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Úvod 

 
Nízké a střední lesy tvoří jeden z nejstarších hospodářských tvarů lesa. Jejich rozvoj se předpokládá již 

v období raného neolitu. Výskyt středního lesa tedy historicky těsně souvisí s prasídelní zemědělskou oblastí, 

teplými nížinami Čech a Moravy, které lze shora ohraničit nadmořskou výškou 400-500 m (Hédl 2007).  

Formace podobné nízkým a středním lesům byly v naší krajině přítomny ještě před příchodem lidí, kdy 

v některých lokalitách pastevní tlak velkých herbivorů a činnost bobrů udržovala oblasti s výmladkovými porosty, 

často s přítomností letitých výstavků (Konvička a kol. 2006) .  

V této metodice se věnujeme především lesu střednímu, neboť dle námi vyhodnocených podkladů, jež 

zmiňujeme v následujícím textu, jde o systém nejvhodněji propojující klady lesa vysokého a klady hospodaření 

v lesích výmladkových. Les střední (sdružený) je ve smyslu vyhlášky č. 83/1996 Sb. les vzniklý jako kombinace 

výmladkové složky (nízký les) a jedinců semenného původu. Jiné často používané vnímání lesa středního 

vyjadřuje definice uvedená v Lesnickém naučném slovníku (MZ, 1994), která jej charakterizuje jako etážový 

hospodářský tvar lesa, v němž je spodní etáž tvořena lesem výmladkovým a horní etáž různě starým stromovým 

inventářem semenného původu.  V roce 1900 zaujímal na území ČR střední les 2,6% porostní půdy (60000 ha) a 

nízký les 4,1% (95000 ha) (Kadavý 2011).  V současnosti vzrůstá zájem o energetickou biomasu a existují snahy o 

pěstování různých nepůvodních a invazivních rostlin (topol japonský, šťovík uteuša, křídlatka apod.). Současně 

existují velké problémy s povodněmi a suchem, neboť většina niv je zorněná a neplní tak své základní 

ekosystémové funkce. Obnova středních lesů může odpovědět na tyto základní strategické priority. 

Důvody pro zakládání středních lesů: 

• Vysoká biodiverzita (byliny, motýli, brouci, ptáci, drobní savci) 

• Ekonomicky stabilní produkční systém i pro malé a střední vlastníky 

• Jedná se o tradiční způsob hospodaření 

• Možnost získání biomasy již za 10 let od založení 

• Jedná se o využívání obnovitelných zdrojů energie 

• Zlepšení retence a čištění vody 

• Obnova říční krajiny, včetně degradovaných půd 

Důležité strategické dokumenty, podporující obnovu středních lesů 

Státní program ochrany přírody a krajiny (SPOPK) 

Cíle:  

- Revitalizovat nejméně 150 km vodních toků a 75 km2 niv v rámci realizace opatření obsažených v 

plánech oblastí povodí. 

- Realizovat tři pilotní projekty s cílem vytvořit do r. 2020 alespoň 10 000 ha nově založených lužních 

lesů  

Politika ochrany klimatu ČR 

Cíl: zalesnit až 16 000 ha zemědělské půdy do roku 2020   

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020 

Doporučení: Podpořit zakládání plantáží RRD v záplavových územích řek či v oblastech realizovaných suchých 

poldrů. 



1. Management středních lesů 

1.1. Výmladkové patro 

Pařezina je lesní stanoviště zpravidla tvořené výmladky, jež tvoří hlavní část sklízené biomasy. Tyto výmladky 

jsou tvořeny kořeny a pařezy, které dávají vyrůst pařezovým, či kořenovým výmladkům, které se těží 

v pravidelných intervalech. Nové pařezové výmladky se mohou vyvinout ze dvou typů pupenů. Méně často rostou 

z adventivních pupenů, které se vyvíjejí z pletiva kalu, který se formuje mezi kůrou a dřevem na těženém povrchu. 

Tento typ výhonků je celkem vzácný a krátkověký. Nejčastěji se výmladky vyvíjejí ze spících pupenů na základně 

pařezu. U pařeziny můžeme dále rozlišovat výmladnost dle stanoviště. V dobře obhospodařované pařezině 

sklizeň výmladků probíhá pravidelně v intervalu 5-25 let podle druhu a cílového sortimentu (Harmer 1995).  

1.1.1. Zakládání nových pařezin 

Zakládání pařezin se uskutečňuje přirozenou, nebo umělou obnovou, ponejvíce sadbou. Sazenice se ve 

druhém roce po vysazení seříznou při oddenku nebo se vysazují sazenice již zkrácené (tj. pařezové). Jiní autoři 

doporučují seříznutí sazenice až po 5-6 letech, kdy je již dobře zakořeněná (Harmer 1995. Sazenice se vysazují ve 

sponu 1-2 m. Výchova se v pařezinách provádí zřídka a to jen tehdy, kdy je nutno upravit hustotu a příp. kvalitu 

budoucích sortimentů (Konšel 1931, Polanský 1947 a 1956). Není tedy pravdou, že pařeziny vždy vznikaly 

mimoděk jako následek těžby v listnatých porostech. V literatuře je doloženo, že byly i prakticky uměle zakládány, 

viz např. již Heyer (1854).  

Obmýtí je v pařezinách značně rozdílné. V již existujících pařezinách můžeme vytvořit nové pařezy hřížením 

výmladků z již existujících pařezů. Vybrané výmladky o průměru 2,5 – 5 cm jsou téměř úplně odseknuty, potom 

je výmladek visící na zbytku kůry ohnut k zemi a v dostatečné vzdálenosti pokryt hlínou v místě, kde je vyžadováno 

zakořenění. To je nejlépe dělat během zimy. Jedna hlava může být takto použita k tvorbě mnoha sazenic. Olše, 

jasan, ořešák, líska, lípa a vrba jsou k hřížení vhodné (Harmer 1995). Pařezové výmladky mnoha listnáčů mohou 

vzniknout také těžbou starších stromů s jednoduchým kmenem, ale úspěch se liší dle druhu, věku a jejich růstové 

vitality. Ačkoliv smíšené pařeziny budou mít pravděpodobně nejvyšší biodiverzitu, rozdíly mezi různými druhy v 

růstových schopnostech a délce těžebního cyklu mohou ztížit obhospodařování v porovnání s jednodruhovými 

porosty nebo porosty tvořenými jednodruhovými skupinami. Konečná vzdálenost mezi pařezy bude záležet na 

druhu a délce těžebního cyklu. Čím delší rotace, tím širší mezery. Lískové pařezy  v sedmileté rotaci mohou být 

od sebe 2,5 m, ořešáky s 15-letou rotací 3-3,5 m, jasan nebo dub těžený v 15-25-leté rotaci 4-7m (Harmer 1995). 

Navzdory historickému významu pařezin jako metody obhospodařování lesů a vzrůstající snaze po znovu 

zavedení této metody umožňující spojit produkci s ochranou přírody se zatím uskutečnilo jen málo 

systematických výzkumů rozdílných metod managementu pařezin. Většina technik se odvíjí více ze zkušenosti 

než z cíleného výzkumu (Harmer 1995)..  

 

1.1.2. Metody řezu 

Řez provádíme dle šířky pařezu  2 - 15 cm od země. Čím užší pařez, tím níže u země je možné řezat.  Řez 

má mít čistý a mírně zešikma, aby voda stékala. Nežádoucí jsou jakékoliv nerovnosti a žlábky. Kvalita řezu je 

důležitější než použitý nástroj. Řez musí být čistý, aby se neoddělovala kůra od dřeva. Volba nástroje záleží na 

zkušenosti a preferencích pracovníka, velikosti výmladků a snadnosti použití. Časté je tvrzení, že řez má být 

nakloněn k jihu, aby odváděl rychle vodu a lépe osychal. Na panenských kmíncích se doporučuje řezat co nejvíc 

u země. V dalších sečích řežeme blízko k předchozímu řezu. Ačkoliv vysoké pařezy produkují více výhonků než 

nízké, výhonky, které jsou založeny níž, jsou stabilnější a mohou si vyvíjet vlastní kořenový systém (Harmer 1995). 

Výjimku tvoří např. hlavaté vrby. Schopnost pařezů tvořit výmladky většinou klesá s věkem, a některé pařezy 

stromů starších 50 let nemusí vyprodukovat žádné výmladky. Ačkoli výzkum poprvé kácených dubů zjistil, že 75 

procent pařezů od 100 let starých stromů vytvořilo výmladky a 40 procent pařezů 160 let starých stromů také 

tvořilo výmladky. Pravidelně udržované hlavy druhů jako lípa, habr, dub, líska, jasan, babyka a ořešák se obvykle 

dožívají několik století. Pařeziny je nejlepší těžit během období vegetačního klidu, kůra se méně často trhá od 

dřevo, úmrtnost pařezů se snižuje, nové výmladky rostou lépe, méně trpí mrazem, než výmladky vytvořené po 

letní sklizni. Období seče ovlivňuje počet výmladků (Harmer 1995). Výmladky produkované po letní seči mají 

kratší první vegetační sezónu než výmladky vytvořené po zimní seči, a tudíž délka výmladků je menší. Všechny 



druhy jsou náchylné k okusu králíky, zajíci, srnci, ačkoliv olše je poškozována méně. Okus na větších obnovních 

plochách je zpravidla méně vážný, než na malých plochách.  Dostatečné oplocení je jediná cesta k zamezení 

okusů.  

1.2. Management výstavků 

Pro výstavkovou část jsou vhodnější hospodářsky hodnotné, slunné dřeviny, které snášejí volné 

postavení, jsou odolné vůči klimatickým vlivům a mají rychlý růst. Pro tyto účely se v nížinách z listnatých dřevin 

využívá dub, jasan, javor a topol. Z jehličnatých je možno využít borovici a modřín. V pahorkatinách přistupuje i 

habr. Pro všechny dřeviny v horní etáži platí, že by měly být semenného původu. Obmýtí výstavků bývá v rozmezí 

80 až 180 let, je však též vhodné některé stromy ponechat k úplnému dožití a rozpadu. Pokryvnost výstavků by 

se měla udržet na úrovni do 30 procent, jinak výmladkové patro strádá zastíněním. Z hlediska celkové hmoty 

výstavků je horní hranicí 200 m3/ha. Počet výstavků se dle typu středního lesa pohybuje od 30 do 200 (to již jde 

spíše o výběrný les). V porovnání s čistým nízkým lesem má střední les celou řadu výhod. Je to vyšší produkce 

cenných sortimentů, schopnost udržet úrodnost půdy a je zde i bohatší uplatnění dalších funkcí, zejm. 

biodiverzita, vodohospodářství a krajinářsko estetická funkce (Kadavý 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Management nízkých a středních lesů s ohledem na biodiverzitu 
 

Mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří se nacházejí v aktivně obhospodařovaných nízkých a středních 
lesích je silně ovlivněno současným i minulým managementem. S využitím pečlivého plánování hospodářských 
zásahů je možné udělat mnohé pro biodiverzitu.  Ještě před naplánováním postupu těžby je důležité rozhodnout, 
jaké jsou priority druhové ochrany v daném území, neboť různé skupiny živočichů mohou mít konfliktní 
požadavky.  Kde se vyskytují vzácné, či ohrožené druhy, jako např. hnědásek jitrocelový nebo plšík lískový, potom 
by plán hospodaření měl brát v potaz jejich stanovištní nároky. V jiných porostech může být cílem povzbudit co 
největší úroveň obecné druhové diverzity, bez zohlednění konkrétních druhů. Hlavní témata, kterými by se plány 
hospodaření s ohledem na biodiverzitu měly zabývat zmiňujeme níže: 

 
2.1. Nejvhodnější způsoby managementu 

2.1.1. Periodicita rotace  
 

Mnoho druhů rostlin, motýlů a ptáků závisí na rané vývojové fázi výmladkového patra a prosperují do 
doby, než výmladkové patro dosáhne plného zápoje. Tyto druhy jsou závislé na kontinuální tvorbě takových 
otevřených biotopů. Požadavky jednotlivých druhů se přitom různí. Mnoho rostlin využívá první tři roky po těžbě 
výmladkového patra, u ptáků jde především o čtvrtý až desátý rok po těžbě.  Je proto velmi žádoucí, aby území 
pokryté mladými pařezinami tvořilo podstatnou část území. Toho může být dosaženo tím, že určité části pařezin 
se budou těžit s rotací 10-14 let. Jediná nevýhoda této metody je, že je značně náročná na manuální práci a 
těžené sortimenty často nedosahuje potřebné tloušťky (Fuller, Warren 1993).  

Na druhé straně, i segmenty s delší rotací tvoří důležité biotopy. Například plši využívají především starší 
pařeziny, které jsou také významné pro výskyt hub a mechů. Řešením tohoto dilematu je tvorba mozaiky pařezin 
s krátkou (do 15 let) a dlouhou (25-35 let) rotací. Toto kombinované uspořádání umožní převahu mladých 
porostů a přitom také zabezpečí, že starší pařeziny mají také své stálé zastoupení. V každém případě je důležité, 
aby každý rok došlo k těžbě na alespoň jedné ploše. Pouze v případě provozních obtíží je možno tento interval 
prodloužit na dva, či tři roky (Fuller, Warren 1993). 

 
2.1.2. Velikost bloků (panels) 
 

Některé velké motýlí populace prosperují na velmi malých územích (např. o rozloze půl hektaru). Na 
druhé straně toto území je pouze částí teritoria páru pěnice hnědokřídlé. Velmi malé plochy jednoho věkového 
stádia pařeziny mohou strádat stíněním od okolních starších segmentů a také podléhat nadměrnému okusu zvěří. 
Ke zvýšení počtů hnízdících stěhovavých ptáků je nejlepší tvořit rozsáhlejší plochy mladých a středně starých 
pařezin, které pokrývají území čtyř, či pěti hektarů. To může být dosaženo, pokud v následujících letech 
provádíme seče v sousedních porostech. Obecně by velikost jednoho segmentu těženého v jednom roce měla 
být kolem 3000 m2, menší plochy nejsou příliš žádoucí. Nejlépe se jevily plochy mezi půl hektarem a hektarem. 
Pokud celková výměra lesa je na tak velké obnovní prvky příliš malá, pomáháme si tím, že v následujících letech 
těžíme sousedící porosty a tak se dostaneme po několika letech k rozsáhlejším plochám, pokrytým stejným 
věkovým stádiem. Rovněž u lesů obývaných plchy je nežádoucí tvořit příliš velké plochy mladých pařezin. Zde 
snižujeme i velikost obnovních prvků (Fuller, Warren 1993). 

 
2.1.3. Prostorový návrh těžeb 

 
Doporučuje se seče provádět v nepravidelných tvarech, tím se zvětšuje délka hranic mezi segmenty 

porostů rozdílného stáří. To může některým organismům prospívat. Pravidelné tvary nabízí méně variability. 
Snahou je tvorba nepravidelných a dostatečně rozsáhlých ploch výmladků. Při určování tvaru a velikosti těžebních 
prvků je snahou vyhnout se tvorbě úzkých malých pruhů. Výjimku tvoří údržba průseků, které zlepšují dopravní 
prostupnost porostů. Průseky mohou být tvořené bylinnou vegetací a být doprovázeny pruhy pařezin těžené 
v krátké rotaci (3- 10 let). Kromě dopravní dostupnosti se tyto pruhy mohou stát prvky, spojujícími oblasti 
s mladými pařezinami. Např. pro některé motýli je možné průseky využívat ke kolonizaci nových lokalit. Z hlediska 
biodiverzity jsou lepší průseky vedoucí od východu k západu, než severojižní. Šířka průseků je kolem 9 m a je 
vhodné je doplňovat palouky a mýtinami. V oblastech s výskytem plchů je vhodné po každých 150 m průseku 
udělat zúžení tak, aby dva vzrostlé stromy fungovaly jako přemostění průseku. Průseky by neměly vést porostem 
rovně, jinak hrozí, že budou fungovat jako větrné tunely (Fuller, Warren 1993). 



2.1.4. Kolik výstavků? 
 
Porosty se zastoupením výstavků obecně vykazují vyšší biodiverzitu, než prosté pařeziny. Výstavky tvoří 

vyšší patro, které je důležité pro mnoho druhů hmyzu a ptáků. Starší stromy také poskytují hnízdní dutiny a vyvíjí 
se na nich časem i osluněné mrtvé dřevo, které je jinak v pařezinách vzácné. Pokud je však cílem tvorba 
otevřených ploch, s ohledem na byliny a motýly, potom je lepší udržovat nižší počty výstavků. Obvyklé rozmezí 
bývá 30 – 80 výstavků na hektar, optimální počet závisí na velikosti stromů. Čím jsou výstavky větší, tím je jich 
třeba méně. Pravidlo je, že na hektar nemá být více než 15 velkých výstavků. Při probírkách je dobré ponechávat 
co nejvíce druhů stromů. Pokud je to možné, je vhodné nechat některé výstavky na dožití, to prospěje dutinovým 
druhům ptáků a saproxylickému hmyzu. Zejména na hranicích porostů se mohou nechávat hlavaté stromy 
s pňovými výmladky (pollarded trees) – stromy, jež jsou ořezávány výše nad zemí, typicky ve výšce 1 – 3 m (Fuller, 
Warren 1993). 

 
 

2.2. Pařezinový cyklus a biodiverzita 
 
Po každé seči pařeziny se odehraje řada změn vegetace a návazně i změna společenstev živočichů. 

Například typická smíšená pařezina v jižní Anglii se vyvíjí následovně. První vegetační sezónu po seči je bylinná 
vegetace poměrně řídká, ale již druhou vegetační sezónu se rozvíjí bohatý koberec jarního aspektu a dalších 
rostlin. Již třetím rokem se mohou začít rozvíjet konkurenčně silné trvalky, jako např. ostružiníky, vinná réva a 
chmel. Výsledkem bývá vznik neprostupné změti listoví. To trvá asi do osmého roku, kdy výmladkové patro svým 
zástinem tyto druhy opět vytlačí a znemožní jejich další existenci. Do další seče již výmladkové patro spolu 
s toulavým stínem výstavků určuje zcela vegetační charakteristiku lokality (Fuller, Warren 1993). Mnoho lesních 
rostlin může přežít desetiletí v semenné bance a po prosvětlení se jejich populace rychle obnoví. Některým 
druhům rostlin však návrat na stanoviště trvá několik výmladkových cyklů. Některé rostliny se špatnou schopností 
šíření se samovolně na stanoviště nevrátí nikdy. U ptáků je situace jiná, neboť jsou velmi mobilní a dokáží pružně 
reagovat na nabídku vhodného stanoviště. Odpověď bezobratlých bude značně rozmanitá. Někteří vzácní 
bezobratlí se vyznačují usedlým způsobem existence a špatně se šíří. Do této kategorie patří i několik vzácných 
motýlů např. perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene). V případě, že hrozí vyhynutí některého z těchto druhů, 
je třeba uvažovat o jejich reintrodukci na nová stanoviště.  V UK například došlo k úspěšné obnově populace 
hnědáska jitrocelového (Melitaea athalia) na lokalitě, kde se motýl již 20 let nevyskytoval (Fuller, Warren, 1993).  

 
2.2.1. Bylinné patro 

 
Na těžbu výmladkového patra reaguje bylinné patro rozmanitými způsoby. Pod stínem zapojené 

pařeziny a výstavků je podrost velmi řídký a značná část půdy je obnažená, bez vegetace. Po odtěžení pařeziny 
se letní přísun slunečního záření zesílí 20 krát a jarního 4 krát. To přinese rychlé změny v bylinném patře. To se 
projeví zejména ve druhém a třetím roce po těžbě, kdy se často vytváří koberce sasanek, dymnivek a křivatců. 
Tyto rostliny často přežívají pod stínem ve vegetativní fázi. Jiné, jako např. zeměžluč, pryšec mandloňovitý, sítiny, 
náprstníky, třezalky jsou schopny přežít jako dormantní semena (Fuller, Warren 1993). Kratší rotace 
pařezinového patra udržuje bohatší semennou banku, než je tomu u lesů vysokých (Servus, 2011). Ale ne všechny 
světlomilné rostliny, které se vyskytují na světlinách jsou schopny přežít v zapojené pařezině. Například semena 
bodláků a vrbovek se do vzniklých světlin dostávají pomocí větru (Fuller, Warren 1993). Mezi vzácné rostliny, 
kterým se daří ve středních lesích patří např kriticky ohrožený zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), Podobnou 
preferenci vykazují i další silně ohrožené vyšší rostliny, jako pryšec kosmatý (Euphorbia villosa), lýkovec vonný 
(Daphne cneorum) nebo hrachor hrachovitý (Lathyrus pisiformis). Známější jsou některé orchideje spjaté s lemy 
a řídkými lesy, jako střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice červená (Cephlanthera rubra), vstavač 
nachový (Orchis purpurea) a vstavač bledý (Orchis pallens).  (Konvička et Al. 2006). I četné méně ohrožené lesní 
byliny jsou moderním vysokokmenným lesnictvím postupně zatlačovány do lesních plášťů a křovinatých lemů. 
Odtud dobře známe třemdavu bílou (Dictamnus albus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kakost 
krvavý (Geranium sanguineum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), 
kamejku modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum) a mnohé další (Konvička et Al. 2006). 

 
 
 



2.2.2. Bezobratlí 
 

Mnoho bezobratlých má dvě charakteristiky, které je odlišují od ostatních živočichů. První je, že 
v každém svém vývojovém stádiu mají úplně odlišné stanovištní nároky. Druhá je, že jejich přežití závisí na 
vhodných podmínkách v určitou dobu, často v rámci malých lokalit. To je zejména zapřičiněno faktem, že mají 
specifický životní cyklus a vazbu na určité hostitelské rostliny a často malou schopnost šíření na nové lokality a 
vhodná stanoviště. Kromě motýlů a můr, které jsou popsány níže, je vliv pařezinového managementu na ostatní 
bezobratlé jen málo prozkoumán. Obecně se dá říci, že první rok po seči je charakterizován velkou abundancí 
několika málo druhů, zejména jde o zemní brouky a slíďáky (Lycosidae). Nejvyšší počty druhů bezobratlých se pak 
rozvíjejí ve 2. až 5. roce od seče. Po zastínění stanoviště počty rychle klesají. To je dáno zejména tím, že mladá 
pařezina poskytuje otevřená stanoviště, teplejší mikroklima, možnost získávání potravy na bylinné vegetaci . 
Bezobratlí typičtí pro mladé pařeziny jsou některé druhy včel, vos, pestřenek, slíďáků, skákavek a další. Například 
hnízda mravence Formica rufa dosahují největší hustoty několik málo let po seči. Některé druhy bezobratlých 
však v nízkém lese nenacházejí vhodné podmínky. Jedná se zejména o druhy vázané na osluněné mrtvé dřevo. 
Z tohoto pohledu je opět nejvýhodnější střední les s dostatečným zastoupením letitých výstavků. Mezi hlavní 
indikační skupiny patří brouci a motýli (Fuller, Warren 1993). 

 

 
2.2.3. Brouci 
 

Dostatečně prozkoumána je u nás biodiverzita brouků, vázaných na střední les. O těchto druzích píše 
zejména Konvička et Al. (2006): Podle ekologických požadavků lze mezi ohroženými xylofágními a xylo biontními 
druhy rozlišovat: 1. brouky obývající dutiny stromů; 2. brouky vyžadující osluněné větve a kmeny živých či 
odumřelých stromů; a 3. brouky specializované na druhy stromů, jejichž zastoupení v lesích vinou lesního 
hospodaření i jiných vlivů silně pokleslo.  
 

Dutinové druhy 
Vlajkovým druhem je páchník hnědý (Osmoderma eremita), podobně jsou nadutinách závislí zlatohlávek 

skvostný (Cetonischema aeruginosa), zlatohlávci Liocola lugubris a Potosia fieberi, zdobenec Gnorimus variabilis, 
tesaříci Rhamnusium bicolor a Necydalis ulmi, kovaříci Limoniscus violaceus, Ischnodes sanguinicollis, 

Brachygonus megerlei, Reitterelater dubius, Ampedus quadrisignatus, Elater ferrugineus a mnozí další. 
 

Druhy vyžadující osluněné dřevo 
Téměř výhradně na osluněné dřevo jsou vázány tak významné druhy jako tesařík obrovský (Cerambyx 

cerdo), tesařík Stictoleptura erythroptera, krasec Eurythyrea quercus a kovařík Lacon querceus. Ukázková je 
situace tesaříka Akimerus schaefferi, který je dnes odkázán na velmi staré duby. Dříve žil roztroušeně v teplejších 
oblastech celé republiky, po zániku středních lesů přežívá v prastarých dubech na Břeclavsku a na několika 
lokalitách v Bílých Karpatech. Mnoho dalších druhů, například roháč obecný (Lucanus cervus), pak sice může žít i 
jinde, ale právě solitérní stromy tvoří těžiště jejich výskytu. 
 

Druhy žijící na vzácných stromech 
Jilmy, především jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (U. minor), hostí bohatou faunu xylofágních 

brouků. Přinejmenším 6 druhů krasců (tedy přes 5 % našich zástupců této čeledi) a 2 druhy tesaříků jsou na 
jilmech závislé. 
 
Xylofágní brouci specializovaní na jilm 
čeleď Buprestidae (krasci): Poecilonota mirifica - v osluněných kmenech a silných větvích solitérních či na lesních 
okrajích rostoucích stromů, u nás pouze na jižní Moravě 
Anthaxia deaurata - vývoj hlavně v osluněných kmenech a větvích solitérních či v lemech stojících stromů, u nás 
na jižní a střední Moravě a v Polabí 
Anthaxia manca - vývoj hlavně v osluněných kmenech a větvích solitérních a na kraji lesa stojících stromů 
Anthaxia hackeri - vývoj v silné borce osluněných kmenů především solitérních jilmů, u nás pouze na jižní Moravě 
Anthaxia tuerki - vývoj v osluněných tenkých větvičkách a výmladcích, u nás pouze na jižní Moravě 
Agrilus auricollis - vývoj v osluněných kmíncích a větvích 
čeleď Cerambycidae (tesaříci) 
Saperda punctata - vývoj v odumírajících kmenech a větvích 
Exocentrus punctipennis - vývoj v osluněných tenčích větvích především jilmů 



čeleď Colydiidae 
Aulonium trisulcum - na jilmech v chodbách kůrovců a jiného dřevokazného hmyzu, u nás na jižní Moravě a v 
Polabí 
 
 

2.2.4. Motýli a můry 
 

Úbytku motýlů vázaných na střední lesy si všimli nejprve v UK. Výzkum uskutečněný na hnědásku 
jitrocelovém (Melitaea athalia) prokázal vazbu motýlů na světliny vzniklé managementem výmladkového patra 
(Servus 2011). Konvička (2006) zmiňuje příklad středního lesa v severobavorské oblasti Steigerwald. Čerstvě 
obnažené mýtiny osídlují druhy závislé na hájových bylinách, jako perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) a 
bělásek hrachorový (Leptidea sinapis). Zamokřená místa v této fázi sukcese vyhledává v ČR již vyhynulý okáč 
hnědý (Coenonympha hero). Starší porosty se spodní etáží vysokou 1-3 metry osídlují hnědásek osikový 
(Euphydryas maturna) závislý na mladých jasanech, ostruháček česvinový (Satyrium ilicis) vyhledávající nízké 
dubové houští, a bourovec trnkový (Eriogaster catax). Stinnější partie s vyšší hustotou výstavků a rozvolněnou 
spodní etáží obývá okáč jílkový (Lopinga achine). I u nás jsou na střední lesy vázané mnohé vzácné druhy motýlů, 
např. okáč jílkový (Lopinga achine), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), hnědásek osikový (Euphydryas 

maturna) (Servus 2011). 

2.2.5. Ptáci 

Nízký a střední lesy mají velký význam pro biodiverzitu ptáků. Co se týče periodicky prosvětlovaného 
pařezinového patra (nízký les), lze podle výkumu pařezin provedeného ve Velké Británii (Fuller & Warren 1993) 
ptáky dělit na několik skupin. První skupinou ptáků jsou ti, kteří využívající čerstvě prosvětlené plochy (do tří let 
od sklizně pařeziny): např. linduška lesní (Anthus trivialis), strnad obecný (Emberiza citrinella), konopka obecná 
(Acanthis cannabina), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), lelek lesní (Caprimulgus europaeus). Další skupinu, 
vázanou na částečně odrostlé husté výmladky o výšce kolem 2 -3 m a stáří pařeziny 4 - 10 let, tvoří např. 
následující druhy: pěnice slavíková (Sylvia borin), budníček větší (Phylloscopus trochilus), slavík obecný (Luscinia 

megarhynchos), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěvuška modrá 
(Prunella modularis), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). V odrostlé pařezině diverzita a počty ptáků klesají, 
tuto skupinu tvoří ptáci vázaní na odrostlé pařeziny a jsou to např. červenka obecná (Erithacus rubecula), kos 
černý (Turdus merula), pěnice obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Parus 

caeruleus). 
Konvička et Al. (2006) konstatují, že i některé vzácné ptačí druhy byly vázány na střední a nízké lesy lesy: 

„Asi nejpřekvapivějšími příklady jsou tetří vek obecný a jeřábek lesní. Dnes si je spojujeme spíše s horskými 
oblastmi a biotopy, jako jsou rašeliniště nebo řídce zalesněné imisní holiny v Krušných horách. Zapomínáme, že 
na počátku 20. století oba obývali i listnaté lesy nižších poloh. Nížinné populace byly závislé na výmladkovém 
hospodaření, které jim zajišťovalo dostatek potravy v zimním období i úkryt před predátory v regenerující spodní 
etáži. Na rašeliništi (nebo imisní holině) vlastně nacházejí totéž: bohatě strukturované keřového patro i solitérní 
stromy, hojnost potravy v podobě jehněd a bobulí, i relativně přehledný terén chránící je před predátory. 
Rašeliniště či imisní holiny tak představují jediná „řídkolesí“ v lesnicky intenzívně opečovávaných horách – až se 
vnucuje úvaha, že sem oba lesní kurové vlastně byli vytlačeni. Výmladkové lesy vyhovovaly i dalším ptákům. Z 
ohrožených druhů upřednostňují světlé a řídké lesy dudek chocholatý (Upupa epops), lelek lesní (Caprimulgus 

europaeus) skřivan lesní (Lullula arborea), strakapoud malý (Dendrocopos minor) a strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius). Dnes je zastihneme spíše v lesostepích (dudek), na pasekách borových lesů (lelek, skřivan 
lesní), v zahradách a sadech (strakapoud malý) či ve vojenských prostorech (všechny zmíněné druhy). To ale 
nedokazuje, že v minulosti neobývali řídké a světlé lesy. Protože tradiční výmladkové lesy u nás prakticky zmizely, 
o jejich ptačí fauně nás informují jen starší faunistické údaje, případně srovnání se zahraničím. To je i případ 
mandelíka hajního, který u nás vyhynul, ale dosud hnízdí v řídkých lesích na Slovensku. Ovšem například hojný 
výskyt dudka v prořídlých porostech Milovického lesa na Břeclavsku napovídá, jak vypadala jeho historická 
stanoviště“. 

 
 

 
 



2.2.6. Drobní savci 
 

V prvním roce po seči se nejvíce vyskytují myšky drobné (Micromys minutus), ve druhém roce již dochází 
k rozvoji populací rejsků (Soricidae) a norníků rudých (Clethrionomys glareolus) a jejich populace se ve třetím 
roku zdvojnásobují. Mladé pařeziny dále obývají hraboš mokřadní (Microtus agrestis), rejsec vodní (Neomys 

fodiens) a rejsek malý (Sorex minutus). Druhem vázaným na starší pařeziny je myšice lesní ((Apodemus flavicolis) 
(Fuller, Warren, 1993). 

Nejcharakterističtějším savcem středních lesů je náš patrně nejohroženější hlodavec, plch zahradní 
(Eliomys quercinus). Jeho dramatický ústup ve většině středoevropských zemí je pro většinu zoologů tak trochu 
záhadou. Popisy jeho biotopů z jižní Evropy, kde je dosud relativně hojný, ovšem hovoří jasnou řečí: obývá 
pařeziny se skalami či balvany, v nichž nachází úkryt. Tomu odpovídá jeho současné, ale zejména historické 
rozšíření u nás, nápadně se shodující s rozšířením některých pařezinových motýlů. V západní Evropě je převážně 
na pařeziny omezen i plšík lískový (Muscardinus avellanarius), který je u nás dosud relativně hojný (Konvička et 
Al. 2006). 
 

2.2.7. Pařeziny a lovná zvěř 
 

Mnoho vlastníků lesů využívají výmladkové hospodaření pro výhody, které přináší pro zvěř, zejména pro 
bažanty. Fáze zapojenosti s velkým množstvím výmladků je bažanty preferována. Samice rády zimují v takto 
přehoustlých křovitých porostech. Přítomnost takových biotopů se zúročí ve vyšším procentů přeživších samic a 
následně ve velikosti hnízdící populace. Rovněž zajíc a srnčí zvěř tyto biotopy využívají k úkrytu a jako potravní 
bázi. Stejné nároky na biotop má i mnoho pěvců a proto je často možné skloubit požadavky bažantů a zajíců 
s požadavky některých divoce žijících druhů (Fuller, Warren 1993). 
Počty zvěře je třeba udržovat na takové úrovni, aby nedocházelo k nadměrným škodám na výmladcích. Tak je 
možné vyhovět jak zájmům mysliveckých sdružení a současně umožnit zdárný rozvoj výmladkových porostů, při 
zachování vysoké biodiverzity. 
 

2.3. Jaké jsou alternativy k nízkým a středním lesům? 
 
Kdekoliv existují střední lesy s výmladkovým patrem, je třeba usilovat o pokračování tohoto tradičního 
obhospodařování. U lesů, kde se od výmladkového hospodaření upustilo již před mnoha dekádami tato volba 
není jednoduchá. Problémem může být horší schopnost přestárlých pařezin tvořit výmladky a rovněž nezbytnost 
dlouhodobě zaručit pravidelný management výmladkového patra. Některé opuštěné pařeziny si již mohly 
vyvinout svoji biotu, jež může být velkoplošným výmladkovým hospodařením poškozena. V těchto případech je 
možné část těchto porostů ponechat samovývoji, pokračovat ve výběrném hospodaření anebo provádět 
výmladkové hospodaření pouze v části porostů. Z hlediska biodiverzity není často vhodné výmladkové 
hospodaření v porostech menších než 5 ha, neboť pokud chceme těžit každý rok, tak zde dochází ke vzniku příliš 
malých těžebních ploch a tak se snižuje světelný požitek nových výmladků a často i význam pro biodiverzitu. To 
je možné obejít tak, že se netěží každý rok anebo se v následujících letech těží sousední plochy. Biologická 
hodnota výmladkového hospodaření se projevuje zejména v porostech s dlouhodobým a pokračujícím aktivním 
hospodařením. V některých oblastech je to realizovatelné – zejména tam, kde je zájem o palivové dříví, či o tvorbu 
úkrytů pro lovnou zvěř (Fuller, Warren, 1993). Mnoho vzácných druhů však upřednostňuje lesy vysoké. Je třeba 
si uvědomit, že střední a nízké lesy tvoří významný doplněk lesů vysokých, žádný z těchto systémů by však neměl 
převládnout (Fuller, Warren, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Pokusný objekt Biocentrum Čehovice 

 

3.1. Popis území 

3.1.1. Klimatické poměry 

I. Podle Atlasu podnebí ČSSR (1958) 

   Zájmové území náleží do: 

 A TEPLÉ  OBLASTI s následujícími okrsky: 

  A 3 – teplý, mírně suchý s mírnou zimou 

 II. Klimatické členění podle E. Quitta, (1971) 

Území spadá do teplé oblasti T2. Vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedené v následující tabulce. 

Charakteristiky T2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů nad 10°C 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Prům, teplota v lednu -2 – -3 

Prům, teplota v červenci 18-19 

Prům, teplota v dubnu 8-9 

Prům, teplota v říjnu 7-9 

∅ dnů srážek nad 1 mm 90-100 

Úhrn srážek ve veg,době 350-400 

Úhrn srážek v zimě 200-300 

Srážky celkem 550-700 

Počet dnů se sněhem 40-50 

Počet dnů zamračených 120-140 

Počet dnů jasných 40-50 

 

Klimatický ráz území je značně vyrovnaný, teplý s mírnou zimou. Převládají větry od J – JV.  

Průměrné meteorologické údaje nejbližší stanice jsou uvedené v následující tabulce: 

(dle Plíva – Žlábek: Přírodní lesní oblasti ČSR) 

PRŮMĚRNÉ ÚDAJE TEPLOT A SRÁŽEK: 



 

Stanice  

Nadmořská 

výška    

m n,m 

Průměrná teplota 

 °C  

Průměrné srážky 

   mm 
Vegetační 

doba     

dnů 

Langův 

faktor 
roční            IV-IX roční  IV-IX 

Prostějov 232 8,5 14,9 577 369             169 68 

 

Roční průměrná teplota vzduchu osciluje kolem 8,5 °C, ve vegetačním období od 14 do 15 °C. 

Délka vegetačního období je 169 dnů. 

Průměrný roční úhrn srážek činí 577 mm, ve vegetačním období 369 mm. 

Podle Langova dešťového faktoru je klima humidní. Hojné jsou výsušné větry od J – JV. 

  

Mapa č. 1: Lokalizace zájmového území (označeno 

červeným křížkem) ve výřezu mapy klimatických 

regionů ČR (dle Quitt, 1971), zdroj 

http://www.ovocnarska-unie.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Poměry geomorfologické a hydrografické 

Geomorfologie oblasti 

 

Typ oblasti :  Nížinná – lužní oblast 

Z hlediska geomorfologického je území zařazeno dle následujícího členění: podle Demek J. a kol. : Hory 

a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, Akademia 1987 ( z kap. 6 – Geomorfologické členění ČSR )  

Provincie :  KARPATY  

subprovincie:     VIII ZÁPADNÍ KARPATY 

Oblast:  VIII A – VNĚKARPATSKÉ SNÍŽENINY 

Celek:  VIII A – 3 HORNOMORAVSKÝ ÚVAL   

Podcelek:  VIII A - 3A  Prostějovská pahorkatina 

Okrsek:  VIII A - 3A - c Romžská niva 

  VIII A - 3A - d Kojetínská pahorkatina 



 Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 206 m.n.m – 209 m.n.m. Převažuje reliéf rovinatý 

(sklon 0 –5°). Z mapy č. X je patrný potenciál gravitace půdní vody a živin do toku řeky Vřesůvky, axiálně v celé 

ploše zájmového území. 

 

 

Mapa č. 2: mikroreliéf území, zájmové území vymezené žlutou čárou, ortofoto podklad - zdroj google earth 

 

3.1.3. Hydrografie území 
 

 Celé území patří k povodí Moravy (Dunaje), k pomoří Černého moře. V podélné ose území protéká říčka 

Vřesůvka, která je levostranným přítokem řeky Valová.  

 Říčka  Vřesůvka č. h. p. 4–12–01–059 pramení u Aloisova ve výšce 380 m n. m., úztí zprava do Romže u 

Otonovic v 205 m n. m., plocha povodí 63,1 km2, délka toku 13,3 km, průměrný průtok v ústí 0,12 m3. s-1. 

Vodohospodářsky významný tok.  

 

3.1.4. Poměry geologické 

 Dle geologické mapy ČR 1:50 000 v podélné ose dominují v území holocénní deluviofluviální hlíny 

kvartéru, které v pravém břehu Vřesůvky překrývají vápnité jíly spodního badenu ( Terciér, pliocén). Levobřežnou 

část lemují pleistocénní spraše. 



 

Mapa č.3: geologická mapa ČR 1:50 000, zájmové území vyznačeno červeným šrafováním (podklad zdroj: ČGS) 

 

3.1.5. Pedologie území 

Podle půdní mapy AOPK nivu řeky Vřesůvky tvoří CCqc´ - Černice glejová karbonátová, pravobřežnou 

terasu PRp – Pararendzina pelická. Levý břeh překrývá CEm – Černozem modální. 

 

CCqc´ - Černice glejová karbonátová; stratigrafie : Acn – ACg- Cg.  

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

alespoň sorpčně nasycených substrátů s černickým horizontem Acn, s třetím stupněm hydromorfismu, 

indikovaným vyšším obsahem humusu než mají okolní černozemě a redoximorfními znaky v humusovém 

horizontu (bročky) a v substrátu (skvrnitost). Vyskytují se v depresních polohách černozemních oblastí a na 

těžších substrátech v relativně humidnější oblasti rozšíření černozemních půd.  

 Glejový subtyp zde charakterizují výrazné znaky hydromorfismu (4.stupeň) objevujícími se níže 0,6 m. 

Karbonátová varieta odkazuje na výskyt residui karbonátů v horizonte Acn. 

 

PRp – Pararendzina pelická ;stratigrafie O - Ah (Am) nebo Ap - Crk - Rk 

Půdy z rozpadů a z bazálních i mělkých hlavních souvrství karbonátosilikátových zpevněných hornin, 

skeletovité. Postupné vyluhování a event. málo mocná vrstva hlavního souvrství vytváří předpoklady k přechodu 

ke kambizemi. Vyskytují se lokálně v různých klimatických podmínkách, hlavně v oblastech křídových a flyšových 

zpevněných sedimentů. 

Pelický subtyp odkazuje na zrnitostní složení jemnozemě 4. 

 



CEm – Černozem modální ; stratigrafie Ac-A/Ck-K-Ck 

Hlubokohumózní (0,4 – 0,6 m) půdy s černickým horizontem Ac, vyvinuté z karbonátových sedimentů. 

Jsou to sorpčně nasycené půdy s obsahem humusu 2,0 – 4,5 % (od nejlehčích přes nejtypičtější středně těžké 

k těžkým) v horizontu Ac. Vytvořily se v sušších a teplejších oblastech B 1 –3, Ko 1-2(3), Ku 1-3.1-2 v podmínkách 

ustického vodního režimu, ve výškovém stupni 1-3 ze spraší, písčitých spraší a slínů.  

Modální subtyp vzniká hlavně ze spraší, patrný je kalcický horizont. 

 

V zájmovém území dominují hlubokohumózní (0,4 – 0,6m), sorpčně nasycené půdy, jejichž pedogenezi 

podmiňuje výskyt spraší. 

 

 

Mapa č.4 : půdní mapa, zájmové území vymezuje červená elipsa (zdroj půdní mapy AOPK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Katastr nemovitostí, držba 

Předmětné území se nachází v katastrálním území obce Čehovice; kód k.ú.: 618829, na parcelách: 

 

p.č. 1440 o výměře 111686 m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň 

p.č. 1383 o výměře 25081 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň 

 

Vlastníkem obou parcel je Obec Čehovice č.p. 93, 79821 Čehovice.  

 

Mapa č.5: vrstva KN na podkladu ortofoto; zájmové parcely jsou vyznačené zeleným šrafováním, podklad zdroj 

WMS CUZK 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Historie využití území 

Z následujících map (č. XX – XX) je patrné, že ještě v 19 stol. bylo předmětné území využíváno jako luční 

porosty se zastoupením dřevin. Niva Vřesůvky včetně vodního toku je v tomto období v přírodě blízkém stavu. 

V první polovině 20. století dochází v povodí Vřesůvky k realizaci rozsáhlých úprav vodních toků a jejich 

niv. To se v předmětné lokalitě projevilo stavebními úpravami toku, zejména jeho narovnáním a zkapacitněním 

(zahloubením) a následným odvodněním nivy včetně zornění travních porostů a odstraněním dřevinné vegetace, 

zachován je pouze liniový porost dřevin a keřů ve formě břehového porostu. Plochy orné půdy jsou stále tvořeny 

malými políčky s patrnou diverzitou pěstovaných plodin. 

Od poloviny 20. století dochází v souvislosti se společensko-politickým vývojem a mechanizaci 

zemědělství ke scelování produkčních zemědělských ploch. 

V poslední dekádě 20. století dochází k revitalizaci předmětného území na základě rekonstrukce 

potenciální přirozené vegetace, která dominovala v předmětném území předtím, než začalo být intenzivně 

antropogenně využíváno. Revitalizace zlepšuje retenci vody a stabilizuje odtokové poměry v přilehlém území. 

 

Mapa č.6: zájmové území 

vyznačené červeným 

šrafováním na podkladu 

mapy II. Vojenského 

(Františkovo) mapování 

v letech 1836 – 1852, 

podklad zdroj: WMS 

služba CENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa č.7: obrys 

zájmového území 

vymezený žlutou  čárou 

na podkladu čb ortofoto 

z roku 1953, podklad 

zdroj:kontaminace cenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č.8: obrys 

zájmového území 

vymezený červenou  

čárou na podkladu 

monochromatického 

leteckého snímku z let 

1998 – 2001, podklad 

zdroj: WMS ÚHÚL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa č.9: obrys 

zájmového území 

vymezený červenou  

čárou na podkladu 

ortofoto z roku 2003, 

podkload zdroj: WMS 

GOOGLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Lesnicko typologická klasifikace 

 

Dle vyhlášky č. 83/96 Sb. se zájmové území nachází 

v Přírodní lesní oblasti (PLO) 34 – Hornomoravský úval; 

plocha PLO je v přehledové mapě vyznačená červeným 

šrafováním. 

 

 

 

3.4.1. Lesní vegetační stupeň 

Z hlediska lesnické typologie jsou stanoviště mapována v 1. DUBOVÉM lesním vegetačním stupni 

(nížinný – planární)  

 

 

Mapa č.10: Mapa lesních typů na podkladu ortofoto (zdroj: LT – ÚHÚL, ortofoto WMS služba Čúzk)  

 

 



 

Tabulka 1: přehled LT v zájmovém území 

LT název 
Plocha 
(ha) 

plošný podíl 
 (%) 

Přirozená dřevinná skladba 

1L2 JILMOVÝ LUH bršlicový 9,39 68,69 

DB 3-5 JS 1-3 (JL JLV JLH) 1-3 
(LP LPV) 1-2 (JV KL) 1 HB 0-2 
OL+ TPČ+ VR+ BB+ JB+ HR+ 
TŘ+ BŘ+ STR+ 

1L0 
Přechod DUBOVÉ JASENINY do 
TOPOLOJILMOVÉ JASENINY 

0,98 7,17 
JS 4-6 DB 0-4 (JL JLV) 1-2 (TPČ 
TP) 1-3 VR 1 OL 1 STR+ 

1G2 VRBOVÁ OLŠINA mokřadní 3,3 24,14 OL 6-9 VR 1-3 TPČ 1 OS  TP   
 Ʃ 13,67 100  

 

1L2 – JILMOVÝ LUH bršlicový 

Jilmový (tvrdý) luh je společenstvem náplavů zaplavovaných jen výjimečně na kratší čas. Většinou 

zaujímá větší kompaktní plochy,  navazující na dubové jaseniny  vzdálenější  od vodotečí, pokud jsou břehy vysoké 

i na vodoteče.  

Ekologické poměry představují optimální podmínky pro vývoj vertikálně členěného dřevinného patra 
s plným využitím disponibilního produkčního prostoru. Listnatý opad není odnášen, nýbrž humifikace probíhá 
normálně. K dobrému prohumóznění půd přispívá i velké množství organického odpadu z bohatého bylinného 
patra. 

Převládající hlinitá až jílovitohlinitá půda je velmi dobrých fyzikálních vlastností,  kyprá až soudržná, na 

mokřejších lokalitách i  vazká, většinou dobře provzdušená, příznivé vyrovnané vlhkosti, stále doplňované 

vzlínáním z hladiny podzemní vody. Jedná se o lužní společenstvo, zpravidla bez záplav. Jsou to relativně vyšší 

plochy aluviální roviny, kde hladina podzemní vody je značně hluboko a nedosahuje k půdnímu povrchu. 

V původních porostech s patrovitým uspořádáním se nejvíce v horní etáži uplatňoval dub letní, jasan 

ztepilý, jilm habrolistý, lípy a javory. Mezi původní dřeviny patřil i topol černý a olše lepkavá na vlhčích místech. 

Spodní dřevinné patro tvořily lípa malolistá, babyka, často i javor mléč, střemcha obecná, hrušeň, jabloň.   

Současné porosty jsou  vhodné pro pěstování  původních dřevin dubu letního, jasanu ztepilého a jilmu 

habrolistého. Dále je vhodné zde pěstovat dub letní f.slavonica, který je nejkvalitnější dřevinou.  

Keřové patro je pestré, tvoří ho bez černý, brslen evropský i bradavičnatý, kalina obecná, střemcha 

obecná, trnka obecná a hlohy v porostních pláštích a světlinách, meruzalka, svída krvavá, krušina olšová, ptačí 

zob obecný, dále babyka, ,jasan ztepilý, lípy a  jilmy.  

Synuzie podrostu se vyznačuje druhovou pestrostí a bohatostí, převažují druhy 13 – vlhké bohaté, 4 – 5 

mírně vlhké bohaté až čerstvé bohaté a 6 – nitrofilní. V jarní fázi vývoje  vegetace, dokud nejsou olistěny dřeviny, 

bývají hojné až dominantní druhy jarního aspektu – dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní (Ranunculus 

ficaria), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), prvosenka vyšší (Primula 

elatior), sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice 

žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), později již za olistění česnek 

medvědí (Allium urssinum). Za plné vegetace dominují druhy – bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 

popenec břečtanolistý (Glechoma hederacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), netýkavka nedůtklivá 

(Impatiens noli-tangere), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora),  pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), 

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), svízel přítula (Galium aparine), 

česnáček lékařský (Alliaria petiolata), dále se vyskytují  kopytník evropský (Asarum europaeum), ostružiník ježiník 

(Rubus caesius), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), mařinka vonná 

(Galium odoratum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), kakost smrdutý (Geranium robertianum), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), 

čistec lesní (Stachys sylvatica), kuklík městský (Geum urbanum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), ostřice 

třeslicovitá (Carex brizoides), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), ocún jesenní (Colchicum autumnale) aj., 

z mechů bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum),  hrotnoplodka  pruhovaná (Eurhynchium striatum) aj. 



 

1G2 – VRBOVÁ OLŠINA mokřadní 

Společenstva přirozeně vznikají na stanovištích s mladšími říčními naplaveninami různého minerálního i 

zrnitostního složení. Listový opad bývá většinou odnesen záplavovou vodou nebo překryt kalem a usazeninami 

po periodických záplavách. Vyskytují se na mokřadech, meandrech a na březích mrtvých ramen, především 

v bezprostředním okolí větších řek. Charakteristickým znakem je kolísající hladina podzemní vody a periodické 

zaplavování, zpravidla v jarních měsících a v létě při letních přívalových deštích. Hladina podzemní vody neklesá 

pod 50 cm a místy vystupuje až na povrch. Prostorově tento lesní typ přímo navazuje na řečiště toků. Jedná se o 

vývojově nejmladší stadium měkkého luhu.  

Provzdušnění a propustnost půdního substrátu – poměrně dlouhou dobu bývá vzduch ze zaplavené půdy 

zcela vytlačen. Proto jsou fyzikální vlastnosti glejových půd  nepříznivé. Intenzivně probíhají redukční procesy. 

Původní hlavní dřevinou je vrba bílá a olše lepkavá, s příměsí topolu černého. V porostech spíše 

kulturních dominuje hlavně olše lepkavá a vrba s příměsí topolu. 

V keřovém patře se vyskytují mladí jedinci olše lepkavé,  vrby bílé i keřovité vrby.  

Bylinné patro tvoří v naprosté převaze druhy  15 – mokré na stagnující vodě, 14 – mokré na proudící 

vodě a 6 – nitrofilní. Dominují chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

rákos obecný (Phragmites australis), ostřice kalužní (Carex acutiformis) a nepůvodní netýkavka žláznatá 

(Impatiens glandulifera). Dále se vyskytují kosatec žlutý (Iris pseudacorus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), 

kyprej vrbice (Lythrum salicaria), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kostival lékařský (Symphytum officinale), 

pomněnka bahenní (Myosotis scorpioides), orobinec širolistý (Typha latifolia), blatouch bahenní (Caltha palustris)  

aj. 

 

1L0 – Přechod DUBOVÉ JASENINY do TOPOLOJILMOVÉ JASENINY 

Topolojilmové  a dubové jaseniny jsou společenstvy příznivějších náplavů zaplavovaných pravidelně na 

jaře a nepravidelně ve vegetačním období. Náplavy přinášejí živiny. Podle vegetační charakteristiky je dobře 

zásoben půdní profil i vápnikem. Rovněž podíl jemnozemě příznivě zvyšuje úživnost půdy a spolu s mineralizací 

humusu i podíl  přístupných živin. 

Porosty se vyskytují podél říčních toků v polohách pravidelně zaplavovaných. Prokořenění je velmi 

bohaté, ale jen po hladinu spodní vody. Hladina podzemní vody je silně ovlivněna pórovitostí hlín, která ovlivňuje 

výši vzlínání. Vlhkostní poměry jsou příznivé. Půda není odkázána na srážkovou vodu, která se pomaleji dostává 

do půdy, velmi pomalu i vysychá, ale je dostatečně zásobena spodní vodou pozvolným vzlínáním. Provzdušnění 

je dobré v celém profilu, vzhledem k množství vody obsaženém v půdním profilu. Horní vrstva příznivě zpomaluje 

výměnu půdního vzduchu.  

Propustnost půdního profilu je úplná, je však mírně zpomalená obsahem jílovitých částic. Často se 

vyskytující oglejená vrstva vespod profilu má schopnost část vláhy udržet. Vzlínáním se značná část srážek 

dostává zpět na povrch. Mohutné náplavy podél vodotečí a sníženin a případné záplavy zajišťují bohatost živin 

v profilu.  

Původní porosty v topojilmové jasenině tvořil hlavně topol černý s jasanem ztepilým, dále jilm habrolistý  

a na vyvýšených ploškách i dub letní. V dubové jasenině zcela převládal dub letní s jasanem ztepilým,  dále se 

vyskytoval jilm habrolistý, olše lepkavá a bohaté keřové patro. Stromové patro  současných porostů tvoří většinou 

monokultury euroamerických topolů dále jasan ztepilý, dub letní s příměsí olše lepkavé. 

Keřové patro je silně vyvinuto a skládá se ze svídy krvavé, černého bezu, střemchy obecné, krušiny 

olšové, hlohu, dále jasanu  ztepilého a olše lepkavé. Ekologické poměry představují optimální podmínky pro vývoj 

vertikálně členěného dřevinného patra s plným využitím disponibilního produkčního prostoru.  

V synuzii podrostu převládají druhy 12 – 13  vlhké,středně bohaté až vlhké bohaté, dále 6 – nitrofilní. V 

jarním aspektu se ojediněle vyskytuje prvosenka vyšší (Primula elatior) a plicník lékařský (Pulmonaria officinalis). 

Převládají metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a ostružiník ježiník (Rubus caesius), dále se vyskytují čarovník 

pařížský (Circaea lutetiana), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), vrbina 

penízková (Lysimachia nummularia), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), z mokřadních druhů kosatec žlutý (Iris 

pseudacorus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). 



3.5. Potencionální přirozená vegetace 
 

Dle mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace 

České republiky, Academia, Praha 1998) v zájmovém území plošně dominuje oblast  

 

7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 

 

Tuto jednotku tvoří dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus 

betulus), s častou příměsí lípy malolisté (Tilia cordata), na vlhčích stanovištích lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), 

dubu letního (Quercus robur) a stanoviště náročnějších listnáčů jako jsou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), třešeň ptačí (Prunus avium). Ve vyšších nebo 

inverzních polohách se též objevuje buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Dobře vyvinuté 

keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. 

Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), svízel 

lesní (Galium sylvaticum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), hrachor jarní (Lathyrus vernus), hrachor 

černý (Lathyrus niger), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), bažanka 

vytrvalá (Mecurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), řimbaba obecná (Pyrethrum 

corymbosum), violka lesní (Viola reichenbachiana) aj., méně často trávy kostřava různolistá (Festuca 

heterophylla), nebo lipnice hajní (Poa nemoralis). 

 

Částečně do území zasahuje oblast 

 

1 - Střemchová jasenina (Pruno – Fraxinetum) 

 

Střemchovou jaseninu tvoří tří až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s dominantním jasanem 

(Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, 

v sušších typech) a s častou příměsí střemchy (Prunus pa-dus) nebo dubu letního (Quercus robur). 

Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euony-mus 

europaea, Fraxinus excelsior, Prunus avium. Dobře zapojené je též bylinné patro s pře-vahou hygrofyt a 

mezohygrofyt (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludo-sa, Deschampsia caespitosa, 

Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia vul-garis, Stachys sylvatica). Časté jsou též mezofyty 

(Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana aj.). Nejčastějším druhem mechového 

patra, pokrývajícího místa až třetinu plochy, je Plagiomnium undulatum. 

Druhové složení: 

Dřevinné patro: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Tilia cordata, příměs Prunus avium, Acer pseudoplatanus 

Keřové patro: Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Euonymus europaea, Corylus avellana, Crataegus laevigata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Popis pokusného objektu 
 

4.1. Způsob založení 
 

Projekt založení biocentra předpokládal s vytvořením tří základních typů rostlinných společenstev. 

 

1. společenstva rákosin a vysokých ostřic 

Prostor této rostlinné formace byl vytvořen především kolem nově budovaného mokřadu. Na jeho okraji 

byly uměle založeny porosty rákosin, dále ostřic (Carex riparia, Carex gracilis, Carex elata). Plochy vymezené 

k postupnému rozšíření rákosin byly v první fázi realizace zatravněné a následně 1x ročně sečené. Vzhledem 

k vysoké invazivní schopnosti rákosin, tyto v průběhu nejbližších let od založení obsadily všechna zamokřená 

místa v okolí nového mokřadu. 

 

2. společenstva vrbotopolového luhu 

Na většině plochy biocentra byl založen s ohledem na půdní podmínky lužní les. Procentické zastoupení 

vysazovaných druhů dřevin je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka 2.: procentické zastoupení vysazovaných dřevinných jedinců 

 

Dřevina název český Dřevina název latinský Podíl v % 
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 20 
topol bílý Populus alba 10 
topol černý Populus nigra 10 
dub letní Quercus robur 20 
vrba bílá Salix alba 15 
olše lepkavá Alnus glutinosa 5 
jilm vaz Ulmus laevis 10 
javor mléč Acer platanoides 10 

 

Dřeviny byly vysazovány ve střídavém zastoupení, na zakládané ploše se opakují v menších segmentech 

(cca 1000 m2). 

Způsob založení byl navržen kombinovaný. V okraji budoucího porostu byly vysazovány vzrostlé 

sazenice, 2x přesazované, výšky min. 1,8 m, obvod kmínku 6-10 cm. Výsadba byla provedená dle vysazovacího 

modulu (plocha cca 1000 m2), který se opakuje při výsadbě zahradnickým způsobem. V každém výsadbovém 

modulu jsou procentuálně zastoupené všechny druhy dřevin daného společenstva. 

Jádro biocentra bylo vysazeno lesnickým způsobem ze sazenic min. 50 cm vysokých, kategorie dvouletý 

semenáč, u dubu semenáč tříletý, u topolu a vrby semenáče jednoleté. Sazenice byly vysazovány v pravidelném 

obdélníkovém sponu 2x1 m (5000 ks/ha). Řádky byly namulčovány vrstvou borky, prostor mezi řádky zatravněn.   

 Výsadba lesnickým způsobem byla realizována formou vysazovacího modulu o ploše 80 m2, přičemž 

základním pravidlem bylo prostřídání zakládních (kosterních) druhů dřevin s doplňkovými. V řadě nebylo 

vysazováno víc jak 4–5 ks dřevinných jedinců stejného druhu za sebou. Oproti zahradnické výsadbě byl navržen 

mírně zvýšený podíl kosterních dřevin (70%). 

 

3. společenstva tvrdého luhu a smíšených doubrav 

Na malé části biocentra (cca 0,2 ha) a v trase regionálního biokoridoru RBK byl založen porost, 

odpovídající druhovým složením smíšené doubravě. Jedná se o stanoviště, které nejsou podmáčené, s normální 

hydrickou řadou (STG 2 BC3, 2BD 3). Způsob založení byl aplikován obdobný jako u společenstev vrbotopolového 

luhu, tzn. okraje zakládaných ploch byly založené ze vzrostlých sazenic, vnitřní jádro bylo vysazeno lesnickým 

způsobem. Plocha RBK byla založena pouze ze vzrostlých sazenic. 

Hlavním záměrem (nikoliv druhořadým) bylo vytvořit nestejnověký, víceetážový porost s prostorem 

k přirozené sukcesi. 

Při výsadbě byl aplikovaný vysazovací modul (cca 1000 m2). Procentické zastoupení vysazovaných druhů 

dřevin je uvedeno v následující tabulce. 



 

Tabulka 3.: procentické zastoupení vysazovaných dřevinných jedinců 

 

    

Dřevina název český Dřevina název latinský Podíl v % 
javor babyka Acer campestre 5 
javor mléč Acer platanoides 10 
habr obecný Carpinus betulus 20 
buk lesní Fagus sylvatica 10 
dub letní Quercus robur 30 
lípa srdčitá, l. velkolistá Tilia cordata, T. platyphyllos 20 
jilm vaz Ulmus laevis 5 

 

 

U obou způsobů výsadby bylo následně aplikováno celoplošné zatravnění dočasným travnatým 

porostem typu chudá pastvina, která nebude produkovat velké množství travní hmoty, ale zároveň blokuje rozvoj 

plevelů na přilehlé zemědělské půdě. Byla použitá speciální travní směs k osetí ploch výhledově zalesněných. 

Druhové a procentuální složení travní směsi je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.: procentické zastoupení druhů v aplikované travní směsi 

 

název český název latinský Podíl v % 
bojínek luční Phleum pratense 18 
jílek vytrvalý Lolium perenne 20 
lipnice luční Poa pratensis 16 
kostřava červená Festuca rubra 12 
kostřava ovčí Festuca ovina 18 
jetel plazivý Trifolium repens 16 

 

 

Na části biocentra (v okolí nového mokřadu a na břehu stávajícího rybníku) byl vytvořen luční travní 

porost typu zamokřené louky s psárkou luční, lipnici luční, lipnici bahenní, kostřavou červenou, psinečkem 

tenkým a bojínkem lučním. 

Po ukončení jednotlivých etap byl pozemek biocentra uzavřen pletivovou oplocenkou, zvlášť na levém 

břehu a zvlášť na pravém břehu Vřesůvky. 

 Na okrajích biocentra a na obvodu stávajícího rybníka byl vytvořen keřový lem z domácích listnatých 

dřevin. Uvnitř porostu biocentra, kromě břehové linie Vřesůvky nebyly keře vysazovány.  

 Keře byly vysazovány skupinovitým smíšením (max. po 10 ks) ve vzdálenosti 2,5 m od okraje pozemku, 

řadovou výsadbou v obdélnikovém sponu 2,5 m x 4 m. Pro budoucí zpřístupnění lokality byla v několika místech 

při výsadbě vytvořena proluka cca 10 m.  

  

 

 

Tabulka 5.: druhová kombinace uplatněná při výsadbě keřových lemů 

 

název český název latinský 
svída krvavá Cornus sanguinea 

líska obecná Corylus avellana 

brslen evropský Euonymus europaeus 

krušina olšová Frangula alnus 

střemcha hroznovitá Prunus padus 

vrby Sp. Salix viminalis, S. fragilis, S. purpurea, S. triandra 

kalina obecná Viburnum opulus 



4.2. Etapy realizace 
 

Budování biocentra probíhalo v letech 1999 – 2002 ve III. etapách.  

V rámci I. etapy (1999) proběhla v místech, kde neprobíhaly zemní práce, výsadba dřevin a keřů. Byly 

realizovány práce na stavebních objektech – vodní nádrž, nápustný a výpustný objekt, trubní propustky. Rovněž 

bylo realizováno oplocení výsadeb. 

V průběhu II. etapy (2000) byly odkácené nevhodné dřeviny na břehu rybníka, proběhlo zatravnění a 

výsadba mokřadních druhů, vybudována projektovaná polní cesta. Na zbytku plochy a v travnatém průlehu 

proběhla výsadba dřevin. 

Ve III. etapě došlo k odstranění jedinců topolu podél Vřesůvky v úseku závlahové nádrže a na pravém 

břehu Vřesůvky byla následně realizována výsadba dřevin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Návrh managementu 
 

5.1. Návrh jednotek prostorového rozdělení 
 

Pro usnadnění orientace a možné jednoznačné identifikaci při plánovacích, hospodářských evidenčních 

a kontrolních činnostech, bylo území rozděleno na jednotky prostorového rozdělení. Pro praktickou provozní 

uchopitelnost byla převzata definice jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL) dle vyhlášky 84/96 Sb. o lesním 

hospodářském plánování, § 5 a § 6 a mírně modifikována. 

 

Z platné současné české legislativy byly v předmětném území vylišeny následující jednotky: 

 

Oddělení je nejvyšší jednotkou rozdělení lesa, která by měla být trvalá. Její výměra nesmí přesáhnout 150 ha a 

označuje se arabskými čísly. Jedná se o část lesa ohraničenou výraznými přírodními a umělými liniemi. 

Dílec je podjednotkou oddělení. Jeho hranice se vymezuje na základě podobnosti přírodních a hospodářských 

podmínek, s cílem postupného dosažení jednotného způsobu hospodaření. Výměra dílce nepřesahuje 30 ha. 

Dílce se označují velkými písmeny. 

Porost se vymezuje jako plošně souvislá část lesa, odlišující se druhovou, věkovou či prostorovou skladbou, 

kategorií lesů nebo odlišným hospodařením. Výměra porostů neklesá pod 0,20 ha, nejedná-li se o les s různými 

vlastníky. Porosty se označují malými písmeny. Každý porost má nejméně jednu porostní skupinu. Porosty jsou 

vždy povinnou součástí rozdělení lesa. 

Porostní skupina se vylišuje pro části porostů, u nichž se v důsledku vývoje mění hranice a pro plošně málo 

významné části lesa nevylišené jako porost. Porostní skupina musí obsahovat minimálně jednu etáž a vždy 

patřit jen do jednoho katastrálního území. Porostní skupina nemá v mapě označení. Označuje se etáž (nebo více 

etáží), která(é) ji tvoří. 

Definice a značení oddělení a dílce zůstává v předmětném území identické s definicí dle vyhlášky 84/96 

Sb. o lesním hospodářském plánování. 

 

Ostatní JPRL byly účelově modifikovány pro potřebu managementu tvaru středního lesa. 

 

Číslo v označení porostu znamená počet let obmýtí v hlavní výmladkové etáži a číslo v označení porostní skupiny 

vyjadřuje počet let od poslední provedené seče. 

Malé písmeno za označením porostní skupiny znamená označení bloku. 

Bloky se značí v abecedním pořadí za každou porostní skupinu zvlášť. 

 

Bloky jsou plochy vymezené uvnitř porostních skupin, ve kterých pravidelně probíhá odtěžení výmladkového 

patra.  

 

Příklad označení JPRL:  

1A10/5c identifikuje Oddělení 1, dílec A porost 10, porostní skupina 5, blok c 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Formování hospodářského tvaru 
 

Předmětné území bylo zalesněno v letech 1999 – 2002 lesnickým způsobem sazenicemi a polodrostky. 

Od té doby zde neprobíhaly žádné schématické managementové opatření, což mělo za následek, že většina 

lesních porostů je přehoustlá, hrozí rozpad.  

V zimním období 2012/2013 došlo k provedení těžeb na 3 experimentálních plochách viz mapa XX. Na 

těchto plochách byla sníženo zakměnění o 4 - 6.  

Odtěžené stromy budou tvořit základ výmladkového patra. Při těžbě byly upřednostňovány měkké 

listnáče VR, OL, TP, TPČ, LP a netvární jedinci BB, JV, JL, HB, DB, BK, JS.   

Ponechané stromy budou tvořit výstavkové patro, do budoucna se postupným odtěžováním dosáhne 

zakměnění 3 – 4. Výstavkové patro budou tvořit jedinci DB, JL, JV, JS na vlhčích plochách OL. 

  

 

 

 

 
 

Mapa č 11: plochy provedených těžeb 2012/2013 na podkladu ortofoto, podklad zdroj wms ČÚZK  



 

Sledováním vývoje po provedené těžbě na experimentálních plochách můžeme konstatovat: 

 

Plocha č.: 1 (0,05 ha) LP, BB, HB, JV vykazuje dobrou výmladnost, kromě LP trpí okusem. Nejvíc trpí okusem 

jedince JV.  DBL trpí zástinem. JL výmladkuje, nevykazuje ale výrazný výškový přírust, trpí okusem.  

 

Plocha č.: 2 (0,04 ha) jedince JV, TP, TPČ, LP, JS vykazuje dobrou výmladnost, JV trpí okusem, výška pařezů  

(5 – 20 cm) je pro výmladnost vhodná. 

 

Plocha č.:3 (0,15 ha) TP,JS, OL i jedinci VR řezané „na hlavu“ vykazuje dobrou výmladnost, kromě OL trpí 

okusem. 

 

 

 

5.3. Plánovaný management 
 

Porosty dřevin v předmětném území byly rozděleny dle dřevinné skladby, stanovištních podmínek a 

provozních potřeb a limitů na několik homogenních ploch. Rozmístnění a číselné označení jednotlivých ploch je 

zobrazeno na mapě č. 12. Plánovaný management na těchto plochách je popsán v následujícím textu, bude 

korigován v průběhu převodu s ohledem na vitalitu výmladků cílových druhů dřevin a škody zvěří.  

 

Plocha č. 1.: 6,45 ha / 55,63 % / BK, HB, DB 

Pokračovat ve vyvětvování HB, DB (2,00 – 2,50m) v S části, šetřit vtroušené listnáče – cílem hospodaření je 

dosáhnout rozvolněnou dubohabřinu ve formě pastevního lesa  

Plocha č. 2.: 0,10 ha / 0,82 % / OL, JS 

Ochranné pásmo 15m buffer od břehu vodní plochy. Těžební a časovou úpravu zde provádí bobr, část mrtvého 

dřeva ponechat na ploše  

Plocha č. 3.: 0,20 ha / 1,75 %/ Podmáčená plocha s dominancí VR + OL 

VR ořezat na hlavu, později 1 x za 3 roky celá plocha, vodní plochu z jihu prosvětlit 

Plocha č. 4.: 0,54 ha / 4,69 % / OL, JS, DB 

Do 3 let v mozaikovitých plochách vytvořit pařezinu, s rotací 3 – 5 let  ponechat kvalitní výstavky OL, JS, DB s 

obmýtím OL (70 let), JS (110 let), DB (150) 

Plocha č. 5.: 0,26 ha / 2,27 % / VR,TP,JS,DB 

VR,TP – pařezina, nadějné jedince JS, DB výstavky 

Pařezina první zásah možno okamžitě, s rotací 3 – 5 let, kvalitní výstavky JS, DB s obmýtím JS (110 let), DB (150)  

Plocha č. 6.: 0,56 ha / 4,83 % / LP,HB,BB,JV, DB 

Do 3 let vytvořit pařezinu LP, HB, BB, JV, výstavky DB (vtroušeně výstavky nadějných JV). Výmladkové patro s 

rotací 8 – 15 let, postupně uvolňovat koruny výstavků, výstavky s obmýtím DB (150), JV (70) 

Plocha č. 7.:2,12 ha / 18,28 % /  JS,OL,JL,TP,VR,DB 

Do 3 let vytvořit pařezinu JS,OL,JL,TP,VR,DB s výstavky DB,JL,JS 

J část; pařezina TP,VR rotace 3 – 5 let (zásah 1 ročně) / S část; pařezina OL,JL,JS rotace 15 let  

Výstavky s obmýtím DB (150), JL (40let), JS (110 let) 

Plocha č. 8.: 1,34 ha / 11,73 % / DB,JL,JS  

5 pravidelných ploch / a.) pařezina / b.) pařezina + výstavky DB,JL / c.) pastevní les / d.) pařezina + výstavky 

JL,JS,DB  

e.) pařezina + výstavky JL,JS,DB 

Pařezina DB,JL,JS rotace 8 – 15 let. Výstavky s obmýtím DB (150), JL (40let), JS (110 let) 

 

 

  



 
 
Mapa č 12: rozmístnění ploch s plánovaným managementem na podkladu ortofoto, podklad zdroj wms ČÚZK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 
 

V této práci jsme se zabývali problematikou středního lesa, od teoretických východisek k praktické 

aplikaci. Na základě rešerše tuzemských a zahraničních zdrojů a terénních zkušeností jsme zvolili nejvhodnější 

metody managementu. Hlavními hledisky bylo především zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny, stabilizace 

odtokových poměrů a stabilita produkce biomasy vhodná především pro drobné a střední vlastníky. Při řešení 

tohoto projektu bylo důležité, že majitel pozemků, obec Čehovice, byla od začátku účastníkem procesu. 

V současnosti je obec i hlavním odběratelem těžené biomasy, kterou dodává za zvýhodněnou cenu svým 

obyvatelům. Již samotné založení biocentra v letech 1999 – 2002 přineslo obci dle sdělení pamětníků zvýšení 

hladiny spodní vody, vzrostlo rovněž množství ptáků a drobné zvěře. Z tohoto hlediska je možné na pokusný 

objekt biocentra Čehovice pohlížet jako na úspěšnou obnovu lesních porostů v intenzivně využívané zemědělské 

krajině a biocentrum Čehovice se tak stává multifunkčním krajinným prvkem. 

 

V pokusném objektu Biocentra Čehovice tedy formujeme střední les s ambicí dokázat, že tento 

hospodářský tvar je schopen plnit všechny deklarované funkce. Ambicí této metodiky je také propagace zakládání 

prvků ÚSES a interakčních prvků na orné půdě. Dalším důležitým cílem je diskuse o uplatnění a podobě tohoto 

hospodářském tvaru na úrovní státní správy a samosprávy. 

 

Do budoucna připravujeme: 

Induktivní stanovení výše výnosu v podmínkách zemědělské krajiny Hané. 

Vliv managementu středního lesa na biodiverzitu. 

Ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením sledování vlivu hospodaření na bonitu místní honitby 

Porostní evidenci a metodiku, dle které bude moci hospodařit malý, resp. střední vlastník. 

Zavedení managementu pastevního lesa a sledování jeho vlivu na dotčená společenstva.  

 

Lesu zdar a řekám prostor …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Použitá literatura a zdroje 
 

 

Fuller, R. J. & Warren, M. S. 1993: Coppiced woodlands: their management for wildlife. Joint Nature Conservation 

Committee, 29 pp. 

Harmer, R. 1995: Management of coppice stools, Forestry Commission, 4 pp. 

Hédl, R. 2007: Střední les z biologického pohledu, Lesnická práce 7/2007 

Kadavý, J., Kneifl, M., Servus, M., Knott, R., Hurt, V., Flora, M. 2011: Nízký a střední les jako plnohodnotná 

alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa, Obecná východiska, Lesnická práce, 294 pp. 

Konvička, M., Čížek, L., Beneš, J. 2006: Ohrožený hmyz nížinných lesů, Sagittaria, 79 pp. 

Servus, M. (2007) Biodiverzita nízkých a středních lesů in: Kadavý, J., Kneifl, M., Servus, M., Knott, R., Hurt, V., 

Flora, M. 2011: Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa, 

Obecná východiska, Lesnická práce, 294 pp. 

Stephens, P.J. 2005: Guide to managing woodland rides and glades for wildlife, Forestry commission, 20 pp. 

 


