lesnímu polaření, které se tu dost dlouho ve 

značném rozsahu provádělo. Ještě začátkem minulého století byla intenzita lesního 

hospodaření v těchto lokalitách značně nerovnoměrná, protože v dostupnějších polohách 

docházelo k intenzivnějším těžbám, zatímco co v nepřístupných se hromadily staré porosty. 

K většímu rozvinutí intenzity lesního hospodářství v zábřežských a mírovských lesích 

dochází až od poloviny minulého století, kdy se zlepšily odbytové možnosti dřeva, zejména 

výstavbou železnice Olomouc – Praha. 

Východní část přírodní lesní oblasti patřila po staletí biskupství olomouckému, západní 

část klášteru a biskupství litomyšlskému, částečně také královskému věnnému městu Poličce. 

Při kolonizaci ve 13. stol., hlavně za krále Přemysla Otakara II., docházelo k zakládání osad 

většinou přistěhovalci středo a dolnofranského původu. Tím došlo k podstatnému zásahu do 

lesů a lesní půda se měnila v zemědělskou. 
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Obr. 8: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 

 

Vývoj hospodářské úpravy lesů 
 

Pokládáme-li za hospodářskou úpravu dílo, které plánovalo místně a časově těžby 

v množství dlouhodobé těžební vyrovnanosti a výnosové nepřetržitosti, pak majetky rodů 

Kinských a Liechtensteinů možno řadit mezi objekty, kde byla hospodářská úprava prováděna 

velmi brzy a to již ve druhé polovině 18. stol. První důkladné zařízení všech 

Liechtensteinských lesů bylo provedeno na základě tzv.“Instrukce pro lesní zařízení“ vydané 

v roce 1802, podle níž byly lesy rozděleny na roční seče (Jahreshiebe), v nichž se prováděly 

tzv. trojseče (Dreischlag). Elaboráty obsahovaly zaměření lesa (výpočet ploch, popis lesa), 

mapy a jednoduchou úpravu metodou lesního etátu. 

Na ostatních majetcích se první hospodářské úpravy objevovaly počátkem 19. stol. 

Vydávaly se rozsáhlé instrukce, které pojednávaly o vyměřování, dělení a odhadu lesa. 

První úpravy byly prováděny metodou pasečného rozdělení lesa (lánová soustava), na ni 

později navazovala staťová soustava a kombinovaná staťová soustava. Zachovala se také 

různá ocenění lesů pro fideikomisní účely, v nichž se zjišťovaly možnosti trvalého výnosu 

pomocí kamerální taxy. 

Při zběžné revizi roku 1838 se nejen doporučuje obnova síjí pod uvolňovanými porosty, 

ale také se nabádá k sadbě sazenic, které byly vyprodukovány v toulavých semeništích a to 
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vždy z vyšších míst než vysazovaná plocha. Hlavní kultivovanou dřevinou měl být smrk. 

Nejstarší úplně zachované zařízení tu bylo pořízeno k roku 1842. Dosavadní hrubé rozdělení 

lesa bylo zhuštěno převážně umělými liniemi, byly vypracovány mapy. Mapa záměrná, v 

měřítku 1:3 600, z ní zmenšením mapa hospodářská (1:7200) a mapa porostní (1:14400). 

Hospodářská skupina byla volena jen jedna a to kmenovina s obmýtím 100 let. Předpokládá 

se také revize hospodářských plánů v decenálním rozpětí. K nim také docházelo a zde se již 

nepředpokládala mýtná těžba pouze prosvětlením, ale převážně holou sečí. Rovněž 

probírkový etát, který byl ve výchozím elaborátu stanoven ve zcela malé výši, byl  v dalších 

revizích poněkud zvyšován, avšak probírky byly uvažovány dosud jen podúrovňové a to 

nízké. 

Ve druhé polovině 19. stol. byly lesy zařizovány sasskou metodou a postupně se 

přecházelo k porostnímu hospodářství. Ve dvacátých letech našeho století byly některé 

majetky zařízeny podle návrhu instrukce pro zařízení státních lesů, zaznamenán byl i přechod 

k pozdějšímu podrostnímu hospodaření. 

Kromě velkostatků byly od konce 19. století zařizovány i některé lesy městské, obecní i 

kostelní. Tyto práce prováděly většinou zaměstnanci okolních velkostatků. Drobné selské lesy 

byly vesměs bez hospodářských plánů. 

 

Obr. 9: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 
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Dřevinná skladba, zalesňování dříve nelesních půd, původ semene, doby obmýtí 

V dotčené oblasti byly v první polovině 19. stol. dobře zakmeněné smíšené porosty SM, 

JD a BK, místy i BO (hlavně na písčitých půdách), dále MD a BŘ. Koncem 19. stol. měl 

převahu v zastoupení SM, JD byla ve starších porostech a v mladších tam, kde se přirozeně 

zmladila, v kulturách pak už jen řídce. 

V lesích okolo Ústí nad Orlicí a České Třebové byla v 17. století hlavní dřevinou JD s 

příměsí BK, méně SM, BO i DB. Počátkem 19. stol. převládly JD, SM, BO, MD, méně BK, 

JV. V polovině 19. stol. převládala v mýtních porostech JD s příměsí BK a SM, v mladších 

porostech střídavě SM a JD s menší příměsí MD, BK, JV. Počátkem 20. stol. byl hlavní 

dřevnou SM, často smíšený s JD a BK, na malých plochách BO, ve smíšených porostech 

zastoupen MD. 

MD vykazoval dobrý vzrůst ve směsi se SM a JD a chránil okraje porostů. BK byl místy 

značně zastoupen, ale postupně mizel, DB produkoval na vhodných stanovištích velmi dobré 

dříví. Byla zde četná myslivecká zařízení (bažantnice, obory), kde byla dosti zastoupena 

pařezina. Ve 20. letech 20. století již převládl SM, na chudých půdách BO.  

Původní a dobře rostoucí jedli v oblasti Zábřežska měl doplňovat smrk, jenž se 

s příchodem hospodářského využívání lesa stává dřevinou hlavní. Modřín byl doporučován 

jako příměsná a především „alejová“ dřevina. Z listnáčů bylo více ceněno užitkově více 

využitelné dřevo javoru klenu a mléče, na úkor více rozšířeného buku. Dubům se dařilo jen na 

hlubokých půdách, kde vykazoval kvalitní přírůst, ale takových lokalit se nevyskytovalo v 

okolí Zábřehu nadbytek.  

Počátek umělého zalesňování (síje) spadal patrně do konce 18. stol. Ve větší míře se pak 

uplatňovalo počátkem 19. stol. Umělá sadba byla zaměřena především na doplnění 

zmlazených porostů smrku, vylepšování nebo tam, kde se síje nezdařila. V polovině 19. stol. 

se téměř výlučně předepisovala sadba. Počátkem 20. stol. zůstal hlavní dřevinnou smrk. 

Všeobecně se již uznávalo pěstování smíšených porostů. Přirozená obnova se měla uplatňovat 

všude tam, kde k tomu byly podmínky.  

Archivní materiály o provenienci semen jsou dosti mezernaté. Smrkové semeno do konce 

80. let 19. stol. bylo většinou místního původu. Výjimku tvořily roku 1868-69, kdy většina 

velkostatků nakupovala semeno z tyrolského Innsbrucku od firmy JENEWEIN (neúroda 

semene a velká spotřeba při zalesňování polomových holin). Koncem 19. stol. bylo semeno 

nakupováno převážně z alpských zemí, méně z Německa (Wurtenbersko, Duryňsko). Za ČSR 

bylo semeno nakupováno z Pošumavské luštírny v Českých Budějovicích, ze Zákup, Prahy 
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apod. Lze konstatovat, že asi do roku 1880 bylo smrkové semeno původní provenience. Od 

začátku 20. stol. je provenience většinou nesprávná a značně různorodá. 

Jedle vykazovala až do počátku 20. stol. místní provenienci, později bylo semeno 

nakupováno od stejných dodavatelů jako smrk. Borovice do konce 70. let 19. stol. byla 

převážně místní provenience, později se střídali různí dodavatelé a provenience byla 

různorodá.  

U modřínu převažoval jesenický. Hlavně počátkem 20. stol. se objevil modřín alpské 

provenience. Semeno dubu a buku bylo místní provenience. 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

Vegetační stupňovitost je podmíněna změnou druhové skladby přírodních fytocenóz 

včetně edifikátorů vlivem mezo a makroklimatu ve vertikálním směru v daném území. 

Lesním vegetačním stupněm (lvs) je pak plošně převažující klimaxová geobiocenóza (PLÍVA 

1971, ZLATNÍK 1956). Hlavními nositeli vegetační stupňovitosti jsou dřeviny: dub zimní, 

buk, jedle, smrk a kleč. 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 4. LVS – 

bukový. 

Tab. 5: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název 
Výměra 

(ha) 

Zastoupení 

(%) 

3 Dubobukový 12,38 3,78 

4 Bukový 305,23 93,14 

5 Jedlobukový 10,11 3,09 

 
Celkem 327,72 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL Brandýs 

nad Labem) 32 lesních typů v 19 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 4S – Svěží 

bučina zastoupen 62,75 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 4I – Uléhavá kyselá bučina 

0,04 %.    

Tab. 6: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT 
SLT výměra v 

ha 

SLT zastoupení v 

% 

3A Lipodubová bučina 0,25 0,08 

3B Bohatá dubová bučina 1,48 0,45 
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3C Vysýchavá dubová bučina 1,24 0,38 

3D Obohacená dubová bučina 3,78 1,15 

3S Svěží dubová bučina 5,63 1,72 

4A Lipová bučina 3,61 1,10 

4B Bohatá bučina 26,30 8,02 

4C Vysýchavá bučina 0,58 0,18 

4D Obohacená bučina 32,73 9,99 

4F Svěží kamenitá svahová bučina 3,34 1,02 

4I Uléhavá kyselá bučina 0,15 0,04 

4K Kyselá bučina 30,71 9,37 

4N Kamenitá kyselá bučina 0,76 0,23 

4S Svěží bučina 205,65 62,75 

4V Vlhká bučina 1,40 0,43 

5F 

Kamenitá svěží svahová jedlová 

bučina 0,57 0,17 

5O Svěží (buková) jedlina 0,16 0,05 

5S Svěží jedlová bučina 8,25 2,52 

5V Vlhká jedlová bučina 1,13 0,34 

 
Celkový součet 327,72 100,00 

 

 

Obr. 10: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 

 

Zastoupení přirozených lesních společenstev 

BUČINY: Jsou původně naprosto převažující klimaxová společenstva této oblasti mající 

zde své produkční optimum (dostatek srážek spolu s dostatečně dlouhou vegetační dobou). 

Buk má velice širokou ekologickou amplitudu a v těchto podmínkách ekologického i 
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produkčního optima tvořil často nesmíšené porosty (hlavně na eutrofních půdách). 

Nejrozšířenějšími společenstvy v zájmovém území jsou svěží bučiny. 

V rámci používaného typologického systému jsou bučiny tříděny takto: 

Dubové bučiny (3C, B, D, A), v nichž má největší zastoupení DB na slunných expozicích 

a BK na stinných a bohatších stanovištích. 

Bučiny (4K, N, I, S, F, C, B, D, A, V), které byly v rámci typologického systému ÚHÚL 

vylišovány dodatečně, představují společenstva s výraznou převahou BK, s různým 

zastoupením DB, JD, HB, LP,JL, JV a JS. 

Jedlové bučiny (5S, F, V) jsou typickými vrchovinnými společenstvy hercynské oblasti, s 

ekologickým i produkčním optimem JD a přirozeným zastoupením příměsi SM. Předpokládá 

se zde původní zastoupení JD až 40 % a SM místy až 20 %. S ohledem na příznivé vlhkostní 

a teplotní poměry zde má produkční optimum i SM. 

JEDLINY: Jsou to mezoklimatická společenstva vodou ovlivněných půd. V nižších 

polohách převažuje dub letní s jedlí (3 - 4 O), výše JD, BK a SM (5 - O).  

 

2.1.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 22 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 3 

(údolní jasanovo-olšové luhy, suťové lesy, podhorské a horské smilkové trávníky) jsou 

zařazeny k prioritním biotopům (dle NATURA 2000, v textu označeno *). Přítomné biotopy 

zaujímají 150,87 ha z celého zájmového území (1171,13 ha), což tvoří 12,88 %. 

 

Tab. 7: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra 

biotopu (ha) 

Zastoupení biotopu 

(%)** 

K3 
Vysoké mezofilní a xerofilní 

křoviny 
2,08 0,177 

L2.2 

(91E0*) 
Údolní jasanovo-olšové luhy 14,45 1,233 

L3.1 Hercynské dubohabřiny 22,50 1,921 

L4 (9180*) Suťové lesy 0,03 0,002 

L5.1 Květnaté bučiny 19,05 1,627 
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L5.4 Acidofilní bučiny 8,44 0,721 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 0,81 0,069 

M1.5 Pobřežní vegetace potoků 0,10 0,009 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 0,47 0,040 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 26,89 2,296 

T1.3 Poháňkové pastviny 13,30 1,136 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 1,41 0,120 

T2.3 

(6230*) 

Podhorské a horské smilkové 

trávníky 
2,26 0,193 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 1,09 0,093 

V1G 

Makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých 

vod 

0,03 0,003 

V4B Makrofytní vegetace vodních toků 2,37 0,202 

X1 Urbanizovaná území 0,09 0,008 

X10 Lesní paseky a holiny 0,03 0,002 

X12 Nálety pionýrských dřevin 0,63 0,054 

X13 
Nelesní stromové výsadby mimo 

sídla 
4,66 0,398 

X5 Intenzivně obhospodařované louky 28,53 2,436 

X7 
Ruderální bylinná vegetace mimo 

sídla 
1,65 0,141 

Celkový součet 150,87 12,880 
Pozn. Celková výměra zájmového území je 1171,13 ha, PUPFL zaujímá výměru 327,72 ha, vymapované biotopy 

zaujímají výměru 150,87 ha. 

** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 1171,13 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 
 

 

Obr. 11: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 
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jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 

 

2.2 Haná – návrhový detail 

2.2.1 Poloha zájmového území 

 

Zájmové území se nachází převážně v přírodní lesní oblasti PLO 36 – 

Středomoravské Karpaty a v severní části zájmového území částečně zasahuje do PLO 34 – 

Hornomoravský úval. Rámcový popis hranic přírodních lesních oblastí je uveden v příloze 

č. 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. Výměra zájmového území je 2262,49 ha.  Výměra pozemků 

určených k plnění lesa PUPFL je 447,42 ha, což představuje 19,78 % z výměry zájmového 

území. 

 

Obr. 12: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 36 –Středomoravské Karpaty a PLO 34 – Hornomoravský úval 

zvýrazněné zeleným šrafováním, zájmové území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala 

Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 13: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

Zájmové území zasahuje do 15 katastrálních území; Hoštice 646229, Rybníček 

692662, Heroltice 646211, Moravské Prusy 734012, Vážany u Vyškova 777307, Hlubočany 

639486, Kučerov 676896, Bohdalice 605031, Kozlany u Vyškova 606031, Boškůvky 734004, 

Orlovice 712591, Moravské Málkovice 699063, Medlovice 692654, Topolany u Vyškova 

767751, Vyškov 788571.   

 

2.2.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 
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Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) je uvedeno v následující 

tabulce. 

 

Tab. 8:Geomorfologické členění 

Provincie: Západní karpaty 

Subprovincie: IX Vnější Západní Karpaty 

Oblast: IXB Středomoravské Karpaty 

Celek: IXB-2 Litenčická pahorkatina 

Podcelek: 
IXB-2A Bučovická 

pahorkatina 

IXB-2A Bučovická 

pahorkatina 

IXB-2B Orlovická 

vrchovina 

Okrsek: 
IXB-2A-b Kučerovská 

pahorkatina 

IXB-2A-c Tištínská 

pahorkatina 

IXB-2B-a Lhotská 

vrchovina 

 

Zájmové území je v oblasti náležející do soustavy Vnější Západní Karpaty (IX). Do 

zájmového území zasahuje geomorfologický celek: IXB – 2 Litenčická pahorkatina, která 

zahrnuje podcelky IXB-2A Bučovická pahorkatina a IXB-2B Orlovická vrchovina. 

Bučovická pahorkatina je v zájmovém území zastoupena dvěma okrsky a to IXB-2A-b 

Kučerovskou pahorkatinou a IXB-2A-cTišínskou pahorkatinou. Orlovická vrchovina je 

zastoupena IXB-2B-a Lhotskou vrchovinou. 

 

Kučerovská pahorkatina (IXB - 2A - b) se nachází v jihozápadní části Bučovické 

pahorkatiny. Je to členitá pahorkatina tvořená převážně vápnitými jíly karpatu a badenu, často 

s překryvy spraše. Má mírně zvlněný reliéf s příznačnými široce zaoblenými rozvodními 

hřbety, plošinami pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími s 

nepatrnou lesnatostí. Nejvyšší bod Kopaniny 342 m.n.m. Tvoří jej lithotamniové vápence a 

vápnité jíly badenu, zčásti překryté spraší. Je to plochý odlesněný vrchol široce zaobleného 

asymetrického hřbetu. Severovýchodní stranu tvoří staré sesuvy. Další významný bod je 

Lutršték 321 m.n.m. V jeho západní části jsou významné periglaciální jevy - fosilní mrazový 

klín velkých rozměrů.  

 

Tištínská pahorkatina (IXB - 2A - c) se nachází v severní části Bučovické pahorkatiny. 

Je to plochá pahorkatina tvořená převážně vápnitými jíly badenu a karpatu, často překrytými 

spraší. Má plochý reliéf s typickými plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety a 

plochými úvalovitými údolími. Bezlesá. 
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Lhotská vrchovina (IXB - 2B - a) se nachází v západní části Orlovické vrchoviny. Je to 

členitá vrchovina tvořená převážně vápnitými jíly a štěrky karpatu, zčásti překrytými 

sprašemi. Má k severu ukloněný tektonicky a strukturně podmíněný erozní reliéf vesměs s 

hlubokými, rozevřenými údolími, zaoblenými hřbety. Je převážně zalesněná. Nejvyšší bod 

Hradisko 518 m.n.m. Tvoří jej písky, štěrky a jíly karpatu. Je to široce zaoblený, výrazný 

strukturně denudační hřbet s příkřejším jižním a jihovýchodním svahem. Převážně zalesněný. 

 

2.2.3 Hydrografie území 

 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-12-02-021. Hlavním vodním tokem v dílčím povodí 

je Pruský potok. Zájmové území odvodňuje Pruský potok s pravostrannými přítoky Vážanský 

potok, Božkůvský potok. Pruský potok je pravostranným přítokem řeky Haná, jejichž soutok 

se nachází v severní části zájmového území. 

Z významnějších vodních ploch se v zájmovém území nachází Pruský rybník na pravém 

přítoku Hané 1,5 km severoseverovýchodně od Moravských Prus o ploše 8 ha. 
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Obr. 14: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.2.4 Geologie 

V jižní části dominují vápnité terciérní jíly s polohami písků a štěrků místy diatomové jíly 

z období mořského a brakického karpatu. Vrcholové polohy a ve východní části vystupují 

terciérní bazální a okrajová klastika. Podél vodních toků se vytvořily deluviální až 

deluviofluviální holocenní sedimenty období kvartéru. Centrální a severní část zájmového 

území – modální polohy neovlivněné vodou tvoří spraše, sprašové hlíny svrchního 
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pleistocénu. Centrální a východní části, v místech pramenišť se vyvinuly terciérní vápnité jíly 

a písky spodního badenu. 

 

Obr. 15: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 24-42, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu 

ČGS) 
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2.2.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 

území se nachází skupina půd ČERNOSOLY, která zahrnuje půdní typy: CCc – černice 

karbonátová, CCm – černice modální, CEl – černozem luvická, CEm – černozem modální, 

CEx – černozem černická, CElx´ – černozem luvická černická. Další skupinou půd jsou 

KAMBISOLY, které zahrnují půdní typy: PEnc´ – pelozem melanická karbonátová, KAr – 

kambizem arenická, KAlg´ – kambizem luvická oglejená, KAl – kambizem luvická; 

LUVISOLY, zahrnující půdní typy: HNm – hnědozem modální, HNg – hnědozem oglejená, 

LUm – luvizem modální; FLUVISOLY zahrnující půdní typy: FLq – fluvizem glejová, FLqc 

– fluvizem glejová karbonátová; GLEJSOLY zahrnují půdní typ: GLm – glej modální a 

skupina půd LEPTOSOLY zahrnující půdní typ: PRm – pararendzina modální 
[240]

. 
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Obr. 16: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 24-42 (Zpracovala Univerzita 

Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

ČERNICE CC 

Hlubokohumózní půdy (0,4 – 0,6 m) vyvinuté z nezpevněných karbonátových nebo 

alespoň sorpčně nasycených substrátů s černickým horizontem Acn s vyšším obsahem 

humusu než mají okolní černozemě. Vyskytují se v depresních polohách černozemních oblastí 

a na těžších substrátech v relativně humidnější oblasti rozšíření černozemních půd 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 
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CCm – vznikla ze středně těžkých substrátů, zrnitosti (3) 

ČERNOZEM CE 

Hlubokohumózní půdy s černickým horizontem Ac o mocnosti 0,4 – 0,6 m, vyvinuté 

z karbonátových sedimentů, sorpčně nasycené s obsahem humusu 2,0 – 4,5 % (od nejlehčích 

přes nejtypičtější středně těžké k těžkým) v horizontu Ac 
[240]

. V zájmovém území dominují v 

části se zemědělským využitím. 

 

Zastoupené subtypy a variety: 

CEl – s odvápněním níže horizontu Ac při vzniku horizontu Bth 

 var. x – s náznaky redoximorfních znaků 2. stupně 

CEm- hlavně ze spraší, s kalcickým horizontem 

CEx – s redoximorfními znaky (2 stupeň) objevujícími se do 0,6 m 

 

PELOZEM PE 

Půdy vzniklé ze slabě zpevněných jílů a slínů v hlavním souvrství svahovin jílovitě 

zvětrávajících břidlic, obsah jílu (1cm) v převážné části pelického horizontu nad 35 %. 

Nejrozšířenějšími formami nadložního humusu je mul a moder. Vedle tvorby běžného 

horizontu Ah možná tvorba melanického horizontu. Substráty těchto půd zmírňují proces 

vyluhování a zvyšují tendence k oglejení 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy a variety: 

PEnc´- melanický horizont o mocnosti > 0,25 m, s rezidui karbonátů 

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně těžkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí veškeré formy 

nadložního humusu. Obsah a kvalita humusu stoupá od nejlehčích k těžším půdám a půdám 

z eutrofních substrátů 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy a variety: 

KAr – profil se zrnitostí 1 v hloubce do 0,6  m 
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KAlg´ – zejména při příměsi eolického materiálu slabě vyvinuté povlaky jílu (argilany) na 

povrchu pedů v horiontu Bv, slabě oglejená  

KAl - zejména při příměsi eolického materiálu slabě vyvinuté povlaky jílu (argilany) na 

povrchu pedů v horiontu Bv 

 

HNĚDOZEM HN 

Půdy s profilem diferencovaným na mírně vysvětlený eluviální horizont Ev. Luvický 

horizont přechází pozvolna do půdotvorného substrátu. Formou nadložního humusu je mul až 

moder. Ornice zemědělsky využívaných půd se vytvořila z horizontů akumulace humusu a 

horizontu Ev. Hnědozemě se vytvořily hlavně v rovinatém a mírně zvlněném reliéfu ze spraší, 

prachovic a polygenetických hlín pod pod původními doubravami a habrovými doubravami 

[240]
.  

 

Zastoupené subtypy: 

HNm – vznikla ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3 

HNg – patrné středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m, hlavně v Bt 

 

LUVIZEM LU 

Půdy charakterizované vyběleným (albickým) eluviálním horizontem v profilu. Původním 

společenstvem na těchto půdách byl listnatý les (dub, buk, habr, lípa). Charakteristickým 

typem nadložního humusu je moder. Pod ním leží pouze několik centimetrů mocný horizont 

Ah. Ornice zemědělských půd vznikla z uvedených horizontů, je světlá, s velkou náchylností 

k erozi. 

Obsah humusu v ornicích zemědělských půd se zvyšuje při nárůstu a oglejení (činí 1,7 až 

2,2 %).  Tyto půdy vznikají hlavně v rovinách a mírně zvlněném reliéfu (jinak podléhají 

erozi). Vytvářejí se z prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým materiálem 

obohacených substrátů 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

LUm – vzniká ze středně těžkých substrátů 
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FLUVIZEM FL 

Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a  potoků z povodňových sedimentů, v profilu lze 

nalézt novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody sezónní záplavou 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

FLq - výraznější reduktomorfní znaky níže 0,6 m 

var. c´ – s rezidui karbonátů 

 

GLEJ GL 

Půdy charakterizované reduktomorfním glejovým diagnostickým horizontem a 

zrašeliněnými horizonty z akumulace organických látek. Subtypy těchto půd rozeznáváme 

podle mocnosti a hloubky výskytu výrazně redukovaného horizontu Gr 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

GLm - ze středně těžkých substrátů, s horizonty Go  (Gro) – Gr 

 

PARARENDZINA PR 

Půdy z rozpadů a z bazálních i mělkých hlavních souvrství karbonátosilikátových 

zpevněných hornin, skeletovité, postupným vyluhováním málo mocné vrstvy hlavního 

souvrství se vytváří předpoklady k přechodu ke kambizemím. Vyskytují se lokálně v různých 

klimatických podmínkách, hlavně v oblastech křídových a flyšových zpevněných sedimentů 

[240]
. 

 

Zastoupené subtypy: 

PRm - karbonáty zastoupené v celém profilu 

 

2.2.6 Klimatické poměry  

 

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek T2 a MT11. Okrsek MT11 zasahuje do zájmového území okrajově z jižní části oblasti 

[242]
. 
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Obr. 17: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 

 

Oblast T2 charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi 

suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

 

Oblast MT11 charakterizuje dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období smírně 

teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, tedy i krátké trvání 

sněhové pokrývky 
[242]

. 

Tab. 9:Charakteristika klimatické oblasti T2 a MT11 

Charakteristiky T2 MT11 

Počet letních dnů 50-60 40-50 

Počet dnů nad 10°C 160-170 140-160 

Počet mrazových dnů 100-170 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 30-40 

Prům. teplota v lednu -2 až-3 -2 až-3 

Prům. teplota v červenci 18-19 17-18 

Prům. teplota v dubnu 8-9 7-8 

Prům. teplota v říjnu 7-9 7-8 
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 dnů srážek nad 1 mm 90-100 90-100 

Úhrn srážek ve veg.době 350-400 350-400 

Úhrn srážek v zimě 200-300 200-250 

Počet dnů se sněhem 40-50 50-60 

Počet dnů zamračených 120-140 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 10: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba 

dnů 

Langův 

faktor 

 m n.m roční roční   

Nížkovice 275 9,6 525 160 55 

 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 9,6°C. Průměrné roční srážky kolísají 

okolo 525 mm, ve vegetačním období mezi 350 – 400 mm. Délka vegetační doby je 160 dnů. 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 45 – 55 dnů.  

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území semihumidní 
[241]

. 
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Obr. 18: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci, mapový podklad zdroj [241]) 

 

2.2.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Termofytikum (Thermophyticum ) - T 

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum (Pannonicum Thermophyticum) 

   21a Hanácká pahorkatina 

20a Bučovická pahorkatina 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE KARPATSKÁ  

3.1 – Ždánicko-litenčický (v PLO 36; tvoří převážnou část území) 

 

2.2.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

(dle výsledků z historických průzkumů, převzato z OPRL) 
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Vývoj lesního hospodářství 

V okolních lesních statcích byly v 19. století a do poloviny 20. století tvořeny ze 2/3 

hospodářskou skupinou lesa nízkého (pařeziny). Silně převládaly dřeviny tvrdé (dub, buk, 

habr) s výstavky db, hb, lp, bk, md. Do roku 1911 obmýtí 40 r., potom 50 r. V lese vysokém 

(u = 100 r.) byly z 1/2 jehličnany (nejvíc borovice) a z ½ listnáče (buk, dub). Zahájení 

rozsáhlých převodů pařezin je spjato se jménem význačného lesníka Ing. Julia Wiehla (1847-

1917), který nastoupil v roce 1895 na velkostatku Bučovice jako vrchní lesní rada. Wiehl 

vycházel především z nízké rentability pařezin a celkové produktivity lesa. Způsoby převodů 

pečlivě zvažoval. Přímé převody holou sečí pokládal za násilný a nákladný způsob, 

předržování zvýšením obmýtí pokládal rovněž za nevhodný (malá kvalita následného 

porostu). Volil tak cestu podsíjí a podsadeb hlavně dubu (na podzim) s následným 

procloněním porostu (v zimě) a po 3 - 6 letech domýcením (na 1x nebo na 2x) s ponecháním 

cenných jedinců z jádra (výstavky) a vysázením volné plochy modřínem. Následná péče – 

čistky, probírky – do 40 r. aspoň 3x, s šetřením vtroušených dřevin. Les vysoký (u = 100 r.) 

zahrnoval asi 1/2 jehličnanů (bo, sm) a 1/2 listnáčů (bk, db). Obnova se protěžovala přirozená 

– hlavně u listnáčů. 

Na velkostatcích Ivanovice a Bohdalice převažovaly pařeziny s plánem převodů, které se 

však neuskutečnily. V 19. století nejvíce zastoupeny bk, hb, db, lp, os, z jehličnanů bo a 

ojediněle jd. 

Další velkostatek v Pačlavicích byl obhospodařován v historii značně konzervativně. 

Převažovaly pařeziny a až do konce církevní držby se rozloha vysokého lesa příliš nezvětšila. 

V pařezinách byly zastoupeny ze 3/4 dřeviny měkké (lp, bř, os) a jen z 1/4 tvrdé (db, hb, bk). 

Byly zde však ponechávány velmi cenné výstavky borovice do vysokého věku. 

Z historických pramenů k velkostatku Litenčice je zřejmé, že převládaly listnaté porosty 

ve tvaru pařezin (asi 2/3 plochy), les vysoký s dobou obmýtí 80 r. na 1/3 plochy. V listnáčích 

převládaly tvrdé dřeviny (asi 70%) – db, bk, hb, ve vysokém lese dominovala borovice. S 

prováděním převodů bylo počítáno již počátkem 19. století, ale tempo bylo velmi pomalé a to 

z důvodů dobrého odbytu palivového dříví a z důvodů intenzívní myslivosti, které tvar 

pařeziny nejlépe vyhovoval. Za období 115 let (1833 – 1948) bylo provedeno pouze asi 100 

ha převodů. Po 1. světové válce došlo k finančním problémům velkostatku a tak nastalo 

značné zdevastování porostů (výtěž výstavků, nedoplňování holin). 

 



48 

 

U velkostatku Morkovice vyplývala značná převaha pařezin z hrubých odhadů těžebních 

výsledků v lesní fassi josefínského katastru z roku 1787. Intenzivnější lesní hospodářství 

začalo v 1/2 19. století, kdy už byly plánovány převody pařezin a umělá obnova. Z jehličnanů 

se uplatnila zprvu výhradně borovice, soustavnější zavádění smrku se začalo až v 70. letech 

19. století. Z listnáčů převládal dub a bříza, pak ostatní dřeviny v malém zastoupení – bk, jv, 

lp, ol. Ještě v roce 1940 se nacházelo 150 ha devastovaných pařezin, pro něž se stanovila 60-ti 

letá doba převodní. 

 

Obr. 19: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 

 

Vývoj hospodářské úpravy lesů 

Velkostatek Bučovice 

Hospodářská úprava byla prováděna velmi brzy, ale nejstarší prameny se nezachovaly. V 

r. 1802 byla vydána tzv. “lichtensteinská instrukce” pojednávající o vyměřování a odhadu 

lesů. Byla též vytvořena vlastní lichtensteinská taxační kancelář. Od r. 1841 následovala 
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souvislá řada lesních hospodářských plánů až do r. 1939 většinou v 10-ti letých intervalech. 

Jednotlivé plány měly dosti odchylnou hodnotu hlavně pokud jde o výrazovou bohatost 

popisu porostů. Zkušeností lichtensteinské taxační kanceláře bylo využíváno již před r. 1918 

na jiných majetcích a v r. 1929 byly jedním z podkladů pro sestavení čsl. instrukce pro 

zařízení státních lesů. 

 

Velkostatek Ivanovic 

Nalezené hospodářské úpravy pocházejí až z 20. století. Všechny obsahovaly pouze jednu 

hospodářskou skupinu – les nízký s plánem převodů na 60 až 80 let. V r. 1914 byl autorem 

LHP zařizovatel Grossmann – bavorský lesní rada. V r. 1934 byl vyhotoven poslední LHP za 

soukromé držby. 

 

Obr. 20: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 

 

Velkostatek Pačlavice 
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Historických podkladů z HÚL tohoto církevního majetku se dochovalo velmi málo. 

Josefinský katastr z r. 1787 uvádí asi 3/4 plochy pařezin, totéž pak fideikomisní odhad z r. 

1798. Sumář stabilního katastru z r. 1839 uvádí u pařezin 2/3 plochy. Etáty byly stanoveny 

proporcionelní lánovou soustavou, později podle staťové soustavy kombinované a posléze její 

kombinací se soustavou věkových tříd. 

 

Velkostatek Litenčice 

První zachycení stavu lesa poskytuje fideikomisní odhad z r. 1834. Z dalších zařízení se 

nic nezachovalo, jenom hospodářská mapa z r. 1849 a až elaborát na decenium 1933 – 42. 

Jsou zde uvedeny 2 hospodářské skupiny – les vysoký s obmýtím 80 r. a pařezina s obmýtím 

30 r. 

 

Dřevinná skladba, zalesňování dříve nelesních půd, původ semene, doby obmýtí 

V historické době jednoznačně převládaly listnáče a to především tvrdé dřeviny – DB, 

BK, HB. Z přidružených dřevin to byly hlavně BŘ, LP, OS, JV, dále pak v malém zastoupení 

JL, AK, VR, TP, OL. Z jehličnanů se zprvu vyskytovala jen BO a vtroušeně MD. JD se 

takřka nevyskytovala nebo jen zcela sporadicky ve skupinkách. Smrk jako dřevina nepůvodní 

se začal zavádět hojně od 1/2 19. století a to na různých majetcích s různou intenzitou, na 

některých majetcích dosáhl v 30. až 40. letech 20. století zastoupení přes 50%. 

Listnáče se vyskytovaly nejprve ve tvaru lesa vysokého. Později v důsledku pěstebního 

zanedbávání, přibývání škod zvěří i zvýšené spotřeby paliva došlo ve značné míře k přeměně 

na les nízký – pařezinu. Postupující degenerace pařezin přivodila nutnost jejich převodů 

(zhruba od 1/2 19. století) a tím i nástup vyššího zastoupení jehličnanů, hlavně smrku. 

Hlavní a autochtonní dřevinou oblasti je buk. Tvoří čisté i smíšené porosty většinou s 

vlastnostmi i kvalitou buku karpatského. Původní porosty dosahují nádherného vzrůstu s 

čistým bezsukým kmenem a vysoko nasazenou korunou. Hojně se přirozeně zmlazují. 

Takovéto nejkvalitnější porosty se nacházejí hlavně ve střední části podoblasti Chřibů a ve 

východní polovině podoblasti Ždánického lesa. 

Dub je druhou hlavní dřevinou oblasti. Vyskytuje se spíše ve směsích, méně v čistých 

porostech a to v lese vysokém i nízkém. V porostech lesa nízkého – pařezinách – je 

převládající dřevinou. Habr je zastoupen všude v celé oblasti a to hlavně jako příměs. Místy 

dosahuje i dobré kvality a silnějších sortimentů. 
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Zalesňování v této oblasti zahrnuje všechny způsoby. U listnáčů převažovala v historii 

jednoznačně přirozená obnova a to i ze semene i z výmladků. Výmladkové hospodaření na 

přelomu 18. a 19. století dosáhlo značného rozšíření. 

Při umělé obnově u listnáčů se používalo i síje (hojně u dubu) i sadby. Časté bylo i 

používání semenáčků z náletů a nárostů. Při vylepšování se rovněž používala i síje i sadba.  

U jehličnanů se více používala sadba, přirozená obnova ponejvíce jen z výstavků 

(modřín). V semenářství se hojně spoléhalo na vlastní sběr (db, bk, lp ale i bo, ol, kl, md). Na 

většině majetků se věnovala značná pozornost pěstování sazenic ve vlastních školkách. 

Provenience semen byla různá, v historických průzkumech chybí podrobnější údaje k této 

otázce. Ze stručných zmínek vyplývá, že hlavní zdroje nákupů semen byly jednak Jeseníky 

(modřín jesenický, smrk) jednak Rakousko – Innsbruck a Vídeň (smrk, modřín, borovice). 

Alpský modřín však v mnoha případech dosti selhal a naopak jesenický modřín prokazoval 

výborný vzrůst. 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území významně dominuje 2. 

LVS – bukodubový. 

Tab. 11: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

2 Bukodubový 372,32 83,21 

3 Dubobukový 75,10 16,79 

 
Celkem 447,42 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 17 lesních typů v 6 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 2H – Hlinitá 

buková doubrava zastoupen 76,09 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 2L – Potoční luh 

0,13 %.   

Tab. 12: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

2D Obohacená buková doubrava 31,29 6,99 

2H Hlinitá buková doubrava 340,43 76,09 

2L Potoční luh 0,6 0,13 
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3D Obohacená dubová bučina 21,09 4,71 

3H Hlinitá dubová bučina 48,34 10,81 

3U Javorová jasenina 5,67 1,27 

 
Celkový součet 447,42 100,00 

 

 

Obr. 21: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 

 

Zastoupení přirozených lesních společenstev 

 

DOUBRAVY: Jedná se o společenstva, kde v původní přirozené dřevinné skladbě 

převládal především dub zimní, který se převážně vyskytoval v nížinách a pahorkatinách na 
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půdách propustných, čerstvě vlhkých až suchých, mnohdy i mělkých a kamenitých. Dub letní 

roste v nížinách a pahorkatinách především na úrodných, hlubokých hlinitých až jílovitých 

čerstvě vlhkých a mokrých půdách a na zaplavovaných nivních půdách. Společně s dubem 

zimním však roste i na chudších, sušších a výslunných půdách v místech s relativním 

dostatkem srážek.  

V zájmovém území jsou zastoupené především bukové doubravy (2H, D). V bukových 

doubravách v bylinném patře převládá ostřice chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná 

(Asperula odorata), konvalinka vonná (Convallaria majalis), hluchavka žlutá (Lamium 

galeobdolon), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) aj. 

 

BUČINY: Společenstva, která se v této oblasti nalézají v nejvyšších polohách, tj. ve 3. lvs. 

Jedná se o dubové bučiny (3H, D), v nichž by se měly nacházet dubové a bukové porosty. V 

bylinném pokryvu dominují ostřice chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná (Asperula 

odorata), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) aj.  

 

OLŠINY: Především se jedná o potoční luhy (2L), tj. společenstva na potočních 

náplavech. Zpravidla se u nich stávající druhová skladba blíží přirozené. Ve vegetačním krytu 

převládají ostřice pobřežní (Carex riparia), chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea), 

rákos obecný (Phragmites communis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), blatouch bahenní 

(Caltha palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) aj. 

Obecně je převážná většina těchto stanovišť a společenstev v zájmu pozornosti orgánů 

ochrany přírody a nosnými prvky ÚSES.  

 

JASENINY: Liniová společenstva obohacená vodou i humusem. Zastoupena javorovou 

jaseninou (3U). 

 

2.2.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 28 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 3 

(údolní jasanovo-olšové luhy, údolní jasanovo-olšové luhy netypické a degradované porosty a 

měkké luhy nížinných řek) jsou zařazeny k prioritním biotopům (dle NATURA 2000, v textu 
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označeno *). Přítomné biotopy zaujímají 503,93 ha z celého zájmového území (2262,49 ha), 

což tvoří 22,27 %. 

Tab. 13: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra 

biotopu (ha) 

Zastoupení 

biotopu (%) ** 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1,28 0,06 

L2.2 

(91E0*) 
Údolní jasanovo-olšové luhy 4,27 0,19 

L2.2B * 
Údolní jasanovo-olšové luhy-netypické a 

degradované porosty 
6,07 0,27 

L2.4 

(91E0*) 
Měkké luhy nížinných řek 6,02 0,27 

L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 317,56 14,04 

L5.1 Květnaté bučiny 2,75 0,12 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 2,28 0,10 

M1.5 Pobřežní vegetace potoků 0,31 0,01 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 0,93 0,04 

T1.1 Mezofi lní ovsíkové louky 0,67 0,03 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 0,34 0,01 

T3.4D 

Širokolisté suché trávníky, porosty bez 

význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného (Juniperus communis) 

8,98 0,40 

V1G 

Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních 

a mezotrofních stojatých vod, porosty 

bez ochranářsky významných vodních 

makrofytů 

5,75 0,25 

X1 Urbanizovaná území 15,75 0,70 

X10 Lesní paseky a holiny 4,68 0,21 

X11 Paseky s nitrofilní vegetací 1,40 0,06 

X12 Nálety pionýrských dřevin 1,84 0,08 

X12A 
Nálety pionýrských dřevin, 

ochranářsky významné porosty 
3,31 0,15 

X12B 
Nálety pionýrských dřevin, 

ostatní porosty 
0,93 0,04 

X14 
Vodní toky a nádrže bez ochranářsky 

významné vegetace 
0,06 + 

X2 Intenzivně obhospodařovaná pole 6,66 0,29 

X5 Intenzivně obhospodařované louky 0,64 0,03 

X6 
Antropogenní plochy se sporadickou 

vegetací mimo sídla 
11,41 0,50 

X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 0,53 0,02 

X7B 
Ruderální bylinná vegetace mimo 

sídla, ostatní porosty 
0,84 0,04 
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X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 0,68 0,03 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
89,10 3,94 

X9B 
Lesní kultury s nepůvodními 

listnatými dřevinami 
8,92 0,39 

Celkový součet 503,93 22,27 
Pozn.  

Celková výměra zájmového území je 2262,49 ha, PUPFL zaujímá výměru 447,42 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 

503,93 ha. 
** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 2262,49 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 

 

 

 

Obr. 22: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 

jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 
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2.3 Kyjovka – návrhový detail 

2.3.1 Poloha zájmového území 

Severní část zájmového území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 36 – 

Středomoravské Karpaty. Jižní část zájmového území zasahuje do PLO 35 – 

Jihomoravské úvaly. Rámcový popis hranic přírodních lesních oblastí je uveden v příloze č. 

1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. Výměra zájmového území je 1470,62 ha.  Výměra pozemků 

určených k plnění lesa PUPFL je 417,43 ha, což představuje 28,38 % z výměry zájmového 

území. 

 

Obr. 23: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 36 – Středomoravské Karpaty a PLO 35 – Jihomoravské úvaly 

zvýrazněné zeleným šrafováním, zájmové území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala 

Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 24: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

Zájmové území zasahuje do 8 katastrálních území; Osvětimany 716359, Vřesovice 

786748, Hýsly 650480, Žádovice 794261, Ježov 659509, Skalka u Kyjova 748048, Labuty 

678856, Moravany u Kyjova 698521. 
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2.3.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 

 

Tab. 14: Geomorfologické členění 

Provincie: Západní karpaty 

Subprovincie: IX Vnější Západní Karpaty 

Oblast: IXB Středomoravské Karpaty 

Celek: IXB-4 Kyjovská pahorkatina IXB-3 Chřiby 

Podcelek: 
IXB-4C Vážanská 

vrchovina 

IXB-4A Mutěnická 

pahorkatina 

IXB-3A Stupavská 

vrchovina 

Okrsek: 
 

IXB-4A-b Žádovická 

pahorkatina 

IXB-3A-b Jankovická 

vrchovina 

 

Zájmové území náležející do soustavy Vnější Západní Karpaty (IX). Do zájmového území 

zasahuje geomorfologický celek: IXB-4 Kyjovská pahorkatina a IXB-3 Chřiby. Kyjovská 

pahorkatina zahrnuje podcelek: IXB-4C Vážanská vrchovina. Celek Chřiby zahrnuje 

podcelek IXB-3A Stupavská vrchovina, která zahrnuje okrsek IXB-3A-b Jankovickou 

vrchovinu. 

 

Vážanská vrchovina (IXB - 4C) je v severovýchodní části Kyjovské pahorkatiny. Je to 

plochá vrchovina o rozloze 47 km2, střední výšce 287,8 m a středním sklonu 5o 16´. Tvoří ji 

převážně paleogenní jílovce a pískovce račanské jednotky magurského flyše. Je to kerná 

vrchovina s plošinami zarovnaného povrchu a širokými údolími. Nejvyšší bod Záhumenice 

389 m.n.m. Je to široce zaoblený hřbet tvořený sprašemi, které překrývají pískovce zlínských 

vrstev magurského flyše. Další významné body Hačky 347 m.n.m. a Rovina 357 m.n.m. Je 

nepatrně zalesněná. 

 

Jankovická vrchovina (IXB - 3A - b) se nachází v jihovýchodní části Stupavské 

vrchoviny. Je to členitá vrchovina na paleogenních jílovcích, pískovcích a slepencích 

račanské jednotky magurského flyše. Má členitý tektonicky podmíněný reliéf s rozvodními 
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hřbety a hlubokými údolími. Převážně zalesněná. Nejvyšší bod Čertova skála 504 m.n.m. 

Tvoří jej paleogenní pískovce a jílovce soláňských vrstev magurského flyše. Zalesněný. 

 

Jižní část území náležející do soustavy Vnější Západní Karpaty (IX). Do zájmového 

území zasahuje geomorfologický celek: IXB-4 Kyjovská pahorkatina. Kyjovská pahorkatina 

zahrnuje podcelek IXB-4A Mutěnická pahorkatina, která je tvořena okrskem IXB-4A-b 

Žádovická pahorkatina. 

 

2.3.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Zájmové 

území je odvodňováno místními toky ústícími do řeky Dyje. Číslo hydrologického pořadí 

dílčího povodí 4-17-01-084. 

Nejvýznamnějším tokem, jež odvodňuje dílčí povodí je Skalecký potok tekoucí axiálně ve 

směru S↔J celým zájmovým územím. Pravostranný přítok Skaleckého potoka tvoří 

Josefínský potok, levostranné přítoky Vřesovický potok a Labucký potok. Skalecký potok je 

pravostranným přítokem řeky Hruškovice, jejichž soutok se nachází v jižní části dílčího 

povodí. Řeka Hruškovice je levostranným přítokem Kyjovky, která odvádí své vody do Dyje.  
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Obr. 25: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.3.4 Geologie 

V severní části zájmového území dominují lukovské vrstvy soláňského souvrství (svrchní 

soláňské vrstvy) rytmicky střídány kvartérními holocenními diluviálními hlinito-kamenitými 
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sedimenty místy raztocké vrstvy soláňského souvrství (spodní soláňské vrstvy). Podél 

vodních toků se vyvinuly kvartérní holocenní fluviální písčito-hlinité sedimenty. V centrální a 

jižní části zájmového území – modální polohy neovlivněné tekoucí vodou, dominují 

pleistocenní spraše a sprašové hlíny místy s inkluzemi neogenních písků a jílů s uhelnými 

slojemi (pannon) z období terciéru a mesozoika. V jihovýchodní části nepatrně zasahují 

vrstvy magurské skupiny z období terciéru a mesozoika. 

 

Obr. 26: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapové listy 24-

44, 34-22, hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu ČGS) 

 

2.3.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 
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území se nachází skupina půd LUVISOLY, která zahrnuje půdní typy: HNm – hnědozem 

modální, HNg – hnědozem oglejená, LUm – luvizem modální; skupina půd FLUVISOLY, 

která zahrnuje půdní typy:  FLc – fluvizem karbonátová, skupina půd KAMBISOLY, která 

zahrnuje půdní typy: KAd – kambizem dystrická, KAm – kambizem modální, KAs – 

kambizem rankerová, KAl – kambizem luvická 
[240]

. 

 

Obr. 27: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 24-44, 34-22 (Zpracovala 

Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

HNĚDOZEM HN 

Půdy s profilem diferencovaným na mírně vysvětlený eluviální horizont Ev. Luvický 

horizont přechází pozvolna do půdotvorného substrátu. Formou nadložního humusu je mul až 
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moder. Ornice zemědělsky využívaných půd se vytvořila z horizontu akumulace humusu a 

horizontu Ev. Hnědozemě se vytvořily hlavně v rovinatém a mírně zvlněném reliéfu ze spraší 

prachovic a polygenetických hlín pod původními doubravami a habrovými doubravami 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

HNm – vyvinuté ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3 

HNg – patrné středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m, hlavně v Bt horizontu 

 

LUVIZEM LU 

Půdy charakterizované vyběleným (albickým) eluviálním horizontem v profilu. Původním 

společenstvem na těchto půdách byl listnatý les (dub, buk, habr, lípa). Charakteristickým 

typem nadložního humusu je moder. Pod ním leží pouze několik centimetrů mocný horizont 

Ah. Ornice zemědělských půd vznikla z uvedených horizontů, je světlá, s velkou náchylností 

k erozi. 

Obsah humusu v ornicích zemědělských půd se zvyšuje při nárůstu a oglejení (činí 1,7 až 

2,2 %).  Tyto půdy vznikají hlavně v rovinách a mírně zvlněném reliéfu (jinak podléhají 

erozi). Vytvářejí se z prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým materiálem 

obohacených substrátů 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

LUm – vyvinuta ze středně těžkých substrátů 

 

FLUVIZEM FL 

Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a  potoků z povodňových sedimentů, v profilu lze 

nalézt novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody sezónní záplavou 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

FLc – s obsahem karbonátů nad 3 % do 0,6 m  

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 
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Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

KAd - nasycenost v Bv VM  30 % u zemědělských, V< 20% u lesních půd, vysoká 

nasycenost hliníkem VAl  30 %  

KAm – vyvinuta ze středně těžkých a lehčích středních substrátů 

KAs - ze silně skeletovitých svahovin (> 50 % skeletu)  

KAl - zejména při příměsi eolického materiálu slabě vyvinuté povlaky jílu (argilany) na 

povrchu pedů v horiontu Bv 

 

2.3.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek T2 a MT11. Okrsek MT11 zasahuje do zájmového území okrajově ze severní části 

oblasti 
[242]

. 

 

 

Obr. 28: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 
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Oblast T2 charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi 

suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky 
[242]

. 

 

Oblast MT11 charakterizuje dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období smírně 

teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, tedy i krátké trvání 

sněhové pokrývky 
[242]

.  

Tab. 15: Tabulka charakteristika klimatické oblasti T2 a MT11 

Charakteristiky T2 MT11 

Počet letních dnů 50-60 40-50 

Počet dnů nad 10°C 160-170 140-160 

Počet mrazových dnů 100-170 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 30-40 

Prům. teplota v lednu -2 až-3 -2 až-3 

Prům. teplota v červenci 18-19 17-18 

Prům. teplota v dubnu 8-9 7-8 

Prům. teplota v říjnu 7-9 7-8 

 dnů srážek nad 1 mm 90-100 90-100 

Úhrn srážek ve veg.době 350-400 350-400 

Úhrn srážek v zimě 200-300 200-250 

Počet dnů se sněhem 40-50 50-60 

Počet dnů zamračených 120-140 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

 

Tab. 16: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba dnů 

Langův 

faktor 

 m n.m roční roční   

Dambořice 235 9,4 489 160 52 
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Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 9,4°C. Průměrné roční srážky kolísají 

okolo 489 mm, ve vegetačním období mezi 350 – 400 mm. Délka vegetační doby je 160 dnů. 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 45 – 55 dnů.  

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území semihumidní 
[241]

. 

 

Obr. 29: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů, mapový podklad zdroj 

[241]) 

 

2.3.7 Biogeografické poměry 

 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Termofytikum (Thermophyticum ) - T 

Fytogeografický obvod: Panonské termofytikum (Pannonicum) 

   20b Hustopečská pahorkatina 

 

Fytogeografická oblast: Mesofytikum (Mesophyticum ) - M 

Fytogeografický obvod: Karpatské mesofytikum (Carpathian Mesophyticum) 

   77c Chřiby 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]
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1. PODPROVINCIE KARPATSKÁ  

3.2 – Chřibský (v PLO 36; tvoří převážnou část území) 

 

2.3.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

(dle výsledků z historických průzkumů, převzato z OPRL) 

Vývoj lesního hospodářství 

Pro oblast Chřiby je charakteristické dávné osídlení – již za Velkomoravské říše a to 

hlavně v jižní části (Staré Město, Modrá), ale i ve střední části (Cimburk, Střílky). Přes staletý 

vývoj a různost majitelů jednotlivých panství se lesy vcelku zachovaly jako přírodní celek 

namnoze s původní dřevinnou (listnatou) skladbou s hlavní dřevinou – bukem v čistých i 

smíšených porostech Vzhledem k pestré majetkové skladbě se v lesním hospodaření 

vyskytovaly některé odlišnosti. 

Extenzivní hospodaření v území začíná od 16. století, kdy zdejší luhy byly vyklučovány a 

přeměňovány na pole, louky i pastviny. Tento negativní proces vyplývající z lidského úsilí o 

získání nových zdrojů obživy se znovu opakovaně projevil v 18. století a trval až do poloviny 

19. století, kdy průmysl a hlavně intenzivní řepařství poskytovalo obyvatelům zdejšího kraje 

nové výdělkové možnosti. Pozoruhodnou skutečností dokonce bylo, že tehdejší lesy byly v 

některých případech zachovány jenom proto, že se prosazovala myslivost. Lesy poskytovaly 

zvěři nezbytný klid a lesní úkryt.  
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Obr. 30: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 

 

Velkostatek Koryčany 

Již první “Hospodářské instrukce” z r. 1767 dokládají značnou péči o les – rozdělení na 

leče, omezující opatření pro mýcení i pro pastvu dobytka (např. zákaz pastvy do zajištění 

obnovovaného porostu). Převažovaly listnaté lesy (buk) s konzervativním hospodařením, 

takže se porosty uchovaly dlouho v dobrém stavu. I sem proniklo zavádění smrku ze 
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sousedního buchlovického panství (dr. Reuss). Přirozená obnova listnáčů však převládala a to 

různými způsoby – kotlíky, pruhy, clonně, s vylepšováním síjí, podsíjí (listnáče) a podsadbou 

(jehličnany). 

 

Velkostatek Buchlovice a Velehrad 

Lesní hospodářství bylo odedávna konzervativní a dlouho převažoval hlavně zájem 

myslivecký. Skoro celý majetek VS Buchlovice byl oborou s vysokým stavem zvěře (hlavně 

jelení). Odbyt všech druhů byl dobrý a tak vlastnímu pěstění lesa nebyla věnována velká péče. 

Spoléhalo se hlavně na přirozené zmlazení. I když se listnaté porosty mnohdy měnily na 

pařeziny, nedbalo se na to, protože i pařeziny byly finančně výnosné. V 1. polovině 19. století 

se začaly zavádět ve větší míře jehličnany (smrk) hlavně za správce dr. Reusse a to nevhodně 

do monokultur bez příměsi. Tato snaha naštěstí zasáhla jen menší rozlohy. Tak ještě v celém 

19. století převažovala značně přirozená obnova, umělá obnova začala více až kolem roku 

1900 hlavně v souvislosti s převody. Zlepšená odborná péče o les začala až ve 20. století. 

Byly zahájeny převody pařezin, začalo snižování stavu zvěře, zamezilo se hrabání steliva, 

budovaly se cesty. 

 

Velkostatek Milotice 

Převládaly listnaté porosty s převahou dubu a to hlavně pařeziny s příměsí hb, bk, bř, lp + 

bo, md. Od roku 1920 zahájeny převody se sadbou smrku a příměsí borovice, modřínu. Jen 

místy prováděny síje a podsíje nebo i sadby a podsadby dubu a buku. Vzrůstově byly pařeziny 

na Vst. dobré ale použitelnost dřeva omezená. Borovice a modřín se vyskytovaly kvalitní 

hlavně jako výstavky v pařezině. V LHP 1934 lesmistr Růžička varuje před nebezpečím 

čistého smrku a doporučuje převody přes střední les s etáží modřínu. 

 

Vývoj hospodářské úpravy lesů 

Velkostatek Koryčany 

O koryčanských lesích jsou údaje už z r. 1762 – 65, ale hlavně pak z r. 1767 jako 

“Hospodářské instrukce panství”. Vlastní hospodářské úpravy jsou dochovány jen v částech z 

r. 1876 a 1911. Komplexní LHP pro r. 1931 – 1940 vypracoval ing. Rudolf Kritscher a 

geometr ing. Karel Hahn. Vytvořeny 2 hospodářské skupiny – les vysoký jehličnatý – u = 80 

r., les vysoký listnatý – u = 100 r. Rozdělení na oddělení pravoúhlého tvaru, výpočet etátu dle 

tří metod: 1. Normální paseka, 2. Mantelův vzorec, 3. Hufnagelův vzorec. 
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Obr. 31: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 

 

Velkostatek Buchlovice 

První souvislé zařízení je z roku 1802 – autor Ing. Maxmilian Watzl. Další pak je až z r. 

1865 – autor Stadtműller. Je provedeno staťovou metodou a obsahovalo 4 hospodářské 

skupiny: les vysoký listnatý – u = 100 r., les vysoký jehličnatý – u = 80 r., les střední – u = 40 

r., les nízký – u = 20 r. Revize plánu se konaly po 10 letech s ponecháním hospodářských 

skupin. V roce 1900 – autor revize dr. H. Reuss (zavádění jehličnanů), v roce 1933 provedl 
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revizi prof. Jíra z Hranic. Nový plán vytvořen až na období 1942 – 51, rozdělení lesa bylo 

ponecháno, nově vytvořeny jen 3 hospodářské skupiny. 

Velkostatek Milotice 

Až do r. 1919 byl VS zařízen tzv. geometrickou plošnou soustavou lánovou – dělení na 

jednotlivé roční mýtě s pevným ohraničením. Hospodářství pařezinové s původním obmýtím 

20 r., později 30 i 40 r. V r. 1919 nové zařízení – lesmistr Vojtěch Vaněček – včetně zaměření 

a zahájení převodů. V r. 1933 – nový LHP – lesmistr Růžička – nové zaměření, nové mapy. V 

r. 1943 – nový LHP – lesmistr Josef Šubrt. 

 

Dřevinná skladba, zalesňování dříve nelesních půd, původ semene, doby obmýtí 

V historické době v území jednoznačně převládaly listnáče a to především tvrdé dřeviny – 

DB, BK, HB. Z přidružených dřevin to byly hlavně BŘ, LP, OS, JV, dále pak v malém 

zastoupení JL, AK, VR, TP, OL. Z jehličnanů se zprvu vyskytovala jen BO a vtroušeně MD. 

JD se takřka nevyskytovala nebo jen zcela sporadicky ve skupinkách. Smrk jako dřevina 

nepůvodní se začal zavádět hojně od 1/2 19. století a to na různých majetcích s různou 

intenzitou, na některých majetcích dosáhl v 30. až 40. letech 20. století zastoupení přes 50%. 

Listnáče se vyskytovaly nejprve ve tvaru lesa vysokého. Později v důsledku pěstebního 

zanedbávání, přibývání škod zvěří i zvýšené spotřeby paliva došlo ve značné míře k přeměně 

na les nízký – pařezinu. Postupující degenerace pařezin přivodila nutnost jejich převodů 

(zhruba od 1/2 19. století) a tím i nástup vyššího zastoupení jehličnanů, hlavně smrku. 

Hlavní a autochtonní dřevinou oblasti je buk. Tvoří čisté i smíšené porosty většinou s 

vlastnostmi i kvalitou buku karpatského. Původní porosty dosahují nádherného vzrůstu s 

čistým bezsukým kmenem a vysoko nasazenou korunou. Hojně se přirozeně zmlazují. 

Takovéto nejkvalitnější porosty se nacházejí hlavně ve střední části podoblasti Chřibů a ve 

východní polovině podoblasti Ždánického lesa. 

Dub je druhou hlavní dřevinou oblasti. Vyskytuje se spíše ve směsích, méně v čistých 

porostech a to v lese vysokém i nízkém. V porostech lesa nízkého – pařezinách – je 

převládající dřevinou. Habr je zastoupen všude v celé oblasti a to hlavně jako příměs. Místy 

dosahuje i dobré kvality a silnějších sortimentů. 

Zalesňování v této oblasti zahrnuje všechny způsoby. U listnáčů převažovala v historii 

jednoznačně přirozená obnova a to i ze semene i z výmladků. Výmladkové hospodaření na 

přelomu 18. a 19. století dosáhlo značného rozšíření. 
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Při umělé obnově u listnáčů se používalo i síje (hojně u dubu) i sadby. Časté bylo i 

používání semenáčků z náletů a nárostů. Při vylepšování se rovněž používala i síje i sadba.  

U jehličnanů se více používala sadba, přirozená obnova ponejvíce jen z výstavků 

(modřín). V semenářství se hojně spoléhalo na vlastní sběr (db, bk, lp ale i bo, ol, kl, md). Na 

většině majetků se věnovala značná pozornost pěstování sazenic ve vlastních školkách. 

Provenience semen byla různá, v historických průzkumech chybí podrobnější údaje k této 

otázce. Ze stručných zmínek vyplývá, že hlavní zdroje nákupů semen byly jednak Jeseníky 

(modřín jesenický, smrk) jednak Rakousko – Innsbruck a Vídeň (smrk, modřín, borovice). 

Alpský modřín však v mnoha případech dosti selhal a naopak jesenický modřín prokazoval 

výborný vzrůst. 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 3. LVS – 

dubobukový. 

Tab. 17: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

0 Bory 3,13 0,75 

1 Dubový 2,97 0,71 

2 Bukodubový 176,47 42,28 

3 Dubobukový 234,86 56,26 

 
Celkem 417,43 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 28 lesních typů v 15 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 2H – Hlinitá 

buková doubrava zastoupen 20,51 % a SLT 3K – Kyselá dubová bučina zastoupen 20,19 

%. Nejméňě plošně zastoupený je SLT 3Y – Skeletová dubová bučina 0,04 %.    

 

Tab. 18: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

0Z Reliktní bor 3,13 0,75 

1X Dřínová doubrava 2,97 0,71 

2A Javorová buková doubrava 0,65 0,15 

2B Bohatá buková doubrava 16,09 3,85 
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2H Hlinitá buková doubrava 85,60 20,51 

2I 
Uléhavá kyselá buková 

doubrava 
18,60 4,45 

2K Kyselá buková doubrava 27,97 6,70 

2N 
Kamenitá kyselá buková 

doubrava 
10,86 2,60 

2S Svěží buková doubrava 16,72 4,00 

3B Bohatá dubová bučina 50,38 12,07 

3D Obohacená dubová bučina 43,03 10,31 

3H Hlinitá dubová bučina 40,98 9,82 

3K Kyselá dubová bučina 84,28 20,19 

3S Svěží dubová bučina 15,98 3,83 

3Y Skeletová dubová bučina 0,22 0,05 

 
Celkový součet 417,43 100,00 
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Obr. 32: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 
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Zastoupení přirozených lesních společenstev 

DOUBRAVY: Jedná se o společenstva, kde v původní přirozené dřevinné skladbě 

převládal především dub zimní, který se převážně vyskytoval v nížinách a pahorkatinách na 

půdách propustných, čerstvě vlhkých až suchých, mnohdy i mělkých a kamenitých. Dub letní 

roste v nížinách a pahorkatinách především na úrodných, hlubokých hlinitých až jílovitých 

čerstvě vlhkých a mokrých půdách a na zaplavovaných nivních půdách. Společně s dubem 

zimním však roste i na chudších, sušších a výslunných půdách v místech s relativním 

dostatkem srážek. V bylinném patře převládá ostřice chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná 

(Asperula odorata), konvalinka vonná (Convallaria majalis), hluchavka žlutá (Lamium 

galeobdolon), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) aj. V jedlových doubravách se téměř 

na celé ploše kobercovitě vyskytuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). 

 

BUČINY: Společenstva, která se v této oblasti nalézají ve vyšších polohách, tj. ve 3. lvs. 

Jedná se o dubové bučiny (3S, B, H, D), v nichž by se měly nacházet dubové porosty i velmi 

kvalitní bukové porosty a okrajově o jedlodubové bučiny. V bylinném pokryvu dominují 

ostřice chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná (Asperula odorata), ostřice třeslicovitá (Carex 

brizoides), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) aj. Zastoupení bučin činí 3% rozlohy. 

 

2.3.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 19 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 3 

(údolní jasanovo-olšové luhy, údolní jasanovo-olšové luhy-typické porosty a údolní jasanovo-

olšové luhy-netypické a degradované porosty) jsou zařazeny k prioritním biotopům (dle 

NATURA 2000, v textu označeno *). Přítomné biotopy zaujímají 433,66 ha z celého 

zájmového území (1470,62 ha), což tvoří 29,49 %. 

 

Tab. 19: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra 

biotopu (ha) 

Zastoupení 

biotopu (%) ** 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 0,39 0,03 
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L2.2 

(91E0*) 
Údolní jasanovo-olšové luhy 3,64 0,25 

L2.2A * 
Údolní jasanovo-olšové luhy-typické 

porosty 
0,96 0,07 

L2.2B * 
Údolní jasanovo-olšové luhy-netypické a 

degradované porosty 
2,07 0,14 

L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 203,11 13,81 

L5.1 Květnaté bučiny 54,23 3,69 

L5.4 Acidofilní bučiny 5,75 0,39 

L6.5B 
Acidofilní teplomilné doubravy bez 

kručinky chlupaté (Genista pilosa) 
0,30 0,02 

L7.1 Suché acidofi lní doubravy 12,23 0,83 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 0,07 + 

T3.3D 
Úzkolisté suché trávníky, porosty 

bez význačného výskytu vstavačovitých 
0,19 0,01 

T5.3 Kostřavové trávníky písčin 0,40 0,03 

V1G 

Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních 

a mezotrofních stojatých vod, porosty 

bez ochranářsky významných vodních 

makrofytů 

2,79 0,19 

X10 Lesní paseky a holiny 3,61 0,25 

X11 Paseky s nitrofilní vegetací 32,42 2,20 

X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 1,32 0,09 

X7A 
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, 

ochranářsky významné porosty 
0,10 0,01 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
107,26 7,29 

X9B 
Lesní kultury s nepůvodními 

listnatými dřevinami 
2,84 0,19 

Celkový součet 433,66 29,49 
Pozn.  

Celková výměra zájmového území je 1470,62 ha, PUPFL zaujímá výměru 417,43 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 

433,66 ha. 
** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 1470,62 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 
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Obr. 33: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 

jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 
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2.4 Morava u Chromče – návrhový detail 

2.4.1 Poloha zájmového území 

 

Severní část zájmového území částečně zasahuje do přírodní lesní oblasti PLO 28 – 

Předhoří Hrubého Jeseníku – jižní část, v severozápadní části okrajově zasahuje do PLO 31 

– Českomoravské mezihoří. Převážná část zájmového území se nachází v PLO 34 – 

Hornomoravský úval. Rámcový popis hranic přírodních lesních oblastí je uveden v příloze 

č. 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. Výměra zájmového území je 1032,73 ha.  Výměra pozemků 

určených k plnění lesa PUPFL je 23,12 ha, což představuje 2,24 % z výměry zájmového 

území. 

 

Obr. 34: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku, PLO 31 – Českomoravské 

mezihoří a PLO 34 – Hornomoravský úval zvýrazněné zeleným šrafováním, zájmové území 

vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů CENIA a 

ÚHÚL) 
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Obr. 35: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

 

Zájmové území zahrnuje 8 katastrálních území; Bohutín nad Moravou 605715, Klášterec 

665606, Vyšehoří 788481, Chromeč 654221, Bludov 605816, Postřelmov 726176, Sudkov 

758779, Postřelmůvek 726184. 

 

2.4.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. 20: Geomorfologické členění 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava 

Oblast: IVC Jesenická oblast 

Celek: 
IVC-2 Mohelnická 

brázda 

IVC-1 Zábřežská 

vrchovina 

IVC-3 Hanušovická 

vrchovina 

Podcelek: 
 

IVC-1A Drozdovská 

vrchovina 

IVC-3D Branenská 

vrchovina 

Okrsek: 
 

IVC-1A-b Rovenská 

pahorkatina 

IVC-3D-c Kopřivenská 

vrchovina 

 

Severní část je území náležející do soustavy IV Krkonošsko-jesenické. Do zájmového 

území zasahuje geomorfologický celek IVC-3 Hanušovická vrchovina, která je tvořená 

podcelkem IVC-3D Branenská vrchovina, zahrnující okrsek IVC-3D-c Kopřivenská 

vrchovina. 

 

Jižní část je území náležející do soustavy IV Krkonošsko-jesenické. Do zájmového území 

zasahuje geomorfologický celek IVC-2 Mohelnická brázda. Hornomoravský úval je 

vněkarpatská sníženina, která zasahuje z části do České vysočiny a z části do Karpat. Od 

sousedních pahorkatinných a vrchovinných oblastí je odlišena klimaticky, geologicky i 

geomorfologicky. Severní Zábřežská sníženina (Mohelnická brázda) je na východě omezena 

výraznými svahy, na západ se pozvolna zvedá. Osu tvoří řeka Morava, jejíž niva vyplňuje 

východní část dna sníženiny většinou štěrkopísky, krytými povodňovými sedimenty. Západní 

část tvoří mírné svahy na neogenních sedimentech, stupňovité terasy a sprašové závěje. Říční 

terasy, zejména nižší, jsou kryty většinou sprašemi. 

 

2.4.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Čísla 

hydrologických pořadí dílčích povodí 4-10-01-055, 4-10-01-054.  

Východní část zájmového území odvodňuje řeka Morava axiálně ve směru SZ↔JV. 

Západní část zájmového území odvodňuje Chromečský náhon, jež teče paralelně s řekou 

Moravou. Chromečský náhon je pravostranným přítokem řeky Moravy, do které ústí v jižní 

části zájmového území.  

 

 



81 

 

 

 

Obr. 36: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.4.4 Geologie 

Dominantně celé zájmové území geologicky utváří niva řeky Moravy kvartérními 

sedimenty. Axiálně ve směru SZ až JV dominují v zájmovém území holocenní fluviální jíly, 

písky, štěrkovité jíly a písčité štěrky. V západní části zájmového území vystřídané 
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holocenními přeplavenými sedimenty sprašového charakteru a deluviofluviálními písčitými 

hlínami a hlinitými písky, rovněž z období kvartéru. V severozápadní části nepatrně okrajově 

zasahují deluviální a deluviálně-solifunkční kamenito-hlinité až hlinito-kamenité holocenní až 

pleistocenní sedimenty. 

 

Obr. 37: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 14-41, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita palackého v Olomouci z  podkladu 

ČGS) 

 

2.4.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 

území se nachází skupina půd FLUVISOLY, která zahrnuje půdní typy: FLm – fluvizem 

modální, FLq – fluvizem glejová, FLg – fluvizem oglejená, skupina půd LUVISOLY, která 

zahrnuje půdní typy: HNm – hnědozem modální, HNlg´ – hnědozem luvická oglejená, 

skupina půd STAGNOSOLY, která zahrnuje půdní typy: PGm – pseudoglej modální, skupina 
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půd KAMBISOLY, která zahrnuje půdní typy: KAg – kambizem oglejená, KAa´- kambizem 

mesobazická, skupina půd ANTROPOSOLY, která zahrnuje půdní typy: AN - antropozem. 

 

Obr. 38: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 14-41 (Zpracovala Univerzita 

palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

FLUVIZEM FL 

Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a  potoků z povodňových sedimentů, v profilu lze 

nalézt novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody sezónní záplavou 
[240]

.  

Zastoupené subtypy: 

FLm – vzniklé ze středně těžkých substrátů 

FLq – patrné výraznější reduktomorfní znaky níže 0,6 m 

FLg – výraznější středně redoximorfní znaky se vyskytují již ve svrchní části profilu do 0,6 m 

 

HNĚDOZEM HN 

Půdy s profilem diferencovaným na mírně vysvětlený eluviální horizont Ev. Luvický 

horizont přechází pozvolna do půdotvorného substrátu. Formou nadložního humusu je mul až 

moder. Ornice zemědělsky využívaných půd se vytvořila z horizontu akumulace humusu a 
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horizontu Ev. Hnědozemě se vytvořily hlavně v rovinatém a mírně zvlněném reliéfu ze spraší 

prachovic a polygenetických hlín pod původními doubravami a habrovými doubravami 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy a variety: 

HNm – vzniklé ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3 

HNlg´- s plavohnědým Ev nad 0,25 – 0,30 m bez jazykového přechodu do Bt, s nepatrnými 

redoximorfními znaky 

 

PSEUDOGLEJ PG 

Půdy jsou charakterizovány výskytem výrazného mramorovaného, redoximorfího 

diagnostického horizontu. U půd vyvinutých z luvizemí nalézáme nad ním vybělený 

mramorovaný horizont vzniklý transformací luvického horizontu. U ostatních půd vznikl 

mramorovaný horizont transformací kambického braunifikovaného horizontu nebo pelického 

kambického horizontu. Humusovou formou je nejčastěji moder- hydromoder, humusový 

horizont a ornice mají zvýšený obsah humusu ve srovnání s okolními anhydromorfními 

půdami. V ornicích se obsah humusu pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,5 %.  

Pseudogleje se vytvářejí z luvizemí či z vrstvených nepropustných (pelických, 

písčitojílovitých) substrátů v rovinatých částech reliéfu 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

PGm - nanejvýš litogenní texturní diferenciace, resp. nepropustnost profilu (VM  30 % u 

zemědělských, V  20 % u lesních půd)  

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy a variety: 

KAa´ – obsah humusu v horizontu Bv VM  60 – 30 % u zemědělských a V 50 - 20 % u 

lesních půd  
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KAg – středně výrazné znaky mramorování v horizontu Bv  

 

ANTROPOZEM AN 

Půda vytvořená antropogenně z nakupených substrátů získaných při těžební a stavební 

činnosti. Charakter půd je heterogenní, vlastnosti jsou ovlivněné původním materiálem, 

antropogenním vrstvením či mísením materiálu 
[240]

.  

 

2.4.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek MT9 a MT10
[242]

.  

 

Obr. 39: Klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita palackého v Olomouci) 

 

Oblast MT9 charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché až mírně suché s krátkým 

přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, s krátkou 

zimou, mírnou a suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 
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Oblast MT10 charakterizuje dlouhé léto, teplé a mírně suché s krátkým přechodným 

obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, s krátkou zimou, mírně teplou a 

velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

Tab. 21: Tabulka charakteristika klimatické oblasti T2 a MT11 

Charakteristiky MT9 MT10 

Počet letních dnů 40-50 40-50 

Počet dnů nad 10°C 140-160 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 30-40 

Prům. teplota v lednu -3 až-4 -2 až-3 

Prům. teplota v červenci 17-18 17-18 

Prům. teplota v dubnu 6-7 7-8 

Prům. teplota v říjnu 7-8 7-8 

 dnů srážek nad 1 mm 100-120 100-120 

Úhrn srážek ve veg.době 400-450 400-450 

Úhrn srážek v zimě 250-300 200-250 

Počet dnů se sněhem 60-80 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 22: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližších meteostanic 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba dnů 
Langův faktor 

 m n.m roční IV-IX roční IV-IX   

Jeseník 423 7,1 13,0 846 554 150 119 

Moravská 

Třebová 
347 7,3 13,6 677 402 153 93 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 7,1°C-7,3°C. Průměrné roční srážky 

kolísají v rozmezí 677 mm – 846 mm, ve vegetačním období mezi 402 – 554 mm. Délka 

vegetační doby je 150-153 dnů. Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40 – 50 dnů.  
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Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území humidní 
[241]

. 

 

 

 

Obr. 40: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita palackého v Olomouci, mapový podklad zdroj [241]) 

 

2.4.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Mesofytikum (Mesophyticum ) - M 

Fytogeografický obvod: Českomoravské mesofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici) 

   73b Hanušovická vrchovina 

   32 Zábřežsko-uničovský úval 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE HERCYNSKÁ 

1.53 – Šumperský (PLO 28, PLO 31) 

1.39 – Svitavský (PLO 31) 

1.12 – Litovelský (PLO 34) 
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2.4.8 Historické využití krajiny v oblasti 

(dle výsledků z historických průzkumů, převzato z OPRL) 

Převažující část území leží v nivě toku řeky Moravy a jejich přítoků. Je to oblast odedávna 

relativně hustě obydlená. Obyvatelstvu tamní lesy poskytovaly především dřevo na stavby, 

otop a další potřeby. Jisté je, že tamnější obyvatelstvo, pokud bylo trvale usedlé, začalo 

nejdříve obývat prořídlé oblasti nezaplavovaného luhu, především v severní části oblasti, 

který pak přirozenou cestou postupoval směrem k jihu.  

V historické době byl nezaplavovaný luh trvale odlesněn a postupně přeměňován na 

zemědělskou půdu. Zbývající luh měl dřevinnou skladbu tvořenou především dubem, lípou, 

jasanem, habrem, lískou a dalšími listnáči, které sloužily jako zdroj tepelné energie a materiál 

pro budování lidských obydlí, jednotlivých dvorů, vesnic a později i měst. 
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Obr. 41: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 

 

Jisté je, že dřevo se nejdříve získávalo v bezprostředním okolí sídel. Ovšem po skončení 

kolonizace bylo nutné dříví získávat jinými způsoby, pro což byly dvě možnosti. První 

spočívala v těžbě mladších porostů, takže v 16. století se mnohde těžily i porosty staré 

pouhých 12 – 15 let. Nakonec zachránila situaci třicetiletá válka, která zredukovala 

obyvatelstvo a podvázala hospodářský život, ale lesům umožnila, aby se přirozenou cestou 

dostaly do lepšího stavu. Druhá možnost spočívala v nákupu a dovozu dřeva z majetků, které 

ho zatím měly dostatek, jako např. panství Mírov a další majetky v pahorkatinných polohách.  

I tak ovšem i nadále převládalo kořistné hospodářství, avšak už zdaleka ne tak intenzivní 

jako před r. 1620 (Bílou Horou). Většina nelesních ploch byla zaměřena na zemědělskou 
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produkci a lesy, hlavně na malých majetcích, představovaly jen přídatnou složku výroby a 

těžby, i když nadále často nadměrné, nebyly už takové, aby v jejich důsledku docházelo k 

devastaci lesů jako dříve. Celé hospodaření se v podstatě nadále skládalo jen z těžby, o 

obnovu lesů se nikdo nestaral a porosty založené jen z těžby výmladností dřevin, nabývaly 

postupně charakter pařeziny, případně pařeziny s výstavky.  

Jinde, hlavně v 18. století celkem běžná raabizace uplatňována zejména na 

postátňovaných klášterních majetcích, tu neměla zatím žádný zvláštní význam.  

Spotřeba dřeva v oblasti se znovu nadále zvyšovala, objevili se i noví spotřebitelé, mezi 

nimiž první místo časem zaujala stavba olomoucké pevnosti v letech 1742 – 50. Proto bylo 

nutno hledat trvalou nápravu stavu lesů, která mohla být docílená jen zavedením řádného, 

dlouhodobě promyšleného hospodářství, jehož podkladem by se stala hospodářská úprava 

lesů. 

 

Velkostatek Zábřeh na Moravě 

Panství Zábřeh vzniklo ze samostatných zemskodeskových statků Zábřeh, Dubicko, 

Hoštejn, Tatenice a vladyckých statků v Kolšově, Dluhomilově, Lesnici a Postřelmově. Do 

roku 1620 se zde vystřídalo několik majitelů. Po Bílé Hoře bylo panství konfiskováno a jako 

léno koruny české ho získal Karel, kníže z Liechtensteina a v majetku tohoto rodu zůstal 

velkostatek až do roku 1945. 

Za více než 300 leté držby Liechtensteinů byly zábřežské lesy součástí velké majetkové 

domény, které dříve v Čechách, na Moravě a ve Slezku a Alpských zemích náleželo asi 187 

000 ha půdy – z toho asi 140 000 ha lesů. Zábřežské panství samo mělo celkovou výměru asi 

7 500 ha. Přes 80% (6 300 ha) tvořily lesy. Ekonomie, rozdělená do 4 dvorů, které konečně už 

koncem min. století byly vesměs pronajaté, měla již menší význam a podobně i průmyslová 

odvětví velkostatku tu nepadala příliš na váhu. 
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Obr. 42: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 
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2.5 Povodí potoků Poniklec a Kamenitý potok – návrhový 

detail 

2.5.1 Poloha zájmového území 

 

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 27 – Hrubý Jeseník. 

Rámcový popis hranice přírodní lesní oblasti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

Výměra zájmového území je 282,08 ha.  Výměra pozemků určených k plnění lesa PUPFL je 

281,98 ha, což představuje 99,97 % z výměry zájmového území. 

 

Obr. 43: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 27 – Hrubý Jeseník zvýrazněné zeleným šrafováním, zájmové 

území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 44: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK 

Zájmové území zahrnuje 2 katastrální území; Velká Morava 629791, Sklené u Malé 

Moravy 690163. 

 

2.5.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. 23: Geomorfologické členění 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava 

Oblast: IVC Jesenická oblast 

Celek: IVC-4 Králický Sněžník 

Podcelek: - 

Okrsek: - 

 

Celé území náleží do soustavy IV Krkonošsko-jesenické. Do zájmového území zasahuje 

geomorfologický celek IVC-4 Králický Sněžník.  

Přírodní lesní oblast č. 27 - Hrubý Jeseník je pahorkatina, přecházející v horský masív 

oblastí Pradědu, Keprníku a Králického Sněžníku. Oblast výrazně horského rázu zahrnuje 

obvod Hrubého Jeseníku, nejvyšší skupinu Rychlebských hor a skupinu Králického Sněžníku. 

Horopisně patří k České vysočině, k východní části Sudetské soustavy, Krkonošsko-jesenické 

subprovincii. Rozhodujícím kritériem odlišení oblasti jsou poměry klimatické, 

geomorfologické i geologické. Na SV a JZ je tento horský masív oddělen od oblasti předhoří 

Hrubého Jeseníku, podél JV hranice přechází do mírnějších náhorních plošin až pahorkatin 

Nízkého Jeseníku. SZ část vymezuje státní hranice s Polskem. Dalším horským masívem v 

západní části PLO je masív Králického Sněžníku, počínající Králickým Sněžníkem (1423 m 

n.m.) u polské hranice a pokračující jižním směrem přes Sušinu (1321 m n.m.) a Podbělku 

(1307 m n.m.) na Chlum (1116 m n.m.). Význačnějšími výškovými kótami jsou Polská hora 

(1106 m n.m.) v severní části Kunčického hřbetu a Smrk (1125 m n.m.), nejvyšší bod 

Rychlebských hor na hranici PLO 27. Nejnižší bod se nachází v prostoru obce Lipová Lázně ( 

460 m n.m.). Výškový rozdíl tedy činí 1031 m.  

 

2.5.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-10-01-001. Plocha dílčího povodí 43,62 ha. 

Severní část zájmového území odvodňuje potok Poniklec, jež tvoří levostranný přítok 

řeky Moravy. Jižní část zájmového území odvodňuje Kamenitý potok, který je rovněž 

levostranným přítokem řeky Moravy. 
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Obr. 45: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.5.4 Geologie 

Geologická stavba zájmového území je poměrně homogenní, tvoří ji horniny ortorulového 

až migmatitového vzhledu orlicko-kladského krystalinika, zřejmě z období proterozoika. Ve 
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východní části (nejvyšší polohy a hřbety) dominuje drobnozrnná zrnito-šupinatá dvojslídná 

rula, na svazích, především v severozápadní části vystřídaná středně až hrubě zrnitou, 

plástevnou až zrnitoplástevnou dvojslídnou rulou. Ve východní části vystupuje podélný práh 

feldspatizované, místy prokřemenělé dvojslídné až biotitické ruly stroňské skupiny z období 

proterozoika. Svahy v okolí vodotečí (kamenitý potok) jsou tvořeny holocenními až 

svrchními pleistocenními smíšenými fluviodeluviálními až deluviálními sedimenty (písčité 

hlíny a písky s příměsí lokálních klastů) z období kvartéru. V jihozápadní části zájmového 

území nepatrně zasahuje dolomitický mramor, místy s vápnitým svorem stroňské skupiny 

z období proterozoika. 

 

Obr. 46: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 14-23, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu 

ČGS) 

 

2.5.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 
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území se nachází skupina půd PODZOSOLY, která zahrnuje půdní typy: PZh´(ORf) – podzol 

humusový (místy inkluze organozemí fibrických), KPm – kryptopodzol modální, skupina půd 

LEPTOSOLY, která zahrnuje půdní typy: RNz – ranker podzolový, RNzs´ (LIm) – ranker 

podzolový suťový (místy s přechody do litozemě modální). 

 

Obr. 47: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 14-23 (Zpracovala Univerzita 

Palackého v Olomouci z podkladu  AOPK ČR) 

 

PODZOL PZ 

Půdy s profilem výrazně diferencovaným na vybělený horizont Ep a iluviální 

humusosekvioxidický spodický horizont. Humusovou formou je převážně surový humus.  

 Výskyt podzolů se váže především na horské oblasti, vzhledem ke klimatickým poměrům 

nikdy neprosychají. Obsahu humusu je vysoký v humusovém horizontu i v Bhs 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

PZh´ - patrný hluboký horizont Bh 

 

KRYPTOPODZOL KP 
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Půdy se seskvioxidickým spodickým horizontem, který má rezivou – žlutorezivou barvu. 

Vyznačuje se nízkou objemovou hmotností a vysokou kyprostí. 

Humusovou formou je nejčastěji mor a přechody k moderu. Jsou to půdy silně kyselé. 

Vytvářejí se v horských podmínkách v krycím a v hlavním souvrství přemístěných zvětralin 

lehčího zrnitostního složení 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

KPm - z lehčích přemístěných zvětralin hornatin 

 

RANKER RN 

Půdy vyvinuté ze skeletovitých rozpadů hornin či ze skeletovitých bazálních souvrství 

silikátových hornin s více než 50 % skeletu v celém profilu. Slabá tvorba podpovrchových 

horizontů indikuje přechody k vyvinutějším půdám. Charakteristicky jsou rozšířeny 

rozptýleně po celém území pahorkatin a hornatin 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy a varieta: 

RNz – pod humusovým horizontem Ahe se vytváří rezivý horizont Bs event. i vybělený 

horizont, var. RNzs´ - suťová varieta RNz, >80% skeletu v části profilu 

 

2.5.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek CH6 a CH7. Okrsek CH6 zasahuje do zájmového území ze západní části oblasti a 

okrsek CH7 z východní části oblasti 
[242]

. 
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Obr. 48: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 

 

Oblast CH6 charakterizuje krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým chladným 

jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým 

trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

 

Oblast CH7 charakterizuje velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké léto, s dlouhým, 

mírně chladným jarem, mírným podzimem, zima je dlouhá mírná, mírně vlhká, s dlouhým 

trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

Tab. 24: Tabulka charakteristika klimatické oblasti CH6 a CH7 

Charakteristiky CH6 CH7 

Počet letních dnů 10-30 10-30 

Počet dnů nad 10°C 120-140 120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 140-160 

Počet ledových dnů 60-70 50-60 

Prům. teplota v lednu -4 až-5 -3 až-4 

Prům. teplota v červenci 14-15 15-16 

Prům. teplota v dubnu 2-4 4-6 

Prům. teplota v říjnu 5-6 6-7 
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 dnů srážek nad 1 mm 140-160 120-130 

Úhrn srážek ve veg.době 600-700 500-600 

Úhrn srážek v zimě 400-500 350-400 

Počet dnů se sněhem 120-140 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 25: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

Stanice 
Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba 

dnů 

Langův faktor 

 m n.m roční IV-IX roční IV-IX   

Ramzová 740 4,9 10,8 1048 627 123 214 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 4,9°C. Průměrné roční srážky kolísají 

okolo 1048 mm, ve vegetačním období okolo 627 mm. Délka vegetační doby je 123 dnů. 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40 – 50 dnů.  

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území perhumidní 
[241]

. 
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Obr. 49: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci, mapový podklad zdroj [241]) 

 

2.5.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Oreofytikum (Oreophyticum ) - O 

Fytogeografický obvod: České oreofytikum (Oreophyticum Massivi bohemici) 

   96 Králický Sněžník 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE HERCYNSKÁ  

1.70 – Jesenická (PLO 27) 

 

2.5.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

(dle výsledků historických průzkumů, převzato z OPRL) 

 

Vývoj lesního hospodářství 
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Zájmové území spadá do masivu Kralického Sněžníku. Až do roku 1926 zde byly lesy 

vesměs v nestátních rukou a patřily soukromým a církevním držitelům. Po roce 1918 byly 

některé majetky buď celé, nebo z části postátněny podle zákona o pozemkové reformě 

(záborového) č. 215/1919 Sb. Do této kategorie patřil: 

 

Velkostatek Králíky sousedící s panstvím Branná, který původně často střídal své majitele, 

až jej v roce 1647 sňatkem získali Althánové, kterým rovněž náležel až do konfiskace. Z 

celého majetku však do oblasti 27 patří jen část revíru Horní Morava o výměře asi 360 ha. 

 

Velkostatek Branná, spravovaný lesním úřadem Hanušovice o výměře asi 7800 ha lesů, 

který od začátku 17. století až do roku 1926 patřil liechtensteinské primogenituře a jehož 

posledním soukromým držitelem byl Jan II. z Liechtenštejna. Po jeho postátnění byl celý 

majetek , zvětšený o některé drobné lesy, změněn na Správu stát. lesů o výměře asi 9000 ha, 

načež za okupace byl rozdělen na dvě lesní správy a jeho organizace byla přizpůsobena 

říšským lesům, po roce 1945 byl obnoven stav z roku 1938. Šlo tu o majetek držebnostně i 

majetkově konsolidovaný, kde první hospodářská úprava byla vypracována už v roce 1773, 

od roku 1851 se tu hosp. úprava lesů prováděla už pravidelně, při čemž zařízení z roku 1904 

vypracované podle zásad les. Rady Wiehla daleko předčilo úroveň své doby. Vlivy lesu 

škodlivé působené hlavně abiotickými faktory byly celkem únosné. Doprava dřeva se tu 

dlouho dála volnou plávkou hlavně po Krupé a po Moravě i jejich přítocích a to až téměř do 

konce 19. století, načež byla nahrazena dopravou po ose prováděnou pomocí úzkokolejných 

gravitačních železnic a později po cestách. 
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Obr. 50: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 

 

Vývoj hospodářské úpravy lesů 

První náznaky snah o zajištění trvalosti a pravidelnosti výnosu lesů rozsáhlého 

vratislavského biskupství se začínají projevovat již v jeho horním řádu z roku 1541. 

Cílevědomé lesní hospodaření v rámci trvalých hospodářských jednotek – revírů, začalo v 

polovině 18. století. V roce 1753 byla vypracována první jednoduchá systemizace 

biskupských lesů lánovou soustavou, ale lesy středních poloh byly soustavně přetěžovány a 

nahromaděné zásoby v horských polohách jen pomalu zpřístupňovány.  

V období rozvinutého kapitalismu ve druhé polovině minulého století učinilo biskupské 

lesní hospodářství velký krok kupředu pod vedením dvou vynikajících lesních odborníků Fr. 

Trampusche a Jul. Miklitze. Jejich zásady hospodářské úpravy zůstaly v platnosti v podstatě 

až do dnešní doby. Začalo budování vlastních dopravních komunikací, po roce 1920 se již 

běžně provádí rozčleňování porostů pro docílení většího podílu přirozené obnovy a smíšených 

porostů. Až do roku 1915 se věnovala větší pozornost probírkám, které byly dříve prováděny 

s malou intenzitou z důvodu neprodejnosti probírkového materiálu. 

Snaha byla převést čisté bukové porosty na porosty smíšené, avšak kvůli špatnému odbytu 

docházelo k předržování nekvalitních přestárlých bukových porostů. Od 20. let tohoto století 

bylo prováděno maloplošné hospodářství se zřetelem na docílení co největšího podílu 

přirozené obnovy. 
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Největší chybou bylo zavádění neúnosných kmenových stavů jelení zvěře, která zdejší 

smrkové hospodaření loupáním trvale znehodnocovala. Spolu s vysokým stavem zvěře srnčí 

tento stav brzdil přirozenou obnovu, zakládání smíšených porostů a omezoval výskyt jedle. 

První důkladné zařízení všech Liechtensteinských lesů bylo provedeno na základě tzv. 

„Instrukce pro lesní zařízení“ vydané v roce 1802, podle níž byly lesy rozděleny na roční 

seče, v nichž se prováděly tzv. trojseče. 

Elaboráty obsahovaly zaměření lesa (výpočet ploch, popis lesa), mapy a jednoduchou 

úpravu metodou lesního etátu. První úpravy byly prováděny metodou pasečného rozdělení 

lesa (lánová soustava), na ni později navazovala staťová soustava a kombinovaná staťová 

soustava. Zachovala se také různá ocenění lesů pro fideikomisní účely, v nichž se zjišťovaly 

možnosti trvalého výnosu pomocí kamerální taxy. 

 

Obr. 51: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 

 

Dřevinná skladba, zalesňování dříve nelesních půd, původ semene, doby obmýtí 

Hlavními původními dřevinami, které rostly v celé oblasti, byly JD, SM, BK a JV. Ve 

vyšších polohách převládal SM, méně JD a BK v různém poměru smíšení s celou řadou 

vtroušených dřevin. V níže položených částech oblasti převládaly hlavně listnaté dřeviny, 

zejména BK, z jehličnanů JD, částečně MD, výjimečně BO. Už dávno před umělou obnovou 

měla těžba dřeva se zaměřením na určité dřeviny výrazný dopad na změnu dřevinného složení 
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vlivem zásahu do kompetičních vztahů mezi dřevinami a tím na rozdíly v jejich šíření a tím i 

zastoupení. 

V polovině 19. století docházelo postupně k nejvýraznějším změnám ve složení dřevin 

(holosečné hospodaření, umělé obnovy). Silně se zvýšilo zastoupení jehličnanů oproti 

listnáčům, ubylo smíšených a přibylo stejnorodých porostů, hlavně SM. Platila sice zásada 

přihlížet při obnově k vlastnostem stanoviště, ale hlavní úlohu hrály ekonomické důvody. 

Při hospodaření toulavou sečí se téměř žádná umělá obnova neprováděla. Při pozdějším 

pasečném hospodaření až do sedmdesátých let minulého století převládala síje nad sadbou. 

Dále pak převažuje jen sadba SM. 

Od konce 19. století se objevila snaha po zakládání smíšených porostů agresivního BK 

z přirozené obnovy a SM z umělé sadby. 

Zalesňování nelesních půd lze sledovat přibližně od roku 1835. S rozvojem zemědělství 

poklesla potřeba plochy nekvalitních zemědělských půd a začalo jejich rozsáhlé zpětné 

zalesňování.  

Jako zalesňovací materiál byl používán SM, JD, z počátku BK i JV z místní provenience. 

Od roku 1876 se však již začalo přikupovat semeno SM i MD v podhůří Alp – ve Vídeňském 

N. Městě a po roce 1900 převážně v Liptáni u Osoblahy, MD byl kultivován zásadně jen 

jesenický. 

Věnovala se zde i velká pozornost zavádění exot, zvláště douglasky tisolisté, smrku sitky, 

jedle Nordmanovy, vejmutovky, modřínu japonskému a z listnáčů dubu červenému. Časem se 

ukázalo, že tehdy připisovaný význam exot se přecenil.  

Základní dřeviny byly po roce 1920 obnovovány semenem a sazenicemi převážně domácí 

provenience. 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 7. LVS – 

bukosmrkový, v nejvyšších polohách 8. LVS smrkový. 

Tab. 26: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

5 Jedlobukový 0,46 0,16 

6 Smrkobukový 42,43 15,05 
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7 Bukosmrkový 129,89 46,06 

8 Smrkový 109,19 38,72 

 
Celkem 281,98 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 25 lesních typů v 17 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 7N – 

Kamenitá kyselá Buková smrčina zastoupen 32,47 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 

6S – Svěží smrková Bučina 0,01 %.    

 

Tab. 27: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

5A Klenová bučina 0,46 0,16 

6F 
Svahová smrková 

bučina 
2,17 0,77 

6K 
Kyselá smrková 

Bučina 
8,07 2,86 

6N 
Kamenitá kyselá 

smrková bučina 
27,42 9,72 

6S 
Svěží smrková 

Bučina 
0,03 0,01 

6V 
Vlhká smrková 

Bučina 
1,40 0,50 

6Y 
Skeletová smrková 

Bučina 
3,34 1,19 

7F 
Svahová buková 

smrčina 
5,92 2,10 

7N 
Kamenitá kyselá 

Buková smrčina 
91,57 32,47 

7V Vlhká buková smrčina 3,17 1,12 

7Y 
Skeletová buková 

smrčina 
29,22 10,36 

8K Kyselá smrčina 17,46 6,19 

8N 
Kamenitá kyselá 

smrčina 
43,72 15,50 

8Q 
Podmáčená chudá 

smrčina 
0,39 0,14 

8R Vrchovištní smrčina 0,47 0,17 

8Y Skeletová smrčina 6,39 2,26 

8Z Jeřábová smrčina 40,77 14,46 
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Celkový součet 281,98 100,00 

 

 

Obr. 52: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 

 

Zastoupení přirozených lesních společenstev 

 

BUČINY: Jsou původně převažující společenstva této oblasti. Buk má velice širokou 

ekologickou amplitudu. Nejrozšířenějšími společenstvy v zájmovém území byly smrkové 

bučiny s různým poměrem BK a SM. V rámci používaného typologického systému jsou 

bučiny tříděny takto: 
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Jedlové bučiny (5A) jsou typickými vrchovinnými společenstvy hercynské oblasti s 

ekologickým i produkčním optimem JD a přirozeným zastoupením příměsi SM. Předpokládá 

se zde původní zastoupení JD až 40% a SM místy až 20 %. S ohledem na příznivé vlhkostní a 

teplotní poměry zde má produkční optimum i SM.  

Smrkové bučiny (6Y, K, N, S, F, V) tvoří přechod mezi jedlovými bučinami a smrčinami 

se zastoupením typické hercynské směsi BK, JD a SM.  

 

SMRČINY: Jsou původní přirozená společenstva horských poloh. V rámci používaného 

typologického systému jsou bučiny tříděny takto: 

Bukové smrčiny (7Y,F, V) jsou společenstva horských poloh s převahou SM a různým 

zastoupením BK, KL a ojediněle JD.  

Smrčiny (8Z, Y, K, N, Q) představují společenstva vysokohorských lesů pod hranicí 

stromové vegetace. Jedná se o SM porosty s příměsí JŘ.  

 

2.5.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 15 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 2 

(údolní jasanovo-olšové luhy a rašelinné smrčiny) jsou zařazeny k prioritním biotopům (dle 

NATURA 2000, v textu označeno *). Přítomné biotopy zaujímají 198,27 ha z celého 

zájmového území (282,08 ha), což tvoří 70,29 %. 

 

Tab. 28: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra biotopu 

(ha) 

Zastoupení biotopu 

(%) ** 

L2.2 (91E0*) Údolní jasanovo-olšové luhy 0,23 0,08 

L5.1 Květnaté bučiny 0,61 0,22 

L5.2 Horské klenové bučiny 0,06 0,02 

L5.4 Acidofi lní bučiny 3,39 1,20 

L9.1 Horské třtinové smrčiny 138,13 48,97 

L9.2A 

(91D0*) 
Rašelinné smrčiny 0,22 0,08 

L9.2B Podmáčené smrčiny 0,12 0,04 

L9.3 Horské papratkové smrčiny 0,56 0,20 
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R1.4 
Lesní prameniště bez tvorby 

pěnovců 
0,08 0,03 

S1.1 
Štěrbinová vegetace vápnitých 

skal a drolin 
0,02 0,01 

S1.2 
Štěrbinová vegetace 

silikátových skal a drolin 
10,91 3,87 

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,02 0,01 

X1 Urbanizovaná území 0,01 + 

X10 Lesní paseky a holiny 13,35 4,73 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
30,58 10,84 

Celkový součet 198,27 70,29 
Pozn.  

Celková výměra zájmového území je 282,08 ha, PUPFL zaujímá výměru 281,98 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 
198,27 ha. 

** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 282,08 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 

 

 

Obr. 53: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 
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jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 

 

2.6 Prudký potok – návrhový detail 

2.6.1 Poloha zájmového území 

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 27 – Hrubý Jeseník. 

Rámcový popis hranice přírodní lesní oblasti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

Výměra zájmového území je 373,33 ha.  Výměra pozemků určených k plnění lesa PUPFL je 

373,12 ha, což představuje 99,94 % z výměry zájmového území. 

 

 

Obr. 54: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 27 – Hrubý Jeseník zvýrazněné zeleným šrafováním, zájmové 

území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 55: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

 

Zájmové území zasahuje do 2 katastrálních území; Sklené u Malé Moravy 690163, 

Velká Morava 629791. 

 

2.6.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. 29: Geomorfologické členění 

Provincie: Česká vysočina 

Subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava 

Oblast: IVC Jesenická oblast 

Celek: IVC-4 Králický Sněžník 

Podcelek: - 

Okrsek: - 

 

Z hlediska geomorfologického zájmové území leží ve stejném celku jako povodí Potoka 

Poniklec a Kamenitý potok, z tohoto důvodu zde není podrobná geomorfologická 

charakteristika území uvedena.  

 

2.6.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-10-01-025. Plocha dílčího povodí je 10,84 ha. 

Zájmové území axiálně odvodňuje Prudký potok, který je pravostranným přítokem řeky 

Krupá. Řeka Krupá je levostranným přítokem řeky Moravy. 
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Obr. 56: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 
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2.6.4 Geologie 

Axiálně celým zájmovým území ve směru SZ↔JV geologicky utváří tok Prudkého potoka 

– pramenné části utváří holocenní až svrchní pleistocenní smíšené fluviodeluviální až 

deluviální sedimenty (písčité hlíny a písky s příměsí lokálních plastů). Údolnici geologicky 

definují fluviální sedimenty charakteristické pro inundační území (písky, štěrky). Ve svazích 

navazujících na nivu Prudkého potoka v jižní části území navazují horniny ortorulového až 

migmatitového vzhledu orlicko-kladského krystalinika; středně až hrubě zrnitá, plástevná až 

zrnito-plástevná dvojslídná rula. Nejvyšší polohy a hřbety geologicky definují horniny 

ortorulového a migmatitového vzhledu orlicko-kladského krystalinika; drobnozrnná zrnito-

šupinatá dvojslídná rula, zřejmě z období proterozoika. V nejvyšších polohách (severozápadní 

část zájmového území) se vyskytují rašeliny. 

 

Obr. 57: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 14-23, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu 

ČGS) 
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2.6.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 

území se nachází skupina půd PODZOSOLY, která zahrnuje půdní typy: PZo´ - podzol 

histický, PZqo´ - podzol glejový zrašeliněný, KPg – kryptopodzol oglejený, KPm – 

kryptopodzol modální, KPs – kryptopodzol rankerový, skupina půd LEPTOSOLY, která 

zahrnuje půdní typy: RNz – ranker podzolový, skupina půd KAMBISOLY, která zahrnuje 

půdní typy: KAds´ – kambizem dystrická rankerová, skupina půd ORGANOSOLY, která 

zahrnuje půdní typ: ORf – organozem fibrická. 

 

Obr. 58: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 14-23 (Zpracovala Univerzita 

Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

PODZOL PZ 

Půdy s profilem výrazně diferencovaným na vybělený horizont Ep a iluviální 

humusosekvioxidický spodický horizont. Humusovou formou je převážně surový humus.  

 Výskyt podzolů se váže především na horské oblasti, vzhledem ke klimatickým poměrům 

nikdy neprosychají. Obsahu humusu je vysoký v humusovém horizontu i v Bhs 
[240]

. 
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Zastoupené subtypy a varieta: 

PZo - s mocným (> 0,2 m) horizontem nadložního humusu 

PZqo´ - výraznější reduktomorfní znaky níže spodického horizontu, se zrašelinělým 

horizontem At o mocnosti 0,10 – 0,20 m 

 

KRYPTOPODZOL KP 

Půdy se seskvioxidickým spodickým horizontem, který má rezivou – žlutorezivou barvu. 

Vyznačuje se nízkou objemovou hmotností a vysokou kyprostí. 

Humusovou formou je nejčastěji mor a přechody k moderu. Jsou to půdy silně kyselé. 

Vytvářejí se v horských podmínkách v krycím a v hlavním souvrství přemístěných zvětralin 

lehčího zrnitostního složení 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

KPm - z lehčích přemístěných zvětralin hornatin 

KPg - redoximorfní znaky v spodní části, níže hor. Bsv 

KPs - ze silně skeletovitých substrátů (> 50 %)  

 

RANKER RN 

Půdy vyvinuté ze skeletovitých rozpadů hornin či ze skeletovitých bazálních souvrství 

silikátových hornin s více než 50 % skeletu v celém profilu. Slabá tvorba podpovrchových 

horizontů indikuje přechody k vyvinutějším půdám. Charakteristicky jsou rozšířeny 

rozptýleně po celém území pahorkatin a hornatin 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

RNz - pod humusovým horizontem Ahe se vytváří rezivý horizont Bs event. i vybělený 

horizont 

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 
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Zastoupené subtypy a varieta: 

KAds´ -  nasycenost v Bv < 30% u zemědělských, < 20% u lesních půd, vysoká nasycenost 

hliníkem, ze silně skeletových svahovin 

 

ORGANOZEM OR 

Půdy jsou charakteristické holorganickým horizontem T o mocnosti  0,6 m s výjimkou 

případů tvorby horizontu T nad pevnou skálou. Klasifikace jednotlivých subtypů je podle 

převládající rozloženosti horizontu T 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy: 

ORf - s nízkou rozložeností organických látek v Tf – do 1/3 obj. 

 

2.6.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek CH6 a CH7. Okrsek CH6 zasahuje do zájmového území ze západní části oblasti a 

okrsek CH7 z východní části oblasti 
[242]

. 

 

Obr. 59: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 
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Oblast CH6 charakterizuje krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým chladným 

jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým 

trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

 

Oblast CH7 charakterizuje velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké léto, s dlouhým, 

mírně chladným jarem, mírným podzimem, zima je dlouhá mírná, mírně vlhká, s dlouhým 

trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

Tab. 30: Tabulka charakteristika klimatické oblasti CH6 a CH7 

Charakteristiky CH6 CH7 

Počet letních dnů 10-30 10-30 

Počet dnů nad 10°C 120-140 120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 140-160 

Počet ledových dnů 60-70 50-60 

Prům. teplota v lednu -4 až-5 -3 až-4 

Prům. teplota v červenci 14-15 15-16 

Prům. teplota v dubnu 2-4 4-6 

Prům. teplota v říjnu 5-6 6-7 

 dnů srážek nad 1 mm 140-160 120-130 

Úhrn srážek ve veg.době 600-700 500-600 

Úhrn srážek v zimě 400-500 350-400 

Počet dnů se sněhem 120-140 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 31: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná 

teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba 

dnů 

Langův faktor 

 m n.m roční IV-IX roční IV-IX   

Ramzová 740 4,9 10,8 1048 627 123 214 
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Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 4,9°C. Průměrné roční srážky kolísají 

okolo 1048 mm, ve vegetačním období okolo 627 mm. Délka vegetační doby je 123 dnů. 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40 – 50 dnů.  

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území perhumidní 
[241]

. 

 

Obr. 60: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu, mapový podklad zdroj 

[241]) 

 

2.6.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Oreofytikum (Oreophyticum ) - O 

Fytogeografický obvod: České oreofytikum (Oreophyticum Massivi bohemici) 

   96 Králický Sněžník 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE HERCYNSKÁ  

1.70 – Jesenická (PLO 27) 
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2.6.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

Vývoj lesního hospodářství, hospodářské úpravy lesů, dřevinné skladby, původ 

semene a doby obmýtí jsou identické s povodím potoka Poniklec a Kamenitého potoka, proto 

zde popis není uveden. Uvedené jsou historické mapy zájmového území pro ukázku vývoje 

lesnatosti a využití zájmového území. 

 

Obr. 61: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 



121 

 

 

Obr. 62: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 7. LVS – 

bukosmrkový, ve vyšších polohách 8. LVS smrkový. 

Tab. 32: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

6 Smrkobukový 36,02 9,65 

7 Bukosmrkový 190,85 51,15 

8 Smrkový 146,25 39,20 

 
Celkem 373,12 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 32 lesních typů v 21 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 7K – Kyselá 

buková smrčina zastoupen 29,60 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 8V – Podmáčená 

klenová smrčina 0,15 %.    
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Tab. 33: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

6F Svahová smrková bučina 0,88 0,24 

6K Kyselá smrková bučina 0,63 0,17 

6N Kamenitá kyselá smrková bučina 30,36 8,14 

6V Vlhká smrková bučina 3,71 1,00 

6Y Skeletová smrková bučina 0,44 0,12 

7F Svahová buková smrčina 1,41 0,38 

7G Podmáčená jedlová smrčina 4,93 1,32 

7K Kyselá buková smrčina 110,46 29,60 

7N Kamenitá kyselá buková smrčina 33,15 8,89 

7P Kyselá jedlová smrčina 18,49 4,96 

7Q Chudá jedlová smrčina 1,88 0,50 

7R Kyselá rašelinná smrčina 2,07 0,55 

7S Svěží buková smrčina 4,54 1,22 

7V Vlhká buková smrčina 12,24 3,28 

7Y Skeletová buková smrčina 1,66 0,45 

8K Kyselá smrčina 96,57 25,88 

8Q Podmáčená chudá smrčina 5,72 1,53 

8R Vrchovištní smrčina 1,24 0,33 

8S Svěží smrčina 0,67 0,18 

8V Podmáčená klenová smrčina 0,55 0,15 

8Z Jeřábová smrčina 41,50 11,12 

 
Celkový součet 373,12 100,00 
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Obr. 63: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 

 

Zastoupení přirozených lesních společenstev 

 

BUČINY: Jsou původně převažující společenstva této oblasti. Buk má velice širokou 

ekologickou amplitudu. Nejrozšířenějšími společenstvy v zájmovém území byly smrkové 

bučiny s různým poměrem BK a SM. V rámci používaného typologického systému jsou 

bučiny tříděny takto: 
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Smrkové bučiny (6Y, K, N, F, V) tvoří přechod mezi jedlovými bučinami a smrčinami se 

zastoupením typické hercynské směsi BK, JD a SM.  

SMRČINY: Jsou původní přirozená společenstva horských poloh. V rámci používaného 

typologického systému jsou bučiny tříděny takto: 

Bukové smrčiny (7Y, K, S, F, V) jsou společenstva horských poloh s převahou SM a 

různým zastoupením BK, KL a ojediněle JD.  

Jedlové smrčiny (7P, Q, G) jsou společenstva vodou ovlivněných půd horských poloh. 

Jedná se o smrkové porosty s vtroušenou JD.  

Rašelinné smrčiny (7R) jsou společenstva SM na podmáčených rašelinných půdách.  

Smrčiny (8Z, K, S, V, Q) představují společenstva vysokohorských lesů pod hranicí 

stromové vegetace. Jedná se o SM porosty s příměsí JŘ.  

 

2.6.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 14 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 3 

(rašelinné smrčiny, otevřená vrchoviště a vrchovištní šlenky) jsou zařazeny k prioritním 

biotopům (dle NATURA 2000, v textu označeno *). Přítomné biotopy zaujímají 374,34 ha 

z celého zájmového území (373,33 ha), což tvoří 100 %. 

 

Tab. 34: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha 

Biotop Název biotopu 
Výměra 

biotopu (ha) 

Zastoupení 

biotopu (%) ** 

L5.2 Horské klenové bučiny 2,90 0,78 

L5.4 Acidofilní bučiny 7,20 1,93 

L9.1 Horské třtinové smrčiny 279,86 74,96 

L9.2A 

(91D0*) 
Rašelinné smrčiny 0,27 0,07 

L9.2B Podmáčené smrčiny 12,72 3,41 

L9.3 Horské papratkové smrčiny 4,79 1,28 

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 0,04 0,01 

R3.1 (7110*) Otevřená vrchoviště 0,11 0,03 

R3.3 (7110*) Vrchovištní šlenky 0,01 + 

S1.2 
Štěrbinová vegetace silikátových skal 

a drolin 
0,76 0,20 
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V4B 

Makrofytní vegetace vodních toků, 

stanoviště s potenciálním výskytem 

vodních makrofytů nebo se zjevně 

přirozeným či přírodě blízkým 

charakterem koryta 

0,45 0,12 

X1 Urbanizovaná území 0,01 + 

X10 Lesní paseky a holiny 26,91 7,21 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
37,32 10,00 

Celkový součet 373,34 100,00 
Pozn.  

Celková výměra zájmového území je 373,33 ha, PUPFL zaujímá výměru 373,12 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 
373,34 ha. 

** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 373,33 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 

 

Obr. 64: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 
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jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 

 

2.7 Romanovský potok – návrhový detail 

2.7.1 Poloha zájmového území 

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 40 – Moravskoslezské 

Beskydy. Rámcový popis hranice přírodní lesní oblasti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 

83/1996 Sb. Výměra zájmového území je 128,86 ha.  Výměra pozemků určených k plnění 

lesa PUPFL je 128,84 ha, což představuje 99,99 % z výměry zájmového území. 

 

 

Obr. 65: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 40 –Moravskoslezské Beskydy zvýrazněné zeleným šrafováním, 

zájmové území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů CENIA a ÚHÚL) 
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Obr. 66: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 

Zájmové území zasahuje do 1 katastrálního území a to Zubří 793787. 

 

2.7.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. 35: Geomorfologické členění 

Provincie: Západní karpaty 

Subprovincie: IX Vnější Západní Karpaty 

Oblast: IXE Západní Beskydy 

Celek: IXE-3 Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek: IXE-3A Radhošťská hornatina 

Okrsek: IXE-3A-a Hodslavický Javorník 

 

Zájmové území náleží do soustavy Vnější Západní Karpaty (IX). Do zájmového území 

zasahuje geomorfologický celek IXE-3 Moravskoslezské Beskydy, který zahrnuje podcelek 

IXE-3A Radhošťská hornatina, který je tvořen okrskem IXE-3A-a Hodslavickým Javorníkem. 

Západní část Moravskoslezských Beskyd (IXE-3) tvoří podcelek Radhošťská hornatina 

(IXE-3A). Je to členitá hornatina o rozloze 223 km
2
, o střední výšce 701,5 m se středním 

sklonem 15°41´(nejvyšší střední sklon svahů v České republice). Je tvořena mohutným 

souvrstvím godulských a istebňanských vrstev. V Z části je okrsek Hodslavický Javorník 

(IXE-3A-a), který je plochou hornatinou flyšoidního souvrství vrstev godulských při 

denudačním okraji digitace slezského příkrovu, se strmějšími severními svahy. Nejvyšší bod 

Velký Javorník 918 m, dále Kaménka 862 m. 

 

2.7.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-11-01-111. Plocha dílčího povodí je 11,64 ha. 

Celé zájmové území odvodňuje Romanovský potok, který je pravostranným přítokem 

Starozuberského potoka, jež tvoří pravostranný přítok Rožnovské Bečvy. Rožnovská Bečva 

náleží do povodí Bečvy, se Vsetínskou Bečvou se spojuje u Valašského Meziříčí. 
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Obr. 67: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.7.4 Geologie 

Centrální část axiálně SV↔ JZ tvoří cięzkowicky pískovec, čočkovité polohy pískovců a 

slepenců spodního eocénu – paleocénu. V okrajové části severní, jižní zájmového území 

zasahuje godulské souvrství, svrchní oddíl s drobně rytmickým flyšem s glakonitickými 

pískovci spodního senonu – turonu částečně pískovce a slepence pustevenské  a Malinowské 

skály ve svrchním oddílu godulského souvrství z téhož období. 
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Obr. 68: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 25-23, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu 

ČGS) 

 

2.7.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 

území se nachází skupina půd KAMBISOLY, která zahrnuje půdní typy: KAa´ - kambizem 

mesobazická, KAsa´ – kambizem rankerová mesobazická 
[240]

. 
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Obr. 69: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 25-23 (Zpracovala Univerzita 

Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 
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Zastoupené subtypy a variety: 

KAa´ - v horizontu Bv VM  60 – 30 % u zemědělských a V 50 - 20 % u lesních půd  

KAsa´ - ze silně skeletovitých svahovin (>50 % skeletu), v horizontu Bv nasycenost 

sorpčního komplexu 60-30 % 

 

2.7.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek CH7 a MT2. Okrsek MT2 zasahuje do zájmového území ze severní části oblasti, 

okrsek CH7 zasahuje z jižní části 
[242]

. 

 

Obr. 70: Mapa klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů mapový 

podklad, zdroj ovocnarska-unie.cz) 

 

Oblast CH7 charakterizuje velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké léto s dlouhým, 

mírně chladným jarem, mírným podzimem a dlouhou mírnou, mírně vlhkou zimou, s 

dlouhým trváním sněhové pokrývky 
[242]

. 
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Oblast MT2 charakterizuje krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké léto s krátkým, 

mírným jarem a mírným podzimem a normálně dlouhou zimou, s mírnými teplotami, suchou, 

s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky 
[242]

. 

Tab. 36: Tabulka charakteristika klimatické oblasti CH7 a MT2 

Charakteristiky CH7 MT2 

Počet letních dnů 10-30 20-30 

Počet dnů nad 10°C 120-140 140-160 

Počet mrazových dnů 140-160 110-130 

Počet ledových dnů 50-60 40-50 

Prům. teplota v lednu -3 až -4 -3 až -4 

Prům. teplota v červenci 15-16 16-17 

Prům. teplota v dubnu 4-6 6-7 

Prům. teplota v říjnu 6-7 6-7 

 dnů srážek nad 1 mm 120-130 120-130 

Úhrn srážek ve veg.době 500-600 450-500 

Úhrn srážek v zimě 350-400 250-300 

Počet dnů se sněhem 100-120 80-100 

Počet dnů zamračených 150-160 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 37: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba 

dnů 

Langův 

faktor 

 m n.m roční IV-IX roční IV-IX   

Rožnov pod 

Radhoštěm 
374 7,6 13,6 947 560 154 125 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 7,6°C, ve vegetačním období okolo 

13,6°C. Průměrné roční srážky kolísají okolo 947 mm, ve vegetačním období okolo 560 mm. 

Délka vegetační doby je 154 dnů. Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 90-110 dnů.  
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Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území humidní 
[241]

. 

 

 

Obr. 71: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů, mapový podklad zdroj 

[241]) 

 

2.7.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Mesofytikum (Mesophyticum ) - M 

Fytogeografický obvod: Karpatské mesofytikum (Carpathian Mesophyticum) 

   80b Veřovické vrchy 

 

Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE KARPATSKÁ  

3.10 – Beskydský (PLO 40) 

 

2.7.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

(dle výsledků historických průzkumů, převzato z OPRL) 
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Vývoj lesního hospodářství 

Zájmové území historicky leží na pomezí několika království. Až do 13. století bylo 

netknutým pohraničním hvozdem mezi českým královstvím, polským královstvím a Uhrami. 

Teprve ve 13. století byly v podhůří Beskyd založeny osady a města (Rožnov r. 1310). Vlastní 

Beskydy byly kolonizovány teprve ve 2. pol. 15. století tzv. valašskou kolonizací jdoucí po 

hřbetech hor z Uher. Lesy byly intenzivně odlesňovány převážně pro potřeby pastvy. Po 

následující údolní kolonizací v 17. století, spolu s vybudováním železářských provozů (hutě, 

hamry) a skláren (Valašsko), došlo k výrazné změně lesních porostů.  

Koncem 18. století jsou modernizovány hamry, vybudovány hutě v Bašce, začátkem 19. 

století pracuje Karlova huť ve Frýdku (1823), dokonce frýdlantské hutě pracují i v režii 

panství Hukvaldy (1826) a začínají pracovat hutě v Třinci (1839). V roce 1813 byl prosazen 

zákaz pastvy v lese a služebnosti byly vyvázány teprve v r. 1869 (Jablunkovsko–Těšínská 

komora). V té době už bylo silně omezeno salašnictví.  

Do poloviny 19. století se končí s toulavou těžbou, byly vypracovány prvé hospodářské 

plány (lesmistr Eltz – arcibiskupský majetek), začíná se zalesňováním síjí smrkovým 

semenem. Začíná se s volnou plávkou na vodních tocích, na Bečvě kolem r. 1822. Byly 

vybudovány klauzy pro „umělou“ plávku dřeva pro potřeby hutí.  
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Obr. 72: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu CENIA) 
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V pol. 19. století byla vybudována železnice do Frýdku a z Krásna do Rožnova. V hutích 

se začíná používat uhlí, zastavuje se výroba dřevěného uhlí, zastavuje se provoz hamrů 

(Čeladná 1880), budují se pily v režii panství.  

V roce 1908 byla vybudována železnice do Bílé a lesní železnička pod Salajku s 

odbočkou (1925/1927) až pod prales Salajka. Lesní železnička byla zrušena až v r. 1945.  

Začátkem století Popper silně přetěžuje statek Rožnov, kořistění trvalo až do r. 1920. 

Rokem 1930 se končí s volnou plávkou po řekách. Musely být vybudovány nové silnice, lesní 

cesty, zanikla železnice do Bílé.  

Během 20. století se ustálila dřevinná skladba s převahou SM porostů. Ustálilo se obmýtí 

z 80 na 100, respektive 110 let. Udržela se výměra téměř 20% původních listnáčů (BK), 

snížilo se zastoupení JD na 1%. Byla snaha hospodařit maloplošně. Koncem 20. století se 

potýkají lesníci s kalamitou označovanou jako exhalační, následuje kalamita kůrovcová a 

pilatková. Přesto se stále zvyšují zásoby a je možno zvýšit tehdejší těžby. Po období vládnutí 

těžké techniky odvozní v lese se stále intenzivněji přechází na přírodě blízké hospodářství. 

 

Vývoj hospodářské úpravy lesů 

Do r. 1840 byly vypracovány různé revize nebo hospodářské plány staťovou soustavou 

hmotovou později kombinovanou. Hospodářské plány (r. 1822 – Rožnov) podchycují prvé 

zvýšení zastoupení SM v pastevních lesích až na 10%. Obmýtí je stanoveno na 80 – 100 let, 

na revíru Čeladná i 60 let. Paseky v té době se pohybovaly od 0,5 – 3,5 ha, výjimečně i 17 ha 

běžně se polaří. Zařízení vypracované staťovou soustavou kombinovanou se udržuje 

v plánech a revizích do 80. let 19. století. SM porosty se zařizují do hospodářských skupin s 

obmýtím 80 let, smíšené a BK do 100 letých. Zavádí se JD.  

V r. 1906 vypracovává profesor Konšel plán saským porostním hospodářstvím, 

rozdělovací síť je kombinovaná, je vypracován generel lesních cest, jsou vylišeny chráněné 

lesy, obmýtí stanoveno na 90 let, horské polohy 120 let, probírky byly stanoveny na 17% 

mýtné těžby. Výhledový cíl stanoven na SM 7 JD 3 BK. Statek Rožnov byl v této době 

kořistně obhospodařován Popperem v obmýtí 70 let (do r. 1920). V hospodářských plánech až 

do 2. světové války se celkem nic neměnilo. Pravděpodobně podle zásob porostů byly revize s 

diferenciovaným obmýtím 80 – 120 let. Je snaha zakládat smíšené porosty většinou sadbou ve 

sponu 1,5 – 2 x 1,5 – 2 m. probírky se stanovují do 20% výše mýtných těžeb. Doporučuje se 

příměs BK, KL, JD. Udržuje se stále značná výměra BK porostů. Stále se však udržují 
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pralesovité zbytky původních porostů, kterých zůstalo kromě lesních rezervací už skutečné 

torzo. 

 

 

Obr. 73: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladu VUGTK) 

 

Je snaha mít co nejvíce přirozené obnovy a ustupuje se od velkých holosečí, i když 

pravděpodobně se kromě kalamit velké holoseče úmyslně nikdy netěžily v celé PLO (výjimka 
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Popper 1905 – 1910, Velkostatek Rožnov). Stále převažovaly hospodářské skupiny A80 a 

A100 s etáty 5,5 – 6,5 plm.  

Byl záměr pěstovat „moderní“ smíšené lesy, základní obnovní způsob byl maloplošně 

holosečný, obnova kombinovaná.  

Poválečnou hospodářskou úpravu ovlivnilo v prvé fázi vytvoření vodohospodářsky 

důležité oblasti Beskyd. Etáty byly ovlivněny podceňováním zásob a snižovaným objemem 

těžeb. Často se pak v mladších porostech projevily kalamity a nízký etát mýtných porostů byl 

nedotěžován. Proto i v současnosti (od r. 2000) je stále vysoký podíl mýtných porostů, dále 

zvýšené zásoby v porostech založených po Popperových devastačních těžbách. 

V 60. letech byl základní pojem hospodářské úpravy – hospodářská skupina opuštěn a na 

základě diferencovaných přírodních podmínek vyjádřených lesními typy, zobrazenými 

v typologických mapách, byla celá hospodářská úprava postavena na hospodářských 

souborech, které mají diferencovaně vypracované návrhy směrnic hospodaření a ve kterých 

jsou doporučovány jako základní maloplošné způsoby obnov, obnovy přirozené a cílem 

hospodářství jsou smíšené porosty jehličnato-listnaté s podílem listnáčů až 45%. 

 

Dřevinná skladba, zalesňování dříve nelesních půd, původ semene, doby obmýtí 

Za posledního kontinentálního zalednění, kdy ledovec už nedosahoval k Beskydám a kdy 

v podhůří Beskyd se vyskytovali jednotliví zástupci vegetačního modříno-limbového pásu 

(Larix – Pinus cembra) se kromě modřínu, limby vyskytovala jistě i borovice, kleč a bříza. 

Kleč se vyskytovala také i v Beskydách. Je možné, že se smrk uchoval na jižních svazích 

Beskyd i v poslední době ledové (würm). Při následném oteplení v preboreálu a boreálu se 

dřeviny borovice, smrk tak i limba rychle rozšířily, ale v Beskydách se příliš nerozšířila líska. 

Rovněž dřeviny vegetačního pásu (Quercus – Tilia – Acer) nedošly příliš rozšíření, takže v 

období atlantika v době „zakládání“ beskydských drobných rašelin – sihel, se od nejnižších 

poloh vyskytovaly smrčiny s tisem, ojediněle dubem a ve vyšších polohách byla limba s 

kosodřevinou. Když došlo v období atlantika k hlavnímu náporu dřevin vegetačního pásu 

Fagus - Abies, došlo k vytlačení smrku do nejvyšších poloh a limba, kleč a borovice lesní 

vymizely. Z vegetačního pásu (Quercus – Tilia – Acer) zůstaly dub, lípa, javory ve 4. LVS 

hlavně na slunných expozicích až do 600 m. Klen se však protlačil do jedlobučin i smrkových 

bučin. V tomto období se objevil i jasan a habr. V období subboreálním nedošlo k žádným 

změnám, v subrecentu už dřeviny v území mohl ovlivňovat člověk.  
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V oblasti došlo k silnému ovlivnění člověkem až v recentu a to do 2. pol. 15. století tzv. 

valašskou kolonizací. Tvrdí se, že během 15. – 17. století vykácením a pastvou bylo 

umožněno SM, aby se na hřebenech do konce 17. století rozšířil až na 10% zastoupení. 

Ovšem výskyt SM na hřebenu Radhošť – Pustevny tomu nenasvědčuje, protože ten v 

pastevních lesích bukových vymizel úplně. V 16. století např. na Starých Hamrech páslo v 

lese 12 valachů 4 789 ovcí a koz a 259 krav. 

V 17. století se kromě JD a BK uvádějí další dřeviny tehdejších lesů a to OL a LP, kdy se 

zakazovalo tyto dřeviny osekávat. Začátkem 19. století se odhaduje zastoupení dřevin v celé 

oblasti SM 20 JD 35 BK 45, v roce 1840 už SM 37 JD 36 BK 27 a kol. r. 1850 SM 42 JD 33 

BK 25. Pralesů v té době bylo 33% plochy. Velikost holoseče byla v průměru 4 – 6 ha, ale 

objevovaly se i holoseče větší (v extrémních případech dosahovaly 30 ha). Na jižních svazích 

Beskyd v té době byl zastoupen HB a BK. 

Zatímco v letech 1850 – 1860 se uvádí jako způsob obnovy ze 20% seč clonná, respektive 

někde i ze 40% seč výběrná, po r. 1860 začíná převažovat seč holá s následnou sadbou.  

Kolem r. 1880 se zastoupení SM zvyšuje na 45 – 65%, JD snižuje na 20 – 26% a BK 

rovněž snižuje na 12 – 30%.  

Na začátku 20. století se zastoupení SM dále zvýšilo na 70 – 78%, JD snížila na 13 – 15% 

a BK na 8 – 18%. I v této době se nejčastější velikost paseky pohybovala od 2 – 5 ha, i když 

se i tehdy objevovaly kalamitní paseky i 30 ha velké. Zastoupení JD se dále snižovalo, před 2. 

světovou válkou bylo 8%, v 60. letech 2 – 4% a v současnosti je pouhé 1%. Zastoupení BK se 

mírně zvýšilo a dosahuje 20%. 

 

Provenience semene: 

Původními společenstvy Moravskoslezských Beskyd byly převážně bučiny (dubové 

bučiny, typické bučiny, jedlové a smrkové bučiny) a smrčiny (bukové smrčiny). Původními 

dřevinami v oblasti byly tyto dřeviny: buk lesní, jedle bělokorá, smrk ztepilý (6. – 8. LVS), 

dub zimní a ojediněle dub letní (2L, 3U, 3O, 3H, 4O), klen horský, javor mléč, jasan ztepilý, 

jilm horský, habr obecný, lípa malolistá i velkolistá. Modřín opadavý se nevyskytoval, 

borovice lesní vymizela v atlantiku. Ostatní dřeviny jako bříza bílá, olše lepkavá, olše šedá, 

jeřáb ptačí, vrby se vyskytovaly na méně zastoupených stanovištích ojediněle. Bříza bílá, 

která v období největší devastace beskydských lesů mohla dosahovat zastoupení i více než 

10%, a která se ještě v 60. letech vyskytovala hojně na Rožnovsku, snížila své zastoupení v 

současnosti na pouhé 1%.  
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Všechny tyto uvedené dřeviny se přirozeně zmlazovaly a jejich semeno se postupně 

v období začátku umělé obnovy v polovině minulého století sbíralo a používalo k síji, později 

k vypěstování sazenic.  

V letech 1870 – 1920 však zdroje vlastního semene hlavně u SM nepostačovaly a SM se 

začínal dovážet odjinud, převážně z dnešního Rakouska (Innsbruck, Štýrsko). 

Od r. 1920 se sice používá ke sběru opět vlastní semeno, SM šišky trhané po r. 1930 

z porostů z nadmořských výšek pod 900 m jsou však sesbírány z „rakouských“ smrků. 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 
 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 4. LVS – 

bukový. 

Tab. 38: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

3 Dubobukový 6,61 5,13 

4 Bukový 73,31 56,90 

5 Jedlobukový 48,92 37,97 

 
Celkem 128,84 100,00 

 

Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 21 lesních typů v 17 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 4B – Bohatá 

bučina zastoupen 42,75 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 5S – Svěží jedlová bučina 

0,03 %.    

Tab. 39: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

3L Jasanová olšina 0,32 0,24 

3U Javorová jasenina 6,30 4,89 

4A Lípová bučina 0,02 0,02 

4B Bohatá bučina 55,08 42,75 

4D Obohacená bučina 1,65 1,28 

4F Svahová bučina 5,20 4,04 

4O Svěží dubová jedlina 6,80 5,28 

4S Svěží bučina 4,17 3,24 

4V Vlhká bučina 0,38 0,30 
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5A Klenová bučina 0,97 0,75 

5B Bohatá jedlová bučina 40,88 31,73 

5D Obohacená jedlová bučina 0,49 0,38 

5F Svahová jedlová bučina 2,74 2,13 

5L Montánní jasanová olšina 1,03 0,80 

5S Svěží jedlová bučina 0,04 0,03 

5U Vlhká jasanová javořina 1,71 1,33 

5V Vlhká jednová bučina 1,06 0,82 

 
Celkový součet 128,84 100,00 

 

 

Obr. 74: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 
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Zastoupení přirozených lesních společenstev 

 

BUČINY: Společenstva bučin zaujímají v oblasti nejvýznamnější plochu. Pro svou 

existenci mají v zájmovém území příznivé růstové podmínky. Vyskytují se na stanovištích 

chudých až po stanoviště oglejená, ale i podmáčená. V nejnižších polohách byl smíšen s 

dubem zimním a dubem letním, habrem obecným, ve vyšších polohách s jedlí bělokorou, 

javorem klenem, a smrkem ztepilým. 

Bučiny (4 S, F, B, D, A, V) se v oblasti vyskytují na jižních svazích až do nadmořské 

výšky 640 m. V původních porostech se vyskytovala kromě buku lesního i jedle bělokorá 

(+20%) a další listnáče - javor mléč, javor klen, lípa malolistá a velkolistá, jilm horský, dub 

zimní ojediněle i dub letní, habr obecný, třešen ptačí.  

Jedlové bučiny (5S, F, B, D, A, V) původně se zde s převahou vyskytoval buk lesní, 

velmi početně byla zastoupena jedle bělokorá (20-40%), dále se vyskytoval javor klen, jilm 

horský, olše lepkavá a šedá, bříza bradavičnatá. V tomto společenstvu se již nevyskytoval 

habr obecný a duby. 

JAVOŘINY: Javořiny se v území vyskytují ve vlhkých úžlabních jasanových javořinách 

(5U) s dřevinnou skladbou buk, klen, jedle, jilm a jasan.  

JASENINY: Tvoří úzké pruhy naplavených půd - fluvizemí - kolem potoků a říček v 

úžlabinách. Původně kromě převažujícího jasanu byl zastoupen buk, jedle, javory a jilmy.  

OLŠINY: Jedná se hlavně o společenstva potočních náplavů (3L, 5L) a pramenišť.  

 

2.7.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 6 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 2 

(údolní jasanovo-olšové luhy a údolní jasanovo-olšové luhy-netypické a degradované 

porosty) jsou zařazeny k prioritním biotopům (dle NATURA 2000, v textu označeno *). 

Přítomné biotopy zaujímají 72,26 ha z celého zájmového území (128,86 ha), což tvoří 56,08 

%. 
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Tab. 40: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra 

biotopu (ha) 

Zastoupení 

biotopu (%) ** 

L2.2 

(91E0*) 
Údolní jasanovo-olšové luhy 0,11 0,09 

L2.2B * 
Údolní jasanovo-olšové luhy-netypické a 

degradované porosty 
0,06 0,05 

L5.1 Květnaté bučiny 0,30 0,23 

L5.4 Acidofilní bučiny 28,55 22,16 

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 0,22 0,17 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
43,01 33,38 

Celkový součet 72,26 56,08 
Pozn.  

Celková výměra zájmového území je 128,86 ha, PUPFL zaujímá výměru 128,84 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 

72,26 ha. 
** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 128,86 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 
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Obr. 75: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 

jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 

 

2.8 Horní Rozpitský potok – návrhový detail 

2.8.1 Poloha zájmového území 

Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 40 – Moravskoslezské 

Beskydy. Rámcový popis hranice přírodní lesní oblasti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 
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83/1996 Sb. Výměra zájmového území je 149,08 ha.  Výměra pozemků určených k plnění 

lesa PUPFL je 148,98 ha, což představuje 99,93 % z výměry zájmového území. 

 

Obr. 76: Přírodních lesních oblastí ČR na podkladu ortofoto. Hranice PLO jsou vyznačené 

červenou čarou, Dotčené PLO 40 –Moravskoslezské Beskydy zvýrazněné zeleným šrafováním, 

zájmové území vyznačeno žlutou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů CENIA a ÚHÚL 

 

Obr. 77: Mapa zájmového území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys zájmového 

území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů 

ČÚZK) 
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Zájmové území zasahuje do 1 katastrálního území a to Dolní Bečva 628552. 

 

2.8.2 Přírodní podmínky v zájmovém území 

Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie zájmového území 

Geomorfologické členění dle Demek J. a kol. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, 

Akademia 1987 
[245]

 (kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR) uvedeno v následující tabulce. 

 

Tab. 41: Geomorfologické členění 

Provincie: Západní karpaty 

Subprovincie: IX Vnější Západní Karpaty 

Oblast: IXE Západní Beskydy 

Celek: IXE-3 Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek: IXE-3A Radhošťská hornatina 

Okrsek: IXE-3A-b Radhošťská hornatina 

 

 

Zájmové území náleží do soustavy Vnější Západní Karpaty (IX). Do zájmového území 

zasahuje geomorfologický celek IXE-3 Moravskoslezské Beskydy, který zahrnuje podcelek 

IXE-3A Radhošťská hornatina, který je tvořen okrskem IXE-3A-b Radhošťská hornatina. 

Západní část Moravskoslezských Beskyd (IXE-3) tvoří podcelek Radhošťská hornatina 

(IXE-3A). Je to členitá hornatina o rozloze 223 km2, o střední výšce 701,5 m se středním 

sklonem 15°41´(nejvyšší střední sklon svahů v České republice). Je tvořena mohutným 

souvrstvím godulských a istebňanských vrstev. Ve střední části je okrsek Radhošťský hřbet 

(IXE-3A-b), rovněž tvořen godulskými pískovci s mrazovými sruby, balvanovými proudy a 

puklinovými jeskyněmi. Nejvyšší bod Smrk 1276 m, dalsí významné vrcholy Kněhyně 1257 

m a Radhošť 1029 m. Známá je i Tanečnice 1048 m a Noříčí 1074 m. 

 

2.8.3 Hydrografie území 

Celé zájmové území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. Číslo 

hydrologického pořadí dílčího povodí 4-11-01-102. Plocha dílčího povodí je 11,71 ha. 
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Celé zájmové území odvodňuje Horní Rozpitský potok, který je pravostranným přítokem 

Rožnovské Bečvy. Rožnovská Bečva náleží do povodí Bečvy, se Vsetínskou Bečvou se 

spojuje u Valašského Meziříčí. 

 

 

Obr. 78: Mapa říční sítě v zájmovém území na podkladu ortofoto a vrstvy hranic KÚ, obrys 

zájmového území je vylišen červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů ČÚZK a HEIS VÚV) 

 

2.8.4 Geologie 

V zájmovém území dominují godulské souvrství, svrchní oddíl, drobně rytmický flyš 

s glaukonitickými pískovci spodního senonu – turonu v okrajové, severní a východní části 

lemován pískovci a slepenci pustevenské a Malinowské skály ve svrchním oddílu godulského 

souvrství téhož období. Dno sníženiny podél vodního toku tvoří kvartérní holocenní 

deluviální hlinito-kamenité sedimenty. 

 



149 

 

 

Obr. 79: Zájmové území na podkladu rastrové geologické mapy 1: 50 000, mapový list 25-23, 

hranice vyznačená červenou linií (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu 

ČGS) 

 

2.8.5 Pedologie 

Pedologické poměry jsou charakterizovány půdními typy, které jsou výsledkem působení 

klimatických, orografických a biologických činitelů na geologické podloží. V zájmovém 

území se nachází skupina půd KAMBISOLY, která zahrnuje půdní typy: KAdz´- kambizem 

dystrická podzolovaná, KAsa´- kambizem tankerová mesobazická, KAa´ - kambizem 

mesobazická, FLq – fluvizem glejová. 
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Obr. 80: Půdní mapa zájmového území 1: 50 000, mapový list 25-23 (Zpracovala Univerzita 

Palackého v Olomouci z podkladu AOPK ČR) 

 

KAMBIZEM KA 

Půdy charakterizované vyvinutým kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem 

v nespevněných lehčích a středně težkých sedimentech. Vznikají hlavně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. 

Podle substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí 

veškeré formy nadložního humusu 
[240]

. 

 

Zastoupené subtypy a variety: 

KAdz´- nasycenost sorpčního komplexu u lesních půd < 20%, vysoká nasycenost hliníkem 

>30%, patrný mikropodzol male mocnosti 

KAa´ - v horizontu Bv VM  60 – 30 % u zemědělských a V 50 - 20% u lesních půd  
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KAsa´ - ze silně skeletovitých svahovin (>50 % skeletu), v horizontu Bv nasycenost 

sorpčního komplexu 60-30 % 

 

FLUVIZEM FL 

Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a  potoků z povodňových sedimentů, v profilu lze 

nalézt novotvary podobné argilanům, které vznikají při vsakování vody sezónní záplavou 
[240]

.  

 

Zastoupené subtypy: 

FLq - výraznější reduktomorfní znaky níže 0,6 m 

 

2.8.6 Klimatické poměry  

Klimatické členění podle E. Quitta, 1975 
[242]

 

V zájmovém území je dle klimatického členění podle Quitta (1975) zastoupen klimatický 

okrsek CH7 a MT2. Okrsek MT2 zasahuje do zájmového území ze severní části oblasti, 

okrsek CH7 zasahuje z jižní části
[242]

. 

 

Obr. 81: MAPA Klimatických oblastí QUITT 1975 [242], poloha zájmového území vyznačena 

červeným kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci) 
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Oblast CH7 charakterizuje velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké léto s dlouhým, 

mírně chladným jarem, mírným podzimem a dlouhou mírnou, mírně vlhkou zimou, s 

dlouhým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

 

Oblast MT2 charakterizuje krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké léto s krátkým, 

mírným jarem a mírným podzimem a normálně dlouhou zimou, s mírnými teplotami, suchou, 

s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky
[242]

. 

Tab. 42: Tabulka charakteristika klimatické oblasti CH7 a MT2 

Charakteristiky CH7 MT2 

Počet letních dnů 10-30 20-30 

Počet dnů nad 10°C 120-140 140-160 

Počet mrazových dnů 140-160 110-130 

Počet ledových dnů 50-60 40-50 

Prům. teplota v lednu -3 až-4 -3 až-4 

Prům. teplota v červenci 15-16 16-17 

Prům. teplota v dubnu 4-6 6-7 

Prům. teplota v říjnu 6-7 6-7 

 dnů srážek nad 1 mm 120-130 120-130 

Úhrn srážek ve veg.době 500-600 450-500 

Úhrn srážek v zimě 350-400 250-300 

Počet dnů se sněhem 100-120 80-100 

Počet dnů zamračených 150-160 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

 

Klimatickou charakteristiku lze odvodit z průměrných údajů nejbližší stanice: 

Tab. 43: Tabulka průměrné údaje měřených teplot a srážek z nejbližší meteostanice 

 

Stanice 

Nadmořská 

výška 

Průměrná teplota 

°C 

Průměrné srážky 

mm 

Vegetační 

doba dnů 

Langův 

faktor 

 m n.m roční IV-IX roční 
IV-

IX 
  

Rožnov pod 

Radhoštěm 
374 7,6 13,6 947 560 154 125 
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Prostřední 

Bečva 
500 7,1 12,8 1051 640 145 149 

 

Průměrná roční teplota vzduchu osciluje od 7,1°C do 7,6°C, ve vegetačním období od 

12,8°C do 13,6°C. Průměrné roční srážky kolísají okolo 1000 mm, ve vegetačním období 

okolo 600 mm. Délka vegetační doby je 145-154 dnů. Průměrný počet dnů se sněhovou 

pokrývkou je 90-110 dnů.  

Celkové klima je značně ovlivněno lokálními orografickými poměry. Podle Langova 

dešťového faktoru je klima v zájmovém území humidní 
[241]

. 

 

Obr. 82: Mapa ČR - langův dešťový faktor poloha zájmového území vyznačena červeným 

kruhem (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladu, mapový podklad zdroj 

[241]) 

 

2.8.7 Biogeografické poměry 

Regionálně fytogeografické členění 
[243]

 

Fytogeografická oblast: Oreofytikum (Oreophyticum ) - O 

Fytogeografický obvod: Karpatské oreofytikum (Carpathian Oreophyticum) 

   99a Radhošťské Beskydy 
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Biogeografické členění – regiony 
[244]

 

1. PODPROVINCIE KARPATSKÁ  

3.10 – Beskydský (PLO 40) 

 

2.8.8 Historický vývoj lesnického hospodaření v oblasti a typizace stávajících 

růstových podmínek 

Vývoj lesního hospodářství, hospodářské úpravy lesů, dřevinné skladby, původ semene a 

doby obmýtí jsou identické s povodím Romanovského potoka, proto zde popis není uveden. 

Uvedené jsou historické mapy zájmového území pro ukázku vývoje lesnatosti a využití 

zájmového území. 

 

 

Obr. 83: Mapa z období II. Vojenského mapování  - Františkovo (1836-1852), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů CENIA) 
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Obr. 84: Mapa z období III. Vojenského mapování  - Františko-josefské (1876-1878), obrys 

zájmového území je vyznačen červenou linií. (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů VUGTK) 

 

Typizace růstových podmínek v zájmovém území 

Lesní vegetační stupně 

 

Z hlediska lesní vegetační stupňovitosti (LVS) v zájmovém území dominuje 5. LVS – 

jedlobukový. 

Tab. 44: Lesní vegetační stupně v zájmovém území 

LVS Název Výměra (ha) Zastoupení (%) 

5 Jedlobukový 97,30 65,31 

6 Smrkobukový 51,67 34,69 

 
Celkem 148,98 100,00 
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Soubory lesních typů 

V zájmovém území bylo klasifikováno (dle typologické klasifikace ÚHÚL  Brandýs 

nad Labem) 13 lesních typů v 12 souborech lesních typů. Plošně dominuje SLT 5S – Svěží 

jedlová bučina zastoupen 31,28 %. Nejméně plošně zastoupený je SLT 6V – Vlhká 

smrková bučina 0,04 %.    

Tab. 45: Tabulka zastoupení souborů lesních typů SLT v zájmovém území 

SLT Název SLT SLT výměra v ha SLT zastoupení v % 

5A Klenová bučina 0,31 0,21 

5B Bohatá jedlová bučina 2,18 1,46 

5F Svahová jedlová bučina 43,15 28,96 

5S Svěží jedlová bučina 46,59 31,28 

5U Vlhká jasanová javořina 4,01 2,69 

5V Vlhká jednová bučina 1,06 0,71 

6A Klenová smrková bučina 0,43 0,29 

6B Bohatá smrková bučina 0,53 0,35 

6F Svahová smrková bučina 11,69 7,85 

6S Svěží smrková bučina 30,49 20,46 

6V Vlhká smrková bučina 0,06 0,04 

6Z Zakrslá smrková bučina 8,48 5,69 

 
Celkový součet 148,98 100,00 
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Obr. 85: Mapa SLT v zájmovém území na podkladu ortofoto, červená linie vymezuje zájmové 

území (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z podkladů OPRL, ÚHÚL a ČÚZK) 

 

Zastoupení přirozených lesních společenstev 

 

BUČINY: Společenstva bučin zaujímají v oblasti nejvýznamnější plochu. Pro svou 

existenci mají v zájmovém území příznivé růstové podmínky. Vyskytují se na stanovištích 

chudých až po stanoviště oglejená, ale i podmáčená. V nejnižších polohách byl smíšen s 
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dubem zimním a dubem letním, habrem obecným, ve vyšších polohách s jedlí bělokorou, 

javorem klenem, a smrkem ztepilým. 

Bučiny se v oblasti vyskytují na jižních svazích až do nadmořské výšky 640 m. 

V původních porostech se vyskytovala kromě buku lesního i jedle bělokorá (+20%) a další 

listnáče - javor mléč, javor klen, lípa malolistá a velkolistá, jilm horský, dub zimní ojediněle i 

dub letní, habr obecný, třešen ptačí.  

Jedlové bučiny (5S, F, B, A, V) původně se zde s převahou vyskytoval buk lesní, velmi 

početně byla zastoupena jedle bělokorá (20-40%), dále se vyskytoval javor klen, jilm horský, 

olše lepkavá a šedá, bříza bradavičnatá. V tomto společenstvu se již nevyskytoval habr 

obecný a duby. 

Smrkové bučiny (6Z, S, F, B, A, V) se vyskytují ve výše položených stanovištích. V 

původních porostech měl zastoupení smrk ztepilý (10-30%) stejně jedle bělokorá a zbytek 

tvořil buk lesní, vtroušeně javor klen a jilm horský.  

JAVOŘINY: Javořiny se v území vyskytují ve vlhkých úžlabních jasanových javořinách 

(5U) s dřevinnou skladbou buk, klen, jedle, jilm a jasan.  

JASENINY: Tvoří úzké pruhy naplavených půd - fluvizemí - kolem potoků a říček v 

úžlabinách.  

OLŠINY: Jedná se hlavně o společenstva potočních náplavů a pramenišť. 

 

2.8.9 Výskyt biotopů v zájmovém území 

 

Biotopy mapované v zájmovém území jsou referenčním stavem, ke kterému by měl 

směřovat vývoj jednotlivých typů lesa. V zájmovém území se nachází 13 biotopů zařazených 

dle Katalogu biotopů České republiky (M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.) 2010), z nichž 2 

(horské smilkové trávníky s alpínskými druhy a podhorské a horské smilkové trávníky 

bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)) jsou zařazeny k prioritním biotopům 

(dle NATURA 2000, v textu označeno *). Přítomné biotopy zaujímají 148,98 ha z celého 

zájmového území (149,08 ha), což tvoří 99,94 %. 

Tab. 46: Přehled biotopů jejich výměry a % zastoupení v zájmovém území (dle M. Chytrý, T. 

Kučera, M. Kočí (ed.), 2010: Katalog biotopů České republiky, 2. Vydání, AOPK Praha) 

Biotop Název biotopu 
Výměra biotopu 

(ha) 

Zastoupení biotopu (%) 

** 

L5.4 Acidofilní bučiny 58,85 39,47 

L9.1 Horské třtinové smrčiny 0,09 0,06 
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L9.3 Horské papratkové smrčiny 0,16 0,11 

R1.4 
Lesní prameniště bez tvorby 

pěnovců 
0,06 0,04 

S1.2 

Štěrbinová vegetace 

silikátových skal 

a drolin 

0,02 0,01 

T1.5 Vlhké pcháčové louky + + 

T2.2 

(6230*) 

Horské smilkové trávníky 

s alpínskými druhy 
0,03 0,02 

T2.3B 

(6230*) 

Podhorské a horské smilkové 

trávníky 

bez výskytu jalovce obecného 

(Juniperus communis) 

3,11 2,09 

X1 Urbanizovaná území 0,09 0,06 

X10 Lesní paseky a holiny 20,55 13,78 

X12A 

Nálety pionýrských dřevin, 

ochranářsky významné 

porosty 

0,30 0,20 

X6 

Antropogenní plochy se 

sporadickou vegetací 

mimo sídla 

0,24 0,16 

X9A 
Lesní kultury s nepůvodními 

jehličnatými dřevinami 
65,47 43,92 

Celkový součet 148,98 99,94 
Pozn.  
Celková výměra zájmového území je 149,08 ha, PUPFL zaujímá výměru 148,98 ha, vymapované biotopy zaujímají výměru 

148,98 ha. 

** Procentuální zastoupení biotopů v zájmovém území je vztaženo k celkové výměře zájmového území 149,08 ha. 

* Prioritní biotopy dle NATURA 2000 

 



160 

 

 

Obr. 86: Mapa biotopů v zájmovém území na podkladu ortofoto, obrys zájmového území 

vyznačen červenou linií, číselné hodnoty uvedené v závorkách u biotopů v legendě vymezují 

jejich procentuální zastoupení (tzv. mozaiku) (Zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci z 

podkladů AOPK ČR a ČÚZK) 
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3 Návrhy opatření – celé povodí 

Vzhledem k velkému plošnému rozsahu celého povodí není možné v tomto měřítku 

navrhovat konkrétní technická opatření. Ta musí vycházet ze znalosti místních poměrů, 

shromážděných podkladních dat, terénního průzkumu a mnoha dalších. V tomto měřítku však 

hrají významnou roli opatření ve formě legislativních a finančních nástrojů, které v případě 

jejich důsledného dodržování a dopracování, mohou znamenat významně příznivý vliv 

při adaptaci na změnu klimatu. 

3.1 Legislativa 

3.1.1 Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

Plánování v oblasti vod 

Vodní zákon specifikuje postupy při nakládání s vodami a při plánování v oblasti vod. V 

tomto ohledu vzhledem k zavádění adaptačních opatření je velmi důležitým nástrojem tvorba 

tzv. Plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik (§ 25), které jsou projednány s 

veřejností a v jejichž rámci dojde ke zpracování Programů opatření (§ 26 ). Programy opatření 

jsou hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech povodí a plánech pro zvládání 

povodňových rizik. Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany vod v programu opatření je nutno 

uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí. 

 

Komentář: Vlivem nedokonalé implementace rámcové vodní směrnice (Rámcová 

směrnice o vodách 2000/60/ES) a povodňové směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES) bohužel v ČR plánování v 

oblasti vod dostatečně nezahrnuje zalesněná území a plochu zemědělských povodí, které jsou 

pro zadržování vody klíčové. Proto bude klíčové tyto krajinné segmenty zahrnout do 

plánování v oblasti vod. Je třeba více integrovat lesnické plánování do vodohospodářských 

koncepcí – tj. zejména do Plánů oblastí povodí a do Plánů eliminace povodňových rizik.  

Plány oblastí povodí a související metodiky jsou komplexním nástrojem hodnocení stavu 

vodních útvarů, mají prostředky na monitoring a hodnocení stavu vodních útvarů s ohledem 

na jejich chemický stav a ekologický stav, včetně jejich morfologie. Na základě tohoto 

komplexního hodnocení je možné navrhovat i systémová řešení i v dílčích lesních povodích a 

je třeba, aby: 
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Byly analyzovány a upraveny podle nových poznatků existující, vědecky podložené 

zásady nakládání s vodohospodářsky důležitými lesy a hydrologicky citlivými lesními 

oblastmi podle jejich dílčích vodohospodářských funkcí ve formě instrukcí pro účelné 

poradenství, implementaci do provozního plánování vlastníků lesa a pro orgány státní správy) 

 

Ochrana zdrojů vody 

Ochrana zdrojů vody se zabezpěčuje prostřednictvím vymezených CHOPAV (Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod - § 28), ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30) a 

stanovením citlivých oblastí (§ 32) a zranitelných oblastí (§ 33). U zranitelných oblastí je 

možné v rámci zpracovaných Akčních plánů stanovit protierozní opatření. Prováděcím 

předpisem je Nařízení vlády 262/2012 Sb). Z hlediska zadržení vod jsou důležité zejména § 

11 a § 12 Nařízení vlády : 

§11: Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích (1) Na zemědělských 

pozemcích, na kterých se podle evidence půdy vedené podle jiného právního předpisu 

vyskytuje půda a) silně erozně ohrožená, se nesmí na této půdě pěstovat širokořádkové 

plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné 

budou na této půdě zakládány s využitím půdoochranných technologií, v případě obilnin 

nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v 

případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, b) mírně erozně ohrožená, budou na této 

půdě zakládány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice 

pouze s využitím půdoochranných technologií. (2) Z důvodů ochrany vod před znečištěním se 

nesmí pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice 

na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů, jejichž jakákoliv část se 

nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod. 

§ 12 Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod (1) 

Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod se a) zachová 

ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry b) u zemědělských 

pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů se zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od 

břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem. 

 

Komentář: je třeba analyzovat a dopracovat smysl fungování horských CHOPAV ve 

formulaci zakládajících vládních nařízení a k tomu formulovat věcně i právně přesné 

instrukce o nakládání s lesy na jejich plochách tak, aby vedle hledisek jakosti vody byl cíleně 
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ovlivňován především retenční potenciál tamních vodohospodářsky důležitých lesů vyšších 

poloh. Dále je nezbytné, aby došlo k vymezení záplavových území a území v ostatních 

CHOPAV, která je třeba prioritně zalesnit.  

 

Ochrana území pro rozliv povodní 

Děje se tak zejména stanovením záplavových území (§ 66), což jsou administrativně 

určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah 

je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může 

uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány 

hlavních povodí a s plány oblastí povodí. Dále je vytvořen institut území pro řízený rozliv 

povodní (§ 68), což slouží především pro konstrukci vzdouvacích objektů a akumulaci vody. 

 

Komentář: Poslední dobou je možné sledovat trend, kdy správci vodních toků začínají být 

ochotni rušit zastaralé hrázové systémy, chránící zemědělskou půdu před zaplavením. Tento 

trend umožněný legislativou je třeba přes odpor zemědělsky hospodařících subjektů 

podporovat. 

 

3.1.2 Zákon 289/ 1995 Sb. o lesích 

 

Lesy ochranné, lesy zvláštního určení 

§ 7 Lesy ochranné - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích  

§ 8 Lesy zvláštního určení – lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 

v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území 

národních parků a národních přírodních rezervací. 

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na 

zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa: lesyv prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v 

přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách, lázeňské, 

příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, sloužící lesnickému výzkumu a lesnické 

výuce, se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, 

potřebné pro zachování biologické různorodosti, v uznaných oborách a v samostatných 

bažantnicích. 
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§36 Ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení 

lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení tohoto zákona, zejména pokud jde o 

velikost nebo přiřazování holých sečí. Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo v 

osnově nebo je stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z 

vlastního podnětu. 

 

Komentář: do lesů zvláštního určení je pro účely adaptace na změny klimatu třeba zařadit 

lesy v hydrologicky citlivých územích, tak jak je vymezujeme v rámci projektu Zavádění 

retenčních a infiltračních opatření v povodí Moravy. 

 

Lesnické plánování 

§ 24 Lesní hospodářské plány - Plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. 

Závaznými ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. 

§ 25 Lesní hospodářské osnovy - Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se 

pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, 

pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3), zpracovávají lesní hospodářské osnovy 

 

Komentář: Lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy je třeba sladit s 

vodohospodářským plánováním, zejm. s Plány povodí a Plány zvládání povodňových rizik. 

 

Úpravy lesních vodních toků 

§35 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou 

biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. 

Provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka lesa, pokud orgán státní 

správy lesů, popřípadě orgán státní správy vodního hospodářství nerozhodne o tom, že jde o 

opatření ve veřejném zájmu. 

 

Komentář: Je třeba změnit praxi úprav lesních vodních toků na základě soudobých 

přístupů, reflektujících referenční hydromorfologický stav vodních toků. 

 

3.1.3 Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
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Významný krajinný prvek 

§ 3: Významný krajinný prvek: významný krajinný prvek jako ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy.  Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 

orgán ochrany přírody. 

§ 6: Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. 

Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje 

rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. 

 

Komentář: Ustanovení § 3 nejsou v praxi respektovány a vyjmenované VKP nejsou často 

rozpoznány, zejména pokud se jedná o údolní nivy. Je třeba vymezit údolní nivy, kterých se 

týká ustanovení § 3 anebo naopak vymezit ty části niv, kterých se ustanovení § 3 netýká. 

 

Zvláště chráněná území 

§ 14 - § 37 popisují různé kategorie chráněných území a bližší ochranné podmínky 

 

Komentář: v případě rozsáhlejších projektů na obnovu retence a infiltrace může dojít ke 

kolizi s některými ustanoveními na zamezení škodlivého vlivu na zvláště chráněná území. Je 

vhodná větší návaznost vodohospodářského plánování na činnost orgánů ochrany přírody. 

 

§ 38 Plány péče o zvláště chráněná území – vymezuje postup při zpracování Plánů péče 

 

Komentář: Plány péče o ZCHÚ by měly být úzce koordinovány s Plány povodí a Plány 

zvládání povodňových rizik. 

 

§45c Ochrana evropsky významných lokalit – stanovuje postupy při ochraně EVL a také 

postupy při tvorbě plánů péče o EVL. 

 

Komentář: při plánování péče o EVL by mělo dojít ke zohlednění zájmů na zlepšení 

retence a infiltrace, což je obvykle v zájmu předmětu ochrany EVL. 

 

Zajištění pozemků k tvorbě územního systému ekologické stability 
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§ 59 Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému 

ekologické stability podle § 4 odst. 1 se nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 

 

Komentář: velice užitečná úprava, která by měla být obecně využita pro realizaci opatření 

adaptace krajiny na změny klimatu (zejm. zalesňování drah soustředěného odtoku a údolních 

niv a revitalizační akce). 

 

3.1.4 Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

§ 9: K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 

je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pro účely obnovy retence a 

infiltrace není třeba souhlasu orgánu zpf v následujících případech: 

- pro obnovu přirozených koryt vodních toků 

 

§ 11a: Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu pro: 

- stavby a zařízení protierozní ochrany 

- zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany 

- stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi, 

- zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

má-li vzniknout registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha (§ 

10 odst. 3), převedením na druh pozemku: 1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná 

půda, 2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená půda, nebo 3. lesní pozemek se 

způsobem využití les jiný než hospodářský. 

 

Komentář: Současná úprava zákona a její výklad orgány ochrany přírody problematizuje 

realizaci adaptačních krajinných opatření. Zejména je nezbytné, aby bylo umožněno bezplatné 

odnětí ze zpf pro zalesnění niv vodních toků v rámci revitalizací vodních toků a jejich niv a 

při zalesnění bonitních půd v rámci protierozní ochrany a v rámci zavádění opatření adaptace 

na změny klimatu (mj. retence a infiltrace vody) 
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3.2 Dotační nástroje 

Greening 

Od roku 2015 musí zemědělec hospodařící na orné půdě splňovat požadavky tzv. 

Greeningu. 

Diverzifikace plodin 

Žadatel má povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné půdy. 

Pokud hospodaří na 10 – 30 ha orné půdy, musí střídat v osevním postupu nejméně 2 plodiny, 

přičemž hlavní plodina nesmí přesáhnout 75% výměry. Pokud zemědělec hospodaří na více, 

než 30 ha orné půdy, musí pěstovat nejméně 3 plodiny, hlavní plodina nesmí přesáhnout 75% 

a dvě hlavní plodiny nesmí přesáhnout 95% plochy. 

 

Udržení rozlohy travních porostů 

Zemědělec musí udržet výměru trvalých travních porostů na svých pozemcích a navíc 

udržet travní porosty na environmentálně cenných plochách (Natura 2000, chráněná území, 

pásy do 12 m od vodních toků, erozně ohrožené půdy, podmáčené a rašelinné plochy, III. 

Aplikační pásmo nitrátově zranitelných oblastí). 

 

Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) 

Pokud má žadatel více, než 15 ha, musí 5% z rozlohy tvořit EFA. Příklady EFA a různých 

váhových koeficientů: úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,0) krajinné prvky v 

ekologickém zájmu (1,0 – 2,0) souvrať (1,5), plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,3), 

zalesněné plochy (1,0),  plochy s meziplodinami (0,3), plochy s plodinami, které vážou dusík 

(0,7). 

Zdroj: www.szif.cz 

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 

Agroenvironmentálně – klimatické opatření 

Bonusové platby připočitatelné k základní platbě (SAPS), popř. platbě za znevýhodněnou 

oblast (LFA), kombinovatelné s platbou za ekologické hospodařené, či integrovanou 

produkci. 

 

Zatravňování orné půdy 
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Zatravňování je velmi účinným opatřením na prevenci či zastavení procesu degradace půd 

erozí. Titul je cílen na vymezené erozně zranitelné půdy (např. na svazích) a předpokládá se 

také významný pozitivní vliv operace na jakost vod (omezení splachu živin a ornice). Orná 

půda je však obvykle natolik produkční, že zemědělci nemají dostatek motivace ji zatravnit (s 

výjimkou nejvíce ohrožených ploch) a bez podpory nejsou motivováni k této radikální změně 

hospodaření. Zatravňování je navíc v chráněných územích umožněno s použitím druhově 

bohatých nebo regionálních směsí osiva, s cílem zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin v 

oblastech se zvýšenou územní ochranou. Dále je podporováno zatravňování orné půdy podél 

vodních toků. Příklady dotačních titulů: 

a.) Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs: 15 371 Kč/ha/rok 

b.) Zatravňování orné půdy – regionální směs: 14 597 Kč/ha/rok 

 

Trvale podmáčené a rašelinné louky 

Trvale podmáčené a rašelinné louky: 19 787 Kč/ha/rok 

Jedná se z hlediska biodiverzity i ekosystémových funkcí (např. zadržování vody v 

krajině) o velmi cenné lokality, které jsou ohroženy upuštěním od hospodaření a následnou 

sukcesí, případně převedením na zcela nevhodný režim (např. odvodnění). Proto samotné 

zajištění šetrné údržby luk umožní zachování hodnoty těchto stanovišť. Trvale podmáčené a 

rašelinné louky v současném období poskytují produkci nevhodnou pro zkrmení, a to i 

vzhledem k požadavkům daného titulu (např. zákaz odvodňování, vyloučení hnojení a pozdní 

seč). Použití běžné lukařské mechanizace pro údržbu je často nemožné kvůli podmáčení půdy 

a z hlediska dopadů na biodiverzitu velmi nevhodné. Protože tyto louky zemědělci 

nevyužívají pro produkci krmiv, jsou veškeré náklady spojené s jejich údržbou považovány za 

dodatečné náklady (ruční seč, odkliz hmoty). 

 

Zatravnění drah soustředěného odtoku 

Zatravnění drah soustředěného odtoku: 15 288 Kč/ha/rok 

Dráhy soustředěného odtoku jsou části polí, extrémně ohrožené vodní erozí. Okolní 

plocha pole je často z hlediska eroze méně zranitelná. Zatravnění celých bloků by 

představovalo značné náklady a u zemědělců je brzdí nízká motivace. Proto byly tyto dráhy 

vymezeny v evidenci půdy a zemědělci mohou cíleně zatravnit jen odpovídající pásy na 

označených půdních blocích. Touto operací bude snížena eroze půd a kontaminace vodních 

toků. Zatravnění drah soustředěného odtoku znamená pro zemědělce vedle dodatečně 
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vydaných variabilních nákladů na vysetí travního porostu také ztrátu příjmu z produkce na 

orné půdě ve výši příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku. Jednorázové dodatečné 

náklady na výsev travního porostu (v rozdílné výši v závislosti na použité travní směsi) jsou 

přepočteny na rok trvání podtitulu. 

 

Zalesňování orné půdy 

Založení porostu (dub, buk, lípa, jasan, jedle, borovice, douglaska): 78900,- Kč/ha 

Následná péče po dobu 5 let: 87 000,- Kč/ha 

Založení porostu ostatních dřevin: 54600,- Kč/ha 

Následná péče po dobu 5 let: 38700,- Kč/ha 

Platba za ukončení zemědělské činnosti po dobu 15 let: 190 335 Kč (12 689 Kč/ha/rok) 

 

Komentář: Zalesňování niv a erozí ohrožených orných půd brání současná úprava zákona 

334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu (viz. kapitola 1.1.5 Legislativní části výše). 

 

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

 

Zachování porostního typu hospodářského souboru 

Zachování porostního typu hospodářského souboru: 4762 Kč/ha/rok 

U operace Zachování porostního typu hospodářského souboru je možno rozlišit dvě 

odlišné situace, a sice buď ponechání lesního porostu bez smýcení – většinová situace nebo 

smýcení lesa a zachování obdobné dřevinné skladby, obdobného porostního typu jako u 

předchozího porostu – menšinová situace. 

 

Operační program životní prostředí 

 

INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 4: Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a 

půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a 

ekologických infrastruktur 

 

 

Specifický cíl 3, OPŽP: Posílit přirozené funkce krajiny 
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Účinným nástrojem zlepšení narušeného vodního režimu krajiny je realizace opatření 

přispívajících ke zpomalení odtoku vody z povodí a ke zvýšení retence vody obnovou 

přirozeného či přírodě blízkého stavu krajiny, a to způsobem, který podporuje další funkce 

krajiny - posiluje ekologickou stabilitu a biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů, snižuje erozní ohrožení půd a zvyšuje odolnost krajiny vůči antropogenním 

vlivům a změně klimatu. Podporovány budou revitalizace vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů a zásahy spočívající v podpoře (iniciaci) jejich samovolné renaturace. Ekologická 

stabilita krajiny bude rovněž posílena obnovou, zakládáním a propojováním přírodních 

krajinných struktur v návaznosti na územní podmínky vytvořené prostřednictvím územního 

plánu a realizací podmínek pro přirozenou obnovu ekosystémů (společenstev na stanovištích). 

Zejména budou realizovány zelené koridory spojující jednotlivé biotopy v podobě částí 

vymezeného územního systému ekologické stability. 
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4 Návrh opatření – prioritní oblasti 

Návrhy konkrétních opatření jsou řešeny v rámci vymezených návrhových detailů 

vybraných na základě provedených analýz. V určených prioritních oblastech však lze 

aplikovat soubor opatření s ohledem na to, zda se jedná o lesní, zemědělské, urbanizované či 

nivní oblasti. Soubor opatření pro jednotlivé typy oblastí s podrobným technickým popisem, 

ukázkou již realizovaných typů opatření a základními rozměry jsou uvedeny v katalogu 

opatření, zpracovaném v rámci tohoto projektu. V kapitolách níže jsou popsána opatření 

navrhovaná v jednotlivých detailech pro jednotlivé typy oblastí.  
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5 Návrh opatření – návrhové detaily 

5.1 Popis navržených opatření – zemědělské oblasti 

5.1.1 Návrhový detail – Jevíčka  

V územích vybraných pro zemědělskou část řešení jsme po získání podkladových 

materiálů, rekognoskaci a diskuzi se zemědělskou společností vyhodnotili erozní smyv na 

erozně náchylnou plodinu (kukuřici) a erozi s nastíněním drah soustředěného odtoku. 

Po analýze získaných výsledků potenciální eroze a po diskuzi se zemědělci jsme 

provedli následnou analýzu oblastí, která upřednostňuje pěstování určitých plodin 

v jednotlivých katastrálních územích. Následně pak doporučili agrotechnická opatření 

v podobě určení nejohroženější plodiny v osevním postupu. 

Ne vždy však snižují agrotechnická opatření erozní smyvy dostatečně, proto bylo 

přistoupeno k dalším opatřením souvisejícím s rozdělením pozemků buď jednoduchým 

technickým opatřením, nebo zatravněním částí pozemků. Ve většině případů jsme přistoupili 

k návrhu zemních hrázek, které navrhujeme ve směru vrstevnic o výšce cca 1 m s opevněním 

pomocí zatravnění (na toto opatření je potenciální eroze modelována). Zároveň jsou tyto 

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

Navrhujeme je na pozemcích se sklonem do 8 %, na pozemku s vyšším sklonem 

doporučujeme přerušení svahu mezí s ochranným zatravněním.   

Na mírnějších svazích může být variantně vybudován průleh, jako mělký a široký 

příkop, v němž se zachycuje a je odváděna povrchově stékající voda. Jedná se většinou o 

sběrné průlehy snižující délku pozemků po spádnici na pozemcích do 15 % se zaústěním do 

sběrných příkopů nebo průlehů. Tyto průlehy bývají většinou zatravněné a jejich podélný 

sklon bývá do 3 %. Navazující svodné průlehy mají za úkol odvedení vody ze záchytných 

nebo svodných průlehů. Bývají navrhovány pro maximální profilovou rychlost je u nich 

navrhována do 1,5 m.s
-1

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

odvod povrchového odtoku by bylo možné po vyhodnocení a splnění technických kritérií 

využít i zatravněné údolnice.  

Historicky měly v naší krajině nezastupitelné místo meze, po scelování pozemků a 

jejich rozorání tak zanikly překážky omezující erozní procesy a zároveň došlo ke snížení 

biodiverzity a narušení krajinného rázu.  Na jednom bloku orné půdy nad obcí Unerázka 

navrhujeme vybudování 2 mezí s výškou do 1,5 m a se sklonem 1:1,5, a to buď zatravněné, 
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nebo ještě lépe osázené krajinnou zelení. Jejich podélný sklon je předpokládán mezi 2 – 5 % s 

napojením na svodný prvek. Nad horní mezí na bloku orné půdy předpokládáme zatravnění 

pozemku, nad mezí spodní pak zasakovací a sedimentační zatravněný pás o šířce minimálně 

6 m. 

Jako formu ochranného protierozního, retenčního a infiltračního opatření může být 

(zejména na pozemku JZ od obce Bezděčí u Trnávky, a to variantně k zemní hrázce) využito 

zatravňování orné půdy v pásech, které svým umístněním na svažitých pozemcích přerušují 

a zpomalují povrchový odtok a člení celkovou délku svahu do dílčích kratších úseků. 

Realizace těchto pásů je navrhována ve směru podél vrstevnic, případně v mírném odklonu od 

jejich směru se šířkou odvíjející se od morfologie a sklonu pozemku, ale také od jejich 

požadované účinnosti zejména ve vztahu k jejich retenční a infiltrační funkci. Důležitá je i 

jejich šířka ve vztahu k násobkům šířky používané mechanizace. Pro jejich návrh a efektivní 

funkci je důležitá znalost odtokových poměrů v konkrétní lokalitě. Situaci po uplatnění 

liniových návrhů (hrázek) v zájmovém území Jevíčky ukazují obrázky 7 - 10. 

Zájmové území je v podstatě rozděleno do tří oblastí, kde jsou navrhovány tři typy 

osevních postupů. V prvním je připouštěna erozně nejohroženější plodina – kukuřice (v mapě 

označeno číslem 1, pozemky s minimálním sklonem mezi obcemi Lázy a Bezděčí u Trnávky), 

v druhém je erozně nejohroženější plodinou cukrovka (v mapě označeno číslem 3, v okolí 

obce Lázy) a ve třetím řepka (v mapě označeno číslem 2, v okolí obce Bezděčí u Trnávky, 

nad obcemi Lázy a Unerázka). Na pozemcích, kde je možné uplatnit vrstevnicové obdělávání, 

je toto preferováno. 
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Obr. 87 Potenciální vodní eroze při pěstování erozně náchylné plodiny. 

Další mapy zachycují již jednotlivé návrhy a změnu erozních poměrů po jejich případné 

aplikaci. V případě liniových opatření se testovaly dvě varianty opatření, jedna byla určena 

expertně, druhá automaticky na základě vytvořeného algoritmu UI pro návrh optimálního 

řešení. 

 

Obr. 88 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku. 
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Obr. 89 Potenciální vodní eroze při plošných opatřeních (rozmístění plodin a vrstevnicové 

obdělávání). 

 

Obr. 90 Potenciální eroze po zapracování organizačních, agrotechnických i technických 

opatření. 
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Obr. 91 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku po 

zapracování organizačních, agrotechnických i technických opatření. 

 

Obr. 92 Potenciální eroze po zapracování organizačních, agrotechnických i technických 

opatření s využitím námi upraveného automatizovaného výpočtu. 
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Obr. 93 Ohroženost půdních bloků erozí s naznačením drah soustředěného odtoku po 

zapracování organizačních, agrotechnických i technických opatření s využitím námi 

upraveného automatizovaného výpočtu. 

 

5.1.2  Návrhový detail – Haná  

Zájmové území v povodí Hané spadá do 15 katastrálních území a hlavní část zaujímají 

katastry obcí Vážany u Vyškova, Moravské Prusy, Boškůvky a Rybníček. Z pedologického 

hlediska podstatnou část zemědělské půdy tvoří HPJ 01 a 08, tedy černozemě (typické i 

karbonátové) a černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované. Jedná se o 

intenzivně zemědělsky obhospodařovanou oblast s rozsáhlými bloky orné půdy, na nichž je 

pěstována kukuřice (cca 20 % v osevním postupu), z obilovin pšenice ozimá a ječmen jarní, 

dále řepka a vojtěška pro živočišnou výrobu. Podstatná je produkce kukuřice, neboť největší 

zemědělský subjekt ZOD Haná se sídlem ve Švábenicích má vybudovanou bioplynovou 

stanici. Po zjištění aktuálního stavu využití krajiny, včetně změn, k nimž došlo po výsadbách 

liniové zeleně, sadů a zatravnění určitých ploch jsme modelovali potenciální erozi na všech 

zemědělských pozemcích a z výsledků vyplývá, že celé zájmové území je erozně značně 

ohrožené, kdy drtivá většina ploch má erozní smyvy vyšší než 11, resp. 25 t.ha
-1

 za rok (obr. 

11). Na některých blocích orné půdy jsou podle LPIS vyznačené i lokality, na nichž je nutné 

dodržovat požadavky GAEC na ochranu zemědělské půdy proti erozi, tato opatření však 

nejsou v tomto území zdaleka dostatečná. Erozní smyvy nesnížily ani pozemkové úpravy 
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v k.ú. Vážany, ani realizovaná opatření firmy Manner. Proto jsme přistoupili k návrhu jak 

plošných, tak liniových opatření, která by podstatně snížila erozní smyvy a zadržela vodu 

v území, a na druhé straně byla realizovatelná a akceptovatelná zemědělskou praxí. Návrhy se 

nedostáváme na všech lokalitách pod 4 t.ha
-1

 za rok, ale průměrnou erozi v celém území 

snižujeme z 39,3 na 9,1 t.ha
-1

 za rok a myslíme si, že tyto návrhy mohou být akceptovatelné. 

Při přísnějších opatřeních by v této první etapě zůstaly na papíře a v území by se nic 

podstatného nezměnilo, a to ani při respektování požadavků GAEC. Na erozně 

nejnáchylnějších lokalitách navrhujeme vyloučení kukuřice z osevního postupu, na dalších 

rozsáhlých plochách může být umožněno pěstování kukuřice, ale pouze s půdoochrannými 

technologiemi (kde pak počítáme na základě metodik a po konzultacích se zahraničním 

USDA s faktorem C blízkým faktoru řepky) a po realizaci liniových opatření. Z liniových 

opatření navrhujeme průlehy, hrázky, meze s ochranným TTP pásem, ochranné zatravnění, a 

to i kolem vodních útvarů (obr. 12). Při realizaci návrhů jsme vycházeli z řady dostupných 

dokumentů o území, vč. historických map. Při realizaci všech těchto opatření je snížena 

potenciální eroze minimálně o jednu kategorii a v tomto erozně velmi ohroženém území se 

nám začínají objevovat bloky v kategorii do 4 t.ha
-1

 za rok a dominují plochy do 10 t.ha
-1

 za 

rok. Žádný blok orné půdy při pěstování i nejnáchylnějších plánovaných plodin není 

v nejohroženější kategorii nad 25 t.ha
-1

 za rok (obr. 13).   
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Obr. 94: Haná - potenciální vodní eroze při variantě kukuřice 
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Obr. 95: : Haná - potenciální vodní eroze při plošných opatřeních (rozmístění plodin) a 

liniových opatření. 
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Obr. 96: Haná – liniové a plošné návrhy opatření. 
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5.1.3 Návrhový detail – 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.  
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Obr. 97: Kyjovka - potenciální vodní eroze při variantě kukuřice. 
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Obr. 98: Kyjovka - potenciální vodní eroze při plošných opatřeních (rozmístění plodin a 

vrstevnicové obdělávání) a liniových opatřeních. 
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Obr. 99: Kyjovka – návrh plošných a liniových opatření. 
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5.2 Popis navržených opatření – lesní oblasti 

Lesní část zájmového území prostorově definovaná pozemky určenými k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) zaujímá výměru je 327,72 ha, což představuje 27,98 % lesnatost. Z dostupných 

podkladových materiálů byl proveden návrh souboru opatření, jejichž aplikace by měla 

pozitivně ovlivnit hydrickou a půdoochrannou funkci lesních porostů, jejich schopnost 

vyrovnat se s očekávanými extrémními klimatickými situacemi a snížením nepříznivých 

povodňových odtoků a s nimi souvisejících erozních projevů. 

 

LS01 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 31 Vysýchavá bazická 

stanoviště středních poloh zahrnující LT: 3C2, 4C2; HS 41 Exponovaná stanoviště středních 

poloh zahrnující LT: 3A2, 3S9, 4A1, 4A2, 4A5, 4B9, 4F1, 4N3, 4S9, 5F1; HS 43 Kyselá 

stanoviště středních poloh zahrnující LT: 4I1, 4K3, 4K7; HS 45 Živná stanoviště středních 

poloh zahrnující LT: 3B1, 3D8, 3S1, 3S2, 3S6, 4B1, 4B5, 4D4, 4D5, 4S1, 4S4, 4S6; HS 47 

Oglejená stanoviště středních poloh zahrnující LT: 4V1, 5V1; HS 55 Živná stanoviště vyšších 

poloh zahrnující LT: 5S1, 5S6; a HS 57 Oglejená stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 

5O1. 

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. 
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Tab. 47: 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) 

31 

Vysýchavá bazická 

stanoviště 

středních poloh 

1,82 0,55 30 
BK, DB, LP, HB, JV, JD, 

BŘK,TŘ 

41 

Exponovaná 

stanoviště 

středních poloh 

22,81 6,96 30 

BK, JD, LP, DB 

na 3-4A, F, S9, B9 : + JV, JS, 

JL, HB 

43 
Kyselá stanoviště 

středních poloh 
30,85 9,42 25 BK, DB, LP, HB, JD, DG 

45 
Živná stanoviště 

středních poloh 
261,29 79,73 25 

BK, DB, LP, JD, JV, JS, JL, 

HB, TŘ, JDO 

47 

Oglejená 

stanoviště 

středních poloh 

2,53 0,77 25 
3O, 3-4V - JD, BK, DB, JV, 

JS, LP, JL, HB, JDO 

55 
Živná stanoviště 

vyšších poloh 
8,25 2,52 25 

BK, JD, JV, JL, LP, JS, JDO, 

TŘ 

57 

Oglejená 

stanoviště vyšších 

poloh 

0,16 0,05 25 
5-6O, P, Q: BK, JD, BŘ, OS, 

JDO 

Celkem součet 327,71 100,00 

  Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 327,71 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. 
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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. 

Tab. 48: Doporučených ha počtů sazenic v tisících ks. (zdroj OPRL PLO 31; zkratky dřevin 

viz vyhláška 84/1996 Sb., příloha 4) 

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

31 

Vysýchavá 

bazická 

stanoviště 

středních poloh 

3C2, 4C2 
BO 9, DB 8, BK 8, LP 4, HB 4, JD 3, JV 4, MD 3, 

SM 3,5, BŘ 3 

41 

Exponovaná 

stanoviště 

středních poloh 

3A2, 3S9, 4A1, 

4A2, 4A5, 4B9, 

4F1, 4N3, 4S9, 

5F1 

SM 4, BO 8, BK 8, DB 8, JD 3, JV 4, LP 4, JS 4, 

JL 4, HB 4 

43 

Kyselá 

stanoviště 

středních poloh 

4I1, 4K3, 4K7 
SM 4, BO 8, BK 8, DB 8, JD 3, LP 4, MD 3, DG 

3, HB 4 

45 
Živná stanoviště 

středních poloh 

3B1, 3D8, 3S1, 

3S2, 3S6, 4B1, 

4B5, 4D4, 4D5, 

4S1, 4S4, 4S6 

SM 4, BK 9, DB 10, JD 3, MD 3, JV 4, JS 4, BO 

7, DG 3, LP 4 

47 

Oglejená 

stanoviště 

středních poloh 

4V1, 5V1 
SM 3,5, JD 5, BK 8, DB 8, LP 4, BO 7, MD 3, JS 

4, JV 4, JL 4 

55 
Živná stanoviště 

vyšších poloh 
5S1, 5S6 

SM 4, BK 9, JV 6, JD 3, MD 3, LP 4, JS 4, JL 4, 

JDO 2 

57 

Oglejená 

stanoviště 

vyšších poloh 

5O1 
SM 3,5, BK 8, JD 5, BO 7, LP 4, JS 4, JV 4, OS 3, 

JL 4, JDO 2 

 

Z hlediska míšení se pro stanoviště zařazené do HS 31 – Vysýchavá bazická stanoviště 

středních poloh doporučuje míšení dřevin skupinovité, v případě zmlazení přirozené dřevinné 

skladby (PDS) podpořit jejich odrůstání. U HS 41 – Exponovaná stanoviště středních poloh, 

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

 

LS02 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 
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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, na vodou 

ovlivněných stanovištích olše, jasan a klen.  

Tab. 49: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 

% 

3A2 
LIPODUBOVÁ 

BUČINA strdivková 
0,25 0,08 

BK 50, DBZ 20, LP 10–20, (JV, 

KL) 10, JLH +-10, HB, JS 

3B1 
BOHATÁ DUBOVÁ 

BUČINA strdivková 
1,48 0,45 

BK 60, DBZ 30, (HB, JD, LP) 10, 

(JV, KL, DB) 

3C2 

VYSÝCHAVÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

lipnicová 

1,24 0,38 BK 50, DBZ 40, LP 10, HB 

3D8 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

netýkavková 

3,78 1,15 
BK 60, LP 10, DB 20, (JD, JV, 

KL, JS) 10 

3S1 
SVĚŽÍ DUBOVÁ 

BUČINA šťavelová 
0,95 0,29 

BK 60, DBZ 30, JD 10, LP, HB, 

JV, KL 

3S2 

SVĚŽÍ DUBOVÁ 

BUČINA se svízelem 

okrouhlolistým 

0,93 0,28 
BK 60, DBZ 30, (JD, HP, LP) 10, 

JV, KL 

3S6 

SVĚŽÍ DUBOVÁ 

BUČINA biková s 

mařinkou 

3,53 1,08 
BK 60, DBZ 30, (JD, HP, LP) 10, 

JV, KL 

3S9 
SVĚŽÍ DUBOVÁ 

BUČINA svahová 
0,23 0,07 

BK 60, DBZ 30, JD 10, LP, HB, 

JV, KL 

4A1 
LIPOVÁ BUČINA 

bažanková 
1,93 0,59 

BK 60, LP 20, KL 20, JD, JLH, 

JS, DBZ, JV 

4A2 
LIPOVÁ BUČINA 

strdivková 
0,05 0,01 

BK 60, KL 10, LP 20, JD 10, 

DBZ, HB, JS, JV 

4A5 
LIPOVÁ BUČINA 

kapradinová 
1,63 0,50 

BK 60, LP 20, KL 20, JD, JLH, 

DBZ 
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4B1 
BOHATÁ BUČINA 

mařinková 
14,79 4,51 BK 90, JD 10, DBZ, LP, KL, JV 

4B5 
BOHATÁ BUČINA s 

kostřavou nejvyšší 
8,11 2,47 BK 90, JD 10, DBZ, LP, KL, JV 

4B9 
BOHATÁ BUČINA 

svahová 
3,40 1,04 

BK 80, JD 10, (KL, LP) 10, JS, 

DBZ, HB, JV 

4C2 
VYSÝCHAVÁ BUČINA 

lipnicová 
0,58 0,18 

BK 70, DBZ 10–20, JD +-10,  

LP 10, KL, JV, JS, HB 

4D4 
OBOHACENÁ BUČINA 

kapradinová 
29,41 8,97 

BK 70, LP 10, JD 10, KL 10, 

DBZ 

4D5 
OBOHACENÁ BUČINA 

netýkavková 
3,32 1,01 

BK 60, LP 10, JD 10,  

(KL, JS) 20, DBZ 

4F1 

SVĚŽÍ KAMENITÁ 
SVAHOVÁ BUČINA 

kapradinová 

3,34 1,02 BK 80, JD 10, (LP, KL, DBZ) 10 

4I1 

ULÉHAVÁ KYSELÁ 

BUČINA s bikou 

chlupatou 

0,15 0,04 BK 70, JD 30, DBZ, LP, (SM) 

4K3 
KYSELÁ BUČINA 

biková 
5,63 1,72 BK 70, JD 20, DBZ 10, LP, SM 

4K7 
KYSELÁ BUČINA 

metlicová se šťavelem 
25,07 7,65 BK 70 – 80, JD 20, DBZ +-10 

4N3 
KAMENITÁ KYSELÁ 

BUČINA šťavelová 
0,76 0,23 

BK 70, JD 20, (DBZ, SM) 10, 

KL, LP 

4S1 
SVĚŽÍ BUČINA 

šťavelová 
25,08 7,65 

BK 80, JD 20, LP, KL, JV, DBZ, 

HB 

4S4 
SVĚŽÍ BUČINA biková 

s mařinkou 
155,49 47,45 

BK 80, JD 20, LP, KL, JV, HB, 

DBZ 

4S6 
SVĚŽÍ BUČINA 

ochuzená 
14,42 4,40 BK 80, JD 20, DBZ, HB, LP 

4S9 SVĚŽÍ BUČINA svahová 10,66 3,25 
BK 80, JD 20, LP, KL, JV, HB, 

DBZ 

4V1 
VLHKÁ BUČINA 

netýkavková 
1,40 0,43 

BK 40, JD 30, DB 10,  

(KL, JS) 20, SM, JLH 

5F1 

SVĚŽÍ KAMENITÁ 

SVAHOVÁ JEDLOVÁ 

BUČINA kapradinová 

0,57 0,17 
BK 60, JD 30–40, (KL, JV) +-10, 

LP, JLH, SM 

5O1 
SVĚŽÍ (BUKOVÁ) 

JEDLINA šťavelová 
0,16 0,05 

JD 70, BK 20, SM 10, LP, DB, 

OS 

5S1 
SVĚŽÍ JEDLOVÁ 

BUČINA šťavelová 
1,32 0,40 BK 70, JD 30, KL, LP, SM 

5S6 
SVĚŽÍ JEDLOVÁ 

BUČINA ochuzená 
6,93 2,12 BK 70, JD 30, SM, KL 



192 

 

5V1 
VLHKÁ JEDLOVÁ 

BUČINA netýkavková 
1,13 0,34 

BK 40, JD 40, KL 10,  
(JS, JLH) 10, OL, SM 

Celkový součet 327,72 100,00 
 

 

 

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. 

 

LS04 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]

. 
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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.  

 

 

 

 
Obr. 100: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 
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Obr. 101: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

 

Obr. 102: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 

Obr. 103: Podélný řez neprůceznou přehrážkou 
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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 



196 

 

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 m
3 

a 15 m
3
. 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. 

 

LS07 Plán péče o zalesněná povodí 

Pro posílení hydrických funkcí, obnově a stabilizaci vodního režimu lesních stanovišť 

navrhujeme v zájmovém území vytvořit úpravu lesnického managementu, formou PLÁNU 

PÉČE, který je prostorově směřován pro hydricky citlivé stanoviště vymezené vodou 

ovlivněnými edafickými kategoriemi, viz opatření LS09.  

Rámcové zásady pro tvorbu plánu péče o zalesněná povodí jsou podrobněji zpracované 

v listu katalogového opatření LS07. 

 

LS08 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 
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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. 

L3.1 Hercynské dubohabřiny 

Dubohabřiny jsou ohroženy převodem na jehličnaté kultury a spontánní sukcesí, při které 

z bývalých rozvolněných nízkých nebo středních lesů vznikají silně zapojené habrové 

porosty, z nichž ustupují vzácné a ohrožené druhy světlomilných rostlin a bezobratlých 

živočichů. Cílem managementu je zamezit výsadbám nepůvodních druhů dřevin, zejména 

jehličnatých, a udržovat nízké stavy zvěře. V některých porostech by měly být obnoveny 

tradiční formy lesního hospodaření – management nízkého a středního lesa. 

L4 Suťové lesy* 

Díky svému výskytu v těžko přístupných stanovištích patří suťové lesy k 

nejzachovalejším přirozeným lesům v ČR. Jejich ohrožení těžbou nebo výsadbou 
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nepůvodních dřevin je menší než u jiných lesních biotopů, pro jejich zachování je nutné 

dodržovat citlivý management s cílem stabilního bezzásahového režimu.  

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.  

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.  

M1.5 Pobřežní vegetace potoků 

Tento biotop je ohrožen hlavně přímým ničením stanovišť. Bývá rovněž znehodnocen 

invazí některých neofytů a expanzí domácích ruderálních bylin. Většina typů pobřežní 

vegetace potoků je však hojná a velmi dobře snáší vyšší trofii vody a substrátu i mechanické 

narušování, např. každoroční seč, pastvu nebo odstranění bahnitých sedimentů ze struh a 

příkopů v několikaletém intervalu. Tyto zásahy omezují rychlost sukcese, která většinou 

směřuje k vzrůstově mohutnějším rákosinám eutrofních vod. Jako managementové opatření je 

lze uplatnit i tam, kde vlivem regulací potoků došlo k omezení proudění, které přirozeně brání 

sukcesi. Odstranění sedimentů lze někdy kombinovat s revitalizací části toku.  

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 

Hlavními příčinami ohrožení tohoto biotopu jsou regulace vodních toků a s nimi spojená 

absence záplav, odvodňování bažin, ničení mrtvých ramen, aluviálních tůní a dalších mělkých 
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mokřadů. V rybnících je vegetace vysokých ostřic omezována vyhrnováním litorálu a některé 

typy porostů ustupují i vlivem silné eutrofizace. Zejména v říčních nivách se šíří invazní 

neofyty. Mimo nivy je častější degradace v důsledku hromadění stařiny a šíření ruderálních 

druhů. Porosty ostřic rostoucích na trvale zamokřených stanovištích zpravidla nevyžadují 

žádný aktivní management. Důležité je zachování vhodného vodního režimu, případně jeho 

obnova, např. revitalizacemi říčních systémů nebo řízeným povodňováním. 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 

Biotop je ohrožen přehnojováním, ruderalizací, opouštěním pozemků a jejich následným 

zarůstáním. Obnova takových porostů je velmi obtížná a může trvat i několik let. Základem 

obhospodařování je pravidelná seč minimálně jednou ročně. U nížinných typů s ovsíkem je 

třeba při větší frekvenci sečí hnojit a vápnit. Z ochranářského hlediska jsou nejvýznamnější 

druhově bohaté louky chudších půd s kostřavou červenou, a reliktní vegetace z doby 

předintenzivního hospodaření s mochnou bílou a zvonečníkem hlavatým pravým, u nichž je 

hnojení a vápnění nevhodné. 

T1.3 Poháňkové pastviny 

Pastviny a často sečené trávníky jsou ohroženy především změnou režimu 

obhospodařování. Druhová pestrost je omezována převodem na jetelotravní směsky. 

Intenzivní vypásání může narušovat povrch půdy, což vede k ruderalizaci a následné 

degradaci porostů. Opuštěné pastviny postupně zarůstají. Pro jejich udržení je vhodná 

extenzivní pastva, případně doplňková seč a sečení nedopasků. 

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. 

T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky* 

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 ohrožen především neobhospodařováním a postupnou sukcesí k lesu. K udržení těchto 

společenstev je nutná pravidelná seč a nepravidelné přihnojování nebo pastva. 

T4.2 Mezofilní bylinné lemy 
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Jde o poměrně vzácný a téměř vždy maloplošný biotop, který je ohrožen intenzivním 

obhospodařováním pozemků v sousedství lesa, eutrofizací a přirozenou sukcesí křovin a lesa. 

U porostů s výskytem vzácných druhů rostlin je vhodné uměle blokovat sukcesi 

odstraňováním křovin a stromů, seč však není vhodná, protože mnohé typické lemové druhy 

na ni nejsou dobře adaptovány a mohly by ustupovat ve prospěch travin. 

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.  

V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních 

makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta 

Tato podjednotka zahrnuje toky přirozeného charakteru i toky člověkem pozměněné 

(např. s napřímeným korytem), v nichž se nevyskytují žádné makrofyty, ale jejich uchycení je 

zde možné. 

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. 

X5 Intenzivně obhospodařované louky 

Druhově chudé, silně hnojené, několikrát do roka sečené a občas přeorávané louky nebo 

výsevy travních směsek s dominancí trav s příměsí širokolistých nitrofilních bylin. Patří sem 

také pole s výsevy jetelovin a druhově chudé louky postižené odvodněním.  

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

pobřežní vegetací. 

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. 

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 % 
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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. 
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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 
[188]

. 

 

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků 

V zájmovém území navrhujeme vyčlenit ze stávajících porostních skupin vodní toky a 

břehové porosty; vytvořit nové prostorové jednotky, které by měly v maximální míře 

prostorově respektovat přírodní podmínky charakteristické pro vodou ovlivněné a podmáčené 

lesní stanoviště. V těchto prostorových jednotkách provádět lesnický management, jehož 

rámcové zásady stanovuje opatření LS07. Účelovým požadavkem pro hospodaření v těchto 

lesích by mělo být zvýšení infiltračního a retenčního potenciálu dotčených stanovišť. 

 

LS10 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 %  
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                    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.  
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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 
[188]

. 

 

5.2.1 Návrhový detail - Haná 

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.  
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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: 2L1, 3U1; HS 25 Živná stanoviště nižších poloh zahrnující LT: 2D1, 2D3, 

2H2, 2H3, 2H4, 2H5, 2H7, 2H8; HS 41 Exponovaná stanoviště středních poloh zahrnující 

LT: 3D9; HS 45 Živná stanoviště středních poloh zahrnující LT: 3D2, 3D3, 3D5, 3H2, 3H5, 

3H7. 

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. 

Tab. 50: 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 6,27 1,40 15 

2L: LP, JV, JL, HB, BB, 

BŘK, DB 

3U: BK, JV, JL, LP, JD, 

OLL, DB 

25 
Živná stanoviště 

nižších poloh 
371,72 83,08 20 

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

JDO, TŘ, BŘK, BB, DB 

41 

Exponovaná 

stanoviště 

středních poloh 

0,59 0,13 30 

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

DG 

Ost. : BK, DB, JD, JV, JS, 

JL, LP, HB, 

DG 

45 
Živná stanoviště 

středních poloh 
68,84 15,38 25 

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

TŘ, JD, JDO 

Celkem součet 447,42 100,00 
  

Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 447,42 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 
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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. 

Tab. 51: 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. 

19 Lužní stanoviště 2L1, 3U1 DB 10, JS 4, JV 4, LP 4 

25 
Živná stanoviště nižších 

poloh 

2D1, 2D3, 2H2, 2H3, 2H4, 

2H5, 2H7, 2H8 

DB 10, BK 5, LP 5, JV 5, 

JS 4, JDO 2, BO 8 

41 
Exponovaná stanoviště 

středních poloh 
3D9 

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

LP 4, JD 3, JV 4 

45 
Živná stanoviště středních 

poloh 

3D2, 3D3, 3D5, 3H2, 3H5, 

3H7 

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

JV 5, SM 4, BO 9 

 

Z hlediska míšení se pro stanoviště zařazené do HS 41 – Exponovaná stanoviště středních 

poloh, HS 45 – Živná stanoviště středních poloh, volit míšení skupinovité, vtroušené dřeviny i 

jednotlivě. U HS 19 – Lužní stanoviště volit mísení DB s JS skupinovitě, JS s KL jednotlivě 

při vylepšeních, 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: 
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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 
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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 směs dubu zimního 

s bukem, s vyšším vegetačním stupněm převládá buk. V příměsi se uplatňují cenné listnáče, 

na vodou ovlivněných stanovištích přistupuje jasan a olše. 

 

Tab. 52: 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 % 

2D1 

OBOHACENÁ 

BUKOVÁ DOUBRAVA 

válečková 

11,08 2,48 

DB 60, BK 20, LP 10,  

HB 10, JS, JV, JL, BB, 

BŘK 

2D3 

OBOHACENÁ 

BUKOVÁ 

DOUBRAVA bršlicová 

na mírných svazích 

20,22 4,52 

DB 60, BK 20, LP 10,  

HB 10, JS, JV, JL, BB, 

BŘK 

2H2 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA s ostřicí 

chlup. na mírných svazích 

162,55 36,33 
DB 70, BK 10, HB 10,  

LP 10, JV, BB, BŘK 

2H3 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA s ostřicí 

chlup. na plochých 

hřbetech 

132,48 29,61 
DB 70, BK 10, HB 10,  

LP 10, JV, BB, BŘK 

2H4 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA s ostřicí 

horskou a chlupatou na 

mírných svazích 

20,49 4,58 
DB 70, LP 20, HB 10, BK, 

JV, BB, BŘK, KR 

2H5 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA biková s 

ostřicí horskou 

7,79 1,74 
DB 60, BK 20, LP 10, 

 HB 10, BB, JV, BŘK, KŘ 

2H7 

HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA oglejená v 

mělkých prohybech plošin 

7,23 1,62 
DB 60, BK 10, JV 10,  

HB 10, LP 10 

2H8 
HLINITÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA strdivková 
9,88 2,21 

DB 70, BK 10, LP 10,  

HB 10, JV, BB, BŘK 

2L1 
POTOČNÍ LUH 

pahorkatinný 
0,60 0,13 

DB 50, JS 30, LP 10,  

JV 10, OL, OS, JL, STŘ 

3D2 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

hluchavková 

0,90 0,20 
BK 60, LP 20, DB 20, JV, 

JD 



210 

 

3D3 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA 

bršlicová 

18,86 4,22 
BK 60, KL 20, DB 10,  

LP 10, HB, JS, JL, TŘ 

3D5 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA ve 

žlebech 

0,73 0,16 
BK 60, KL 20, DB 10,  

LP 10, HB, JS, JL, TŘ 

3D9 

OBOHACENÁ 

DUBOVÁ BUČINA na 

uvezlinách 

0,59 0,13 
BK 70, KL 10, DB 10,  

LP 10, HB, JS, JL, TŘ 

3H2 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA s ostřicí 

chlupatou na plošinách a 

mírných svazích 

38,67 8,64 
BK 70, DB 20, LP 10, KL, 

HB, TŘ 

3H5 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA oglejená v 

mělkých úžlabinách 

3,37 0,75 
BK 60, KL 20, LP 10,  

DB 10, HB, JS 

3H7 

HLINITÁ DUBOVÁ 

BUČINA strdivková na 

plošinách a mírných 

svazích 

6,29 1,41 
BK 70, DB 20, HB 10, LP, 

KL 

3U1 

JAVOROVÁ JASENINA 

bršlicová na hlinitém 

deluviu 

5,67 1,27 
JS 40, KL 30, DB 20, JL 

10, LP, JV 

Celkový součet 447,42 100,00 
 

 

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. 
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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.  
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Obr. 104: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 

 

 

Obr. 105: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

 

Obr. 106: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 



213 

 

 

Obr. 107: 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.  
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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 
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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. 
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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. 

L2.4 Měkké luhy nížinných řek* 

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 (Populus 

×canadensis). Biotop je silně postižen invazemi nepůvodních druhů rostlin, zejména Acer 

negundo, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis 

a S. gigantea. Důležité je zachování přirozené druhové skladby dřevin, provádění citlivých 

revitalizací říčních systémů a umělé povodňování na místech s omezenými přirozenými 

záplavami. 

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. 

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 
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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, např. Phragmites australis a Typha spp. Porosty 

druhů Equisetum fluviatile a Sparganium erectum jsou naopak citlivé k vyschnutí nebo 

promrznutí substrátu. 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. 

M1.5 Pobřežní vegetace potoků 

Tento biotop je ohrožen hlavně přímým ničením stanovišť. Bývá rovněž znehodnocen 

invazí některých neofytů a expanzí domácích ruderálních bylin. Většina typů pobřežní 

vegetace potoků je však hojná a velmi dobře snáší vyšší trofii vody a substrátu i mechanické 

narušování, např. každoroční seč, pastvu nebo odstranění bahnitých sedimentů ze struh a 

příkopů v několikaletém intervalu. Tyto zásahy omezují rychlost sukcese, která většinou 

směřuje k vzrůstově mohutnějším rákosinám eutrofních vod. Jako managementové opatření je 

lze uplatnit i tam, kde vlivem regulací potoků došlo k omezení proudění, které přirozeně brání 

sukcesi. Odstranění sedimentů lze někdy kombinovat s revitalizací části toku.  

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 

Hlavními příčinami ohrožení tohoto biotopu jsou regulace vodních toků a s nimi spojená 

absence záplav, odvodňování bažin, ničení mrtvých ramen, aluviálních tůní a dalších mělkých 

mokřadů. V rybnících je vegetace vysokých ostřic omezována vyhrnováním litorálu a některé 

typy porostů ustupují i vlivem silné eutrofizace. Zejména v říčních nivách se šíří invazní 

neofyty. Mimo nivy je častější degradace v důsledku hromadění stařiny a šíření ruderálních 

druhů. Porosty ostřic rostoucích na trvale zamokřených stanovištích zpravidla nevyžadují 

žádný aktivní management. Důležité je zachování vhodného vodního režimu, případně jeho 

obnova, např. revitalizacemi říčních systémů nebo řízeným povodňováním. 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 
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Biotop je ohrožen přehnojováním, ruderalizací, opouštěním pozemků a jejich následným 

zarůstáním. Obnova takových porostů je velmi obtížná a může trvat i několik let. Základem 

obhospodařování je pravidelná seč minimálně jednou ročně. U nížinných typů s ovsíkem je 

třeba při větší frekvenci sečí hnojit a vápnit. Z ochranářského hlediska jsou nejvýznamnější 

druhově bohaté louky chudších půd s kostřavou červenou, a reliktní vegetace z doby 

předintenzivního hospodaření s mochnou bílou a zvonečníkem hlavatým pravým, u nichž je 

hnojení a vápnění nevhodné. 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 

Tyto louky jsou ohroženy odvodňováním a regulacemi vodních toků, zamezení 

pravidelných záplav vede k zarůstání a přeměně na mezofilní lada. Management cenných 

porostů by měl zahrnovat nepravidelnou seč ve víceletém intervalu. V nezaplavovaných 

nivních polohách je vhodná regulace přirozeného náletu dřevin. 

T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného (Juniperus communis) 

Porosty jsou ohrožovány hlavně neobhospodařováním pozemků, spadem atmosférického 

dusíku a následným vznikem druhově chudých porostů s velkou biomasou. 

Neobhospodařované trávníky zarůstají křovinami a stromy, a to vzhledem k větší vlhkosti a 

produktivitě stanoviště rychleji než u jiných typů suchých trávníků. Při managementu je 

nezbytné odstraňování dřevin a alespoň jednou za dva roky seč nebo pastva. Vhodné období 

pro seč je konec června nebo červenec. Porosty zarostlé dřevinami lze poměrně snadno 

obnovit, pokud jsou v jejich blízkém okolí zachovány porosty suchých trávníků, odkud se 

mohou šířit druhy. V takovém případě se širokolisté suché trávníky místy vyvíjejí i 

přirozenou sukcesí na opuštěných polích. 

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.  
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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. 

X2 Intenzivně obhospodařovaná pole  

Kultury obilnin, okopanin, řepky a dalších bylinných zemědělských plodin, obvykle 

v rozsáhlých lánech nebo i na menších polích pravidelně ošetřovaných herbicidy. Řešení 

problematiky je obsaženo v opatřeních navrhovaných v zemědělské části povodí.  

X5 Intenzivně obhospodařované louky 

Druhově chudé, silně hnojené, několikrát do roka sečené a občas přeorávané louky nebo 

výsevy travních směsek s dominancí trav s příměsí širokolistých nitrofilních bylin. Patří sem 

také pole s výsevy jetelovin a druhově chudé louky postižené odvodněním.  

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.  

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. 

X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy  

Silně narušované a člověkem ovlivňované křoviny s hojnými ruderálními druhy nebo 

výsadby nepůvodních druhů keřů. Managementovým opatřením by měla být postupná změna 

druhové skladby na přírodě bližší. 

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 
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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. 

X12 Nálety pionýrských dřevin 

Spontánně vzniklé lesíky s převládajícími druhy pionýrských dřevin. 

X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace  

Vodní toky a nádrže silně ovlivněné lidskou činností, např. vybetonované strouhy a 

rybníčky v sídlech, odpadní kanály, požární nádrže, hluboké přehradní nádrže se strmými 

břehy, napřímené a ohrázované úseky řek, meliorační kanály uprostřed polních kultur, silně 

zastíněné toky a nádrže v lesích, rybí sádky, rybníky s intenzivním chovem ryb nebo vodní 

drůbeže, intenzivně rekreačně využívané toky nebo nádrže apod. Tento biotop je vhodný pro 

realizaci revitalizačních opatření, kterým je věnována pozornost v části nivy. 
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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 
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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 
[188]

. 
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5.2.2 Návrhový detail - Kyjovka 

 

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. 

Tab. 53: 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, 
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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. 
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Tab. 54: 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. 
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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.  
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Tab. 55: 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 
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LT Název LT 
Výměra 

LT (ha) 

LT zastoupení 

v % 
Přirozená dřevinná skladba v % 

2K3 
KYSELÁ BUKOVÁ 

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

2N1 

KAMENITÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 

DOUBRAVA 

na svazích a hřbetech 

10,86 2,60 
DB 60, BO 20, BK 10, HB(LP)10, 

BŘ 

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 
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LT Název LT 
Výměra 

LT (ha) 

LT zastoupení 

v % 
Přirozená dřevinná skladba v % 

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. 
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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.  

 

Obr. 108: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 
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Obr. 109: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

 

Obr. 110: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 

Obr. 111: Podélný řez neprůceznou přehrážkou 
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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 
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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]

. 

 

5.2.3 Návrhový detail - Povodí potoka Poniklec a Kamenitého potoka 

 

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: 6Y1, 7Y1, 8R1, 8Y1; HS 02 Vysokohorské lesy pod hranicí 

stromové vegetace zahrnující LT: 8K2, 8K9, 8N2, 8N3, 8Q2, 8Z2, 8Z3, 8Z9; HS 51 

Exponovaná stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 5A1, 6F1, 6N3, 6N4; HS 53 Kyselá 

stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 6K4; HS 55 Živná stanoviště vyšších poloh zahrnující 

LT: 6S5; HS 57 Oglejená stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 6V2, 6V5; HS 71 

Exponovaná stanoviště horských poloh zahrnující LT: 7F1, 7N2, 7N3, 7N4 a HS 77 Oglejená 

stanoviště horských poloh zahrnující LT: 7V4. 

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. 

Tab. 56: 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) 
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01 

Mimořádně 

nepříznivá 

stanoviště 

39,42 13,98 

4-6Y – 30 % 

7Z,Y – 10% 

8R – 1-5%; 

8Y – 5%; 

5,6 Y, 6Z : BK, JD, BŘ, 

JV, JŘ; 

7Z, 7Y: BK, JD, BŘ, JŘ; 

8, 9 R: BŘP, JŘ; 

8Y: BŘ, JŘ 

02 

Vysokohorské lesy 

pod hranicí 

stromové vegetace 

102,34 36,29 + BK, JŘ, BŘ, JV 

51 

Exponovaná 

stanoviště vyšších 

poloh 

30,05 10,66 30 

BK,JD, JV, LP, DG 

na 5 B9, 5U; 5 – 6 F, A, 

S9; + JS, JL 

53 
Kyselá stanoviště 

vyšších poloh 
8,07 2,86 25 BK, JD, LP, DG 

55 
Živná stanoviště 

vyšších poloh 
0,03 0,01 25 

BK, JD, JV, JL, LP, JS, 

JDO, TŘ 

57 

Oglejená 

stanoviště vyšších 

poloh 

1,40 0,50 25 
5 - 6V : BK, JD, JV, JS, JL, 

LP, JDO; 

71 

Exponovaná 

stanoviště 

horských poloh 

97,49 34,57 15 BK, JD, JV, JŘ 

77 

Oglejená 

stanoviště 

horských poloh 

3,17 1,12 5-10 BK, JD, JV, BŘ, JŘ 

Celkem součet 281,98 100,00 
  

Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 281,98 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 
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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. 

 

Tab. 57: Doporučených ha počtů sazenic v tisících ks. (zdroj OPRL PLO 27, 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 
6Y1, 7Y1, 8R1, 8Y1 

SM 4, JD 5, BK 8, KL 6, 

LP 6, JL 4, JS 6, MD 3 

02 
Vysokohorské lesy pod hranicí 

stromové vegetace 

8K2, 8K9, 8N2, 8N3, 

8Q2, 8Z2, 8Z3, 8Z9 
SM 3 

51 
Exponovaná stanoviště vyšších 

poloh 
5A1, 6F1, 6N3, 6N4 

SM 4, BK 8, JD 5, KL 6, 

MD 3, JS 6, LP 6 

53 Kyselá stanoviště vyšších poloh 6K4 SM 4, BK 8, MD 3, JD 5 

55 Živná stanoviště vyšších poloh 6S5 
SM 4, BK 9, KL 6, JD 5, 

MD 3 

57 
Oglejená stanoviště vyšších 

poloh 
6V2, 6V5 SM 3,5, BK 8, JD 5, MD 3 

71 
Exponovaná stanoviště 

horských poloh 
7F1, 7N2, 7N3, 7N4 SM 3, BK 8, KL 6 

77 
Oglejená stanoviště horských 

poloh 
7V4 

SM 3, BK 8, KL 6, BŘ 6, 

JŘ 6 
 

 

Z hlediska obnovy se pro stanoviště zařazené do HS 51 – Exponovaná stanoviště vyšších 

poloh a HS 53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh doporučuje vnášet JD a BK do předsunutých 

prvků, skupinovitým míšením i jednotlivě, při vylepšení přednostně MD a KL, využít 

přirozené obnovy BK, JD, KL, JS, JL, SM a MD, mezery ve SM zmlazení doplnit 

poloodrostky melioračních dřevin, u extrémních lokalit použít obalované poloodrostky. U HS 

55 - Živná stanoviště vyšších poloh do okrajů více propagovat BK a JD, částečně MD pouze 

původní provenience, volit skupinovité míšení, JD i jednotlivě, ponechávat výstavky dřevin 

přirozené dřevinné skladby, při přítomnosti BK uvolnit pro podporu přirozeného zmlazení. 

Při vylepšení MD a KL. Využívat přirozenou obnovu SM, BK, JD, KL, JS, JL, mezery ve SM 

zmlazení doplnit poloodrostky melioračních dřevin. U HS 57 - Oglejená stanoviště vyšších 

poloh v procloněných částech podsazovat JD a BK, využít zmlazení KL, JS, JL. U JD 

dosáhnout dostatečné zastoupení míšení dřevin skupinovité i jednotlivě, ponechat výstavky 

vtroušených listnáčů, ve SM zmlazení doplnit poloodrostky KL, MD, OS, OL, na 

podmáčených lokalitách vyvýšená sadba kopečková, resp. záhrobcová. Obnovu úžlabin podél 
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potoků řešit citlivě preferovat cenné listnáče s OL. U HS 71 - Exponovaná stanoviště 

horských poloh preferovat přirozenou obnovu se zaměřením na podporu autochtonního smrku 

horských poloh. Při nemožnosti uplatnění přirozené obnovy volit obnovu umělou, míšení do 

skupin i jednotlivě, při vylepšení přednostně KL, převážně obalovaná sadba. Využít přirozené 

obnovy BK, JD, KL, SM, u extrémních lokalit obalovanými poloodrostky. VR slezská – 

asanace erozních rýh a půdních odkryvů, stabilizace svahu. U HS 77 - Oglejená stanoviště 

horských poloh se zaměřit na všestrannou podporu autochtonního smrku oglejených horských 

poloh, podpořit druhovou diverzitu podsadbou BK, KL, BŘ, JŘ do procloněných prvků, 

jednotlivě se SM. Sadbu volit vyvýšenou kopečkovou i záhrobcovou. Při asanaci erozních 

rýh, půdních odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. Neodvodňovat prameniště. U 

HS 01 - Mimořádně nepříznivá stanoviště podpořit přirozenou obnovu. Při neúspěchu 

aplikovat podsadbu proředěných částí, míšení skupinovité s KL, JD, MD autochtonní 

provenience, možno i jednotlivě. Volit obalovanou sadbu. Při asanaci erozních rýh, půdních 

odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. U HS 02 - Vysokohorské lesy pod hranicí 

stromové vegetace preferovat přirozenou obnovu, v případě umělé podsazovat fenotypem 

horského SM zaručené provenience. Výsadba na vyvýšená místa, místa chráněná pařezy a 

odumřelou hmotou, výsadba do rozkládajícího se dřeva, volit nepravidelný spon. Jednotlivě i 

ve skupinkách vnášet JŘ. Volit převážně obalovanou sadbu, silné aklimatizované sazenice. 

Při asanaci erozních rýh, půdních odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. 

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 
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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 s příměsí 

smrku. V příměsi se zpravidla vyskytuje jedle, na stanovištích s vyšším podílem skeletu klen. 

S vyšším vegetačním stupněm se ve větší míře začíná uplatňovat smrk s příměsí jeřábu.  

Tab. 58: 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 % 

5A1 

KLENOVÁ BUČINA 

bažanková na 

kamenitých svazích 

0,46 0,16 
BK 50-60, JD 20-30, KL 

20, JS, JL, LP 

6F1 

SVAHOVÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

kapradinová na 

kamenitých 

svazích 

2,17 0,77 
BK 40-50, JD 20-30, KL 

10-20, SM 10-20, JL 

6K4 

KYSELÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

třtinová na svazích 

8,07 2,86 
BK 40-60, SM 30-40, JD 

10-20, JŘ 

6N3 

KAMENITÁ 

KYSELÁ 

SMRKOVÁ 

BUČINA se šťavelem 

na kamen. Svazích 

11,95 4,24 
BK 40-60, SM 30-40,  

JD 10-20 

6N4 

KAMENITÁ 

KYSELÁ 

SMRKOVÁ 

BUČINA borůvková 

na kamen. Svazích 

15,46 5,48 
BK 40-50, SM 30-50,  

JD 10-20, BŘ, JŘ 

6S5 

SVĚŽÍ SMRKOVÁ 

BUČINA se šťavelem 

a třtinou rákosovitou 

na svazích 

0,03 0,01 
BK 40-50, SM 30-40,  

JD 20-30, KL 

6V2 

VLHKÁ SMRKOVÁ 

BUČINA devětsilová 

v úžlabinách 

0,89 0,32 

BK 30-40, JD 10-40, SM 

10-20, KL 10-20, OL 10,  

JS 10, JL 

6V5 

VLHKÁ SMRKOVÁ 

BUČINA úžlabní v 

úžlabinách 

0,51 0,18 
BK 30-40, SM 30-40,  

JD 10-40, KL, OL, JS 

6Y1 
SKELETOVÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 
3,34 1,19 

BK 30-40, SM 40-50,  

JD 10, BŘ 10, JŘ 
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na skalách 

7F1 

SVAHOVÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

kapradinová na 

kamenitých svazích 

5,92 2,10 
SM 60-70, BK 20-30,  

KL 10, JD 

7N2 

KAMENITÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA 

se třtinou rákosovitou 

10,40 3,69 
SM 70-80, BK 20-30, JD, 

KL, JŘ 

7N3 

KAMENITÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA se 

šťavelem 

4,55 1,61 
SM 70-80, BK 20-30, JD, 

KL, JŘ 

7N4 

KAMENITÁ 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA borůvková 

76,62 27,17 
SM 70-80, BK 20-30, JD, 

KL, JŘ 

7V4 

VLHKÁ BUKOVÁ 

SMRČINA úžlabní v 

úžlabinách 

3,17 1,12 
SM 50-70, BK 10-30,  

KL 20, JD, JS, JL, OL 

7Y1 

SKELETOVÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

na skalách a sutích 

29,22 10,36 
SM 60-70, BK 10-20,  

BŘ 10, JŘ 10, JD 

8K2 
KYSELÁ SMRČINA 

třtinová na svazích 
14,88 5,28 SM 100, JŘ 

8K9 
KYSELÁ SMRČINA 

svahová 
2,58 0,91 SM 100, JŘ 

8N2 

KAMENITÁ 

KYSELÁ SMRČINA 

se třtinou rákosovitou 

na kamenitých svazích 

0,51 0,18 SM 100, JŘ, KL 

8N3 

KAMENITÁ 

KYSELÁ SMRČINA 

borůvková na 

kamenitých svazích 

43,21 15,32 SM 100, JŘ, KL 

8Q2 

PODMÁČENÁ 

CHUDÁ SMRČINA 

rašeliníková na 

plošinách a 

terénních pokleslinách 

0,39 0,14 SM 100, JŘ, BŘ 

8R1 

VRCHOVIŠTNÍ 

SMRČINA 

suchopýrová v sedlech 

hřebenové části 

0,47 0,17 SM 100, JŘ, BŘ 

8Y1 

SKELETOVÁ 

SMRČINA 

na skalách a sutích 

6,39 2,26 SM 80-90, JŘ 10-20, BŘ 
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8Z2 

JEŘÁBOVÁ 

SMRČINA borůvková 

na hřebenech 

35,92 12,74 SM 80-90, JŘ 10-20, BŘ 

8Z3 

JEŘÁBOVÁ 

SMRČINA 

rašeliníková v horních 

částech svahů 

0,46 0,16 SM 80-90, JŘ 10-20, BŘ 

8Z9 

JEŘÁBOVÁ 
SMRČINA skeletová 

na hřebenech 

4,38 1,55 SM 70-80, JŘ 20-30, BŘ 

Celkový součet 281,98 100,00 
 

 

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 
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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.  

 

Obr. 112: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 
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Obr. 113: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

 

Obr. 114: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 

Obr. 115: Podélný řez neprůceznou přehrážkou 
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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 
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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.  
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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. 

L5.2 Horské klenové bučiny 

Horské klenové bučiny jsou ohroženy především nevhodným hospodařením, především 

holosečným převodem na smrkové kultury. Do těžko přístupných poloh se stahuje zvěř a 

přezvěření způsobuje ruderalizaci. Atmosférický spad a smrkové hospodaření v blízkém okolí 

těchto porostů vedou k acidifikaci a ochuzování půd o živiny. Pro ochranu tohoto biotopu je 

důležité dlouhodobě udržovat nižší stavy zvěře a zajistit ochranu přirozeného zmlazení. 

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 
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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. 

L9.2A Rašelinné smrčiny* + L9.2B Podmáčené smrčiny 

Hlavním ohrožujícím faktorem rašelinných a podmáčených smrčin je především změna 

vodního režimu, zejména vodního režimu, a také těžba rašeliny. Podobně jako u ostatních 

smrčin v horských polohách ohrožují tento biotop imise, eutrofizace prostředí a následná 

degradace bylinného patra. Podmínkou zachování biotopu je šetrné lesní hospodaření, při 

kterém je udržován stávající vodní režim a podporováno přirozené zmlazení namísto výsadby, 

zejména sazenic smrku pocházejících z jiných oblastí. 

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.  

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skla a drolin + S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových 

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

však nutné regulovat turistiku a horolezectví nebo vyřezávat stínící dřeviny. 

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

V ústí jeskyní působí negativně turistické aktivity, pokud jsou spojeny se zakládáním 

ohně, odkládáním odpadků nebo s výkopy. Ve vnitřních prostorách jsou nebezpečím 

amatérské průzkumy spojené s výkopem jeskynních sedimentů. 

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. 

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.  

 

5.2.4 Návrhový detail - Prudký potok 

 

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 
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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: 6Y1, 7Y1, 8R1, 8R2; HS 02 Vysokohorské lesy pod hranicí 

stromové vegetace zahrnující LT: 8K2, 8Q2, 8S1, 8V1, 8Z2, 8Z3; HS 51 Exponovaná 

stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 6F1, 6N1, 6N2, 6N3, 6N4; HS 53 Kyselá stanoviště 

vyšších poloh zahrnující LT: 6K1; HS 57 Oglejená stanoviště vyšších poloh zahrnující LT: 

6V5; HS 71 Exponovaná stanoviště horských poloh zahrnující LT: 7F1, 7N2, 7N3, 7N4, 7K9; 

HS 73 Kyselá stanoviště horských poloh zahrnující LT: 7K2, 7K3; HS 75 Živná stanoviště 

horských poloh zahrnující LT: 7S1; HS 77 Oglejená stanoviště horských poloh zahrnující LT: 

7P2, 7Q1, 7V3, 7V4 a HS 79 Podmáčená stanoviště horských poloh zahrnující LT: 7G1, 7R1, 

7V9. 

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. 

Tab. 59: 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 

3,34 0,90 

4-6 Y -30%; 

7Z,Y - 10%; 

8R - 1-5%; 

5,6 Y, 6Z : BK,JD,BŘ,JV,JŘ;    

7Z, 7Y: BK, JD, BŘ, JŘ;  

8Y: BŘ, JŘ   

8,9 R: BŘP, JŘ; 

02 

Vysokohorské 

lesy pod 

hranicí 

stromové 

vegetace 

145,01 38,86 + BK, JŘ, BŘ, JV 

51 

Exponovaná 

stanoviště 

vyšších poloh 

31,24 8,37 30 

BK,JD, JV, LP, DG 

na 5 B9, 5U; 5 – 6 F, A, S9; 

+ JS, JL 

53 

Kyselá 

stanoviště 

vyšších poloh 

0,63 0,17 25 BK, JD, LP, DG 
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57 

Oglejená 

stanoviště 

vyšších poloh 

3,71 1,00 25 
5 - 6V : BK, JD, JV, JS, JL, 

LP, JDO; 

71 

Exponovaná 

stanoviště 

horských 

poloh 

40,63 10,89 25 BK, JD, JV, JŘ 

73 

Kyselá 

stanoviště 

horských 

poloh 

104,39 27,98 15 BK, JD, JŘ 

75 

Živná 

stanoviště 

horských 

poloh 

4,54 1,22 15 BK, JD, JV, JŘ 

77 

Oglejená 

stanoviště 

horských 

poloh 

31,08 8,33 5-10 BK, JD, JV, BŘ, JŘ 

79 

Podmáčená 

stanoviště 

horských 

poloh 

8,54 2,29 5 JD, JŘ, BŘ 

Celkem součet 373,12 100,00 
  

Pozn.: celková výměra PUPFL v zájmovém území je 373,12 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 
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vývoj a udržitelnost se pro jednotlivé hospodářské soubory (HS) doporučuje zalesňovat počty 

prostokořenného sadebního materiálu uvedenými v následující tabulce. 

Tab. 60: Doporučených ha počtů sazenic v tisících ks. (zdroj OPRL PLO 27, 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 
6Y1, 7Y1, 8R1, 8R2 

SM 4, JD 5, BK 8, KL 6, LP 6, 

JL 4, JS 6, MD 3 

02 
Vysokohorské lesy pod 

hranicí stromové vegetace 

8K2, 8Q2, 8S1, 8V1, 

8Z2, 8Z3 
SM 3 

51 
Exponovaná stanoviště 

vyšších poloh 

6F1, 6N1, 6N2, 6N3, 

6N4 

SM 4, BK 8, JD 5, KL 6,  

MD 3, JS 6, LP 6 

53 
Kyselá stanoviště vyšších 

poloh 
6K1 SM 4, BK 8, MD 3, JD 5 

57 
Oglejená stanoviště vyšších 

poloh 
6V5 SM 3,5, BK 8, JD 5, MD 3 

71 
Exponovaná stanoviště 

horských poloh 

7F1, 7N2, 7N3, 7N4, 

7K9 
SM 3, BK 8, KL 6 

73 
Kyselá stanoviště horských 

poloh 
7K2, 7K3 SM 3, BK 8 

75 
Živná stanoviště horských 

poloh 
7S1 SM 3, BK 8, KL 6 

77 
Oglejená stanoviště 

horských poloh 
7P2, 7Q1, 7V3, 7V4 SM 3, BK 8, KL 6, BŘ 6, JŘ 6 

79 
Podmáčená stanoviště 

horských poloh 
7G1, 7R1, 7V9 SM 3, BŘ 6, JŘ 6 

 

Z hlediska obnovy se pro stanoviště zařazené do HS 51 – Exponovaná stanoviště vyšších 

poloh a HS 53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh doporučuje vnášet JD a BK do předsunutých 

prvků, skupinovitým míšením i jednotlivě, při vylepšení přednostně MD a KL, využít 

přirozené obnovy BK, JD, KL, JS, JL, SM a MD, mezery ve SM zmlazení doplnit 

poloodrostky melioračních dřevin, u extrémních lokalit použít obalované poloodrostky. U HS 

57 - Oglejená stanoviště vyšších poloh v procloněných částech podsazovat JD a BK, využít 

zmlazení KL, JS, JL. U JD dosáhnout dostatečné zastoupení míšení dřevin skupinovité i 

jednotlivě, ponechat výstavky vtroušených listnáčů, ve SM zmlazení doplnit poloodrostky 

KL, MD, OS, OL, na podmáčených lokalitách vyvýšená sadba kopečková, resp. záhrobcová. 

Obnovu úžlabin podél potoků řešit citlivě preferovat cenné listnáče s OL. U HS 71 - 

Exponovaná stanoviště horských poloh preferovat přirozenou obnovu se zaměřením na 

podporu autochtonního smrku horských poloh. Při nemožnosti uplatnění přirozené obnovy 

volit obnovu umělou, míšení do skupin i jednotlivě, při vylepšení přednostně KL, převážně 
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obalovaná sadba. Využít přirozené obnovy BK, JD, KL, SM, u extrémních lokalit 

obalovanými poloodrostky. VR slezská – asanace erozních rýh a půdních odkryvů, stabilizace 

svahu. U HS 73 - Kyselá stanoviště horských poloh přednostně využít přirozené obnovy SM a 

BK jednotlivě i skupinovitě vnášet JD. Při asanaci erozních rýh, půdních odkryvů a stabilizaci 

svahu zalesnit VR slezskou. U HS 75 - Živná stanoviště horských poloh přirozenou obnovu 

SM vylepšit skupinovitým míšením BK, JD, KL. Při vylepšení volit přednostně KL, využít 

přirozené obnovy MZD a vtroušených listnáčů s JD. Při asanaci erozních rýh, půdních 

odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. JD (KL) aplikovat individuální ochranu, 

větší skupiny BK oplotit. U HS 77 - Oglejená stanoviště horských poloh se zaměřit na 

všestrannou podporu autochtonního smrku oglejených horských poloh, podpořit druhovou 

diverzitu podsadbou BK, KL, BŘ, JŘ do procloněných prvků, jednotlivě se SM. Sadbu volit 

vyvýšenou kopečkovou i záhrobcovou. Při asanaci erozních rýh, půdních odkryvů a 

stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. Neodvodňovat prameniště. U HS 79 - Podmáčená 

stanoviště horských poloh podpořit přirozenou obnovu listnáčů přirozené dřevinné skladby a 

JD, v případě nezdaru BŘ a JŘ vnášet jednotlivě. Aplikovat vyvýšenou sadbu kopečkovou i 

záhrobcovou. Prameniště a rašeliniště neodvodňovat. Dodržovat důslednou ochranu proti 

škodám zvěří. U HS 01 - Mimořádně nepříznivá stanoviště podpořit přirozenou obnovu. Při 

neúspěchu aplikovat podsadbu proředěných částí, míšení skupinovité s KL, JD, MD 

autochtonní provenience, možno i jednotlivě. Volit obalovanou sadbu. Při asanaci erozních 

rýh, půdních odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. U HS 02 - Vysokohorské lesy 

pod hranicí stromové vegetace preferovat přirozenou obnovu, v případě umělé podsazovat 

fenotypem horského SM zaručené provenience. Výsadba na vyvýšená místa, místa chráněná 

pařezy a odumřelou hmotou, výsadba do rozkládajícího se dřeva, volit nepravidelný spon. 

Jednotlivě i ve skupinkách vnášet JŘ. Volit převážně obalovanou sadbu, silné aklimatizované 

sazenice. Při asanaci erozních rýh, půdních odkryvů a stabilizaci svahu zalesnit VR slezskou. 

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 
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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 s příměsí 

smrku. V příměsi se zpravidla vyskytuje jedle, na stanovištích s vyšším podílem skeletu klen. 

S vyšším vegetačním stupněm se ve větší míře začíná uplatňovat smrk s příměsí jeřábu.  

Tab. 61: 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 

% 

6F1 

SVAHOVÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

kapradinová na 

kamenitých svazích 

0,88 0,24 
BK 40-50, JD 20-30, KL 10-20, 

SM 10-20, JL 

6K1 

KYSELÁ SMRKOVÁ 

BUČINA metlicová na 

vypuklých svazích 

0,63 0,17 
BK 40-60, SM 30-40, JD 10-20, 

JŘ 

6N1 

KAMENITÁ KYSELÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

s kapradí osténkatou na 

kamenitých svazích 

11,32 3,03 
BK 40-60, SM 30-40, JD 10-20, 

BŘ 

6N2 

KAMENITÁ KYSELÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

se třtinou rákosovitou 

0,32 0,08 
BK 40-60, SM 30-40, JD 10-20, 

BŘ 

6N3 

KAMENITÁ KYSELÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

se šťavelem na kamen. 

svazích 

12,57 3,37 BK 40-60, SM 30-40, JD 10-20 

6N4 

KAMENITÁ KYSELÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

borůvková na kamen. 

svazích 

6,15 1,65 
BK 40-50, SM 30-50, JD 10-20, 

BŘ, JŘ 

6V5 
VLHKÁ SMRKOVÁ 

BUČINA úžlabní v 
3,71 1,00 

BK 30-40, SM 30-40, JD 10-40, 

KL, OL, JS 
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LT Název LT 
Výměra 

LT (ha) 

LT zastoupení 

v % 

Přirozená dřevinná skladba v 

% 

úžlabinách 

6Y1 

SKELETOVÁ 

SMRKOVÁ BUČINA 

na skalách 

0,44 0,12 
BK 30-40, SM 40-50, JD 10, 

BŘ 10, JŘ 

7F1 

SVAHOVÁ BUKOVÁ 

SMRČINA kapradinová 

na kamenitých svazích 

1,41 0,38 
SM 60-70, BK 20-30, KL 10, 

JD 

7G1 

PODMÁČENÁ 

JEDLOVÁ SMRČINA 

přesličková na plošinách 

a mělkých úžlabinách 

4,93 1,32 SM 80-90, JD 10, BŘ, JŘ, OL 

7K2 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA borůvková 

na plošinách a hřbetech 

87,08 23,34 
SM 70-80, BK 20-30, JD, BŘ, 

JŘ 

7K3 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA třtinová na 

svazích 

17,32 4,64 
SM 70-80, BK 20-30, JD, BŘ, 

JŘ 

7K9 

KYSELÁ BUKOVÁ 

SMRČINA svahová na 

prudkých svazích 

6,07 1,63 
SM 70-80, BK 20-30, JD, BŘ, 

JŘ 

7N2 

KAMENITÁ KYSELÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

se třtinou rákosovitou 

7,57 2,03 
SM 70-80, BK 20 -30, JD, KL, 

JŘ 

7N3 

KAMENITÁ KYSELÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

se šťavelem 

1,68 0,45 
SM 70-80, BK 20-30, JD, KL, 

JŘ 

7N4 

KAMENITÁ KYSELÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

borůvková 

23,90 6,41 
SM 70-80, BK 20-30, JD, KL, 

JŘ 

7P2 

KYSELÁ JEDLOVÁ 

SMRČINA třtinová (s 

rašeliníkem) na 

rovinatých lokalitách 

18,49 4,96 SM 70-80, BK 10, BŘ 10, JD 

7Q1 

CHUDÁ JEDLOVÁ 

SMRČINA borůvková 

na rovinatých lokalitách 

1,88 0,50 SM 80, JD 20, BK, BŘ 

7R1 

KYSELÁ RAŠELINNÁ 

SMRČINA třtinová na 

plošinách se 

sníženinami a v sedlech 

hřebenů 

2,07 0,55 SM 100, JD, BŘ, JŘ 

7S1 

SVĚŽÍ BUKOVÁ 

SMRČINA 

šťavelová na svazích 

4,54 1,22 
SM 40-70, BK 30-50, KL 10, 

JD 
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LT Název LT 
Výměra 

LT (ha) 

LT zastoupení 

v % 

Přirozená dřevinná skladba v 

% 

7V3 

VLHKÁ BUKOVÁ 

SMRČINA šťavelová v 

úžlabinách 

1,92 0,52 
SM 50-70, BK 10-30, KL 20, 

JD, JS, JL, OL 

7V4 

VLHKÁ BUKOVÁ 

SMRČINA úžlabní v 

úžlabinách 

8,78 2,35 
SM 50-70, BK 10-30, KL 20, 

JD, JS, JL, OL 

7V9 

PODMÁČENÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

v terénních pokleslinách 

a prameništích 

1,54 0,41 
SM 40-50, OL 20-30, KL 20, 

JD, JS, JL 

7Y1 

SKELETOVÁ 

BUKOVÁ SMRČINA 

na skalách a sutích 

1,66 0,45 
SM 60-70, BK 10-20, BŘ 10, 

JŘ 10, JD 

8K2 
KYSELÁ SMRČINA 

třtinová na svazích 
96,57 25,88 SM 100, JŘ 

8Q2 

PODMÁČENÁ 

CHUDÁ SMRČINA 

rašeliníková na 

plošinách a 

terénních pokleslinách 

5,72 1,53 SM 100, JŘ, BŘ 

8R1 

VRCHOVIŠTNÍ 

SMRČINA suchopýrová 

v sedlech hřebenové 

části 

0,70 0,19 SM 100 JŘ, BŘ 

8R2 

VRCHOVIŠTNÍ 

SMRČINA třtinová na 

plošinách se 

sníženinami 

0,54 0,15 SM 100, JŘ, BŘ 

8S1 
SVĚŽÍ SMRČINA 

šťavelová na svazích 
0,67 0,18 SM 100, JŘ 

8V1 

PODMÁČENÁ 

KLENOVÁ SMRČINA 

havezová v úžlabinách 

0,55 0,15 SM 100, KL 

8Z2 
JEŘÁBOVÁ SMRČINA 

borůvková na hřebenech 
39,88 10,69 SM 80-90, JŘ 10-20, BŘ 

8Z3 

JEŘÁBOVÁ SMRČINA 

rašeliníková v horních 

částech svahů 

1,62 0,43 SM 80-90, JŘ 10-20, BŘ 

Celkový součet 373,12 100,00 
 

 

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 
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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). 
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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.  

 

Obr. 116: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 

 

Obr. 117: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 
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Obr. 118: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 

 

Obr. 119: 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: 
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(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 
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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.  
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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) 

 

L5.2 Horské klenové bučiny 

Horské klenové bučiny jsou ohroženy především nevhodným hospodařením, především 

holosečným převodem na smrkové kultury. Do těžko přístupných poloh se stahuje zvěř a 

přezvěření způsobuje ruderalizaci. Atmosférický spad a smrkové hospodaření v blízkém okolí 

těchto porostů vedou k acidifikaci a ochuzování půd o živiny. Pro ochranu tohoto biotopu je 

důležité dlouhodobě udržovat nižší stavy zvěře a zajistit ochranu přirozeného zmlazení. 

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. 

L9.2A Rašelinné smrčiny* + L9.2B Podmáčené smrčiny 

Hlavním ohrožujícím faktorem rašelinných a podmáčených smrčin je především změna 

vodního režimu, zejména vodního režimu, a také těžba rašeliny. Podobně jako u ostatních 

smrčin v horských polohách ohrožují tento biotop imise, eutrofizace prostředí a následná 
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degradace bylinného patra. Podmínkou zachování biotopu je šetrné lesní hospodaření, při 

kterém je udržován stávající vodní režim a podporováno přirozené zmlazení namísto výsadby, 

zejména sazenic smrku pocházejících z jiných oblastí. 

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.  

R3.1 Otevřená vrchoviště* 

Vrchoviště jsou ohrožena zejména těžbou rašeliny, odvodňováním a eutrofizací. K 

eutrofizaci dochází kvůli mineralizaci rašeliny při rozkolísaném vodním režimu, ale nastává i 

na vrchovištích s nenarušeným vodním režimem vlivem atmosférické depozice, leteckého 

přihnojování a vápnění lesů. Dále jsou vrchoviště ohrožena narušováním těžkou mechanizací, 

erozí rašeliny nebo stavbou údolních vodních nádrží. Maloplošná vrchoviště mohou být 

ohrožena pastvou a pohybem lesní zvěře, případně změnou vodního režimu celé oblasti po 

vykácení okolního lesa. Péče o vrchoviště spočívá zejména v zabezpečení lokalit proti 

nežádoucím vlivům z okolí. 

R3.3 Vrchovištní šlenky* 

Společenstva vrchovištních šlenků mohou být ohrožena přísunem cizorodých minerálů při 

leteckém vápnění, atmosférickou depozicí dusíku, kalištěním vysoké a černé zvěře a 

poklesem hladiny vody ve vrchovištním tělese. Při dlouhodobějším vyschnutí šlenky zanikají. 

Podpora tohoto biotopu spočívá v komplexním přístupu k péči o vrchovištní komplexy. 

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skla a drolin + S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových 

skal a drolin 

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

však potřeba regulovat turistiku a horolezectví nebo vyřezávat stínící dřeviny. 
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V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních 

makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta 

Tato podjednotka zahrnuje toky přirozeného charakteru i toky člověkem pozměněné 

(např. s napřímeným korytem), v nichž se nevyskytují žádné makrofyty, ale jejich uchycení je 

zde možné. 

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. 

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.  

 

5.2.5 Návrhový detail - Romanovský potok 

 

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 
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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. 

 

 

Tab. 62: 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 
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HS HS název 
HS výměra 

v ha 

HS zastoupení 

v % 

MZD 

% 

Meliorační a zpevňující 

dřeviny (MZD) 

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. 

Tab. 63: 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 4O5, 4V3 DB 8, JD 3, BK 4, SM 3,5, JV 4 
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HS HS název Zastoupené LT 
Doporučené ha počty sazenic v 

tisících ks. 

středních poloh 

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 
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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.  

Tab. 64: 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 
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LT Název LT 
Výměra LT 

(ha) 

LT Zastoupení 

v % 

Přirozená dřevinná 

skladba v % 

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). 
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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.  
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Obr. 120: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 

 

Obr. 121: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

Obr. 122: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 
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Obr. 123: 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.  
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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 
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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 
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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.  

 

5.2.6 Návrhový detail - Horní Rozpitský potok 

 

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.  
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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. 

Tab. 65: 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 
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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. 

Tab. 66: 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 
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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.  

Tab. 67: 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 
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LT Název LT 
Výměra LT 

(ha) 

LT zastoupení v 

% 

Přirozená dřevinná 

skladba v % 

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. 
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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.  
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Obr. 124: Příčný řez průceznou dřevěnou přehrážkou 

 

Obr. 125: Půdorys průcezné dřevěné přehrážky 

 

Obr. 126: Příčný řez neprůceznou přehrážkou 
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Obr. 127: 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.  
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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 m
3 

a 15 m
3
. 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 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 
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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 
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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.  
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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 
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realizaci opatření k podpoře přirozené dřevinné skladby a zvyšování biodiverzity lesních 

porostů.  

X12 Nálety pionýrských dřevin 

Spontánně vzniklé lesíky s převládajícími druhy pionýrských dřevin. 

 

5.3 Popis navržených opatření – říční niva (NV01-NV08) 

5.3.1 Návrhový detail - Jevíčka 

Popis navržených opatření uvedených níže v textu byl převzat ze studie „Jevíčka, 

km 0,000 – 11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka – přírodě blízká 

protipovodňová opatření“ 
[231]

. Na základě navržených opatření uvedených v této studii byl 

kvantifikován objem, který by bylo možné v inundačním území díky tomuto opatření zadržet 

(kvantifikace objemu viz kapitola 1.8.2 a 1.9 TZ návrhové části, též indikátor 4.3). 

 

Úsek 1, ř. km 0,000 – 2,204 (NV02-NV05) 

Řešený úsek Jevíčka začíná ústím do řeky Třebůvky a končí pravobřežním přítokem 

potoka od Bezděčí. Trasa vede v údolnici zemědělsky využívané krajiny. V celé délce 

řešeného úseku má tok jednoduchý lichoběžníkový tvar s viditelnými zbytky opevnění v patě 

koryta. Součástí profilu jsou břehové hrázky s šířkou v koruně cca. 1,5 m a výškou cca. 0,5 m. 

Hloubka profilu se pohybuje kolem 2,5 m. Kapacita koryta se pohybuje od Q5 až místy po 

Q100. 

V rámci tohoto úseku je navrženo celkem 6 stavebních objektů: 

 

  

Obr. 128 – Pohled směrem k soutoku s Třebůvkou 

 

Obr. 129 – Zbytky opevnění paty 
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SO 01.1. – Odstranění hrází (NV02) 

Stávající ohrázování koryta znemožňuje rozliv vod do říční nivy. Je zde snížená retenční 

schopnost krajiny. Při zvýšených průtocích dochází k zaplavování okolních pozemků, ale po 

opadnutí povodně zůstává voda usazená za hrází, kde v letních měsících dochází k zahnívání. 

Navrženým opatřením (odstranění hrází) dojde ke snížení rychlosti povodňové vlny, podpoře 

retenční schopnosti v nivě a po opadnutí vyšších průtoků, rychlejší navrácení vody zpět do 

koryta. 

 

Obr. 130 – Odstranění hrází 

SO 01.2. – Průleh (NV04) 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 1,600. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem koryto Jevíčka s paralelní zavlažovací strouhou a bude sloužit k 

odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh bude technicky řešen tak, aby nedošlo 

k znemožnění obhospodařování pozemků. 

Základní parametry: 

- délka    80 m 

- šířka     40 m 

 

Obr. 131 – Průleh  

 

 

SO 01.3. a SO 01.4 – Průleh a retenční oblast (tůň) (NV04, NV03) 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 1,900. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem rozšířené koryto Jevíčka s nově vytvořenou retenční oblastí. Retenční 

oblast bude vytvořena v místě, kde dochází při povodních k zaplavování pozemků. Retenční 

oblast bude sloužit k soustřeďování a odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh 

bude technicky řešen tak, aby nedošlo k znemožnění obhospodařování pozemků. Součástí 

návrhu je založení přírodě blízkého doprovodného porostu. 
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Základní parametry: 

- délka    150 m 

- šířka      45 m 

- plocha retenční oblasti 1,2 ha 

 

Obr. 132 – Průleh a retenční oblast 

 

SO 01.5. – Průleh (NV04) 

Jedná se vytvoření průlehu na levém břehu cca v ř. km 2,000. Pozvolný průleh propojí 

podélným sklonem koryto Jevíčka s paralelní zavlažovací strouhou a bude sloužit k 

odlehčování při povodňových průtocích od Q5. Průleh bude technicky řešen tak, aby nedošlo 

k znemožnění obhospodařování pozemků. 

 

Základní parametry: 

- délka    200 m 

- šířka     16 m 

 

 

SO 01.6. – Rozšíření koryta (NV05) 

Celková šířka pozemku, na němž se nachází vodní tok je v průměru 15 m. Přitom 

současný vodní tok je v některých místech užší. Je navrženo rozšíření toku i na okolní obecní 

pozemky na celkovou šířku cca 30 m. Koryto bude upraveno do dvojitého lichoběžníku s 

mírně rozvlněnou kynetou ve dně o hloubce 0,5 m a sklony sváhů mírnějšími než 1:3.Součástí 

návrhu je založení přírodě blízkého doprovodného porostu. 
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Obr. 133 – Rozšíření koryta 

Úsek 2, ř. km 2,204 – 3,737 (NV07) 

Řešený úsek Jevíčka začíná PB přítokem od Bezděčí a je zakončena bývalým jezovým 

objektem a bývalým odbočením náhonu do Lázeckého mlýna. Koryto má v celé délce 

jednoduchý lichoběžníkový tvar. Součástí profilu jsou hrázky se šířkou koruny cca 1,5m a 

výškou cca 0,5 m. Hloubka profilu je kolem 2,5 m. Kapacita koryta se pohybuje od Q5 až 

místy po Q100. Po obou stranách řešeného úseku se nachází orná půda a louky.  

V rámci tohoto úseku je navržen 1 stavební objekt: 

 

  

Obr. 134 – Pohled na ohrázované koryto Obr. 135 – Objekt bývalých závlah 

 

 

SO 02.1 – Rozšíření koryta (NV07) 

V celém úseku dochází při zvýšených průtocích k zaplavování okolních pozemků. Po 

opadnutí povodně zůstává voda usazená za hrází, kde v letních měsících dochází k zahnívání. 

Navržené opatření eliminuje tento efekt a soustředí průtok Q5 pouze do koryta toku. Po 

opadnutí vyšších průtoků bude docházet k navrácení vody zpět do koryta. Navrženo je 

rozšíření stávajícího toku do okolních soukromých pozemků na celkovou šířku cca 40 m. 

Koryto bude upraveno do dvojitého lichoběžníku s mírně rozvlněnou kynetou ve dně o 
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hloubce 0,5 m a sklony sváhů mírnějšími než 1:3. Součástí návrhu je založení přírodě 

blízkého doprovodného porostu. Stávající hospodářský most bude nahrazen kamenným 

brodem 

 

 

Obr. 136 – Rozšíření koryta 

 

Vzor formátování textu - … lesním hospodářství. Extrémní projevy počasí, představují 

rovněž jeden z možných důsledků takových změn 
[9]. 

 

V územích vybraných pro zemědělskou část řešení jsme po získání podkladových 

materiálů, rekognoskaci a diskuzi se zemědělskou společností vyhodnotili erozní smyv na 

erozně náchylnou plodinu (kukuřici) a erozi 

Popis navržených opatření uvedených 

 

5.3.2 Návrhový detail – Morava u Chromče 

Všeobecné charakteristiky této lokality jsou uvedeny v kapitole 2.4. Co se týče 

odtokových poměrů je situace následující. V minulosti byla protipovodňová ochrana Chromče 

zajišťována zemní sypanou hrázkou viz Obr. 137. Ta měla zajistit protipovodňovou ochranu 

Chromče a rovněž zemědělských pozemků severně nad obcí pro povodňové průtoky do Q20.  
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Obr. 137 Zemní sypaná hrázka, původní protipovodňová ochrana obce Chromeč 

V současné době je situace jiná. Kolem obce bylo vybudováno nové protipovodňové 

opatření, které chrání obec Chromeč před 100 – letou povodní. Ochrana je zajištěna 

betonovou zídkou (viz Obr. 138), která vede podél silnice I. třídy I/11 a pokračuje JV směrem 

podél východní části obce. Tato betonová zídka má prioritně chránit zastavěnou část obce a je 

odsazena od hlavního koryta řeky Moravy.  
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Obr. 138 Současná protipovodňová ochrana obce Chromeč formou betonové zídky 

 

Na základě výše popsaných skutečností (a na základě konzultace se správcem vodního 

toku) je možné konstatovat, že stávající zemní hrázka v současnosti neplní původně 

požadovanou funkci a spíše brání intenzivnějšímu využití říční nivy.  

Návrh opatření tedy spočívá ve snížení protipovodňové zemní hrázky mezi ř. km 305,40 – 

309,26. Tím by došlo k rozlivu do nivy již při průtocích Q2 a vyšších. V nově otevřeném 

prostoru pro rozliv se jako nejideálnější řešení z hlediska infiltrace, ale i životního prostředí a 

dalších aspektů, jeví přeměna daného území na lužní les v kombinaci s přírodě blízkým 

zemědělským hospodařením na zamokřených loukách.  

Cílem navrženého opatření je znovu obnovení využití říční nivy mezi Bohutínem a 

Chromčem, zvýšení biodiverzity zájmového území, podpoření infiltrace povrchových vod 

do vod podzemních, zvýšení retenční schopnosti krajiny a s tím spojené zvýšení 

protipovodňové ochrany zastavěných území níže po toku. Potenciál tohoto území je 

významný, plocha pro možný rozliv přesahuje 80 ha, což v závislosti na výšce hladiny 

znamená retenční objem o velikosti 700 000 až 1 200 000 m
3
. 
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5.4 Popis navržených opatření - urbanizovaná povodí  

5.4.1 Město Uničov, sídliště Gen. Svobody 

Vodní režim krajiny je často ovlivněn negativními úpravami vodních toků, nevhodným 

obhospodařováním zemědělské půdy a nárůstem záboru zpevněných ploch. Mnoho obcí a 

měst převádí dešťové vody ze zpevněných ploch kanalizací přímo do vodoteče a urychluje 

tím odtok vody z povodí. V souhrnu tyto faktory významně snižují retenční schopnost 

krajiny, čímž zhoršují průběh povodní při intenzivních srážkových událostech. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou necentrálním způsobem (HDV) je již delší dobu součástí 

navrhování nových staveb v České republice. Její aplikace ve stávající zástavbě je však stále 

omezená, i když se ukazují její ekonomické výhody nemluvě o těch environmentálních. 

Pro návrh byla zvolena typická urbanizovaná oblast našich měst. Bylo zvoleno menší 

město v Olomouckém kraji. Díky dostupnosti dat padla volba na město Uničov, městská část 

sídliště gen. Svobody. Jedná se o sídliště tvořené převážně soustavou panelových domů typu 

OP1.11 Ol a T 06B Ol podle typových katalogů tohoto velmi frekventovaného sídlištního 

útvaru. Sídliště bylo realizováno koncem osmdesátých let minulého století. 

    

Obr. 139: Mapa umístění obce Uničov 

 

5.4.1.1 Geologické a hydrogeologické poměry 

Lokalita se nachází v Uničovské pánvi. Sondáží 
[233]

 bylo prokázáno, že pod vrstvou 

pleistocénních prachovitých hlín mocnosti 2,5-3,2 m jsou menší nesouvislé polohy písků a 
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hlín se štěrkem, které přecházejí do vrstvy písčitého štěrku s horizontálním spojitým 

průběhem (viz Obr. 141). 

 Podpovrchová voda byla zjištěna vždy na rozhraní prachovitých hlín a písčitého štěrku a 

mírně nastoupila. Tato voda se akumuluje ve vrstvě písčitého štěrku a v důsledku jeho dobré 

průlinové propustnosti má spojitou hladinu. Která v průběhu hydrologického roku vykazuje 

rozkyv v závislosti nad odtokovými poměry v řece Oskavě a v závislosti na spadu 

atmosférických srážek. 

Hydrogeologický rozbor území byl rovněž součástí velmi propracované Studie 
[233]

, která 

řešila možnosti odvedení srážkové vody systémem HDV blízkého školního areálu (odpovídá 

zóně E, situačního schématu). Ve zmíněné studii byl dále proveden podrobný stavebně-

technický průzkum, kdy jednotlivé objekty byli nepodsklepené a tudíž vhodné pro 

posuzovaný záměr. Výpočet vsakovaného množství vod byl vzhledem k preciznosti 

porovnání různých možnosti výpočtů převzat pro zónu E z 
[233]

. 

 

Obr. 140: Situační schéma - potenciál HDV v zájmovém území 
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Obr. 141: Blokdiagram s naraženými/ustálenými hladinami podzemních vod v prostoru 

panelového sídliště (situace sond byla provedena v okolí základů panelové výstavby) 
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OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 

Z důvodu případného zasakování dešťových vod, které mohou být kontaminovány je třeba 

zhodnotit stav vodních zdrojů. V těsném okolí lokality se nenachází žádná ochranná pásma 

vodních zdrojů. Východně od zájmového území jsou situovány vodní zdroje Brníčko a 

Haukovice ve vzdálenosti 2,3 km, resp 6,8m. Přírodní léčivé zdroje se v okolí také 

nevyskytují. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÝCH OBJEKTŮ 

Studie striktně dodržuje nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu i při křížení dle ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V případě že nelze požadavky 

normy respektovat je navrženo přeložení dané sítě, jako v případě veřejného osvětlení (viz. 

Příloha č. 1.6.2)  

 

5.4.1.2 Návrh necentrálního řešení: 

Po provedení analýzy tohoto urbanizovaného povodí s ohledem na existenci zelených 

ploch, které by k HDV mohly být využity. Do aglomerace sídliště byl přičleněn významný 

školní areál s důkladně provedenou studií HDV z důvodů úspory stočného. Vsakovací objekty 

byly zvoleny na základě místních geologických podmínek 
[232]

 / vsakovací schopnost půdy 

vyjádřená koef. vsaku je 5,07*10-7 m/s 
[233]

, hladina podzemní vody je cca 2,3 m.p.t. 

 

Řešení bylo odvozeno z následujících předpokladů: 

• zasakovací schopnost je nedostatečná, rozhodli jsme se proto dešťové vody pouze 

zdržovat na pozemcích, aby byl umožněn přirozený odpar a případné vsakování. Jako 

poslední opatření byla navržena nádrž na okraji řešené oblasti.   

• v případě komunikací byl limitujícím prvkem zelený pás podél komunikace tak, aby 

při aplikaci s HDV nedocházelo k zúžení stávajícího profilu komunikace. 

• vegetační střechy byly uvažovány na střechách všech panelových domů a budov s 

plochou střechou, kde to bylo možné. Po konzultaci se statikem byla použita využita 

lehká retenční střecha z katalogu opatření UR07.2. Retence vyplívajícíh z technického 

katalogu lehké zelené střechy je 18  l/m2. 

 

Technický návrh (podrobněji v kapitole 1.8.3) opatření byl proveden dle ČSN 759010 s 

tím, že byla uvažována srážka s 15-ti minutovou periodicitou z důvodu porovnatelnosti 
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odpovídající metodě návrhu klasické dešťové/jednotné kanalizace dle ČSN 756101 (Stokové 

sítě a kanalizační přípojky). Zasakovací podmínky nejsou vhodné, ale vody z přívalových 

srážek se retenují a zpoždění se dostávají do přilehlé vodoteče, kam se budou vody odvádět. 

 

Urbanizovaná oblast byla rozdělena na několik kanalizačních okresů (viz. Obr. 140), se 

kterými bylo dále pracováno. Jednotlivým okresům byla přiřazena plocha, redukovaná plocha 

a páteřní rozvody. 

Tab. 68: Redukované plochy jednotlivých okresů 

 

Vedení dešťové vody do retenční nádrže na okraji sídliště, je provedeno ve spádu území s 

respektováním ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
[234]

, kde jsou 

definovány min. vzdálenosti podzemních inženýrských sítí od drenážních potrubí. 

 

Zvolená opatření byla vybrána z katalogu opatření. V rámci urbanizovaného povodí byla 

zvolena, tak aby nijak neomezovala obyvatele a nebyla nijak invazivní vůči stávající krajině. 

Jednotlivá opatření jsou patrna v následujícím obrázku resp. Přílohy 1.6.1 . 

zelnené normální

souč. 

odtoku

Ψ (-)

0.65 0.9 0.9 0.9 0.9

1A 0.56 949 0 432 0 3328 4709

1B 0.08 0 0 18 0 702 720

2 0.23 0 0 378 765 888 2031

3 0.33 0 0 603 684 1676 2963

4 0.45 611 315 225 0 2624 3775

5 0.51 0 0 378 648 3537 4563

6 0.34 591.5 0 639 0 1637 2868

7A 0.40 0 81 126 1395 1968 3570

7B 0.28 429 81 198 441 1211 2360

8 0.15 0 0 279 432 601 1312

9 0.40 0 0 630 432 2558 3620

10 0.35 0 0 423 846 1891 3160

11A 0.82 955.5 90 396 1215 4377 7033

11B 0.05 0 0 99 0 343 442
12 0.36 0 0 0 2628 638 3266
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Obr. 142: Sitauce adaptačních opatření (viz. příloha 1.6.1) 

 

5.4.1.3 Použitá opatření 

Jedná se o komplex opatření pro HDV na odvádění dešťových vod
[233]

 od objektů a 

volných ploch. Většina opatření je navržena jako kombinace povrchového a podpovrchového 

odtoku. Snahou bylo použít v oblasti co nejjednodušší a nejefektivnější prvky, které lokalitu 

doplní jak funkčně tak i esteticky. 

Veškerá opatření jsou umístěna na veřejných pozemcích v majetku města případně státu. 

 

Podzemní bloky (UR01) 

Veškeré dešťové vody z oblasti budou postupně dovedeny, s patřičným zdržením 

jednotlivých použitých opatřeních, do retenčních nádrží, která jsou dimenzovany dle ČSN 75 

6261. 

RO01-RO03 jsou tvořeny vsakovacími boxy Rausiko firmy REHAU v požadovaném 

množství od 180 ks po 350 ks. Boxy budou uloženy v jedné řadě minimálně 0,5 m  nad 

hladinou podzemní vody, dle technických standardů a požadavků výrobce a nebudou užívány 

jako vsakovací z důvodu nevhodných podmínek pro zasakování. Regulovaný odtok přes 

šachtu je navržen dle TNV 75 9011 v množství 3 l/s/ha. Tyto nádrže jsou schopny dohromady 

pojmout až 483 m3 vody. Což je množství odpovídající patnáctiminutovému dešti o intenzitě 

122 l/s/ha. 
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Obr. 143: Příklad provedení podzemních bloků 

 

 

Vsakovací průleh ( modifikace UR02) 

Vsakovací průlehy jsou elementárním odvodňovacím prvkem, jsou určeny k transportu 

dešťových vod od místa spadu do retenčního příkopu. Jedná se o klasický vsakovací příkop 

doplněný o vsakovací boxy Rausiko firmy REHAU, které budou umístěny pod ním.  Na 

začátku a konci linie zasakovacích boxů budou navíc umístěny revizní šachty. 

Vsakovací průlehy tvoří v urbanizované oblasti páteřní svody dešťových vod, budou 

nahrazovat klasickou podzemní dešťovou kanalizaci, která svádí vody od objektů i z volných 

ploch. Jednotlivé průlehy jsou vzájemně propojeny liniemi samostatných vsakovacích boxů. 

Navrženy jsou jako trvale zatravněné s lichoběžníkovým průřezem. Pro jejich provedení 

bude použita již vytěžená zemina s jemným štěrkem a pro obsyp vsakovacího boxu hrubý 

písek a jemný štěrk. Vsakovací průlehy jsou navrženy ve spádu 0,3%, což je spád, který 

kopíruje předpokládaný spád terénu. 

 

Obr. 144: Příčný řez vsakovacím průlehem 
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Vsakovací rýha (UR03) 

Toto zařízení bude umístěno za obytnou částí řešené oblasti. Budou se zde stékat dešťové 

vody z jednotlivých opatření, které bude rýha směřovat do retenční nádrže RO04. Vsakovací 

rýha bude použita ve dvou variantách.  

První z nich bude mít šířku 2,8 m se sklonem 1:1,5 a s maximální hloubkou vody 0,5m. 

Bude opatřena bezpečnostním oplocením a pod ní se bude nacházet vsakovací box REHAU 

Rausiko. Druhá rýha bude užší a bude úředcházet té první. Bude široká 1,05 m a hluboká 0,3 

m se sklonem 1:1,5. Rýhy jsou tvořeny původní zeminou a zválcovaným štěrkem a je určen 

především pro odvod povrchových vod a také jako páteřní svod pro plánovanou výstavbu 

rodinných domů v přilehlé části obce.  

Na několika místech boudou rýhy rozšířeny do tzv. tůní s doplněním o mokřadní vegetaci, 

která esteticky dokreslí současnou zástavbu. 

 

Obr. 145: Příčný řez širší vsakovací rýhou 

 

Obr. 146: Příčný řez užší vsakovací rýhou 

 

 

Filtrační žlaby (modifikace UR04)  

Dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou silnice, chodníky, případně hřiště, budou 

filtrovány pomocí filtračních žlabů MEA®CLEAN od firmy RONN (http://www.ronn.cz/). V 

dešťových vodách z ploch tohoto typu se mohou nacházet toxické látky, které bez filtrace 
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nelze zasakovat a vypouštět. Mohlo by dojít ke kontaminaci spodních vod
[237]

. Filtrační žlaby 

MEA®CLEAN na sebe váží těžké kovy jako je olovo, zinek, měď, nikl, cín, chrom nebo 

kadmium. Dokáží také vysrážet zbytky olejů a tím zabraňuje trvalému znečištění podzemních 

vod. Obsahuje vícestupňový filtrační substrát. První vrstva je minerální směs pro odstranění 

organických nečistot, druhá pro anorganické nečistoty (např. těžké kovy) a třetí jako další 

stupeň filtrace. 

Navrženy byly filtrační žlaby o celkové délce 1 364m. Každý žlab bude ústit do 

vsakovacího průlehu nebo rýhy. 

 

Obr. 147: Filtrační žlab MEA®CLEAN 

Vsakovací nádrž (UR05) 

Veškeré dešťové vody budou odvedeny do závěrečné retenční nádrže RO04. Jejím úkolem 

je pojmout dešťové vody odcházející z jednotlivých opatření, zdržet je a podtupně přepouštět 

do místní vodoteče potrubím DN250. Objem nádrže je 575 m3, což předpokládá nádrž o ploše 

cca 288 m2 a hloubce cca 2 m. Návrh počítá i s výhledem na budoucí zástavbu rodinných 

domů v blízkém okolí. Povolený odtok do místní vodoteče je 50 l/s. 

Nádrž bude tvořena volně kladenými kameny, které budou v zadní části spojeny betonem. 

 

Zelené střechy UR07 

Na ploché střechy bytových i nebytových domů v řešených zónách budou instalovány 

lehké zelené střechy. Při instalaci střech bude rovněž instalované svislé potrubí odvodu 

dešťové vody z retenční střechy.   

Volba typu retenční střechy vychází ze statického posouzení stávajících střešních 

konstrukcí předmětných panelových domů v lokalitě řešeného sídliště.  

 

Technický popis instalace byl posouzen statikem-významným odborníkem a zkušeným 

stavitelem z této oblasti. Soustavy typových panelových domů OP1.11 Ol a T 06B Ol, 

vychází ze skladby jednoplášťového střešního pláště varianty „revize 1974“, ale beze zbytku 

nelze vyloučit, že mohla být realizována i varianta dvouplášťové střechy se železobetonovými 
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deskami druhé vrstvy střešního pláště. Ve střešním plášti byly užívány tzv. zesílené stropní 

panely tloušťky 120mm, které byly dimenzovány pro nahodilé zatížení 3,0 kN.m-2 (ve 

střešním plášti byla hmotnost souvrství výrazně větší než hmotnost podlah v bytech). 

 

Obr. 148: Příčný řez jednoplášťovou střechou T-06B Ol, „revize 1974“ 

Zatížení: 

krycí vrstva kačírku 0,05 . 18,0 kN.m-3     0,9 kN.m-2  

hydroizolace + tepelná izolace cca      0,15 kN.m-2  

kačírek ve spádu (0,05 + 0,2)/ 2 . 18, 0 kN.m-3     2,25 kN.m-2 

                  ------------------  

          3,30kN.m-2 

 

 

Obr. 149: Zatěžovací údaje z katalogu dílců Pozemních staveb Olomouc, „racionalizace 

1985“ malorozponová konstrukční soustava P1.11, soubor A 

 

Současné požadavky na zatížení střech: 
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Od 1. 4. 2010 platí pro navrhování stavebních konstrukcí EUROKÓDY. Pro navrhování 

střech je důležitá ČSN EN 1991 – 1 – 3, Zatížení sněhem z r. 2006. Uničov patří na rozhraní 

sněhových pásem II (sk = 1,0 kN.m-2)   a III (sk= 1,5 kN.m-2) 

  s = μ . Ce . Ct, sk = 0,8 .1,0 . 1,0 . 1 = 0,8kN.m-2 

  s = 0,8 . 1,0.  1,0 . 1,5 = 1,2 kN.m-2 

 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem tedy není příliš rozdílná od údajů typových 

podkladů obou soustav. ČSN EN 1991 – 1 – 4 Zatížení větrem z r. 2006 zařazuje Uničov do 

oblasti s rychlostí větru 22,5m/s. Požadavky této normy se projevují spíše než v přitížení 

střešního pláště v sání větru, působící zejména v okrajových pruzích podél atik. Znamená to, 

že vrstva musí mít buď dostatečnou hmotnost  vzdorující sání nebo musí být přikotvena, 

případně shora přitížena. 

S ohledem na výše uvedené údaje byla navržena lehká zelená střech a OPTIGREEN 

(http://www.optigreen.cz/), o hmotnosti 50kg/m2 při nasycení vodou, ale je nezbytné, aby v 

další fázi (stupni projektování) byla prověřena únosnost stropní konstrukce jako spojité, s 

využitím dvousměrného působení stropních desek vlivem vzájemného svarového propojení 

stropních panelů. 

Vegetační souvrství o výšce 5 cm je schopno naakumulovat cca 18 l/m2 dešťové vody. 

Část z ní je spotřebována přímo vegetací na střeše, a část postupně pouštěna skrz drenážní 

systém dešťovými svody. Mimo estetické funkce, zastávají i částečně funkci tepelné izolace. 

Lehké střechy jsou bezúdržbové, bez nároku na energie. Osázeny jsou suchomilnými 

rostlinami jako jsou například netřesky a rozchodníky.  

 

Obr. 150: Ilustrační foto lehké zelené střechy- katalog opatření UR07.2 
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ZÓNA E 

Areál základní školy a její HDV je detailně zpracován se studii 
[233]

: 

Odvodňovaná plocha – střechy s nepropustnou horní vrstvou činí 4 122,67m2. 

Redukovaný půdorysný průmět je shodný s odvodňovanou plochou, jelikož součinitel odtoku 

je roven 1. Pro zjednodušení byla vsakovací plocha počítána jako jedno zařízení o délce 90 m 

a šířce 25 m, tj plocha 2 250 m
2
. Výška propustných stěn je 0,52 m. 

 

Tab. 69: Vypočítané parametry pro návrh vsakovacího zařízení ZÓNA E 

Objekt 

Vsakovací 

plocha 

Avsak (m
2) 

Retenční 

objem 

vsakovacího 

zařízení Vvz 

(m3) 

Celk. objem 

vsakovacího 

zařízení W 

vyplněného 

štěrkem (m3) 

Celk. objem 

vsakovacího 

zařízení 

vyplněného 

bloky (m3) 

Vsakovací 

odtok Qvsak 

(m3/s) 

Doba 

prázdnění 

vsakovacího 

zařízení Tpr 

(s) 

Doba 

prázdnění 

vsakovacího 

zařízení Tpr 

(h) 

Vsakovací 

zařízení 
2 273,4 130,08 433,59 136,92 5,87x10

-4
 221 769 61,6 

 

 

1.1.1.1.Návrh jednotlivých okresů 

 

Obr. 151:Hydrologická situace (příloha 1.6.3) 

 

Na základě určení hydrologických okresů byla sestavena tabulka s parametry jednotlivých 

dešťových vedení a retenčních objektů viz kapitola 1.8.3. 
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Používání přírodě blízkých způsobů hospodaření s dešťovými vodami přináší potřebu 

změny chování investorů, architektů a projektantů v rámci zpracování projektů, ale také nové 

nároky na provádění staveb a údržbu odvodňovacích zařízení. Hlavní doporučení: 

 účast projektanta vodohospodáře již v prvních fázích projektové přípravy staveb 

 zajistit si alespoň archivní hydrogeologické posouzení pro prověření podmínek 

zasakování 

 vůli a odvahu řešit již v počátcích projektu kolizní řešení (výškové omezení objektů, 

sklony vozovek, řešení parkovišť, výškové vedení příkopů/trubního převedení s 

modulárními bloky vhodné křížení ostatních inž. sítí atd. 

 projednání s dotčenými orgány státní správy předem (např. vodohospodářských 

odborem, správou silnic, policií atd.), nenechat se odradit legislativními nedostatky a 

méně vstřícnými přístupy orgánů státní správy a některých investorů 

 zpracovat provozní a manipulační řád, důsledná kontrola výstavby a kontrola 

funkčnosti plošných vsakovacích zařízení a použití navržených materiálů, škrtících 

klapek, armatur atd. 
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6 Vyhodnocení měrných nákladů vzhledem ke 

kvantifikovanému dopadu retence a infiltrace pro 

navrhovaná opatření 

Vzhledem k faktu, že projekt se zabývá zaváděním retenčních a infiltračních adaptačních 

opatření bylo cílem kvantifikovat účinnosti navrhovaných opatření z hlediska zadrženého 

objemu přímého odtoku navrhovanými opařeními. V následujících kapitolách bude popsán 

postup hodnocení jednotlivých pozorovaných složek – retence/infiltrace, měrné realizační 

náklady (kapitola 6.1) a porovnán jejich efekt ve vybraném návrhovém detailu z hlediska 

zadrženého objemu a finanční náročnosti realizace (kapitoly 6.2 a 6.3) 

6.1 Metoda hodnocení  

6.1.1 Vyhodnocení retence/infilrace v lesních a zemědělských oblastech 

 Pro vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření bylo využito programů ArcMap, HEC 

– geoHMS a HEC – HMS. Ty umožňují připravovat vstupní údaje, simulovat srážko-

odtokový proces a tím zjišťovat postupové doby průtoků a jejich parametry – kulminační 

průtok, objem odtoku. Program HEC – HMS, ve kterém probíhalo samotné S-O modelování 

nabízí různou řadu metod výpočtu. Popis zvolených a použitých metod je uveden 

v následujících kapitolách. 

 

6.1.1.1 Transformace přímého odtoku 

Volba metody transformace přímého odtoku je klíčovou součástí metodického postupu, 

neboť přímo určuje tvar vlny, a tím i velikost kulminačního průtoků a objemu odtoku. Pro 

výpočet transformace přímého odtoku byla použita metoda jednotkového hydrogramu, 

konkrétně Clarkova jednotkového hydrogramu.  

Jednotkový hydrogram je hypotetická odezva povodí na jednotkový efektivní déšť, vždy 

stejná pro déšť dané doby trvání. Využívá se v hydrologických modelech, umožňujících určit 

hodnoty odtoku na základě znalosti výšky srážky na povodí. Původní koncept jednotkového 

hydrogramu navrhl Leroy Sherman v roce 1932, od té doby je teorie jednotkového 

hydrogramu dále rozvíjena a aplikována v mnoha variantách. 

Povodí je jako celek považováno za systém, ve kterém se srážkový vstup (efektivní déšť) 

transformuje na výstup v podobě přímého odtoku. Transformační funkcí je jednotkový 
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hydrogram (anglicky unit hydrograph, zkratka UH), který se definuje jako hydrogram 

přímého odtoku vyvolaný efektivním deštěm o jednotkovém objemu, o stálé intenzitě a 

rovnoměrně rozloženém na povodí, za předpokladu platnosti principu superpozice a principu 

časové invariance. 

 

Clarkův jednotkový hydrogram je specifikován následujícími parametry: 

 

- Tc ……doba koncentrace [h] 

- R ……transformační faktor povodí [h], simulující dobu zdržení vody v povodí 

- závislostí doby dobíhání z dílčí kumulativní plochy povodí při zasažené celé ploše povodí  

 

Existuje celá řada způsobů určení doby koncentrace. V tomto případě byla použita metoda 

dle Q. C. Ayrese. 

Pro určení koeficientu R existuje jen minimum výpočetních vzorců, zpravidla se pro 

výpočet teoretické povodňové vlny na nepozorovaných povodích odhaduje velkost 

koeficientu R jako n-násobek doby koncentrace: 

 

cTnR *    [hod],         (1) 

 

kde se hodnota „n“ nejčastěji pohybuje v intervalu 1,2 – 2. 

 

6.1.1.2 Hydrologická transformace 

Hydrologická transformace uvádí, jaký objem příčinné srážky se transformuje na objem 

přímého povrchového odtoku. Jednou s nejpoužívanějších metod, která byla využita i v tomto 

konkrétním případě, je metoda SCS Curve Nuber (CN křivek). 

Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážko-odtokové 

události. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN křivky, které 

reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území (landuse) a předchozí vláhové 

podmínky. Použité vztahy jsou empirické, odvozené na základě analýzy dat z malých povodí 

v USA. Metoda se však uplatnila také v mnoha jiných zemích včetně České republiky. 

Metoda byla vyvinuta americkou Službou na ochranu půd (Soil conservation service, a 

označuje se také jako SCS CN). 

Hodnota celkového přímého odtoku vyvolaného příčinnou srážkou je funkcí hodnoty 

kumulativní srážky, způsobem využití území, vlastností půdního pokryvu a předchozího 

nasycení půdního profilu. Pro výpočet je použita následující rovnice:  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ztr%C3%A1ty_na_povod%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektivn%C3%AD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Landuse&action=edit&redlink=1
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          (2) 

 

kde 

Pe ……akumulovaná hodnota přímého odtoku v mm za časový interval t 

P ……akumulovaná hodnota srážky v mm za časový interval t 

Ia ……počáteční ztráta ze srážkového úhrnu v mm 

S ……maximální potenciální retence, schopnost povodí vstřebat a udržet srážkový úhrn 

 

Z analýzy výsledků z mnoha malých experimentálních povodí odvodila SCS empirický 

vztah pro výpočet počáteční ztráty: 

 

SI a *2,0           (3) 

 

z toho vyplývá, že hodnota přímého odtoku za čas t je: 

 

SP

SP
Pe






8,0

)2,0( 2

         (4) 

 

Výsledný přímý odtok je počítán jako rozdíl mezi přímým odtokem na konci a na začátku 

časového intervalu. 

Maximální retenční kapacita povodí vychází z průměrného čísla CN a je vypočtena pomocí 

vztahu: 

 

CN

CN
S

*101000 
  [palců]        (5) 

 

nebo 

 

CN

CN
S

*25425400 
   [mm]        (6) 

 

Hodnota CN se pohybuje v rozsahu (0-100) pro dané povodí. Hodnota blízká 100 

reprezentuje téměř nepropustné povrchy, jako jsou střechy, komunikace a jiné zpevněné 
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plochy. Běžné hodnoty se pohybují v rozmezí 55 - 85. Přednost metody je jednoduchost jejího 

použití a průhlednost metodických postupů. 

 

6.1.1.3 Hydraulická transformace 

V případě, že pozorované povodí je na základě zvolené schematizace rozděleno na více 

menších subpovodí je potřeba vytvořit také prvky reprezentující říční úseky. V těchto úsecích 

je nutné simulovat postup vlny po toku a na základě zvolené metody určit jak velký bude mít 

tento úsek transformační účinek.  

HEC-HMS pro účely hydraulické transformace nabízí řadu metod, v tomto případě byla 

použita metoda Muskingum. Metoda vychází ze vztahu (7) založeného na bilanci odtoku a 

přítoku do daného úseku říčního koryta.  

 

 

O]*X)-(1I*X[*  KS         (7) 

 

S ……zadržený objem v říčním úseku [m
3
] 

K ......čas postupu povodňové vlny říčním úsekem [hod] 

I ……průměrný přítok do říčního úseku [m
3
/s] 

O ……průměrný odtok z říčního úseku [m
3
/s] 

X ……transformační faktor, <0;0,5> [-] 

 

Transformační faktor X nabývá hodnot 0 až 0,5. Hodnota 0,5 značí maximální retenci 

říčního úseku a volí se pro říční úseky velmi mírných sklonů. Pro úseky s velkými sklony se 

hodnota faktoru X blíží nule, tzn. říční úsek nemá žádnou transformační schopnost. 

6.1.1.4 Vstupní srážky 

Po vyhodnocení základních charakteristik povodí je důležitým vstupním parametrem úhrn 

příčinné srážky, kterou bude povodí zatíženo při simulaci srážko-odtokové situace. V tomto 

případě se jedná o hodnotu maximálního 1 - denního srážkového úhrnu s průměrnou dobou 

opakování N let, kdy pro N bylo uvažováno s hodnotami 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let. Hodnoty 

srážkových úhrnů jsou vztaženy k nejbližší srážkoměrné stanici v řešené oblasti. Časové 

rozdělení příčinné srážky bylo provedeno na základě návrhového hyetogramu, který ve své 

práci uvádí Šercl 
[239]

 a jeho průběh je patrný z Obr. 152. Na obrázku je příklad časového 
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rozdělení pro povodí o ploše 4 km
2
, v citované publikaci jsou uvedeny rovněž návrhové 

hyetogramy pro povodí o větších plochách až 512 km
2
. 

 

Obr. 152 Návrhové hyetogramy pro povodí o ploše 4 km
2 [239]

 

 

6.1.1.5 Kalibrace S-O modelu 

Pro kalibraci sestaveného srážko – odtokového modelu byly použity hydrologické údaje, 

které poskytl Český hydrometeorologický ústav. Data byla objednána ve formě řady N-letých 

průtoků a hydrogramu 100-leté povodňové vlny a to v povodích Rozspitského a Prudkého 

potoka. Ukázky datových vstupů jsou uvedeny na obrázcích níže. 
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Obr. 153 Řada N-letých průtoků v povodí Prudkého potoka 

 

 

Obr. 154 Průběh teoretické povodňové vlny v závěrovém profilu Prudkého potoka 

 

Na základě uvedených vstupních údajů, byl následně nakalibrován příslušný model 

povodí tak, aby došlo k co možná nejlepší shodě mezi teoretickou povodňovou vlnou 

poskytnutou ČHMÚ a povodňovou vlnou vymodelovanou v programu HEC-HMS. Ukázka 

porovnání shody mezi těmito dvěma povodňovými vlnami Q100 je uveden na obrázku níže. 
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Obr. 155 Ukázka výstupu ze srážko – odtokového modelu, porovnání namodelovaného 

hydrogramu (modře) s hydrogramem poskytnutým ČHMÚ (černě) 

 

Pro kalibraci sestaveného srážko – odtokového modelu v povodí Jevíčky byly použity 

hydrologické údaje převzaté ze studie 
[231]

.  
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Obr. 156 Průtokové údaje na toku Jevíčka (převzato z 
[231]

) 

 

6.1.2 Vyhodnocení retence/infilrace v oblasti říčních niv 

Kvantifikace zadrženého objemu v říční nivě vychází z hydrotechnického modelu a 

modelování průběhu hladin v říční síti. Pro modelování průběhu hladin v říční síti byl použit 

program HYDROCHEK. Tímto programem byl proveden výpočet stávajícího koryta a 
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průtoku v inundaci jako ustálené nerovnoměrné proudění v prizmatickém korytě pro stávající 

stav a navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnoměrné 

ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony. 

Z průběhu hladin v jednotlivých příčných profilech byl vytvořen digitální model hladiny a 

porovnán s digitálním modelem terénu. Výstupem tohoto srovnání byla mapa hloubek 

v rastrovém formátu, kde každý pixel (o přesně definovaném rozměru např. 1 x 1 m) 

reprezentoval hloubku vody v daném místě. Ukázky výstupů digitálních modelů jsou uvedeny 

v přílohách 1.8.2.1, 1.8.2.2. Vynásobením hloubky v daném bodě s plochou pixelu byl 

vypočten objem vody zadržený v daném bodě. Po sečtení dílčích objemů v jednotlivých 

bodech na celé ploše inundačního území, dostaneme objem vody, který může být díky 

intenzivnějšímu využití nivy zachycen a infiltrován do podloží. 

Srovnáním objemu rozlivu do inundace před návrhem a po návrhu opatření dostaneme 

rozdíl zachyceného retenčního objemu v říční nivě.  

V případě prioritní oblasti na toku Jevíčka byly průběhy hladin v korytě před návrhem a 

po návrhu opatření převzaty ze studie 
[231]

. Následné modelování retenčních objemů bylo 

provedeno dle postupu výše.  

 

6.1.3 Vyhodnocení retence/infilrace v urbanizovaných povodích 

Výpočet vychází z norem pro výpočet dešťové kanalizace, kdy je uvažováno 

s patnáctiminutovým deštěm o intenzitě 122 l/s/ha. Celkově bylo při návrhu postupováno jako 

při návrhu kanalizace. 

 

Obr. 157:Hydrologická situace (příloha 1.6.3) 

 



320 

 

 

Obr. 158: Návrh adaptačních opatření v urbanizovaném povodí 

 

6.1.4 Metoda posouzení měrných nákladů 

Stanovení měrných nákladů na navrhovaná opatření bylo provedeno na základě katalogu 

popisů a směrných cen stavebních prací (ÚRS PRAHA) dle výkresové dokumentace (situační 

výkresy, výkresy příčných řezů…). Dále byly využity ceníky AOPK ČR (s náklady 

obvyklých opatření) a ceníky dotačního titulu Program rozvoje venkova. 

  

ÚSEK Okres
redukovaná 

plocha

[ha]

intenzita 

deště

[l/s/ha]

Průtok Q

[l/s]

Průtok Qc

[l/s]

Odtok

[l/s]

SPÁD

[%]

Dimenze

[mm]

Kapacitn

í průtok

[l/s]

Kapacitní 

rychlost

[l/s]

 q15min z povodí celkem Q0 DN Qkap vkap

zdroj  [45] Q=q15min*Sred Ʃ 3 l/s/ha

A4-6 11A 0.82 0.703 122 85.81

A4-5 12 0.36 0.327 122 39.85

A4-3 11b 0.05 1.23 0.044 122 5.40 131.05

A4-2 10 0.35 0.316 122 38.55

A4-1 131.05 3.69 0.3 250 30.61 0.62

A1-4 8 0.15 0.131 122 16.01

A1-3 7A 0.4 0.357 122 43.55

A1-2 7B 0.28 0.236 122 28.79 88.35

A1-1 6 0.59 0.83 0.287 122 34.99 1.77 0.3 250 30.61 0.62

A3-4 5 0.61 0.538 122 65.64

A3-3 4 0.34 0.296 122 36.08

A3-2 101.72

A2-2 2 0.23 0.203 122 24.77 126.50

A2-3 9 0.4 0.362 122 44.17

A2-1 1B 0.08 0.072 122 8.78 179.45

A 1A 0.56 2.22 0.471 122 57.45 271.89

A3-1 3 0.33 0.296 122 36.15

A0 308.04 0.05 0.6 500 274 1.4

kód

Ro 04 retenční objem 575 m3 - přepad 50 l/s ČSN759010

Odvodňovaná 

plocha 

[ha]

číslo okresu celková Sred i
z hydraulických tabulek

A4-3  + A4-6  + A4-5

A1-2  + A1-3  + A1-4

A3-3  + A3-4

A2-2  + A3-2

A  + A2-1  + A 1-1

NEMÁ POVODÍ

A  + A3-1

NEMÁ POVODÍ

Ro 01 rozměr 32x20x0,6 (při plnění 0,5) , retenční objem 192 m3 - přepad 3l/s/ha ČSN759010

Ro 02 rozměr 32x12 (při plnění 0,5) , retenční objem 105 m3 - přepad 3l/s/ha ČSN759010

Ro 03 rozměr 32x12x0,6 (při plnění 0,5) , retenční objem 112 m3 - přepad 3l/s/ha ČSN759010

NEMÁ POVODÍ
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6.2 Vyhodnocení pro oblasti zemědělské, lesnické a říční nivy 

Vliv soustavy navrhovaných opatření, jež tvoří v případě varianty III harmonizovaný 

průnik návrhů z oblasti zemědělské, lesnické a z oblasti říční nivy vzhledem ke kvantifikaci 

zadrženého objemu odtoku (retence/infiltrace) byl posouzen v povodí IV. řádu (č. h. p. 4-10-

02-099/2). Jedná se o dolní úsek toku Jevíčky. Výpočet vychází z návrhů popsaných 

v kapitole 5. Metoda způsobu vyhodnocení změny odtokových poměrů je popsána v kapitole 

6.1. Tato metoda byla aplikována na vyhodnocení všech navržených opatření v tomto území. 

V tabulkách níže je kvantifikován možný objem zadržené vody v případě aplikace opatření ve 

třech uvažovaných variantách. Objemy vypočtených odtoků odpovídají situaci, kdy je řešené 

území zasaženo příčinnou srážkou, jež vyvolá povrchový odtok s průměrnou dobou 

opakování N = 5 let – tedy povodňový průtok Q5. 

VARIANTA I (minimální) – v tomto případě je v oblasti nivy uvažováno 

s pokračováním zemědělské produkce v původním rozsahu a možném pěstování 

širokořádkových plodin. V lesních územích je uvažováno s výměnou druhové skladby 

z monokultury na polykulturu na přibližně 50 % území lesa.   

VARIANTA II (maximální) – v tomto případě je v oblasti nivy uvažováno s výsadbou 

dřevin v kombinaci se zatravňováním inundačního území. V lesních územích je uvažováno 

s výměnou druhové skladby z monokultury na polykulturu na celém území lesa. 

VARIANTA III (optimální) – výsledný návrh rozsahu navržených opatření na půdních 

blocích v oblasti nivy (resp. v celém řešeném území) byl výsledkem kompromisu vzniklých 

z jednání mezi zpracovateli návrhů v oblasti zemědělské a lesní (nivy). V této variantě je 

uvažováno s výsadbou autochtonních dřevin v kombinaci plošným zatravněním (zakládání 

zamokřených luk) v ploše nově navrhovaného rozlivu při průtoku Q5. Zbytek nivy je 

ponechán k zemědělské produkci. Návrhy v lesních oblastech (PUPFL) zůstávají 

v maximálním rozsahu (VAR II). 
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Tab. 70 Kvantifikace objemu zadrženého v krajině pomocí navržených opatření v řešeném 

území (VARIANTA I) 

 

Zadržený 

objem - 

stávající stav

Zadržený 

objem - 

návrhový 

stav

Rozdíl 

zadrženého 

objemu před 

a po návrhu 

opatření

W [m
3
] W [m

3
] W [m

3
]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 199 773 290 265 90 492

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  
 -*  -*  -*

LS03 Ekologický stav břehových porostů  -*  -*  -*

LS04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 0 211 211

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků  -*  -*  -*

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze 0 1 605 1 605

LS07 Plán péče o zalesněná povodí  -*  -*  -*

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů  -*  -*  -*

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků  -*  -*  -*

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách  -*  -*  -*

NV01 Renaturace

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 

NV05 Revitalizace upraveného koryta  

NV06
Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v 

nivě 

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta

NV08
Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních 

biotopů

ZP01 Protierozní průlehy 0

ZP02 Protierozní hrázky 0

ZP03 Protierozní meze 0

ZP04 Pásové střídání plodin

ZP05 Lokalizace plodin

ZP06 Ochranné zatravnění

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů

ZP08 Ochranné zatravněné pásy

ZP09 Biopásy

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem

ZP12 Větrolamy

ZP13 Zatravnění údolnic

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem

ZP15 Ochranné obilní pásy

ZP16 Setí do mulče

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny

ZP18 Konturové zakládání porostů

Σ 393 535

264 390

23 267 23 267

97 285 110 855 13 570

 -* zadržený objem je součástí LS01

Kód 

opatření
Název opatření

237 660 502 050
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Tab. 71 Kvantifikace objemu zadrženého v krajině pomocí navržených opatření v řešeném 

území (VARIANTA II) 

 

Zadržený 

objem - 

stávající stav

Zadržený 

objem - 

návrhový 

stav

Rozdíl 

zadrženého 

objemu před 

a po návrhu 

opatření

W [m
3
] W [m

3
] W [m

3
]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 199 773 380 719 180 946

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  
 -*  -*  -*

LS03 Ekologický stav břehových porostů  -*  -*  -*

LS04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 0 211 211

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků  -*  -*  -*

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze 0 1 605 1 605

LS07 Plán péče o zalesněná povodí  -*  -*  -*

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů  -*  -*  -*

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků  -*  -*  -*

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 11 398 27 461 16 063

NV01 Renaturace

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 

NV05 Revitalizace upraveného koryta  

NV06
Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v 

nivě 

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta

NV08
Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních 

biotopů

ZP01 Protierozní průlehy 0

ZP02 Protierozní hrázky 0

ZP03 Protierozní meze 0

ZP04 Pásové střídání plodin

ZP05 Lokalizace plodin

ZP06 Ochranné zatravnění

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů

ZP08 Ochranné zatravněné pásy

ZP09 Biopásy

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem

ZP12 Větrolamy

ZP13 Zatravnění údolnic

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem

ZP15 Ochranné obilní pásy

ZP16 Setí do mulče

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny

ZP18 Konturové zakládání porostů

Σ 498 827

264 390

23 267 23 267

85 886 98 232 12 346

 -* zadržený objem je součástí LS01

Kód 

opatření
Název opatření

237 660 502 050
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Tab. 72 Kvantifikace objemu zadrženého v krajině pomocí navržených opatření v řešeném 

území (VARIANTA III) 

 

Zadržený 

objem - 

stávající stav

Zadržený 

objem - 

návrhový 

stav

Rozdíl 

zadrženého 

objemu před 

a po návrhu 

opatření

W [m
3
] W [m

3
] W [m

3
]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 199 773 380 719 180 946

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  
 -*  -*  -*

LS03 Ekologický stav břehových porostů  -*  -*  -*

LS04 Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem 0 211 211

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků  -*  -*  -*

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze 0 1 605 1 605

LS07 Plán péče o zalesněná povodí  -*  -*  -*

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů  -*  -*  -*

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků  -*  -*  -*

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 2 412 4 498 2 087

NV01 Renaturace

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 

NV05 Revitalizace upraveného koryta  

NV06
Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v 

nivě 

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta

NV08
Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních 

biotopů

ZP01 Protierozní průlehy 0

ZP02 Protierozní hrázky 0

ZP03 Protierozní meze 0

ZP04 Pásové střídání plodin

ZP05 Lokalizace plodin

ZP06 Ochranné zatravnění

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů

ZP08 Ochranné zatravněné pásy

ZP09 Biopásy

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem

ZP12 Větrolamy

ZP13 Zatravnění údolnic

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem

ZP15 Ochranné obilní pásy

ZP16 Setí do mulče

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny

ZP18 Konturové zakládání porostů

Σ 485 950 -* zadržený objem je součástí LS01

Kód 

opatření
Název opatření

237 660 502 050 264 390

23 267 23 267

94 873 108 318 13 445
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Jedním z nejdůležitějších faktorů při posuzování efektivnosti navržených opatření jsou 

vynaložené finanční prostředky na realizace jednotlivých opatření. Vzhledem k tomu, že 

v návrhovém detailu Jevíčky (č. h. p. 4-10-02-099/2) došlo k průniku opatření z oblasti říční 

nivy, zemědělské i lesní jsou v tabulkách níže vyčísleny náklady na realizaci opatření právě 

v tomto území. Vyčíslení měrných nákladů bylo provedeno pro všechny tři uvažované 

varianty následovně: 

VARIANTA I (minimální) – měrné náklady byly v lesních a zemědělských oblastech 

stanoveny dle rozsahu navrhovaných opatření. Stanovení měrných nákladů na revitalizační 

opatření v nivě bylo provedeno na základě katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 

(ÚRS PRAHA). V případě zemních prací bylo uvažováno s rozprostřením výkopku v místě 

stavby. Náklady na revitalizační opatření se proto v tomto případě dají uvažovat jako 

minimální. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že v případě vyhlášení veřejné soutěže na 

realizaci stavby není neobvyklé, že výsledná vysoutěžená cena padá až ke 30 % 

rozpočtovaných nákladů. Ceny za jednotlivá opatření jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tab. 73 Náklady na realizaci v případě rozprostření výkopku v místě stavby 

 

 

VARIANTA II (maximální) – měrné náklady byly v lesních a zemědělských oblastech 

stanoveny dle rozsahu navrhovaných opatření. Stanovení měrných nákladů na revitalizační 

opatření v nivě bylo převzato ze studie 
[231]

. Pro určení odhadu investičních nákladů bylo 

v tomto případě využito ocenění zpracovaných projektů a dále bylo přihlédnuto k cenám 

uvedeným v dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP. 

Investiční náklady na jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny v tabulce níže. 

Dle rozpočtových nákladů (rozprostření na místě )

SO 01.1. – Odstranění hrází 2 137 880 Kč   

SO 01.2. – Průleh 311 200 Kč      

SO 01.3. a– Průleh 577 500 Kč      

SO 01.4 – Retenční oblast (tůň) 5 135 674 Kč   

SO 01.5. a– Průleh 316 000 Kč      

SO 01.6. – Rozšíření koryta 22 315 500 Kč 

SO 02.1 – Rozšíření koryta (odstranění hrází) 1 496 710 Kč   

SO 02.1 – Rozšíření koryta (rozšíření koryta) 20 308 966 Kč 

52 599 430 Kč 
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Tab. 74 Náklady realizaci revitalizačních opatření (zdroj [231]) 

 

 

VARIANTA III (optimální) – měrné náklady byly v lesních a zemědělských oblastech 

stanoveny dle rozsahu navrhovaných opatření. Stanovení měrných nákladů na revitalizační 

opatření v nivě bylo provedeno na základě katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 

(ÚRS PRAHA). V případě zemních prací bylo uvažováno s odvozem na řízenou skládku do 

vzdálenosti 10 km. Investiční náklady na jednotlivé stavební objekty jsou uvedeny v tabulce 

níže. 

 

Tab. 75 Náklady na realizaci v případě odvozu výkopku na skládku (vzdálenost do 10 km) 

 

 

Číslo 

úseku

Stavební 

objekt
Název stavebního objektu Odhad IN

SO 01.1. Odstranění hrází 16 700 000,-

SO 01.2. Průleh 2 600 000,-

SO 01.3. Průleh 5 400 000,-

SO 01.4. Retenční oblast 12 200 000,-

SO 01.5. Průleh 2 600 000,-

SO 01.6. Rozšíření koryta 9 000 000,-

Úsek 2 SO 02.1. Rozšíření koryta 49 500 000,-

98 000 000,-

Úsek 1

Dle rozpočtových nákladů (odvoz na říz. skládku)

SO 01.1. – Odstranění hrází 2 843 160 Kč   

SO 01.2. – Průleh 311 200 Kč      

SO 01.3. a– Průleh 577 500 Kč      

SO 01.4 – Retenční oblast (tůň) 7 637 841 Kč   

SO 01.5. a– Průleh 316 000 Kč      

SO 01.6. – Rozšíření koryta 31 054 360 Kč 

SO 02.1 – Rozšíření koryta (odstranění hrází) 1 990 470 Kč   

SO 02.1 – Rozšíření koryta (rozšíření koryta) 28 263 131 Kč 

72 993 662 Kč 
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Tab. 76 Měrné náklady na realizaci navržených opatření v řešeném území (VARIANTA I) 

 

jednotková 

cena za 

měrnou 

jednotku

Finanční 

náklady 

na 

realizaci

Kč/měrnou 

jednotku [Kč]
[tis. Kč]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 81.70 ha 4 000 327

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  81.70 ha 2 000 163

LS03 Ekologický stav břehových porostů 11.43 ha 170 000 1 943

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

průcestná přehrážka 25 ks 82 800 2 070

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

neprůcestná přehrážka 22 ks 99 750 2 195

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků 0 m 0 0

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 1 (objem 15 m
3
) 106 ks 16 800 1 781

LS07
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 2 (objem 5 m
3
) 0 ks 23 200 0

LS08
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 3 (objem 1 m
3
) 15 ks 1 290 19

LS07 Plán péče o zalesněná povodí 326.80 ha 500 163

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů 35.00 ha 170 000 5 950

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků 38.74 ha 800 31

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 0.00 ha 170 000 0

NV01 Renaturace 0 m 0 0

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta 2 204 m 1 649 3 635

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 22.98 ha viz NV02-07 0

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 2.52 ha 2 042 017 5 136

NV05 Revitalizace upraveného koryta  2 204 m 19 340 42 624

NV06 Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v nivě 0 ha 0 0

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta 1 543 m 781 1 205

NV08 Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních biotopů 0 ha viz LS10 0

ZP01 Protierozní průlehy 2 256 m 3 515 7 930

ZP02 Protierozní hrázky 2 237 m 1 855 4 150

ZP03 Protierozní meze 870 m 2 700 2 349

ZP04 Pásové střídání plodin 0 ha 0 0

ZP05 Lokalizace plodin 610.2 ha 0 0

ZP06 Ochranné zatravnění 2.8 ha 109 000 305

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů 0 ha 0 0

ZP08 Ochranné zatravněné pásy 0 ha 0 0

ZP09 Biopásy 0 ha 0 0

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty 0 ha 0 0

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem 0 ha 0 0

ZP12 Větrolamy 0 ha 0 0

ZP13 Zatravnění údolnic 0 ha 0 0

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem 0 ha 0 0

ZP15 Ochranné obilní pásy 0 ha 0 0

ZP16 Setí do mulče 0 ha 0 0

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny 0 ha 0 0

ZP18 Konturové zakládání porostů 257.5 ha 0 0

Σ 81 975

Kód 

opatření
Název opatření

měrná jednotka

plocha, délka, 

počet ks…
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Tab. 77 Měrné náklady na realizaci navržených opatření v řešeném území (VARIANTA II) 

 

jednotková 

cena za 

měrnou 

jednotku

Finanční 

náklady 

na 

realizaci

Kč/měrnou 

jednotku [Kč]
[tis. Kč]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 163.40 ha 4 000 654

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  163.40 ha 2 000 327

LS03 Ekologický stav břehových porostů 11.43 ha 170 000 1 943

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

průcestná přehrážka 25 ks 82 800 2 070

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

neprůcestná přehrážka 22 ks 99 750 2 195

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků 0 m 0 0

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 1 (objem 15 m
3
) 106 ks 16 800 1 781

LS07
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 2 (objem 5 m
3
) 0 ks 23 200 0

LS08
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 3 (objem 1 m
3
) 15 ks 1 290 19

LS07 Plán péče o zalesněná povodí 326.80 ha 500 163

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů 35.00 ha 170 000 5 950

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků 38.74 ha 800 31

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 128.66 ha 170 000 21 872

NV01 Renaturace 0 m 0 0

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta 2 204 m 7 577 16 700

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 22.98 ha viz NV02-07 0

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 2.52 ha 4 850 895 12 200

NV05 Revitalizace upraveného koryta  2 204 m 26 543 58 500

NV06
Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v 

nivě 
0 ha 0 0

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta 1 543 m 6 870 10 600

NV08
Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních 

biotopů
0 ha viz LS10 0

ZP01 Protierozní průlehy 2 256 m 3 515 7 930

ZP02 Protierozní hrázky 2 237 m 1 855 4 150

ZP03 Protierozní meze 870 m 2 700 2 349

ZP04 Pásové střídání plodin 0 ha 0 0

ZP05 Lokalizace plodin 481.5 ha 0 0

ZP06 Ochranné zatravnění 2.8 ha 109 000 305

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů 0 ha 0 0

ZP08 Ochranné zatravněné pásy 0 ha 0 0

ZP09 Biopásy 0 ha 0 0

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty 0 ha 0 0

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem 0 ha 0 0

ZP12 Větrolamy 0 ha 0 0

ZP13 Zatravnění údolnic 0 ha 0 0

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem 0 ha 0 0

ZP15 Ochranné obilní pásy 0 ha 0 0

ZP16 Setí do mulče 0 ha 0 0

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny 0 ha 0 0

ZP18 Konturové zakládání porostů 257.5 ha 0 0

Σ 149 738

Kód 

opatření
Název opatření

měrná jednotka

plocha, délka, 

počet ks…
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Tab. 78 Měrné náklady na realizaci navržených opatření v řešeném území (VARIANTA III) 

 

jednotková 

cena za 

měrnou 

jednotku

Finanční 

náklady 

na 

realizaci

Kč/měrnou 

jednotku [Kč]
[tis. Kč]

LS01 Biodiverzita lesních porostů 163.40 ha 4 000 654

LS02 Druhová skladba lesních porostů – stupeň přirozenosti  163.40 ha 2 000 327

LS03 Ekologický stav břehových porostů 11.43 ha 170 000 1 943

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

průcestná přehrážka 25 ks 82 800 2 070

LS04
Hrazení bystřin a strží přírodě blízkým způsobem - 

neprůcestná přehrážka 22 ks 99 750 2 195

LS05 Hydromorfologický stav lesních vodních toků 0 m 0 0

LS06
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 1 (objem 15 m
3
) 106 ks 16 800 1 781

LS07
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 2 (objem 5 m
3
) 0 ks 23 200 0

LS08
Lesní dopravní sít a negativní dopady těžebně-

dopravní eroze - typ 3 (objem 1 m
3
) 15 ks 1 290 19

LS07 Plán péče o zalesněná povodí 326.80 ha 500 163

LS08 Podpora tvorby prioritních biotopů 35.00 ha 170 000 5 950

LS09 Prostorová úprava lesních porostů podél toků 38.74 ha 800 31

LS10 Zalesňování zemědělských půd v říčních nivách 30.48 ha 170 000 5 182

NV01 Renaturace 0 m 0 0

NV02 Revitalizace vodního toku obnovou původního koryta 2 204 m 2 193 4 834

NV03 Podpora přirozených tlumivých rozlivů v nivě 22.98 ha viz NV02-07 0

NV04 Podpora retence vody v nivě, revitalizace 2.52 ha 3 036 915 7 638

NV05 Revitalizace upraveného koryta  2 204 m 26 914 59 317

NV06 Rušení odvodňovacích opatření a obnova pramenišť v nivě 0 ha 0 0

NV07 Revitalizace tvorbou nového koryta 1 543 m 781 1 205

NV08 Zalesňování a zatravňování niv – obnova nivních biotopů 0 ha viz LS10 0

ZP01 Protierozní průlehy 2 256 m 3 515 7 930

ZP02 Protierozní hrázky 2 237 m 1 855 4 150

ZP03 Protierozní meze 870 m 2 700 2 349

ZP04 Pásové střídání plodin 0 ha 0 0

ZP05 Lokalizace plodin 5 479.7 ha 0 0

ZP06 Ochranné zatravnění 2.8 ha 109 000 305

ZP07 Ochranné zatravněné pásy kolem vodních útvarů 0 ha 0 0

ZP08 Ochranné zatravněné pásy 0 ha 0 0

ZP09 Biopásy 0 ha 0 0

ZP10 Ochranná výsadba dřevin - břehové porosty 0 ha 0 0

ZP11 Ochranná výsadba dřevin - vegetační lem 0 ha 0 0

ZP12 Větrolamy 0 ha 0 0

ZP13 Zatravnění údolnic 0 ha 0 0

ZP14 Setí širokořádkových plodin s ochranným podsevem 0 ha 0 0

ZP15 Ochranné obilní pásy 0 ha 0 0

ZP16 Setí do mulče 0 ha 0 0

ZP17 Setí do vymrzlé meziplodiny 0 ha 0 0

ZP18 Konturové zakládání porostů 257.5 ha 0 0

Σ 108 041

Kód 

opatření
Název opatření

měrná jednotka

plocha, délka, 

počet ks…
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 Na závěr bylo provedeno srovnání měrných nákladů s potenciálním zvýšením retence 

vlivem navrhovaných opatření, opět ve všech uvažovaných variantách. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách níže. 

 

Tab. 79 Porovnání investičních nákladů a objemu zadržené vody vlivem nově navržených 

opatření ve třech uvažovaných variantách 

 

 

Tab. 80 Porovnání investičních nákladů a objemu zadržené vody vlivem nově navržených 

opatření (VARIANTA I) 

 

 

Tab. 81 Porovnání investičních nákladů a objemu zadržené vody vlivem nově navržených 

opatření (VARIANTA II) 

 

VARIANTA

Rozdíl zadrženého 

objemu před a po 

návrhu opatření [m
3
]

Investiční náklady 

[tis. Kč]

Náklady na 

objem zadržené 

vody [Kč/m
3
]

I - MIN 393 535 81 975 208.31

II - MAX 498 827 149 738 300.18

III - OPT 485 950 108 041 222.33

Finanční 

náklady na 

realizaci

Zadržený 

objem

Náklady na 

objem 

zadržené vody 

[Kč/m
3
]

[tis. Kč] [m
3
] [Kč/m

3
]

LSxx Opatření v lesních oblastech 14 642 92 308 158.6

NVxx Opatření v nivě 52 599 264 390 198.9

ZPxx Opatření v zemědělských oblastech 14 734 36 837 400.0

Kód 

opatření
Název opatření

Finanční 

náklady na 

realizaci

Zadržený 

objem

Náklady na 

objem 

zadržené vody 

[Kč/m
3
]

[tis. Kč] [m
3
] [Kč/m

3
]

LSxx Opatření v lesních oblastech 37 005 198 825 186.1

NVxx Opatření v nivě 98 000 264 390 370.7

ZPxx Opatření v zemědělských oblastech 14 734 35 613 413.7

Kód 

opatření
Název opatření
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Tab. 82 Porovnání investičních nákladů a objemu zadržené vody vlivem nově navržených 

opatření (VARIANTA III) 

 

 

 Z výsledných tabulek se jako nejefektivnější jeví opatření v lesních oblastech, jehož 

náklady na zadržený kubík vody nepřesahují 200 Kč, opatření v nivě se v závislosti 

na uvažované variantě výpočtu investičních nákladů pohybují v rozmezí 200 – 370 Kč/m
3
, 

opatření v zemědělských oblastech se pohybují kolem 400 Kč na zadržený m
3
 vody. V tomto 

případě je však nutno konstatovat, že protierozní opatření na zemědělských půdách nejsou 

prioritně určena k retenci vody v krajině, ale jejich primárním účelem je funkce protierozní, tj. 

ochrana půdního fondu jako jednoho z neobnovitelných zdrojů.  

6.3 Vyhodnocení v urbanizovaném povodí 

Vliv soustavy navrhovaných opatření byl posouzen v urbanizovaném povodí- Uničov, 

sídliště gen. Svobody. Jedná se o severovýchodní část obce v Olomouckém kraji. Výpočet 

vychází z návrhů popsaných v technické zprávě k návrhové části. Metoda způsobu 

vyhodnocení změny odtokových poměrů je popsána v kapitole 1.8. V následující tabulce je 

vyčíslen možný objem zadržené vody v případě aplikace jednotlivých opatření. Vypočtené 

objemy jsou stanoveny jako maximální objem, které jsou jednotlivá opatření schopna 

pojmout, přičemž při návrhu opatření bylo počítáno s dešti o intenzitě 122 l/s/ha.  

V hodnoceném povodí Uničov byla vybrána jen některá opatření, která se svým typem 

nejvíce hodila k dané lokalitě. Je jasné, že v jiných lokalitách bude použita jiná kombinace. 

  

Finanční 

náklady na 

realizaci

Zadržený 

objem

Náklady na 

objem 

zadržené vody 

[Kč/m
3
]

[tis. Kč] [m
3
] [Kč/m

3
]

LSxx Opatření v lesních oblastech 20 314 184 848 109.9

NVxx Opatření v nivě 72 994 264 390 276.1

ZPxx Opatření v zemědělských oblastech 14 734 36 712 401.3

Kód 

opatření
Název opatření
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Tab. 83: Kvantifikace objemu zadrženého v urbanizovaném povodí pomocí navržených 

opatření na sídlišti gen. Svobody v Uničově 

  

 

Dále byly vyčísleny náklady na jednotlivá opatření v uvedeném rozsahu a byla porovnána 

cena za jeden m
3
 zadrženého objemu vody. Při návrhu celé urbanizované oblasti je však nutné 

rozpočtově porovnat i jiné náklady spojené s realizací, jako jsou v tomto případě např. kácení 

a nová výsadba zeleně, přeložka veřejného osvětlení, demontáž chodníků a vozovek apod. 

Z tohoto důvodu bylo mezi jednotlivá opatření v tabulce 15 rozpočítány položky z tabulky 16 

dle inf´dexace na pravé straně tabulky. 

Zadržený 

objem - 

stávající stav

Zadržený 

objem - 

návrhový 

stav

W [m
3
] W [m

3
]

UR01 Podzemní zasakovací nádrž  0 261

UR02 Vsakovací průleh  0 677

UR03a Vsakovací průleh - rýha 0 236

UR03b Vsakovací průleh - rýha 0 90

UR04 Vsakovací rýha 0 33

UR05 Vsakovací nádrž 0 575

UR06 Umělý mokřad 0 0

UR07 Střešní zahrady - zelené střechy 0 0

UR07.1 Retenční střecha – meandrový sytém 0 0

UR07.2 Lehká střecha 0 61

UR07.3 Přírodní střecha 0 0

UR07.4 Šikmá střecha 0 0

UR07.5 Střešní zahrada 0 0

1 933

Kód 

opatření
Název opatření
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Tab. 84: Měrné náklady na realizaci navržených opatření v řešeném urbanizovaném povodí 

 

 

Tab. 85: Doprovodné náklady 

 

jednotková cena za 

měrnou jednotku

Finanční 

náklady na 

realizaci

Kč/měrnou 

jednotku [tis. Kč]
[tis. Kč]

UR01 Podzemní zasakovací nádrž  483 m2 3.8 1841 2) 4)

UR02 Vsakovací průleh  565 m 11.6 6562 2) 4)

UR03a Vsakovací průleh - rýha 267 m 19.8 5292 2) 4) 3)

UR03b Vsakovací průleh - rýha 125 m 5.2 655 2) 4) 3)

UR04 Vsakovací rýha 1 363 m 4.0 5396 2) 4)

UR05 Vsakovací nádrž 288 m2 4.7 1787 2) 4)

UR06 Umělý mokřad

UR07 Střešní zahrady - zelené střechy

UR07.1 Retenční střecha – meandrový sytém

UR07.2 Lehká střecha 3 393 m2 1.8 6144 1) 2)

UR07.3 Přírodní střecha

UR07.4 Šikmá střecha

UR07.5 Střešní zahrada

27677

i
Kód 

opatření
Název opatření

měrná 

jednotka

plocha, délka, 

počet ks…

Finanční 

náklady na 

realizaci

[tis. Kč]
1) Úprava střešních svodů 504
2) Propojení opatření - PVC DN250 2701
3) Přeložka VO 253
4) Úprava zeleně 218

Název opatřeníi
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Tab. 86: Porovnání investičních nákladů a objemu zadržené vody  

 

 

Tab. 87: Porovnání všech investičních nákladů a objemu zadržené vody kompletní realizace 

 

 

Je patrné, že cena za zadržený kubický metr  se od ostatních povodí liší o dva řády. To je 

dáno několika faktory. Zásadní m faktorem je způsob výpočtu, kdy v urbanizovaném povodí 

byly metry krychlové počítány čistě jako kapacita jednotlivých opatření. Dále ve studii 

urbanizovaného povodí bylo použito co možná nejvíce a co možná nejlepší adaptační 

opatření, které nejsou z hlediska zadržení vody až tolik účinné, ale mají spíš čistící funkci, 

např. žlaby RONN. Dále nebylo na povodí možné zasakovat, čímž se zvětšila potřeba 

velikosti jednotlivých opatření. Urbanizovaná povodí na rozdíl od všech ostatních musí plnit 

množství funkcí, tudíž veškerá adaptační opatření je nutné umísťovat tak, aby těmto funkcím 

nebránila. Z toho vyplývá nutnost úprav komunikací, přeložek veřejných sítí apod., které 

stavbu prodražují. Navíc provozní náklady se předpokládají v řádech stovek korun ročně. 

Výpočty objemů jednotlivých opatření byly provedeny na návrhový déšť o intenzitě 

122 l/s/ha. Tato intenzita předpokládá opakování jedenkrát za deset let, resp. Periodicitu 0,1. 

Vzhledem k tomu, že dešťové srážky jsou víceméně kontinuální v průběhu roku, lze 

předpokládat, že efekt jednotlivých opatření se ještě bude násobit. 

Finanční náklady 

na realizaci

Zadržený 

objem

Náklady na objem 

zadržené vody

[tis. Kč] [m
3
] [Kč/m

3
]

UR01 Podzemní zasakovací nádrž  1841 261 7053

UR02 Vsakovací průleh  6562 677 9693

UR03a Vsakovací průleh - rýha 5292 236 22423

UR03b Vsakovací průleh - rýha 655 90 7283

UR04 Vsakovací rýha 5396 33 163516

UR05 Vsakovací nádrž 1787 575 3108

UR06 Umělý mokřad

UR07 Střešní zahrady - zelené střechy

UR07.1 Retenční střecha – meandrový sytém

UR07.2 Lehká střecha 6144 61 100 606

UR07.3 Přírodní střecha

UR07.4 Šikmá střecha

UR07.5 Střešní zahrada

27677 1933

Název opatření
Kód 

opatření

Finanční náklady na realizaci [tis. Kč] 27677

Zadržený objem - návrhový stav W [m3] 1900

Náklady na objem zadržené vody [Kč/m3] 14566
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7 Zhodnocení vedlejších účinků navrhovaných 

opatření 

7.1 Distribuce živin v zájmových povodích 

Pro hodnocení vlivu erozních procesů na obsah živin v půdě erozních a akumulačních 

částí svahů byla využita data Agrochemického zkoušení půd (ÚKZÚZ, podle zákona 

156/1998 Sb.). Toto zkoušení zahrnuje stanovení přístupných živin – P, K, Mg a Ca podle 

metody Melich III, dále je zjišťována výměnná reakce půdy jako pH/CaCl2. Poskytnutá data 

z odběrových lokalit byla po výpočtu erozních smyvů umístěna do jednotlivých částí svahů 

(viz obr. 1) a podrobena statistickému hodnocení. Při něm byly porovnány na základě 

akumulačně-erozního modelu USPED obsahy živin v půdě z akumulačních částí půdních 

bloků a tyto byly srovnávány s erozí ohroženými částmi svahů.  

 

Obr. 159:Odběrová místa půd umístěná do podkladu akumulačně-erozního modelu v povodí 

Jevíčky. 
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Statistické hodnocení bylo provedeno zvlášť pro jednotlivá zájmová území v povodí 

Jevíčky, Kyjovky a Hané. Uvedené tabulky výsledků ukazují statisticky průkazné závislosti 

mezi sledovanými, většinou chemickými parametry půdy. Pokud hodnotíme rozdíly mezi 

akumulačními a erozními částmi půdních bloků, pak nebyly zjištěny statisticky významné 

rozdíly u jednotlivých sledovaných charakteristik v zájmovém území povodí Jevíčky ani 

Kyjovky (viz poslední řádek tabulek).  Ve sledovaném území povodí Jevíčky se jedná o méně 

členitý reliéf se střední erozní ohrožeností zemědělské půdy. V případě povodí Kyjovky, kde 

jsou průměrné erozní smyvy jsou nejvyšší, se projevil zřejmě nedostatečný počet 

hodnocených lokalit odběru v akumulačních částech svahů (24), což mohlo ovlivnit 

průkaznost rozdílů.  

Tab. 88: Statistické hodnocení výsledků vybraných půdních charakteristik s porovnáním 

rozdílů v akumulačních částech svahu ve srovnání s erozními (povodí Jevíčky a Kyjovky) 

Korelace (ziviny)
Označ. korelace jsou významné na hlad. p < ,05000
N=39 (Celé případy vynechány u ChD)

Proměnná ph p k mg ca kvk_max USPED

ph

p

k

ca

kvk_max

USPED

1,000000 0,065635 -0,143129 0,376774 0,763314 0,697194 0,142386

0,065635 1,000000 0,541880 -0,130218 -0,219210 -0,251446 -0,069652

-0,143129 0,541880 1,000000 0,076831 -0,136292 -0,127899 -0,197823

0,763314 -0,219210 -0,136292 0,552245 1,000000 0,984027 0,063504

0,697194 -0,251446 -0,127899 0,567444 0,984027 1,000000 0,057372

0,142386 -0,069652 -0,197823 0,144775 0,063504 0,057372 1,000000

 

Korelace (zivinyKyjovka)
Označ. korelace jsou významné na hlad. p < ,05000
N=24 (Celé případy vynechány u ChD)

Proměnná ph p k mg ca kvk_max USPED

ph

p

k

mg

ca

kvk_max

USPED

1,000000 -0,046220 0,083469 0,296895 0,842128 0,834318 -0,248771

-0,046220 1,000000 0,408461 -0,156802 -0,013087 -0,012075 -0,233837

0,083469 0,408461 1,000000 0,018348 0,032179 0,067499 0,045375

0,296895 -0,156802 0,018348 1,000000 0,438833 0,510713 0,154069

0,842128 -0,013087 0,032179 0,438833 1,000000 0,996014 -0,145921

0,834318 -0,012075 0,067499 0,510713 0,996014 1,000000 -0,124667

-0,248771 -0,233837 0,045375 0,154069 -0,145921 -0,124667 1,000000

 

Statisticky průkazné závislosti u některých charakteristik byly nalezeny mezi 

akumulačními a erozními plochami v povodí Hané, kde byly v rámci agrochemického 

zkoušení zemědělských půd k dispozici výsledky analýz 42 půdních vzorků z akumulačních 

oblastí. Rozdíly se projevily u následujících parametrů: pH, obsah vápníku a u kationtové 
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výměnné kapacity. U těchto charakteristik došlo k statisticky průkaznému snížení hodnot 

v akumulačních částech. Tento fakt může svědčit o zvýšeném transportu jemných koloidních 

částic půdy, které obsahují zároveň vápník, mimo akumulační oblasti a tedy mimo půdní 

bloky. Tímto pak mohou být dotčeny návazné vodní útvary, kde dochází k jejich zanášení a 

eutrofizaci.  

Povodí Kyjovky je ze všech tří sledovaných území nejvíce ohroženo vodní erozí, o čemž 

svědčí průměrný potenciální smyv půdy na půdní blok 52 t/ha/rok, v povodí Jevíčky je 

průměrný potenciální erozní smyv 22 t/ha/rok, v povodí Hané pak 39 t/ha/rok.  

 

Tab. 89: Statistické hodnocení výsledků vybraných půdních charakteristik s porovnáním 

rozdílů v akumulačních částech svahu ve srovnání s erozními (povodí Hané) 

Korelace (zivinyHana)
Označ. korelace jsou významné na hlad. p < ,05000
N=42 (Celé případy vynechány u ChD)

Proměnná ph p k mg ca kvk_max USPED

ph

p

k

mg

ca

kvk_max

USPED

1,000000 -0,045170 -0,065701 -0,329336 0,779698 0,756102 -0,361955

-0,045170 1,000000 0,300504 0,079969 -0,254961 -0,241320 -0,070796

-0,065701 0,300504 1,000000 0,192979 0,043806 0,081613 -0,114971

-0,329336 0,079969 0,192979 1,000000 0,039287 0,096857 0,083655

0,779698 -0,254961 0,043806 0,039287 1,000000 0,997955 -0,330583

0,756102 -0,241320 0,081613 0,096857 0,997955 1,000000 -0,327584

-0,361955 -0,070796 -0,114971 0,083655 -0,330583 -0,327584 1,000000

 

V modelových lokalitách doporučujeme v budoucnu detailnější sledování rozpuštěných i 

nerozpuštěných látek a jejich transport v krajině i ve vodních tocích, což je jediná možnost, 

jak zjistit změnu (šíření) živin. Návrhy opatření se sice ovlivní celkové rozložení 

akumulačních i erozních ploch, korelace mezi obsahem živin a velikostí depozice však 

v zájmovém povodí Jevíčky nebyla prokázána a celkovou změnu živin tedy nelze bez 

dlouhodobějšího monitoringu zejména ve vodních tocích ohodnotit. 

 

7.2 Zvýšení odolnosti lesů vůči klimatické změně 

S očekávanou klimatickou změnou se projeví změny přírodního prostředí, které budou mít 

přímí vliv na dřeviny. Dojde ke zvýšení stresu z nedostatku vody v letním období, v zimě se 

zvýší průměrné teploty, poklesne počet arktických dnů, ale mrazivé dny zůstanou, tím pádem 

bude delší perioda ohrožení dřevin. Očekávané vlhčí zimy budou znamenat více polomů a 
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vývratů jehličnanů ve vyšších polohách. Oteplením spolu s klimatickými extrémy dojde 

nárůstu negativního ovlivnění biotickými činiteli, naroste počet fytopatogenů a jejich vliv.  

Většina autorů v odborné literatuře se shodne, že v důsledku výše uvedených očekávaných 

změn dojde k posunu lesních vegetačních stupňů o 1 – 2 stupně. Tato změna bude pro 

současné hospodářské smrkové porosty ve 3. a 4. LVS natolik limitní, že je nebude možno 

v těchto polohách pěstovat. Smrk se tedy bude přesouvat do vyšších vegetačních stupňů tj. 

poloh jemu přirozenějších. Expanze bukových porostů sledovaná ve vyšších vegetačních 

stupních se zastaví, v konkurenci bude v těchto polohách úspěšnější smrk. Dojde k rozpadu 

smrkových monokultur, při obnově velkých holin vznikne možnost změny dřevinné skladby 

přírodě bližší včetně druhové pestrosti. Z lesnicko-ochranářského hlediska budou smrkové 

porosty ohrožené suchem, chřadnout v nižších a středních polohách v důsledku fytopatogenu 

(václavka…). Poklesem hladiny půdní vody při letních přísušcích dojde ke snížení stability 

smrku zvýšeným podílem infekcí červenou hnilobou. Rovněž budou ohrožené druhy dřevin 

náchylné na sucho (např. topol černý, dub letní…). 

Očekávanou klimatickou změnu a její vývoj dokážeme ve vztahu k dřevinám a jejím 

populacím jakožto dlouhověkým organizmům pouze předpokládat. Ke zvýšení odolnosti lesů 

vůči klimatické změně se ale většina autorů shodne na několika rámcových zásadách; posun 

lesních vegetačních stupňů bude znamenat snahu o lepší pochopení ekologické amplitudy 

jednotlivých druhů dřevin a jejich interakce k uplatnění zakládání lesů s dřevinnou skladbou 

přírodě bližší, stanovištně vhodnou, doporučuje se řidší spon. Z hlediska pěstebních opatření 

bude nutné důsledněji provádět probírkové zásahy, s podporou věkové, prostorová a druhové 

diferenciace. Většina autorů se rovněž shodne na zkrácení obmýtí (rychlejší rotace dřevin). 

Z hlediska dřevinné skladby bude vhodné pěstovat autochtonní rychle rostoucí dřeviny, 

dlouhověké stín snášející druhy a hlubokokořenné směsi odolné vůči letnímu přísušku 

(očekávaný pokles hladiny půdní vody). 
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8 Multikriteriální hodnocení soustavy 

navrhovaných opatření 

Investiční náklady byly stanoveny pro řešené typy opatření. Tyto byly porovnány se 

skutečnými náklady těchto opatření na základě ceníků a diskuzí s realizačními firmami a 

investorskými organizacemi. 

 

Při výběru vhodné varianty opatření je často nutné zohlednit i jiné faktory, než pouze 

investiční a provozní náklady. Proto bylo přistoupeno k vícekriteriálnímu hodnocení metodou 

pořadí a s využitím vah jednotlivých kritérií. Metoda slouží pro získání uceleného obrazu při 

rozhodování. Pro multikriteriální hodnocení byla zvolena následující kritéria: 

 

 Složitost přípravy (váha 0,15)-kolik času je nutné věnovat dojednání a majiteli 

pozemků, projektování objektů a jejich odsouhlasení 

 Finanční náročnost 

-investiční náklady (váha 0,2) 

 Vliv na místní koloběh vody (váha 0,15) 

 Výpočtem stanovený retenční a infiltrační objem (váha 0,25) 

 Zaváděná opatření zvyšují rovněž biologickou diverzitu (váha 0,15) 

 Poruchovost zařízení/opatření (váha 0,1)-tzn. jak velké je riziko selhání objektu 

v průběhu provozu 

 

Váhy k jednotlivých kritériím byly stanoveny na základě zkušeností. Jelikož se studie zabývá 

retenčními a infiltračními opatřeními byla tomuto kritériu přiřazena váha 0,25. Druhá nejvyšší 

priorita je v investičních nákladech-tj. váha 0,2. 

 

V druhém kroku byli zvolena vzájemným porovnáním kvantifikací jednotlivých skupin 

opatření jejich „Pořadí“(viz. tab.1, sloupec „Pořadí) ve škále od 1 do 2. Po dosazení sloupců 

Op1, Op2, Op3, Op4 zastupující skupiny Les/Zem/Niv/Urb dojde k přenásobení s váhou výše 

uvedených kritérií a dojde ke kumulativnímu součtu. Viz. druhá polovina tabulky „Vážené 

pořadí“. 

Lze odhadnout, že projektově snadněji se bude připravovat říční niva (pozemky 

pobřežníků jsou pravidelně zaplavovány) oproti desítkám roztroušených objektů se svými 
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napojeními v případě urbanizovaných povodí. V urbanizovaných povodích je největší tlak na 

prostor ať ze strany dopravních zařízení, inženýrských sítí a další pozemní zástavby. 

Výpočet nákladů ukázal, že investiční náklady jsou nejlevnější u opatření typu „Les“ jak je 

zřejmě při porovnání nákladovosti na m3 zadržené vody. Nejdražší je zavádění systémů 

Hospodaření s dešťovou vodou v intravilánech obcí a měst (Pořadí=2). 

Podobně je tomu i u retenčních objemů stanovených porovnáním s nulovou variantou. 

Největší objemy v posuzovaném segmentu krajiny jsou k dispozici v říčních nivách.  

Poruchovost zařízení je ovlivněna složitostí zařízení, přičemž většina krajinných opatření jsou 

bezúdržbová s nutností nepravidelných čištění, např. po přívalovém dešti. Naopak náročnější 

provoz, je očekáván opět v urbanizovaném povodí. V lokalitách typu „les“+“niv“ se očekává 

střední náročnost na údržbu realizovaného opatření během doby provozu (Pořadí=1,5). 

Výsledné pořadí ukazuje na skrytý potenciál lesních povodí (součet= 1,14) což je otázkou 

na správce příp. vlastníky lesních společenstev. 

 

Tab. 90: Výsledky vícekriteriálního hodnocení: 

         
Kritétium   Váha Pořadí       Vážené pořadí     

      
Op1 
(les) 

Op2 
(zem) 

Op3 
(niv) 

Op4 
(urb) 

Op1 
(les) 

Op2 
(zem) 

Op3 
(niv) 

Op4 
(urb) 

Složitost přípravy 0,15 1,5 1,5 1 2 0,23 0,23 0,15 0,30 

Investiční náklady 0,2 1 1,02 1,01 2 0,15 0,15 0,15 0,30 
Vliv na místní koloběh 
vody 0,15 1 2 1,5 1,5 0,15 0,30 0,23 0,23 
Retenční/Infiltrační 
objem

1)
 0,25 1,7 1,1 2 1 0,26 0,17 0,30 0,15 

Zvýšení biodiverzity 0,15 1 1,25 1,3 2 0,15 0,19 0,20 0,30 

Poruchovost zařízení 0,1 1,4 1 1,5 2 0,21 0,15 0,23 0,30 

 

Výsledné 
pořadí: 

     
1,14 1,18 1,25 1,58 

           pozn: 1): stanovené srážko-odtokovým 
modelem 
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9 Výsledky verifikace dopadů na základě modelu 

klimatických změn 

Za účelem modelování dopadů klimatické změny na povodí byla odvozena řada scénářů 

změny klimatu. Tyto scénáře byly založeny na 15 simulacích regionálních klimatických 

modelů (RCM), které jsou výstupem projektu ENSEMBLES. Součástí tohoto souboru modelů 

jsou i referenční scénáře změny klimatu, které byly identifikovány v rámci projektu 

TA02020320 (ozn. rSCEN1, rSCEN2, rSCEN3) a TA01020508. Použity byly simulace řízené 

emisním scénářem SRES A1B (jiné emisní scénáře se v ENSEMBLES datech vyskytují velmi 

sporadicky) pokrývající období 1951-2100 s prostorovým rozlišením 25 km × 25 km. 

Uvažováno bylo 15 RCM simulací řízených 4 GCM modely (Tab. 1). Nejvíce simulací bylo 

provedeno s modelem RCA (4). 

 
Tab. 1 Použité RCM simulace  
Acronym RCM období 

řídící model ECHAM5 

RACMO_EH5 RACMO2.1 1950–2100 

REMO_EH5 REMO5.7 1951–2100 

RCA_EH5 RCA3.0 1951–2100 

RegCM_EH5 RegCM3 1951–2100 

HIR_EH5 HIRHAM5 1951–2100 

řídící model HadCM3Q0, HadCM3Q3, HadCM3Q16  

HadRM_Q0 HadRM3.0 1951–2099 

CLM_Q0 CLM2.4.6 1951–2099 

HadRM_Q3 HadRM3.0 1951–2099 

RCA_Q3 RCA3.0 1951–2099 

HadRM_Q16 HadRM3.0 1951–2099 

RCA_Q16 RCA3.0 1951–2099 

řídící model ARPEGE4.5  

HIR_ARP HIRHAM5 1951–2100 

CNRM5_ARP CNRM-RM5.1 1951–2100 

ALA_ARP  ALADIN/CLIMATE-CZ         1695-2100 

řídící model BCM2.0  

RCA_BCM RCA3.0 1961–2100 

 

  



342 

 

9.1 Tvorba scénářů klimatické změny 

Pro korekci systematických chyb v simulacích regionálních klimatických modelů byly 

použity denní časové řady srážek a teploty pro období 1961-2010 z datasetu gridovaných 

srážek a teploty v rozlišení 25 km × 25 km (Štěpánek et al., 2011). Simulace regionálních 

klimatických modelů byly opraveny o systematické chyby pomocí tzv. kvantilové metody 

(Gudmundsson et al., 2012). Tato (široce užívaná) metoda byla zvolena mimo jiné proto, že 

simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ byla dostupná již zkorigovaná touto metodou. 

Tato metoda spočívá v odvození transferové funkce, jež zaručuje, že hodnoty transformované 

řady odpovídají stejným kvantilům jako příslušné hodnoty řady původní. Období, vzhledem 

ke kterému byly simulace zkorigovány, bylo zvoleno stejné jako v případě ALADIN-

CLIMATE/CZ, tj. 1961-1990. Korigované simulace klimatických modelů byly dále využity 

pro tvorbu scénářů změny klimatu pomocí přírůstkové metody, která je pro modelování změn 

hydrologické bilance tradičně v CR používaná. Její podstatou je úprava pozorovaných řad o 

průměrné změny odvozené ze simulací klimatických modelů. Metoda se aplikuje pro 

jednotlivé měsíce, pro srážky je využívaná multiplikativní transformace, pro teplotu aditivní.  

 

Pro modelování byly tedy nakonec použity tři klimatické modely, které mají reprezentovat 

rozpětí změn (od pesimistického, přes průměrný po optimistický): 

ALADIN-CLIMATE/CZ (rSCEN1)  

CLM_Q0 (rSCEN2) 

REMO_EH5 (rSCEN3) 

 

Za výhledová období byly zvoleny časové období 2021-2050 a 2071-2100, tedy 

s referenčními roky 2035 a 2075. 

 

Teplota vzduchu 

 

Scénáře změn klimatu pro Českou republiku počítají s růstem teploty během celého roku. Na 

obrázku X1 jsou uvedeny průměrné roční teploty vzduchu pro jednotlivé scénáře a obě 

časové období.  
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Obr. X1 Průměrná roční teplota vzduchu dle vybraných RCM pro dva časové horizonty 

 

Na obrázku X2 a X3 jsou uvedeny průměrné měsíční teploty vzduchu pro jednotlivé 

vodní útvary podle „středního scénáře“ RCM CLM_Q0. Dle očekávání teploty rostou 

s klesající nadmořskou výškou vodních útvarů a propagují se s časem. Nejvyšší teploty se 

vyskytují v letních měsících červenec a srpen, kdy průměrné měsíční teploty jsou přes 20 °C. 

Obr. X2 Průměrná teplota vzduchu dle RCM CLM_Q0 v jednotlivých měsících (2021-2050) 
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Obr. X3 Průměrná teplota vzduchu dle RCM CLM_Q0 v jednotlivých měsících (2071-2100) 

 

Nejnižší růst teploty lze zpravidla konstatovat v jarním období (viz Obrázek X4 a X5), 

naopak nejvyšší v zimě, pro některé časové horizonty i na podzim (2035 a 2085) a na části 

území také v létě (2085). V průměru teplota roste zjednodušeně o něco málo více než 1 °C a 

3 °C pro uvažované časové horizonty 2035 a 2085. Prostorové rozložení změn teploty je 

víceméně homogenní – rozdíly mezi odhadovanými změnami pro různé části České republiky 

jsou většinou nižší než 0,2 °C. Výjimkou jsou změny teploty v letním období pro časový 

horizont 2085 s nejvyšším růstem teploty na jihu republiky a prostorovými rozdíly vyššími 

než 0,5 °C. Změny pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny na obrázcích X4 a X5. 
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Obr. X4Průměrné změny teplot vzduchu dle RCM CLM_Q0 v jednotlivých měsících (2021-

2050) 

 

Obr. X5 Průměrné změny teplot vzduchu dle RCM CLM_Q0 v jednotlivých měsících (2071-
2100) 
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Na obrázcích X6 a X7 jsou uvedeny jednotlivé vodní útvary se změnami teplot pro jednotlivé 

scénáře. Na grafech lze pozorovat průměrné změny (červený křížek), mezikvartilové rozpětí 

(modrá úsečka) a kvantilové rozpětí 5-95%. Jak již bylo řečeno, pro bližší období jsou změny 

teploty v průměru více jak 1°C a pro vzdálenější horizont je to více jak 3°C. Důležité je si 

však uvědomit, že rozložení změn není v průběhu roku konstantní a existuje velká variabilita 

mezi jednotlivými lety. 

 

Obr. X6 Průměrné změny teplot vzduchu (2021-2050) 
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Obr. X7 Průměrné změny teplot vzduchu (2071-2100) 

 

Srážkový úhrn 

Průměrné roční srážkové úhrny pro vodní útvary jsou uvedeny na obrázku X8. Lze 

pozorovat, že se jednotlivé modely liší ve velikosti srážkového úhrnu, především z tohoto 

důvodu je možné scénář REMO_EH5 považovat za optimistický. Na obrázcích X9 a X10 

jsou poté uvedeny průměrné měsíční úhrny srážek pro jednotlivé měsíce. 
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Obr. X8 Průměrné roční úhrny srážek dle vybraných RCM pro časové horizonty 2035 a 2085 

 

 

Obr. X9 Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 (2021-2050) 

 

 

 



349 

 

 

Obr. X10 Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 (2071-2100) 

Simulace klimatických modelů předpokládají mírný růst srážek během celého roku kromě 

letního období (viz Obrázek X11 a X12). Výjimkou je časový horizont 2035, pro který v 

průměru srážky rostou během celého roku kromě jarního období, kdy modely projektují růst 

srážek jen pro severní část České republiky. Růst průměrných srážek je většinou řádově do 

10 % pro časové horizonty 2035, pro časový horizont 2085 zpravidla do 20 %, v zimě na 

některých povodích až 25 %. V roční bilanci dochází k růstu srážek pro všechny horizonty 

zpravidla do 10 %. Obecně je možno vyšší růst srážek předpokládat spíše v zimním období. 

Pokles srážek v letním období je nejmarkantnější pro časový horizont 2085. Vyšší poklesy 

jsou předpokládány na jihu a východě České republiky. 
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Obr. X11 Průměrné změny srážkových úhrnů v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 

(2035) 

 

Obr. X12 Průměrné změny srážkových úhrnů v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 

(2071-2100) 
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Na grafech X13 a X14 lze pozorovat průměr, mezikvantilové rozpětí a kvantily změn 

srážkových úhrnů. Změna je dána poměrem výhledu ku současnosti a lze pozorovat malý 

nárůst srážkových úhrnů pro referenční období 2035 a téměř beze změny pro výhled k roku 

2085. 

 

 
Obr. X13 Průměrné změny srážkových úhrnů (2021-2050) 
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Obr. X14 Průměrné změny srážkových úhrnů (2071-2100) 

 

Potenciální evapotranspirace 

 

Způsob založený na slunečním záření pro určitou zeměpisnou šířku a teplotě. Potenciální 

evapotranspirace je vypočtena pomocí vztahu odvozeného Oudinem et al. (2010), v němž se 

uvažuje sluneční záření a teplota vzduchu, která je jediným požadovaným vstupem. Pro každý 

časový krok je počítána hodnota extraterestriálního slunečního záření, kvůli tomu musí být 

uvedena zeměpisná šířka povodí (ve stupních). Použitý algoritmus počítá s hodinovým úhlem 

západu Slunce, který není definován pro podmínky polárního dne, a proto musí zadaná 

zeměpisná šířka spadat mezi severní a jižní polární kruh (tj. mezi -66,5 a 66,5 stupně). 

Vypočtené hodnoty potenciální evapotranspirace (PET) jsou uvedeny na obrázku X15. 

Hodnota PET logicky stoupá s nárůstem teplot vzduchu. 
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Obr. X15 Průměrné roční hodnoty potenciální evapotranspirace dle vybraných RCM pro 

časové horizonty 2035 a 2085 

 

Vodní bilance 

 

Výpočet „vodní bilance“ byla zjednodušena na výpočet rozdílu průměrného srážkového 

úhrnu v daném měsíci a potenciální evapotranspirace (PET), tj. 

      

     VBi = Pi – PETi, 

kde i = leden,…, prosinec. 

 

Průměrné roční hodnoty bilance jsou uvedeny na obrázku X16, kde je možné pozorovat 

negativní hodnoty především na Jižní Moravě. Tyto hodnoty jsou dány především nárůstem 

teplot v letním období a mírným poklesem těchto srážek. Důležité je vzít v úvahu, že tento 

přístup je velmi zjednodušený, a proto je dobré ho brát pouze jako informativní. 
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Obr. X16 Průměrné roční hodnoty bilance dle vybraných RCM pro časové horizonty 2035 

a 2085 

Na obrázcích X17 a X18 je bilance zobrazena v jednotlivých měsících a můžeme říci, že 

v zimním období je tato bilance kladná a od května do září záporná. Souhrnné výsledky jsou 

uvedeny v tabulce XX2. 

 

Obr. X17 Průměrná bilance v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 (2021-2050) 
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Obr. X18 Průměrná bilance v jednotlivých měsících dle RCM CLM_Q0 (2071-2100) 

 

Tab. XX2 Porovnání průměrných ročních průtoků ve vybraných profilech z hlediska 

dlouhodobého průměru 

RCM ID PER TEP [°C] 

SRA 

[mm] 

PET 

[mm] 

BIL 

[mm] 

ALA_ARP DYJ_1270 2021-2050 8.72 616.8 616.57 0.24 

ALA_ARP DYJ_1270 2071-2100 10.65 530.62 693.14 -162.52 

CLM_Q0 DYJ_1270 2021-2050 9.33 562.79 632.05 -69.27 

CLM_Q0 DYJ_1270 2071-2100 10.73 505.57 676.69 -171.12 

REMO_EH5 DYJ_1270 2021-2050 8.8 620.36 612.64 7.72 

REMO_EH5 DYJ_1270 2071-2100 11.3 658.99 686.8 -27.81 

ALA_ARP DYJ_1280 2021-2050 9.87 596.19 665.6 -69.42 

ALA_ARP DYJ_1280 2071-2100 11.81 512.07 742.06 -229.99 

CLM_Q0 DYJ_1280 2021-2050 10.48 540.87 680.96 -140.09 

CLM_Q0 DYJ_1280 2071-2100 11.9 480.46 725.83 -245.38 

REMO_EH5 DYJ_1280 2021-2050 9.96 597.48 661.58 -64.1 

REMO_EH5 DYJ_1280 2071-2100 12.19 626.82 735.76 -108.94 

ALA_ARP DYJ_1290 2021-2050 9.14 560.56 635.58 -75.02 

ALA_ARP DYJ_1290 2071-2100 11.7 482.92 712.35 -229.42 

CLM_Q0 DYJ_1290 2021-2050 9.76 520.73 651.93 -131.2 

CLM_Q0 DYJ_1290 2071-2100 11.12 464.7 694.77 -230.07 

REMO_EH5 DYJ_1290 2021-2050 9.25 566.22 633.24 -67.02 

REMO_EH5 DYJ_1290 2071-2100 11.45 594.89 707.59 -112.7 



356 

 

RCM ID PER TEP [°C] 

SRA 

[mm] 

PET 

[mm] 

BIL 

[mm] 

ALA_ARP MOV_0010 2021-2050 6.66 901.58 536.86 364.73 

ALA_ARP MOV_0010 2071-2100 8.48 824.6 610.28 214.32 

CLM_Q0 MOV_0010 2021-2050 7.23 912.39 551.17 361.22 

CLM_Q0 MOV_0010 2071-2100 8.67 860.18 596.66 263.53 

REMO_EH5 MOV_0010 2021-2050 6.68 906.08 531.54 374.54 

REMO_EH5 MOV_0010 2071-2100 8.78 1000.82 602.49 398.34 

ALA_ARP MOV_0020 2021-2050 6.93 917.24 548.31 368.93 

ALA_ARP MOV_0020 2071-2100 8.74 836.17 621.5 214.68 

CLM_Q0 MOV_0020 2021-2050 7.53 909.47 563.78 345.69 

CLM_Q0 MOV_0020 2071-2100 8.98 851.49 609.63 241.86 

REMO_EH5 MOV_0020 2021-2050 6.94 895.96 543.42 352.54 

REMO_EH5 MOV_0020 2071-2100 9.3 979.26 614.06 365.19 

ALA_ARP MOV_0030 2021-2050 6.64 923.11 538.94 384.16 

ALA_ARP MOV_0030 2071-2100 8.45 839.7 612.13 227.56 

CLM_Q0 MOV_0030 2021-2050 7.24 909.9 554.41 355.49 

CLM_Q0 MOV_0030 2071-2100 8.69 849.41 600.27 249.14 

REMO_EH5 MOV_0030 2021-2050 6.65 897.04 534.06 362.98 

REMO_EH5 MOV_0030 2071-2100 8.74 975.18 604.7 370.48 

ALA_ARP MOV_0040 2021-2050 6.47 911.19 530.44 380.75 

ALA_ARP MOV_0040 2071-2100 8.28 832.55 603.64 228.91 

CLM_Q0 MOV_0040 2021-2050 7.7 909.03 545.92 363.11 

CLM_Q0 MOV_0040 2071-2100 8.52 853.64 591.77 261.87 

REMO_EH5 MOV_0040 2021-2050 6.48 894.85 525.56 369.29 

REMO_EH5 MOV_0040 2071-2100 8.57 983.46 596.2 387.26 

ALA_ARP MOV_0050 2021-2050 6.98 906.9 548.25 358.65 

ALA_ARP MOV_0050 2071-2100 8.8 829.86 621.5 208.36 

CLM_Q0 MOV_0050 2021-2050 7.58 908.95 563.54 345.41 

CLM_Q0 MOV_0050 2071-2100 9.2 856.07 609.2 246.88 

REMO_EH5 MOV_0050 2021-2050 7 896.46 543.36 353.1 

REMO_EH5 MOV_0050 2071-2100 9.9 990.01 614.01 376 

ALA_ARP MOV_0080 2021-2050 8.1 834.81 590.2 244.61 

ALA_ARP MOV_0080 2071-2100 9.94 761.1 664.41 96.69 

CLM_Q0 MOV_0080 2021-2050 8.64 853.48 602.84 250.64 

CLM_Q0 MOV_0080 2071-2100 10.6 813.28 647.92 165.36 

REMO_EH5 MOV_0080 2021-2050 8.11 864.14 583.77 280.37 

REMO_EH5 MOV_0080 2071-2100 10.25 958.58 655.33 303.25 

ALA_ARP MOV_0180 2021-2050 8.2 671.59 594.75 76.84 

ALA_ARP MOV_0180 2071-2100 10.4 613.45 669.25 -55.8 

CLM_Q0 MOV_0180 2021-2050 8.73 683.61 607.33 76.28 

CLM_Q0 MOV_0180 2071-2100 10.15 650.96 652.37 -1.41 

REMO_EH5 MOV_0180 2021-2050 8.21 692.98 588.26 104.71 

REMO_EH5 MOV_0180 2071-2100 10.35 767.62 659.88 107.75 

ALA_ARP MOV_0280 2021-2050 7.81 671.43 580.85 90.58 

ALA_ARP MOV_0280 2071-2100 9.66 610.12 655.52 -45.4 
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RCM ID PER TEP [°C] 

SRA 

[mm] 

PET 

[mm] 

BIL 

[mm] 

CLM_Q0 MOV_0280 2021-2050 8.35 680.83 593.59 87.25 

CLM_Q0 MOV_0280 2071-2100 9.77 648.19 638.56 9.62 

REMO_EH5 MOV_0280 2021-2050 7.83 692.47 574.35 118.12 

REMO_EH5 MOV_0280 2071-2100 9.96 764.18 645.93 118.24 

ALA_ARP MOV_0350 2021-2050 7.92 632.22 586.27 45.95 

ALA_ARP MOV_0350 2071-2100 9.81 564.96 661.94 -96.98 

CLM_Q0 MOV_0350 2021-2050 8.52 598.1 600.94 -2.84 

CLM_Q0 MOV_0350 2071-2100 9.92 563.97 646.2 -82.22 

REMO_EH5 MOV_0350 2021-2050 7.97 618.62 581.41 37.21 

REMO_EH5 MOV_0350 2071-2100 10.11 676.98 653.76 23.23 

ALA_ARP MOV_0360 2021-2050 7.43 628.36 568.17 60.19 

ALA_ARP MOV_0360 2071-2100 9.34 558.16 644.42 -86.26 

CLM_Q0 MOV_0360 2021-2050 8.1 584.19 582.4 1.79 

CLM_Q0 MOV_0360 2071-2100 9.42 544.37 627.99 -83.62 

REMO_EH5 MOV_0360 2021-2050 7.45 612.03 562.38 49.65 

REMO_EH5 MOV_0360 2071-2100 9.6 662.38 635.04 27.34 

ALA_ARP MOV_0370 2021-2050 7.83 622 582.87 39.13 

ALA_ARP MOV_0370 2071-2100 9.74 557.59 658.94 -101.35 

CLM_Q0 MOV_0370 2021-2050 8.4 588.3 596.51 -8.21 

CLM_Q0 MOV_0370 2071-2100 9.79 552.77 641.16 -88.39 

REMO_EH5 MOV_0370 2021-2050 7.87 612.32 577.3 35.01 

REMO_EH5 MOV_0370 2071-2100 10 668.54 649.33 19.2 

ALA_ARP MOV_0380 2021-2050 7.97 628.53 588.08 40.45 

ALA_ARP MOV_0380 2071-2100 9.86 569.6 663.67 -94.06 

CLM_Q0 MOV_0380 2021-2050 8.55 602.9 601.99 0.91 

CLM_Q0 MOV_0380 2071-2100 9.95 567.31 646.84 -79.53 

REMO_EH5 MOV_0380 2021-2050 8.2 616 583.13 32.87 

REMO_EH5 MOV_0380 2071-2100 10.16 673.79 655.29 18.5 

ALA_ARP MOV_0720 2021-2050 8.49 1105.93 608.46 497.47 

ALA_ARP MOV_0720 2071-2100 10.34 967.56 682.4 285.16 

CLM_Q0 MOV_0720 2021-2050 9.14 1026.5 625.95 400.55 

CLM_Q0 MOV_0720 2071-2100 10.68 967.59 674.57 293.02 

REMO_EH5 MOV_0720 2021-2050 8.54 1074.93 603.62 471.3 

REMO_EH5 MOV_0720 2071-2100 10.75 1100.09 677.49 422.6 

ALA_ARP MOV_0730 2021-2050 8.61 1105.95 612.79 493.16 

ALA_ARP MOV_0730 2071-2100 10.46 967.39 686.7 280.69 

CLM_Q0 MOV_0730 2021-2050 9.26 1026.46 630.26 396.19 

CLM_Q0 MOV_0730 2071-2100 10.8 967.39 678.87 288.52 

REMO_EH5 MOV_0730 2021-2050 8.66 1075 607.96 467.05 

REMO_EH5 MOV_0730 2071-2100 10.87 1100.03 681.8 418.23 

ALA_ARP MOV_0740 2021-2050 9 982.83 626.06 356.77 

ALA_ARP MOV_0740 2071-2100 10.86 858.59 699.14 159.45 

CLM_Q0 MOV_0740 2021-2050 9.64 905.62 643.22 262.4 

CLM_Q0 MOV_0740 2071-2100 11.15 856.49 690.17 166.31 
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RCM ID PER TEP [°C] 

SRA 

[mm] 

PET 

[mm] 

BIL 

[mm] 

REMO_EH5 MOV_0740 2021-2050 9.7 951.55 621.86 329.68 

REMO_EH5 MOV_0740 2071-2100 11.28 976.4 695.22 281.18 

ALA_ARP MOV_0840 2021-2050 8.81 626.64 618.76 7.88 

ALA_ARP MOV_0840 2071-2100 10.74 555.27 695.49 -140.22 

CLM_Q0 MOV_0840 2021-2050 9.41 577.82 633.87 -56.05 

CLM_Q0 MOV_0840 2071-2100 10.79 539.68 677.92 -138.24 

REMO_EH5 MOV_0840 2021-2050 8.88 609.72 614.36 -4.64 

REMO_EH5 MOV_0840 2071-2100 11.4 660.48 686.72 -26.24 

ALA_ARP MOV_0850 2021-2050 8.83 602.62 618.77 -16.15 

ALA_ARP MOV_0850 2071-2100 10.75 530.39 695.27 -164.88 

CLM_Q0 MOV_0850 2021-2050 9.47 548.02 635.6 -87.58 

CLM_Q0 MOV_0850 2071-2100 10.82 511.78 678.19 -166.41 

REMO_EH5 MOV_0850 2021-2050 8.96 584.56 616.6 -32.05 

REMO_EH5 MOV_0850 2071-2100 11.14 632.29 689.1 -56.81 

ALA_ARP MOV_0960 2021-2050 8.37 631.18 601.11 30.7 

ALA_ARP MOV_0960 2071-2100 10.28 550.46 677.18 -126.73 

CLM_Q0 MOV_0960 2021-2050 8.98 584.98 616.86 -31.88 

CLM_Q0 MOV_0960 2071-2100 10.41 547.05 663.25 -116.2 

REMO_EH5 MOV_0960 2021-2050 8.4 628.6 595.76 32.83 

REMO_EH5 MOV_0960 2071-2100 10.6 691.2 669.56 21.64 

ALA_ARP MOV_0970 2021-2050 8.15 630.49 592.92 37.58 

ALA_ARP MOV_0970 2071-2100 10.5 547.58 668.84 -121.26 

CLM_Q0 MOV_0970 2021-2050 8.76 584.4 608.88 -24.48 

CLM_Q0 MOV_0970 2071-2100 10.2 546.34 655.47 -109.13 

REMO_EH5 MOV_0970 2021-2050 8.18 630.6 587.62 42.98 

REMO_EH5 MOV_0970 2071-2100 10.38 693.79 661.62 32.17 

ALA_ARP MOV_0985_J 2021-2050 8.52 619.59 607.73 11.86 

ALA_ARP MOV_0985_J 2071-2100 10.43 537.92 683.65 -145.74 

CLM_Q0 MOV_0985_J 2021-2050 9.14 573.01 623.7 -50.69 

CLM_Q0 MOV_0985_J 2071-2100 10.58 535.46 670.28 -134.83 

REMO_EH5 MOV_0985_J 2021-2050 8.56 618.27 602.44 15.84 

REMO_EH5 MOV_0985_J 2071-2100 10.76 678.56 676.43 2.13 

ALA_ARP MOV_0990 2021-2050 8.78 600.89 618.81 -17.92 

ALA_ARP MOV_0990 2071-2100 10.68 521.27 694.73 -173.45 

CLM_Q0 MOV_0990 2021-2050 9.39 553.13 634.75 -81.62 

CLM_Q0 MOV_0990 2071-2100 10.83 516.03 681.28 -165.25 

REMO_EH5 MOV_0990 2021-2050 8.81 597.08 613.52 -16.45 

REMO_EH5 MOV_0990 2071-2100 11.1 651.99 687.51 -35.52 

ALA_ARP MOV_1000 2021-2050 8.63 599.45 613.9 -14.45 

ALA_ARP MOV_1000 2071-2100 10.54 519.48 689.82 -170.34 

CLM_Q0 MOV_1000 2021-2050 9.24 549.5 629.72 -80.22 

CLM_Q0 MOV_1000 2071-2100 10.68 510.15 675.92 -165.77 

REMO_EH5 MOV_1000 2021-2050 8.67 595.17 608.71 -13.55 

REMO_EH5 MOV_1000 2071-2100 10.88 647.6 682.64 -35.04 
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RCM ID PER TEP [°C] 

SRA 

[mm] 

PET 

[mm] 

BIL 

[mm] 

ALA_ARP MOV_1010 2021-2050 8.54 627.07 606.41 20.66 

ALA_ARP MOV_1010 2071-2100 10.45 546.28 682.29 -136.01 

CLM_Q0 MOV_1010 2021-2050 9.16 571.11 622.49 -51.38 

CLM_Q0 MOV_1010 2071-2100 10.57 528.72 667.5 -138.78 

REMO_EH5 MOV_1010 2021-2050 8.61 618.06 602.28 15.79 

REMO_EH5 MOV_1010 2071-2100 10.82 672.94 675.97 -3.02 

ALA_ARP MOV_1020 2021-2050 7.72 651.55 572.72 78.83 

ALA_ARP MOV_1020 2071-2100 9.64 570.84 648.54 -77.7 

CLM_Q0 MOV_1020 2021-2050 8.35 586.39 588.96 -2.57 

CLM_Q0 MOV_1020 2071-2100 9.73 539.82 632.37 -92.56 

REMO_EH5 MOV_1020 2021-2050 7.83 634.16 569.82 64.34 

REMO_EH5 MOV_1020 2071-2100 10.4 687.37 643.2 44.17 

ALA_ARP MOV_1060 2021-2050 8.57 609.13 608.29 0.83 

ALA_ARP MOV_1060 2071-2100 10.49 528.39 684.1 -155.71 

CLM_Q0 MOV_1060 2021-2050 9.2 543.86 624.51 -80.65 

CLM_Q0 MOV_1060 2071-2100 10.58 495.44 667.93 -172.48 

REMO_EH5 MOV_1060 2021-2050 8.67 591.73 605.39 -13.65 

REMO_EH5 MOV_1060 2071-2100 10.89 634.68 678.77 -44.09 

ALA_ARP MOV_1300 2021-2050 7.22 793.36 552.84 240.53 

ALA_ARP MOV_1300 2071-2100 9.13 681.36 628.19 53.17 

CLM_Q0 MOV_1300 2021-2050 7.78 761.48 566.22 195.26 

CLM_Q0 MOV_1300 2071-2100 9.25 693.89 613.06 80.83 

REMO_EH5 MOV_1300 2021-2050 7.26 809.69 546.7 262.99 

REMO_EH5 MOV_1300 2071-2100 9.51 839.69 620.3 219.39 
 

9.2 Odvození N-letých srážkových úhrnů ovlivněných změnou 

klimatu 

V předkládané studii využíváme nestacionárního index-flood modelu, jenž popisuje Hanel 

et al. (2009). Tento statistický model předpokládá, že srážkové extrémy mohou být popsány 

zobecněným rozdělením extrémních hodnot (Generalized extreme value (GEV) distribution). 

Jedná se o tříparametrické rozdělení zobecňující tři možná rozdělení extrémů (Gumbelovo, 

Fréchetovo a obrácené Weibulovo). Parametry  (location), α (scale) a  (shape) určují 

postupně polohu těžiště rozdělení, míru rozptýlení a extremitu na okrajích rozdělení. Použitý 

model pracuje s parametrem  = α / , jenž je analogickým ke koeficientu variace.  

 

Za účelem snížení nejistoty je předpokládáno, že v homogenních oblastech je parametr  

prostorově proměnný, zatímco parametry  a  jsou v prostoru konstantní. Nestacionarita je 
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do modelu zavedena vztažením těchto parametrů k indikátoru velikosti skleníkového efektu 

I(t) v roce t. Tímto indikátorem je v tomto případě roční globální teplotní anomálie z řídícího 

globálního modelu. Model pro parametry na jakémkoliv grid boxu s v roce t může být tedy 

zapsán pomocí vztahů 

   0 1( , ) ( )exp[ ( )]s t s I t  
, 

   0 1( ) exp[ ( )]t I t   
,      

   0 1( ) ( )t I t   
. 

Následně, pro N-letý kvantil v místě s v roce t: 

 

)(),(),( tqtstsQ TT  , 

Kde qT(t) je běžná bezrozměrná kvantilová funkce (obvykle nazývána růstová křivka), 

která je dána (t) a (t): 
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Parametry 0(s), 1, 0, 1, 0, 1 jsou odhadovány metodou maximální věrohodnosti. 

Nejistoty odhadů parametrů byly odhadnuty pomocí metody bootstrap.  

 

9.3 Srovnání nulové varianty se soustavou navržených 

opatření 

V předchozí kapitole byl popsán způsob odvození N-letých srážkových úhrnů, které jsou 

hlavním vstupem při srážko-odtokovém modelování a hodnocení soustavy navržených 

opatření. V této kapitole budou demonstrovány výsledky klimatických scénářů na hodnoty N-

letých srážkových úhrnů pro výhledová období 2021 – 2050 a 2071 – 2100. Vyhodnocení 

bylo provedeno ve třech lokalitách (návrhových detailech) – Jevíčka, Prudký potok, Horní 

Rozpitský potok. Jevíčka reprezentuje spíše nížinný charakter krajiny, další dvě povodí jsou 

charakteristická lesní povodí jedno v oblasti Jeseníků, druhé v Moravskoslezských 

Beskydech. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách níže. 
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Tab. 91 Jevíčka – srovnání hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových obdobích 

s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 35.19 36.26 37.33 34.48 36.97 40.53 

HS,5 51.30 51.30 52.33 54.38 50.27 54.38 60.02 

HS,10 61.50 60.89 62.73 65.19 60.27 65.81 73.19 

HS,20 72.10 71.38 74.26 77.87 70.66 77.87 87.96 

HS,50 85.05 84.20 87.60 95.26 82.50 93.56 110.57 

HS,100 95.22 93.32 99.03 108.55 91.41 106.65 130.45 

 

Tab. 92 Jevíčka – rozdíl hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových obdobích 

s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -0.36 0.71 1.78 -1.07 1.42 4.98 

HS,5 51.30 0.00 1.03 3.08 -1.03 3.08 8.72 

HS,10 61.50 -0.62 1.23 3.69 -1.23 4.31 11.69 

HS,20 72.10 -0.72 2.16 5.77 -1.44 5.77 15.86 

HS,50 85.05 -0.85 2.55 10.21 -2.55 8.51 25.52 

HS,100 95.22 -1.90 3.81 13.33 -3.81 11.43 35.23 

 

Tab. 93 Jevíčka – procentuální rozdíl N-letých srážkových úhrnů ve výhledových obdobích 

s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [%] období 2071 - 2100 [%] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -1.0% 2.0% 5.0% -3.0% 4.0% 14.0% 

HS,5 51.30 0.0% 2.0% 6.0% -2.0% 6.0% 17.0% 

HS,10 61.50 -1.0% 2.0% 6.0% -2.0% 7.0% 19.0% 

HS,20 72.10 -1.0% 3.0% 8.0% -2.0% 8.0% 22.0% 

HS,50 85.05 -1.0% 3.0% 12.0% -3.0% 10.0% 30.0% 

HS,100 95.22 -2.0% 4.0% 14.0% -4.0% 12.0% 37.0% 
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Tab. 94 Prudký potok – srovnání hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových obdobích 

s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 74.10 73.36 75.58 77.81 71.88 77.06 84.47 

HS,5 114.00 114.00 116.28 120.84 111.72 120.84 133.38 

HS,10 132.50 131.18 135.15 140.45 129.85 141.78 157.68 

HS,20 158.50 156.92 163.26 171.18 155.33 171.18 193.37 

HS,50 185.40 183.55 190.96 207.65 179.84 203.94 241.02 

HS,100 208.10 203.94 216.42 237.23 199.78 233.07 285.10 

 

Tab. 95 Prudký potok – rozdíl hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových obdobích 

s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -0.74 1.48 3.71 -2.22 2.96 10.37 

HS,5 51.30 0.00 2.28 6.84 -2.28 6.84 19.38 

HS,10 61.50 -1.32 2.65 7.95 -2.65 9.28 25.18 

HS,20 72.10 -1.59 4.76 12.68 -3.17 12.68 34.87 

HS,50 85.05 -1.85 5.56 22.25 -5.56 18.54 55.62 

HS,100 95.22 -4.16 8.32 29.13 -8.32 24.97 77.00 

 

Tab. 96 Prudký potok – procentuální rozdíl N-letých srážkových úhrnů ve výhledových 

obdobích s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [%] období 2071 - 2100 [%] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -2.1% 4.2% 10.4% -6.3% 8.3% 29.2% 

HS,5 51.30 0.0% 4.4% 13.3% -4.4% 13.3% 37.8% 

HS,10 61.50 -2.2% 4.3% 12.9% -4.3% 15.1% 40.9% 

HS,20 72.10 -2.2% 6.6% 17.6% -4.4% 17.6% 48.4% 

HS,50 85.05 -2.2% 6.5% 26.2% -6.5% 21.8% 65.4% 

HS,100 95.22 -4.4% 8.7% 30.6% -8.7% 26.2% 80.9% 
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Tab. 97 Horní Rozpitský potok – srovnání hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových 

obdobích s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 70.40 69.70 71.81 73.92 68.29 73.22 80.26 

HS,5 102.90 102.90 104.96 109.07 100.84 109.07 120.39 

HS,10 117.30 116.13 119.65 124.34 114.95 125.51 139.59 

HS,20 138.55 137.16 142.71 149.63 135.78 149.63 169.03 

HS,50 160.02 158.42 164.82 179.22 155.22 176.02 208.03 

HS,100 178.36 174.79 185.49 203.33 171.23 199.76 244.35 

 

Tab. 98 Horní Rozpitský potok  – rozdíl hodnot N-letých srážkových úhrnů ve výhledových 

obdobích s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [mm] období 2071 - 2100 [mm] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -0.70 1.41 3.52 -2.11 2.82 9.86 

HS,5 51.30 0.00 2.06 6.17 -2.06 6.17 17.49 

HS,10 61.50 -1.17 2.35 7.04 -2.35 8.21 22.29 

HS,20 72.10 -1.39 4.16 11.08 -2.77 11.08 30.48 

HS,50 85.05 -1.60 4.80 19.20 -4.80 16.00 48.01 

HS,100 95.22 -3.57 7.13 24.97 -7.13 21.40 65.99 

 

Tab. 99 Horní Rozpitský potok – procentuální rozdíl N-letých srážkových úhrnů ve 

výhledových obdobích s nulovou variantou (současností – rok 2016) 

N-leté 

srážkové 

úhrny 

[mm] 

rok 2016 

[mm] 

období 2021 - 2050 [%] období 2071 - 2100 [%] 

LOW MID UP LOW MID UP 

HS,2 35.55 -2.0% 4.0% 9.9% -5.9% 7.9% 27.7% 

HS,5 51.30 0.0% 4.0% 12.0% -4.0% 12.0% 34.1% 

HS,10 61.50 -1.9% 3.8% 11.4% -3.8% 13.4% 36.2% 

HS,20 72.10 -1.9% 5.8% 15.4% -3.8% 15.4% 42.3% 

HS,50 85.05 -1.9% 5.6% 22.6% -5.6% 18.8% 56.4% 

HS,100 95.22 -3.7% 7.5% 26.2% -7.5% 22.5% 69.3% 
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Legenda: 

   LOW …pozitivní scénář 

MID …střední scénář 

UP …negativní scénář 

 

Z tabulek výše je patrné, že se dá, v případě N-letých srážkových úhrnů, spíše 

předpokládat jejich postupné zvyšování, to znamená nárůst extremity těchto jevů. Zvyšování 

srážkových úhrnů lze předpokládat jak v nížinách, dle negativních scénářů až o 37 %, tak 

zejména v horských oblastech, kde může dojít k navýšení až o 80 %, což by samozřejmě mělo 

výrazný vliv na následný odtok z povodí.  

Dle výstupů z kapitoly 9.1 lze předpokládat minimální změnu v celkových ročních 

srážkových úhrnech a postupné zvyšování průměrné teploty. Kombinace těchto dvou závěrů 

znamená jediné, lze předpokládat prodlužující se časová období s minimem srážek, které 

budou střídat intenzivní srážky se zvyšujícími se úhrny. Proto bude nutné v maximální možné 

míře zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu v krajině.  

Změna N-letých srážkových úhrnů na odtokové poměry s vazbou na navržená opatření 

bude demonstrována na povodí Prudkého potoka. Na tomto území byl zaznamenán 

nejextrémnější nárůst N-letých srážkových úhrnů (v případě negativního scénáře pro období 

2071 – 2100 a 100-letý srážkový úhrn nárůst až o 80,9 %). Srovnání odezvy povodí 

na současný a výhledový (období 2071 – 2100) 100-letý srážkový úhrn. Je na obrázku níže.  

 

Tab. 100 Odtok z povodí Prudkého potoka v závislosti na klimatické změně. Odezva na 100-

letý srážkový úhrn. Černě současný stav, modře – výhledový stav na období 2071 – 2100) 
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Z obrázku výše je dobře patrný výrazný nárůst kulminačního průtoku v závislosti na 

změně klimatu (negativní scénář pro období 2071 – 2100, 100 – letý srážkový úhrn). Rozdíl 

Q100 mezi současným stavem a výhledovým obdobím je 12,49 m
3
/s.  

Vzhledem k velkému množství variant a řešených povodí bylo pro demonstraci výsledků 

vybráno povodí Prudkého potoka, kde proběhlo srovnání současného a výhledového stavu. 

Srovnání probíhalo s využitím srážko-odtokového modelu HEC-HMS, který byl nakalibrován 

na údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem. Hodnoty N-letých průtoků jsou 

uvedeny v tabulce níže. K porovnání vlivu navržených opatření bylo vždy uvažováno 

s průtokem s průměrnou dobou opakování N = 5 let.  

 

Tab. 101 Hodnoty N-letých průtoků v závěrovém profilu Prudkého potoka (zdroj ČHMÚ) 

 

 

 Vliv soustavy navržených opatření na parametry povrchového odtoku byl porovnán 

v nulové variantě (současnost) a pro výhledové období 2071 – 2100, kde je uvažováno (při 

negativním scénáři) s nárůstem srážkového úhrnu o 37,8 % - viz Tab. 94. Výsledky porovnání 

nulové varianty a výhledového stavu jsou na obrázcích a v tabulkách níže.  

V případě nulové varianty došlo k porovnání stavu bez opatření a po návrhu opatření ve 

variantách A-D s postupným zapojováním jednotlivých opatření. Tzn. varianta D (D1, D2) 

reprezentuje stav, při kterém dochází k ovlivnění odtoku z povodí soustavou všech 

navržených opatření v návrhovém detailu – povodí Prudkého potoka. Výsledky jednotlivých 

variant jsou uvedeny v tabulce a grafu níže. 

  

1 2 5 10 20 50 100 třída

Prudký potok 6.41 P1 3.72 1.49 2.83 5.16 7.35 9.92 13.90 17.50 IV

tok ř. km Profil

plocha 

povodí 

[km2]

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1
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Tab. 102 Ovlivnění průtoku Q5 soustavou navržených opatření v povodí Prudkého potoka 

ovlivnění navrženými opatřeními 

ovlivnění průtoku Q5    varianty A-D* [m3/s]                                                   

Q5 stav A B C D1 D2 

5.16 4.46 4.01 4.00 0.91 1.54 

Legenda: 

     A - ovlivnění průcestnými přehrážkami 

B - ovlivnění průcestnými a neprůcestnými přehrážkami - LS04 

C - ovlivnění B + LS06 - opatření ke snížení TDE 

D1- ovlivnění C + LS01 - LS03, LS07, LS08, LS09 - opatření v 
ploše - porost st. 1 dobré podmínky - dle Dumbrovský 2009 

D2 - ovlivnění C + LS01 - LS03, LS07, LS08, LS09 - opatření v 
ploše - porost st. 2 střední podmínky - dle Dumbrovský 2009 

 

 

Obr. 160 Ovlivnění odtoku z povodí Prudkého potoka vlivem navržených opatření – nulová 

varianta – rok 2016 
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V následující části bude porovnána soustava navržených opatření s výhledovým stavem 

pro období 2071 – 2100, pro které je uvažováno se zvýšením příčinné srážky HS,5 o 37,8 % 

dle negativního klimatického scénáře viz Tab. 94. Srovnání těchto dvou variant 

neovlivněných navrženými opatřeními je uveden na obrázku níže. Z něj je patrné, že při 

deklarovaném zvýšení příčinné srážky s průměrnou dobou opakování N = 5 let se zvýší odtok 

z tohoto povodí z původních 5,16 m
3
/s na 8,13 m

3
/s.  

 

 

Obr. 161 S rovnání průtoků neovlivněných soustavou opatření v současnosti (černě) a pro 

výhledový stav (období 2071 – 2100)  – negativní scénář (modře) 

Vliv soustavy navržených opatření pro výhledové období 2071 – 2100 je uveden v tabulce 

a grafu níže. Jedná se o totožnou soustavu opatření uvažovanou v nulové variantě 

(současnost).  

Tab. 103 Ovlivnění průtoku soustavou navržených opatření ve výhledovém období 2071 – 

2100, povodí Prudkého potoka 

ovlivnění navrženými opatřeními 

ovlivnění průtoku Q5    varianty A-D* [m3/s]                                                   

Q5 výhled 
2085 

A B C D1 D2 

8.13 6.96 6.25 6.26 1.83 2.84 
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Obr. 162 Ovlivnění odtoku z povodí Prudkého potoka vlivem navržených opatření – výhledové 

období 2071 – 2100 

Na základě výše uvedených výsledků je možné říci, že v případě nulové varianty 

(současný stav, srážkový úhrny HS,5) nedochází k naplnění maximální retenční kapacity 

povodí, jelikož při zvýšení srážkového úhrnu pro výhledové období 2071 – 2100 dochází 

k navýšení zadrženého objemu v ploše povodí. Co se týče snižování kulminačních průtoků, 

v obou uvažovaných variantách se jedná o téměř shodné procentuální snížení kulminace.  

Obdobné výsledky lze předpokládat i u dalších řešených lokalit.   


