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1.1. Popis území 

1.1.1. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.2. 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 

http://www.ovocnarska-unie.cz/


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 
 
 
1.1.3. 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. 
 
 
1.1.4. 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) 
 
 

1.1.5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. Lesní vegetační stupeň 

 
 

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. 

 

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. 



2. Popis uskutečněných opatření před realizací 
 
2.1. 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 



2.2. 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. 



3. Návrh managementu 
 
3.1. 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 



3.2. 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. 
 
 
 
3.3. 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 v lokalitě Biocentrum Čehovice. 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. 
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