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ANOTACE 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení a návrh přirozených krajinných prvků 

z  programů péče o krajinu (PPK) a programů obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

na katastrálních územích obcí Dobrá, Pazderná a Bruzovice. Práce je rozdělena na rešeršní 

část, která je věnována popisu přírodních podmínek, popisu a vymezení pojmů týkající se 

dané problematiky a příslušné legislativě. Praktická část je zaměřena na zhodnocení a popis 

realizovaných projektů a na základě vlastního teoretického a praktického zhodnocení byl 

vytvořen rámcový návrh s ohledem na stav lokality a ochranu přírody a krajiny.  

 

Klíčová slova: 

Ochrana přírody, územní systém ekologické stability, biokoridor, biocentrum, remízky, 

interakční prvek 

  



ABSTRACT 

The aim of this thesis was to evaluate the proposal and natural landscape features 

within the landscape maintenance programs (PPK) programs and restoration of natural 

landscape features (POPFK) cadastral areas of municipalities Dobrá, Pazderna and 

Bruzovice. The work is divided into the research part, which is devoted to describing the 

natural conditions, the description and definition of terms related to the issue and legislation. 

The practical part is focused on the evaluation and description of completed projects based 

on their own theoretical and practical assessment of the framework proposal was made with 

regard to the state of the site and landscape protection. 
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Seznam použitých zkratek 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

NP  národní park 

NPP  národní přírodní památka 

POPFK program obnovy přirozených funkcí krajiny 

PP  přírodní památka 

PPK  program péče o krajinu 

STG  skupina typu geobiocénu 

ZPF  zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 

V nedávné minulosti byla krajina plná rozsáhlých lesů, biocenter biokoridorů, 

remízků, mezí. Tyto přirozené krajinné prvky byly postupně devastovány a jejich počet 

se vlivem průmyslu a zemědělství za účelem vysoké produkce prudce a zásadně snižoval. 

V místě, které jsem věnoval své diplomové práci, jsem na tento problém rovněž narazil.  

V pozorované lokalitě se tyto přirozené krajinné prvky nacházejí už jen velmi zřídka. 

A proto musíme klást důraz na jejich ochranu, záchranu či obnovu. Právě obnova a znovu 

zavedení těchto prvků do přírody, zvláště pak do zemědělské krajiny je velmi žádoucí a 

prospěšná. Existuje několik dotačních programů, které se zabývají touto problematikou, jako 

jsou například program péče o krajinu (PPK) a program obnovy přirozených funkcí krajiny 

(POPFK). Prostřednictvím těchto programů se čerpají dotace a realizují projekty na již 

zmíněnou obnovu těchto krajinných prvků.  

Téma diplomové práce jsem zvolil s ohledem a aktivním zájmem o tuto 

problematiku. Od roku 2007 po současnost, se v zájmové lokalitě uskutečnilo hned několik 

zdařilých projektů, na kterých jsem se aktivně podílel, a to především výsadbou dřevin 

a keřů. V budoucnu bych se chtěl aktivně zapojit do návrhů těchto projektů a zvyšovat tak 

funkční a estetický potenciál zemědělské krajiny. 

Byly použity zdroje a data z vlastní bakalářské práce 2012. 
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Cíle práce:  

1. Zpracovat komplexní analýzu přírodních podmínek, charakteristik a vlastností řešeného 

území s ohledem na téma diplomové práce. 

 

2. Terénní šetření a vyhodnocení současného stavu realizovaných projektů v rámci plánu 

péče a obnovy přirozených prvků v krajině pozorované oblasti.  

 

3. Vytvořit vlastní rámcový projekt z programů plánu péče a obnovy přirozených funkcí 

krajiny. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Kapitola je zpracována formou literární rešerše, která se zabývá problematikou 

mizejících přirozených krajinných prvků v přetvořené agrární a industriální krajině. Tyto 

krajinné prvky tvoří základní jednotky kostry ekologické stability a pozitivně působí svým 

výskytem na krajinu a zvyšují ekologickou stabilitu dané krajiny. Díky finančním podporám 

z dotačních programů péče o krajinu (PPK) a programu obnovy přirozených funkcí krajiny 

(POPFK) se tyto prvky vracejí zpět do přírody. 

1.1 Základní pojmy 

Obrázek 1: Strukturní prvky zemědělské krajiny (www.uake.cz) 
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Meze 

Meze vytváří souvislý liniový krajinný prvek, který je zpravidla zatravněný, ale může 

být i porostlý dřevinami, anebo ho může tvořit kamenná zídka. Jedná se o uměle vytvořený 

prvek, přesto je velice biologicky a ekologicky cenným krajinným prvkem. Význam tohoto 

prvku spočívá v ochraně před následky vodní či větrné eroze a slouží také k vymezení hranic 

pozemku (Ministerstvo zemědělství [Online] 2009). 

Skupina dřevin 

Skupina dřevin je útvar neliniového typu, který je tvořený nejméně 2 kusy dřevinné 

vegetace, s výjimkou takové vegetace, která je součástí terasy, meze nebo travnaté údolnice, 

jakož to vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona s nejvyšší možnou výměrou 

2000 m2 (bioinstitut [Online] 2015).  

Solitérní dřevina 

Solitérní dřevinou se rozumí samostatně rostoucí dřevina s minimálním průměrem 

koruny od, obvodem kmene minimálně 80 cm ve výšce 130 cm výšky kmene, vyskytující 

se v zemědělsky obhospodařované krajině mino les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje 

dřevina rostoucí na mezi, terase nebo travnaté údolnici (Josef Glos [Online] 2010).      

Stromořadí 

Stromořadí je krajinný prvek liniového tvaru, který je tvořen nejméně 5 kusy dřevin, 

které jsou vysázeny v pravidelných rozestupech. Pro výsadbu je užívají ovocné nebi okrasné 

druhy dřevin zpravidla jednoho druhu, ale může jich být i více v kombinaci. Za stromořadí 

se nepovažují dřeviny, které tvoří meze, terasy, travnaté údolnice či les. Nejčastěji jsou 

vysázeny podél komunikací a mohou být jednostranně nebo oboustranně vysázeny 

(Ministerstvo zemědělství [Online] 2009). 
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Terasa 

Terasa je uměle vytvořený krajinný prvek, který byl vytvořen za účelem zemědělství 

(jako orná půda, sady, vinice). Vznikají ve svažitém terénu, aby se snížila účinnost vodní 

či větrné eroze. Hrany terasy mohou být zatravněné nebo stabilizované kamennou zídkou 

(Ministerstvo zemědělství [Online] 2009). 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a). Systém 

ekologické stability rozlišujeme podle významu na místní, regionální a nadregionální (Josef 

Glos [Online] 2010). 

Biocentrum 

Biocentrum je skladebnou součástí ÚSES, které je tvoří ekologicky významné 

segmenty krajiny EVSK, které svým stavem ekologických podmínek a rozlohou, umožňuje 

trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného geofondu krajiny. Jedná se rovněž 

o biotop, nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného, či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (Buček, Lacina 1995). 

Biocentra se dělí dle významu na lokální s minimálními prostorovými parametry 

3 ha, regionální s územím o výměře 10-50 ha a nadregionální biocentra s prostorovými 

parametry okolo 1000 ha (Buček, Lacina 1995). 

Biokoridory 

Biokoridor je skladebnou částí ÚSES, který je tvořen EVSK, propojuje biocentra 

a umožňuje tak šíření, migraci a vzájemné kontakty organismů, zprostředkovávají tok 

biotických informací v krajině. Na rozdíl od biocenter neumožňují trvalou existenci druhů 

zastoupených společenstev. Nejsouvislejší síť tvoří v kulturní krajině převážně společenstva 

tekoucích vod s břehovými porosty litorálními lemy (Buček, Lacina 1995). Sklenička (2003) 

uvádí další funkce biokoridorů jako například pozitivní působení na ekologicky méně 

stabilní segmenty krajiny a zvyšování estetické hodnoty krajiny. Dle významu se dělí dle 
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(Míchal 1994) na lokální (délka max. 1-2 km, šířka min. 10-20 m). Regionální (délka max. 

1 km, šířka min. 50 m).  

Interakční prvky 

Integrační prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů 

na okolí, ekologicky méně stabilní krajinu. Vytváří existenční podmínky rostlinám 

a živočichům, kteří příznivě ovlivňují fungování kulturní krajiny. V interakčních prvcích 

nacházejí prostředí pro život např. opylovači kulturních rostlin a predátoři, omezující hustotu 

populací škůdců zemědělských i lesních kultur. Typickými interakčními prvky jsou např. 

ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupina stromů, ba i solitérní stromy 

v polích, drobná prameniště, sady, parky, aleje apod. Čím hustší je síť integračních prvků, 

tím účinnější je stabilizační působení územních systémů ekologické stability (Buček, Lacina 

1995). 

Kostra ekologické stability 

Prvním krokem územního zabezpečení ekologické stability je vymezení kostry 

ekologické stability. Kostru ekologické stability tvoří v současné době existující relativně 

ekologicky stabilnější segmenty krajiny. Jsou to jakési ostrovy biologické rozmanitosti 

v moři současné agroindustriální krajiny. I pro ně platí základní zákonitosti biogeografické 

teorie ostrovů jako pro opravdové ostrovy v moři. Čím menší a čím vzdálenější jsou 

jednotlivé ostrovy, tím menší počet organismů zde nachází podmínky trvalé existence 

(Buček, Lacina 1993).  

Evropská ekologická síť 

Evropská ekologická síť (EECONET) je projekt založený na mezinárodní spolupráci, 

klade si za cíl vytvořit společnou územně propojenou síť, která bude zabezpečovat ochranu, 

obnovu a nerušený vývoj krajin a ekosystémů evropského významu. Koncept EECONET 

byl v české republice zpracován Českým koordinačním střediskem (IUCN) v roce 1995 

z prostředků, které poskytly vlády Nizozemského království ve spolupráci s ostatními 

zpracovanými dokumenty z Polska, Maďarska a Slovenska a stal se realizací tzv. 

„Celoevropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti“ a byl přijat na konferenci 

ministrů životního prostředí pro Evropu (Sofie 1995). Koncept EECONET byl začleněn do 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

16 

 

státního programu ochrany přírody a krajiny schválenou usnesením vlády české republiky č. 

415/1998.  

NATURA 2000 

Natura 2000 je ústředním bodem evropské unie (EU) na ochranu přírody a biologické 

rozmanitosti (biodiverzity). Hlavním cílem je zajistit dlouhodobé přežití evropsky 

nejcennějších a ohrožených druhů rostlin a živočichů a přírodních stanovišť. Skládá se ze 

zvláštních oblasti ochrany (SAC), které určují členské země na základě směrnice o 

stanovištích a zároveň osahuje zvláště chráněná území (ZCHÚ) označenou ve směrnici o 

ptácích (Evropská komise [Online] 2014). 
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1.2 Funkce krajinných prvků 

Funkce vodohospodářská a půdoochranná 

Mimolesní a lesní zeleň ovlivňuje rychlost povrchového odtoku během srážek. 

Má vliv na zasakování (infiltraci) vody do půdy. Infiltrace také probíhá prostřednictvím listů 

a dýcháním. Zeleň je schopna zadržovat erodovanou půdu nebo zpevňovat nezpevněné 

plochy či podloží jako jsou písky. Zadržením eroze jsou ochráněny vodní toky před 

zanesením. Na svazích zadržují sněhové laviny. Výskyt zeleně podél vodních toků a nádrží 

pozitivně ovlivňuje kvalitu vody. Význam spočívá i v biochemických cyklech výměny látek 

mezi atmosférou, biosférou a pedosférou (Stalmachova et al., 2012).  

Vliv na mikroklima a mezoklima 

Zeleň má svým výskytem vliv na teplotu, pohyb vzduchu, vlhkost vzduchu a složení 

vzduchu co se týká obsahu prachových částic. Svoji přítomností zpomaluje proudění 

vzduchu a odráží jej. Zachycuje prachové částice na svém povrchu. Biologickými pochody 

v tělech rostlin dochází ke zvyšování vlhkosti a snižování teploty (Stalmachova et al., 2012). 

Funkce esteticko – krajinotvorná 

Ovlivňuje psychickou stránku lidského zdraví. Člověk vnímá celkový habitus, různé 

tvary, barvy, velikosti květů, listů, kůry a plodů. Tento vliv se hodností zejména 

v intravilánu. Svým růstem dokáže různá méně hezká místa skrýt a může rozčlenit krajinu 

(Stalmachova et al., 2012).  

Funkce biologická 

Biologická funkce neboli bio – homeostatická má za cíl, uvést do rovnováhy 

biologické a ekologické procesy v daném místě. Krajinné prvky vytváří v krajině enklávy 

a koridory, a to vytváří systémy, které jsou vzájemně provázány. V dnešní homogenizované 

krajině vytváří stabilizující element. Dojde-li k narušení systému různými negativními 

zásahy, dojde k přerušení a ztracení vazeb (Stalmachova et al., 2012). 
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Funkce zdravotně hygienická 

Vliv této funkce je spojena i s předchozími příznivými účinky jako např. obohacování 

vzduchu, filtrační schopnost, tlumení hluku, baktericidní vliv atd. Změny bioklimatu 

přispívají ke vzniku tzv. „pásem klimatické pohody“. Studie prokazují, že čerstvý čistý lesní 

vzduch má pozitivní účinky při jeho vdechování. Pozitivní účinky byly prokázány i na 

nervovou soustavu, dýchací cesty, srdeční činnost jako frekvence tepu, krevní tlak. Zeleň 

dokáže pohlcovat a odrážet hluk, což pozitivně ovlivní psychickou a zdravotní stránku 

člověka. Zachycením prachu z ovzduší zamezí jeho šíření a případné vdechování lidmi. 

Prachové částice na sebe často vážou nebezpečné látky, které mají vliv na lidské zdraví 

(Stalmachova et al., 2012).   

Funkce sanačně – rekultivační 

Existuje řada dřevin, které se kvůli svým vlastnostem účelně vysazují v antropogenně 

ovlivněných krajinách a jsou významných biologickým sanačním prostředkem. Například 

umí pomocí speciálních hub, které žijí v jejich symbióze, přežívat v nehostinných půdních 

podmínkách a postupně tak nastartují biologické pochody ke zlepšení stavu půd 

(Stalmachova et al., 2012).  

1.3 Opatření k péči o krajinu a nelesní ekosystémy 

Krajina České republiky respektive její podoba, byla po staletí formována různými 

druhy obhospodařování zemědělské půdy. Velkým mezníkem v zemědělství byla 

průmyslová revoluce, která přinesla velkou řadu nových technologií a tím umožnila lepší 

využití mnoha oblastí pro zemědělskou výrobu. Během 20. let dvacátého století docházelo 

vlivem pozemkových úprav k rozdrobení pozemkové údržby a vlivem kolektivizace 

(od roku 1948) k přetržení tradičních vazeb k půdě. Dalším negativním dopadem na stav 

zemědělské půdy měla 70. léta dvacátého století, kdy se zemědělství začalo zaměřovat 

na velkovýrobu, což vedlo k nárůstu užívání chemikálií, odvodňování zemědělských 

pozemků, zvětšování polních honů, převodům trávních porostů na ornou půdu, devastací 

velkého množství přirozených krajinných prvků a omezení pastvy dobytka. Obrat v přístupu 

zemědělského hospodaření nastal po roce 1989, kde se snižovalo zatížení agrochemikáliemi, 

začaly se používat šetrnější technologie a postupy a docházelo k obnovám pastvin. 
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V současnosti zaujímá zemědělská půda na území České republiky přes 50 % území, z čehož 

je 72 % půdy orné. Přestože je zemědělská činnost spojena s negativními dopady, není 

z hlediska ochrany a vyváženosti naší krajiny úpadek zemědělství rozhodně žádoucí. S tím 

souvisí důležitá podpora šetrnějších postupů hospodaření, jako je ekologické zemědělství, 

které negativní účinky na krajinu zmírní. Člověk se musí rovněž uvědomit, že agrárně 

obhospodařované plochy potřebují neustálý přísun energie, tudíž se neobejdou nikdy bez 

zásahu člověka. Je proto nutné zajistit produkční potenciál zemědělských půd, biologickou 

rozmanitost, ekologickou a estetickou funkci krajiny.  

Obnova a péče o krajinné prvky 

Opatření je zaměřeno na výsadbu tzv. rozptýlené zeleně (remízky, jednotlivé stromy, 

aleje, keře, meze) a zatravňování orné půdy (regionální a komerční směsi) s ekologickými 

funkcemi (udržení druhové rozmanitosti, úkryt pro živočichy), funkcemi protierozními 

(snížení odtoku vody z území, ochrana půdy před erozí) a funkcemi krajinářskými (udržení 

rozmanité a pestré struktury krajiny).  

Příslušná opatření podporují následující programy 

 Operační program Životní prostředí (Podpora biodiverzity) 

 Program péče o krajinu (Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče 

ozvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů 

ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 Operační program Životního prostředí (Obnova krajinných struktur) 

 Program péče o krajinu (Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí) 

 Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (Podpora péče o zvláště chráněná 

území, ptačí oblasti a evropsky významné lokality) 

 Podpora rozvoje venkova (Zatravňování orné půdy) 

 Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (Podpora adaptace nelesních 

ekosystémů) 

 Program LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) 
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Péče o dřeviny 

Opatření v péči o dřeviny je zaměřeno na památné a jinak významné stromy. Jedná 

se o udržení jejich životaschopnosti, to je významné především z hlediska zachování 

přírodních historických prvků a krajinných dominant, tak z důvodu zachování přírodních 

stanovišť mnoha druhů organismů.  

Protierozní opatření 

Opatření se zaměřují na snižování negativních vlivů vodní a větrné eroze, slouží 

k odvedení povrchových vod z povodí, ke zpomalení povrchového odtoku a zachycování 

smyté zeminy vlivem vodní eroze, k ochraně komunikací a intravilánu obcí před škodlivým 

povrchovým odtokem a smytou půdou, ke snížení rychlosti větru a jeho negativními účinky. 

Jedná se o protierozní příkopy, zatravněné údolnice, průlehy, ochranné nádrže a protierozní 

hrázky. Technická vodní protierozní opatření velmi vhodně doplňují výsadby dřevin. Jako 

hlavní opatření proti větrné erozi se aplikují přirozené vegetační zábrany (větrolamy).  

Šetrné hospodaření na zemědělské půdě 

Opatření se zaměřuje na šetrné hospodaření na travnatých porostech (pastva, kosení), 

které na daném území udrží druhovou rozmanitost rostlin a na ně vázaných živočichů a 

současně zachovává pestrou mozaiku lesa a bezlesí. Šetrné hospodaření se zaměřuje na 

optimální termín pastvy a seče, jejich intenzitu a komplexní způsob provedení jako je 

například ponechání neposečených částí území jako útočiště a úkryt pro živočichy.  

Úprava stanovištních poměrů 

Opatření je zaměřeno na vytvoření takových stanovištních podmínek, které umožňují 

vzácným druhům živočichů a rostlin zvýšení konkurenční schopnosti vůči běžně se 

vyskytujícím druhům. Toho je dosahováno realizací specifických činností, jako je odstranění 

půdního horizontu, rozrušování drnů a stružkování na podporu konkrétních druhů rostlin a 

živočichů.  
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Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb 

Dnešní společnost se vyznačuje zvyšujícím se zájmem o přírodu a krajinu. Tento 

zájem plyne ze skutečnosti, že čistá a zdravá příroda a nepoškozená krajina jsou nezbytným 

základem pro zdraví obyvatel, důvodem a předpokladem pro investice do životního prostředí 

a zároveň pro hodnotný a trvale udržitelný život na venkově. Krajina je také vnímána jako 

součást identity v ní žijících obyvatel; je základem jejich spokojeného a harmonického 

života (Miko, Zaunbergerova, 2009). Lidé si stále více uvědomují skutečnost, že život 

nekončí územím vymezeným cedulí intravilánu měst a obcí, ale pokračuje přirozeně dál 

v lokalitách lesnicky, zemědělsky a jinak obhospodařovaných.  

Příroda a krajina je také velmi intenzivně vnímána ochránci přírody, myslivci, kteří 

jsou zainteresováni na početních stavech a druhové rozmanitosti rostlin a živočichů. 

Biodiverzita, početnost jednotlivých zástupců zvěře, rozloha obhospodařovaných půdních 

bloků, zastoupení jednotlivých plodin v osevním postupu a počet a velikost krajinotvorných 

prvků jsou příklady důležitých indikátorů, které vypovídají stále více o stavu konkrétní 

přírody a krajiny. Všeobecně platí fakt, že čím větší biodiverzita a početnost, tím pestřejší 

život a hodnotnější příroda a krajina (Marada 2011).  

Ochrana přírody a krajiny a myslivecké hospodaření 

Myslivostí rozumíme soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící 

zvěři jako součásti ekosystému a spolkovou činností směřující k rozvíjení a udržení 

mysliveckých zvyků a tradic jako součásti českého kulturního dědictví (zákon č. 449/2001 

Sb., o myslivosti, ve změně pozdějších předpisů). Taktéž je myslivost chápana jako skupina 

činností určených k péčí a obhospodařování o vybrané části přírody a krajiny (biokoridory, 

biocentra, remízky, meze, terasy, okraje polí, zatravněné údolnice, biopásy…). Nespočívá 

to však pouze o péči, ochranu, nebo hospodaření na tom, co v honitbě (pozemcích 

myslivecky obhospodařovaných) zbylo po zemědělcích a lesních neobdělané.  V dnešní 

době je velmi významné a důležité zakládání nových (v krajině a přírodě) potřebných 

krajinných prvků. Právě těch prvků, které byly v minulosti devastovány a odstraňovány 

z různých důvodů, v současné době absentují a v krajině jsou velmi významné a potřebné za 

účelem ochrany půdy, vody, ovzduší a zároveň zachování bohaté druhové rozmanitosti 

rostlin a živočichů (Marada 2011). 
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Činnosti spojené s mysliveckou praxí jsou zahrnuty v již zmíněném zákoně 

o myslivosti. Právní předpis pojednává o činnostech a aktivitách prováděných v přírodě ve 

vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, o povinnostech pečovat o zakládání 

remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a dále o zlepšování a ochraně životních 

podmínek zvěře. Srozumitelnější výklad nám dává zákon o ochraně přírody a krajiny 

(s ohledem na myslivost) definuje vymezenou péči fyzických a právnických osob o planě 

rostoucí rostliny a jejich společenstva, volně žijící živočichy, péči o krajinné celky 

a ekologické systémy, jakož i následnou péči o vzhled a přístupnost krajiny (Marada 2011).  

Posouzení ekosystému, základ pro plánování a realizaci opatření v přírodě 

a krajině 

Fyzické, právnické osoby, které se snaží svou činností zlepšovat přírodní hodnotu 

svých honiteb, mají prvotně přezkoumáním posoudit agrární ekosystémy, tj. zhodnotit stav 

přírody a krajiny ve své honitbě. Základem pro plánovací činnosti je posouzení ekosystému, 

v rámci kterých se následně budou jednotlivá příslušná opatření realizovat. Plánovacími 

činnostmi chápeme především zpracování plánů, studií a projektů, na jejich základě se bude 

žádat o finanční prostředky a následně realizovat příslušná opatření. Hodnocení je velmi 

důležité pro volbu vhodného přístupu k rozvoji daného území. Vychází se z porovnání 

stávajícího a potencionálního stavu ekologického systému. Je vhodné spolupracovat při této 

činnosti s pověřeným mysliveckým hospodářem dané honitby, které toto hodnocení na 

základě požadavků příslušného zákona o myslivosti provádí každoročně. Posuzování 

ekosystémů ze strany mysliveckých hospodářů není prováděno komplexně, je zapotřebí 

využívat další procesy a nástroje použitelné pro objektivní analýzu. Hodnocení přírody a 

krajiny je prováděno v rámci územního plánování a to především jako součást úvodní etapy 

pozemkových úprav, kde patří rozbor a analýza současného stavu daného území (Marada 

2011).  
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Kritéria a podmět posouzení, zpráva o posouzení 

Na posuzování ekosystému s ohledem na následnou realizaci krajinotvorných 

opatření je zapotřebí posoudit: 

 Stav a rozmístění (poškození, péče) ochranné zeleně a samozřejmě dalších 

významných prvků pro ochranu a tvorbu krajiny, včetně zachování krajinného rázu.  

 Způsoby zemědělského hospodaření (rozloha půdních bloků, zastoupení 

jednotlivých plodin v osevním postupu, způsoby provádění rostlinolékařské péče, 

provádění správné agrotechniky). 

 Stavy realizace opatření, které jsou specifikovány v Plánu společných zařízení 

po komplexní pozemkové úpravě. 

 Provádění různých opatření, vedoucí k zabraňování zraňování zvířat a poškozování 

hnízdišť. 

 Doporučení a závěry státní správy myslivosti pro danou oblast chovu zvěře. 

Neopomínáme rovněž krajinářské hodnoty, kde je důležitá charakteristika obecných 

vlastností biogeografického regionu, určení charakteristických znaků krajinného rázu území 

nacházející se uvnitř regionu a vyhodnocení dochovanosti krajinného rázu, krajinného celku 

nebo místa a návrhy na tvorbu a ochranu (Marada 2011). 

K tomu posouzení je vhodné využít následující nástroje a dokumentaci: 

 Územně plánovací dokumenty a související dokumenty (územní plán, projekt 

územního systému ekologické stability, plán společných zařízení po komplexních 

pozemkových úpravách). 

 Technickou zprávu k plánu společných zařízení po komplexních pozemkových 

úpravách. 

 Veřejně přístupný geografický informační systém LPIS 

 Vyhlášky k registrovaným významným krajinným prvkům 

 Dokumentaci o zvláště chráněných území, informace o dělení do zón, ochranná 

pásma, plány péče a režimy ochrany. 

 Informace o specifické kategorii zvláště chráněných území – o soustavě NATURA 

2000 (lokality a ptačí oblasti). 
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 Záznamy o botanických a zoologických hodnocení 

 Plány mysliveckého hospodaření, záznamy sčítání stavu zvěře. 

Velkou část těchto dokumentů pořídíme na obecním úřadě (územní plán, technická 

zpráva společných zařízení), na odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností 

(vyhlášky k registraci významných krajinných prvků). Dále může být zdrojem těchto 

podkladů správa národního parku (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), krajské úřady, 

ministerstvo životního prostředí (informace o zvláště chráněných území, soustava Natura 

2000).  

Proces a následné výsledky posouzení ekosystému – terénního průzkumu jsou 

zaznamenány písemně i graficky a jsou důležitým podkladem pro určení priorit v rámci 

krajinného plánu. 

Nezbytnou součástí výstupu z analýzy by hlavní část o posouzení ekosystému měla 

tvořit: 

 Doporučení pro péči o stávající prvky. 

 Návrh nově realizované kostry ekologické stability a souvisejících interakčních 

prvků. 

 Optimalizace enkláv, prvků a pro přírodu a krajinu nezbytných opatření. 
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2 LEGISLATIVA 

Zákon o životním prostředí 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. 

se problematikou krajinných prvků nezabývá. V obecné rovině však tento zákon definuje 

principy chování fyzických i právnických osob, které má v důsledku dopad také na existenci 

krajinných prvků a na jejich ekologicko-stabilizační funkci v krajině. Proto můžeme 

konstatovat, že Zákon o životním prostředí, který je jedním ze základních stavebních 

kamenů ekologické legislativy České republiky, je důležitým právním předpisem při řešení 

problematiky ekologické stability krajiny a tedy i vlivu antropogenních aktivit na krajinné 

prvky (Vladimír Mana [Online] 2015). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 218/2004 Sb. Se 

zabývá podrobněji nejenom problematikou tzv. významných krajinných prvků (§§ 3 a 4 

zákona o ochraně přírody a krajiny), ale také problematikou tzv. krajinného rázu, který je 

definován jako „přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti“ a 

který zcela jistě obsahuje i problematiku krajinných prvků, které onu zmíněnou 

charakteristiku do značné míry naplňují.  

Jako významné krajinné prvky jsou v §3 zákona o ochraně přírody a krajiny označeny 

všechny lesy, jezera, rybníky, rašeliniště, vodní toky a údolní nivy. Ostatní části krajiny, 

zejména mokřady, skalní výchozy, stepní trávníky, meze, remízy apod., mohou být 

významným krajinným prvkem prohlášeny, projdou-li procesem tzv. registrace podle §6 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Přitom platí, že veškeré zvláště chráněné části přírody 

jsou z definice významných krajinných prvků vyňaty.  

Kategorii „krajinných prvků“ zákon o ochraně přírody a krajiny v žádné ze svých 

částí nepoužívá. Přesto lze dovodit, že významné krajinné prvky jsou podmnožinou širší 

množiny krajinných útvarů, které mají zásadní vliv na uchování ekologické stability krajiny 

a významně se podílejí na utváření tzv. kostry ekologické stability krajiny. Ona „širší 

množina krajinných útvarů“ pak obsahuje veškeré přirozené i umělé útvary v krajině se 
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vyskytující, které jako celek dávají krajině charakteristickou podobu. Tyto krajinné prvky 

ovlivňují nejenom krajinně ekologické vazby v území, ale mají vliv také na vzhled 

a charakter území (Vladimír Mana [Online] 2015). 

Lesní zákon 

Zákon 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů pojem „krajinný prvek“ 

nepoužívá. Přesto se několik ustanovení tohoto zákona (velká část druhé hlavy tohoto 

zákona) zabývá ochranou u nás plošně nejrozsáhlejšího významného krajinného prvku, 

kterým je podle §3, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny sám les (Vladimír 

Mana [Online] 2015). 

Zákon o vodách 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách pojem „krajinný prvek“ nepoužívá. Podobně však jako 

v případě lesního zákona se i vodní zákon v několika ustanoveních zabývá problematikou 

ochrany vodních ekosystémů a na ně vázaných ekosystémů suchozemských. 

Problematickým se stalo ustanovení §43 vodního zákona, které definuje vodní tok 

jako „povrchovou vodu tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část 

roku“. Výkladem je v současné době z této definice vyčleněno vlastní koryto vodního toku 

a tím se tato definice dostává do rozporu s výkladem pojmu „vodní tok“, který byl použit při 

formulaci významného krajinného prvku v zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vycházel z tehdy platné definice vodního 

toku v zákoně 138/1973 Sb. Nalezení souladu ve výkladu pojmu „vodní tok“ je důležitým 

předpokladem dobré spolupráce správců vodních toků a orgánů ochrany přírody (Vladimír 

Mana [Online] 2015). 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 

ve znění pozdějších předpisů pojem „krajinný prvek“ nepoužívá. Tento zákon se ve své 

podstatě zaměřuje na uchování ZPF především z pohledu produkční funkce zemědělské 

půdy. Ekologické aspekty a hodnoty ZPF a krajinně ekologické souvislosti v tomto zákoně 

prakticky nejsou zmiňovány (Vladimír Mana [Online] 2015).  
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Zákon o ekologickém zemědělství 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství pojem „krajinný prvek“ 

nepoužívá, hovoří však o omezení škodlivých vlivů konvenčního zemědělství. Ekologický 

zemědělec by měl dbát na podporu biodiversity a ochranu přírody. Měl by kladným 

způsobem přispívat k propojování zemědělsky využívané půdy s extenzivními plochami 

a chráněnými územími, jako jsou přirozené travnaté plochy a plochy s ruderální flórou, 

křoviny, remízky, menší lesní porosty, extenzivní sady, rašeliniště, rákosiny, vodní plochy, 

tůně, prameny, mokřiny a bažiny, suché plochy, meze, okraje polí apod. (Vladimír Mana 

[Online] 2015).  

Evropská úmluva o krajině 

Evropská úmluva o krajině pojem krajinný prvek nepoužívá. Jejím cílem je uchovat 

typy evropských krajin, s nimiž je spojována evropská identita. Definice krajiny je v případě 

této úmluvu významně propojena s „vnímáním příslušného území obyvatelstvem“. 

Antropogenní faktor je v případě Evropské úmluvy o krajině zdůrazňován na více místech. 

Cílová charakteristika krajiny by proto měla být nejenom to, co v daném území existuje, ale 

měly-by se do ní promítnou také přání a požadavky obyvatel. Přesto je i v této úmluvě 

definována ochrana krajiny jako „činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo 

charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její 

přírodní konfigurace nebo z lidské činnosti“. A právě charakteristické rysy krajiny jsou v 

řadě případů určovány souborem a kvalitou krajinných prvků. Provázanost problematiky 

krajinných prvků a Evropské úmluvy o krajině je proto podle všeho více než zřejmá 

(Vladimír Mana [Online] 2015). 
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3 METODIKA 

V rámci seznámení s problematikou a vlastní metodikou diplomové práce o 

navrhování a hodnocení přirozených krajinných prvků územního systému ekologické 

stability bylo čerpáno z příslušných literárních podkladů územního systému ekologické 

stability (Buček, Lacina 1993), metodika hodnocení ekologické sítě v krajině (Drobilová 

2009), metodika pro posouzení krajinných prvků v kontextu hospodaření na zemědělské 

půdě (Trantinová 2009), „Rukověť projektanta místního územního systému ekologické 

stability“ (Löw a kol. 1995), metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, 

Zimová 2005), dále pak směrnice ministerstva životního prostředí č. 6/2012 pro poskytování 

finančních prostředků v rámci péče o krajinu v letech 2012-2014, pracovní metodika pro 

privátní poradce v lesnictví s názvem podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

z národního dotačního programu ministerstva životního prostředí ČR pro období 2009-2018. 

Pro určení aktuálního a potencionálního stavu geobiocénu byla použita skripta Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně s názvem geobiocenologie II. (Buček, Lacina 2002). 

Na základě těchto metodických pomůcek bylo hodnocení jednotlivých provedených 

opatření. Existují pouze metodiky, které hodnotí krajinné prvky v rámci ÚSES (biocentra, 

koridory, meze, aleje) z dlouhodobějšího časové intervalu. Kvůli racionálního posouzení 

změn v krajině v důsledku výstavby těchto krajinných prvků, jsem nevyužil žádnou z výše 

zmíněných metodických postupů, která by hodnotila projekty takovéhoto druhu z programů 

PPK a POPFK. Ve všech případech tyto opatření splňují daný cíl, avšak se setkávají 

s mnohdy negativním přístupem zemědělců, kteří místní krajinu obhospodařují. Protože se 

realizované projekty nacházejí v bezprostřední blízkosti ploch orné půdy, často nerespektují 

skutečnost a klady opatření a neohleduplně je ničí těžkými hospodářskými stroji, za účelem 

co největší obhospodařované plochy. 

Prvním krokem bylo nastudování technických dokumentací příslušných 

realizovaných projektů, které obsahovaly podrobné informace o daných opatřeních. 

Technická dokumentace musí obsahovat následující přílohy: 

 Zdůvodnění předmětu žádosti. 

 Dokumentace navrhovaného opatření vč. rozpočtu. 
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 Kopie výpisu z katastru nemovitosti, kopie mapy katastru nemovitosti, originál 

souhlasu vlastníka pozemku vč. dohody o zajištění následné péče. 

 Časový harmonogram popisu prací. 

 Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody. 

 Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele. 

 Fotomapa v měřítku 1: 50000 se zákresem lokality. 

Dalším krokem po nastudování příslušných dokumentací bylo terénní šetření, kde 

byly jednotlivé opatření podrobně fotograficky zdokumentovány a porovnány s technickou 

dokumentací.  

Následně byla vybírána vhodná metodika hodnocení daných opatření po jejich 

realizaci, kdy absence relativní metodiky byla důvodem vlastního metodického postupu 

hodnocení a následné interpretace dosažených průzkumných šetření. 

Dalším krokem bylo na základě zjištění chybějících krajinných prvků ve studovaném 

území navržení vlastního opatření vedoucí ke zvýšení ekologické stability v krajině pomocí 

vytvoření projektu, jenž by byl vhodný k podání v rámci operačního programu  PPK. Jedná 

se o biokoridor, který efektivně propojí a doplní ÚSES v zájmové lokalitě.  
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4 POPIS LOKALITY 

4.1 Charakteristika vybrané lokality 

Zájmová lokalita se nachází na katastrálních územích obcí Dobrá, Pazderna, 

Bruzovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. 

Rozloha zkoumané lokality je 5 km2 v nadmořské výšce 283-358 m. n. m. GPS 

souřadnice pomyslného středu lokality jsou 49°41.90362' severní zeměpisné šířky a 

18°25.07355' východní zeměpisné délky. V blízkosti zájmové lokality se nachází několik 

významných stanovišť i evropského významu jako jsou národní přírodní památka (NPP) 

Skalická Morávka, kde se nacházejí poslední zbytky přirozeného divočícího toku ve 

štěrkových náplavách v České republice. Dále se na řece nachází přírodní památka (PP) 

profil Morávky. Tato část toku se zahlubuje do podloží a vytváří tak drobné soustavy kaňonů 

na řece mezi obcemi Dobrá a městem Frýdek – Místek. Dalším významným místem je PP 

Kamenec, kde se jedná o přírodní mokřadní biotop v nivě řeky Morávky. 

 

 

Obrázek 2: Mapa Moravskoslezského kraje s vymezením zájmové lokality (www.pod.cz) 
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4.2 Geomorfologická, geologická a pedologická charakteristika 

Geomorfologie 

Zájmové území patří, dle geomorfologického členění (Demek, 2006) do 2 oblastí, 

východní část území patří do oblasti Západní Beskydy, západní území náleží do oblasti 

Západobeskydské podhůří i Západních Beskyd.  

KARPATY 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vnější Západní Karpaty 

Oblast Západní Beskydy 

Celek Moravskoslezské Beskydy 

Podcelek Lysohorská hornatina 

Okrsek Frýdecká pahorkatina 

V rámci provincie Západní Karpaty je tektonická stavba flyšových Karpat výsledkem 

horotvorných pohybů ve druhé fázi alpinského vrásnění ve třetihorách, při nichž došlo k 

vyzdvižení flyšových usazenin, takže vznikla charakteristická příkrovová stavba podloží. 

Horská část je tvořena především komplexem flyšových hornin godulského vývoje 

slezské jednotky. Reliéf je zde výrazně erozně denudační, s přítomností hlavně slepenců a 

jílovců. V této části také povodí také prochází mohutnými svahovými deformacemi. 

Nalézáme zde mrazové sruby, kryoplanační terasy či strukturní plošiny. Podhorská část 

povodí je tvořena flyšovými komplexy podslezské a slezské jednotky (flyšové jílovce, jíly, 

podřadné pískovce). Na rozdíl od horské části povodí Morávky, zde reliéf vystupuje jako 

mělká erozně denudační sníženina vzniklá v méně odolných sníženinách. V této části povodí 

nalézáme četné náplavové kužely, říční terasy s pokryvem sprašových hlín a také úpatní 

haldy. V zahloubeném korytě Morávky východně od Frýdku-Místku drobné peřeje a skalní 

prahy. Na řece Morávce severozápadně od Raškovic výrazné projevy divočení toku (Demek, 

2006). 
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Geologie 

Zkoumané okolí je součástí flyšového pásma Západních Karpat, které vzniklo před 

30-60 milióny let tzv. alpinským vrásněním. Během vrásnění se z hmoty flyšových usazenin 

vytvořily velké příkrovy, které byly sunuty přes sebe, převážně severním směrem. Pro toto 

pohoří je typická příkrovová stavba, která je tvořena mnohonásobným střídáním různých 

druhů sedimentárních hornin (jílovec, prachovec, pískovec a slepenec). Mocnosti 

jednotlivých rytmů jsou silně proměnlivé (od několika centimetrů až do několika desítek 

metrů). Tyto horniny obalují krystalinická jádra jednotlivých pohoří, která jsou tvořena 

z granitoidů a metamorfovaných hornin (Demek. 2006).  

Pedologie 

V půdním pokryvu převažují fluvizemě, pseudogleje a illimerizované půdy na 

flyšovém podkladu. Půdní pokryv v okolí nivy řeky Morávky je tvořen glejovou fluvizemí, 

v menší míře glejem typickým. Všechny půdy v okolí jsou silně podzolované (Demek, 

2006).   
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4.3 Klimatické a hydrologické podmínky 

Klimatologie 

Podle mapových oblastí České republiky spadá toto území do 2 klimatických oblastí 

[8]. 

Mírně teplá oblast MT9 

Charakteristické klima tohoto území je zastoupené dlouhým, suchým a teplým letním 

obdobím, mírně teplým jarem a podzimem. Zima je v tomto klimatickém pásmu krátká, 

mírná a relativně suchá s krátkodobou sněhovou pokrývkou. 

Mírně teplá klimatická oblast MT10 

Nachází se ve střední části mapy. Pro tuto klimatickou oblast jsou typické dlouhé, 

teplé a suché léto, mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi 

suchá s krátkodobou sněhovou pokrývkou.  

Celé zkoumané území charakterizuje vysoké množství srážek. Podhůří a okraje bráz 

jsou mírně teplý, velmi vlhký, vrchovinný okrsek mírně teplé oblasti s ročními průměry 6 

°C a 1000-1200 mm srážek. Pahorkatina náleží k mírně teplému, velmi vlhkému, 

pahorkatinnému okrsku mírně teple oblasti s ročními průměry 6-7 °C a 900-1000 mm srážek. 

Relativně vysoké množství srážek v kombinaci s nevhodnou skladbou lesních porostů na 

flyšovém podkladě způsobuji známé nevyvážené povodňové stavy na všech Beskydských 

tocích a tvorbu četných strži, které rovněž ovlivňují studovanou lokalitu (Quitt, 1971). 

Hydrologie 

Studovaná lokalita patří do povodí řeky Morávky, která náleží k úmoří Baltského 

moře. Řeka Morávka je řekou III. řádu (č.h.p. 2-03-01-034), která se následně vlévá do řeky 

II. řádu, řeky Ostravice a ta se vlévá do Odry, řeky I. řádu. Lokalita spadá do hlavního 

evropského rozvodí, která odděluje řeky, které náleží do úmoří Baltského moře a úmoří 

Černého moře. Řeka Morávka, je významný tok z vodohospodářského hlediska, pramení 
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severozápadně od vrcholu Sulova v nadmořské výšce 880 m. Délka toku od pramenu k ústí 

je 29,6 km (Vlček, 1984).  

Celá oblast je na podzemní vody poměrně chudá, vzhledem ke geologické stavbě 

podloží. Pro vodu propustné pískovce se střídají s nepropustnými vrstvami jílovitých břidlic, 

proto je v dané oblasti malá vodní jímavost. Díky intenzivnímu zvrásnění se natolik 

nehromadí a neumožňuje tak existenci většímu množství podzemních vod. Prameny jsou 

v dané lokalitě velmi rozšířené, ale rozptýlené a drobné. I přes dostatečné úhrny srážek je 

sestupný mělký oběh omezen a to jak do intenzity, tak do hloubky převažujícím flyšovým 

vývojem. Odtoky podzemních vod z pozorované oblasti jsou poměrně malé, do hodnot 1 l.s-

1.km-2 (Weissmanova, 2004).  

4.4 Charakteristika flóry a fauny 

Flóra 

Dřeviny: lípa malolistá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá 

(Alnus incana), jasan ztepilý (Fraximus excelsior), vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix 

fragilis), vrba jíva (Salix caprea), dub letní (Quercus rubur), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mleč (Acer platanoides), jilm vas (Ulmus leavis), buk lesní (Fagus 

sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), dub zimní (Quercus petraea), modřín opadavý 

(Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí 

(Sorbus acuparia), lípa srdčitá (Talia cordata), trnovník akát (Robinia pseudoakacia).  

rostliny: cídivka peřestá (Hippochaete variegata), židoviník německý (Myricaria 

germanica), cídivka přezimující (Hippochaete hyemalis), třtina pobřežní (Calamagrostis 

pseudophragmites) a cídivka větevnatá (Hippochaete ramosissima), šípatka vodní 

(Sagittaria sagittifolia), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), zevar jednoduchý 

(Sparganium emersum), rdesto vzplývavé (Potamogeton natans), bahnička mokřadní 

(Eleocharis palustris), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), sitina klubkatá (Juncus 

conglomeratus), sitina rozkladitá (Juncus effusus), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice 

prosová (Carex panicea), ostřice prodloužená (Carex elongata), ostřice šedavá (Carex 

canescens), bezkolenec modrý (Molinia coerulea), skřipina lesní (Scirpus sylvaticus), 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), rašeliníky (Sphagnum cuspidatum), 
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(Sphagnum girgensohnii), (Sphagnum palustre), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 

rotundifolia), blatouch bahenní (Caltha palustris), jahodník obecný (Fragaria vesca), orsej 

jarní (Ficaria verna), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkolistá 

(Dentaria bulbifera), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), hrachor jarní (Lathyrus 

vernus, prvorosenka vyšší (Primula elatior), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kokořík 

mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), čarovník 

pařížský (Circaea lutetiana), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), mokrýš střídavolistý 

(Chrysosplenium alternifolium), křivatec žlutý (Gagea lutea), jarmanka větší (Astrantia 

major) (Weissmanova 2004)  

 

Obrázek 3: Ocún jesenní (Colchicum autumnale)  (Tomáš Berka 2014) 
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Fauna 

Savci: srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes), kuna lesní 

(Martes martes), prase divoké (Sus scrofa) jezevec lesní (Males males) vydra říční (Lutra 

lutra), myšice temnopasá (Apodemus agrarius), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý 

(Sorex minutus), rejsek vodní (Neomys fodiens), zajíc polní (Lepus europaeus). 

Ptáci: puštík obecný (Strix aluco), bažant obecný (Phasianus colchicus), sýkora 

koňadra (Parus major), sýkora modřínka (Parus caeruleus), sojka obecná (Garrulus 

glandarius), holub doupňák (Columba aenas), brhlík lesní (Sitta europaea), kukačka obecná 

(Corylus canorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), strakapout velký (Dendrocopus 

major), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), koroptev polní 

(Perdix perdix), ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos), jeřábek 

lesní (Bonasa bonasia), sýček obecný (Athene noctua), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), 

skřivan lesní (Lullula arborea), žluva hajní (Oriolus oriolus), potápka malá (tachybaptus 

ruficollis), čáp bílý (Ciconia ciconia), rorýs obecný (Apus apus), bramborníček hnědý 

(Saxicola rubetra), lejsek šedý (Muscicapa striata), krkavec velký (Corvus corvus), hýl rudý 

(Carpodacus erythrinus), konipas horský (Motacilla cinerea), čáp černý (Ciconia nigra). 

Hmyz: šídlo luční (Brachytron pratense), lesklice skvrnitá (Somatochlora 

Flavomaculata), váška jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), váška tmavoskvrnitán 

(Leucorrhinia rubicunda), drabčík (Acylophorus glaberrimus), saranče (Sphingonotus 

coerulans), marše türkova (Tetrix tuerki). 

Obojživelníci: čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporarua) 

Plazi: užovka hladká (Coronella austriaca), užovka obojková (Natrix natrix), zmije 

obecná (Vipera berus), slepýš křehký (Angius septentrionisa) 

Ryby: pstruh obecný (Salmo trutta), mihule potoční (Lampetra planeri), vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) (Weissmanova 

2004)  
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Obrázek 4: Ropucha obecná (Bufo bufo) (Tomáš Berka 2014) 
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4.5 Geobiocenologické poměry 

U geobiocenologických poměrů v zájmovém lokalitě byly určován tzv. potenciální a 

aktuální stavy. Potencionální stav znamená, jaké rostlinné druhy by se zde přirozeně 

vyskytovaly bez zásahu člověka. Ten však svou činností pozměňoval okolní krajinu a měnil 

tak přirozenou skladební strukturu flóry. Proto určujeme tyto stavy, abychom oddělili tzv. 

původní rostliny od nepůvodních v přirozené lokalitě jejich výskytu. 

V navržených opatřeních je proto důležité vysazovat dřeviny a keře podle 

potencionálního stavu dané lokality. 

Potencionální stav geobiocénu 

Na studované lokalitě byly dle generelu územního systému ekologické stability obcí 

Dobrá, Pazderna a Bruzovice byly vylišeny v rámci jednotlivých lokálních skladebných částí 

ÚSES následující skupiny typů geobiocenů (STG) : 

4B4: abieti-quercata roboris fagi (jedlové doubravy s bukem) 

3B3: querci-fageta typica (typické dubové bučiny) 

3B4: tili-querceta roboris figi (lipové doubravy s bukem) 

2C5a: ulmi-fraxineta populi superiora (topojilmové jaseniny vyšího stupně) 

Plošně nejvíce zastoupené skupiny typu geobiocénu jsou 4B4 pro niž byla sepsána 

základní charakteristika a současně popsán i aktuální stav. 

Charakteristické rysy ekotopu 4B4 

Jedná se o jedlové doubravy s bukem vyskytující se na plošinách, mírných svazích a 

širokých vydutých sníženinách plochých pahorkatin. Půdotvorný substrát tvoří především 

sprašové hlíny a polygenetické hlíny s eolickou příměsí, případně hluboké zvětraliny 

minerálně bohatších hornin, zvláště jílovitých sedimentů. Půdy jsou zrnitostně těžší, hlinité 

až jílovitohlinité, hluboké, minerálně dobře zásobené, střídavě vlhké, ve spodinách oglejené. 

Nejčastějšími půdními typy jsou pseudoglej a kambizem pseudoglejová. Humifikace je 

příznivá, převládající formou humusu je mulový moder (Buček, Lacina 2002). 

 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

39 

 

Přírodní stav geobiocenóz 

Hlavními dřevinami by se na studované lokalitě dle geobiocenologické typizace 

(Buček, 2002) měly vyskytovat dub letní (Quercus robur), jedle bělokorá (Abies alba), buk 

lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), dub 

zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), 

javor mleč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraximus excelsior), smrk ztepilý (Picea 

abies). 

Typická by měla být hojná účast druhů, vyžadujících zvýšenou půdní vlhkost. 

Z trávovitých druhů válečka lesní (Brachypodim sylvaticum), ostřice třeslicovitá (Carex 

brizoides), bika chlupatá (Luzula pilosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), 

metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), pšeničko rozkladité (Milium effusum) a kostřava 

obrovská (Festuca gigantea). 

Z bylinných druhů žindava evropská (Sunicula europaea), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), starček Fuschův (Senecio fuchisii), pitulník žlutý (Galeobdolum luteum), 

mářinka vonná (Galium odoratum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ptačinec 

velkokvětý (Stelaria holostea), kopytnik evropský (Asarum europaeum), netýkavka 

nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vrbina 

penízková (Lysimachia nummularia), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), kapraď samec 

(Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina) (Buček, Lacina 2002). 

Aktuální stav biocenóz 

Na studované lokalitě na tomto ekotypu v současných podmínkách převládá 

zemědělské využití, především orná půda (obvykle po odvodnění), méně často kulturní 

louky. Vzácně se zachovaly zbytky přírodě blízkých květnatých luk s vlhkomilnými druhy, 

patřících do svazu Calthion. 

Ve zbytkových lesích převládají smrkové monokultury. Přírodě blízké smíšený 

porosty s velmi rozmanitou druhovou skladbou (Buček, Lacina 2002).  
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5 POPIS STAVU KRAJINY V UVEDENÝCH LOKALITÁCH 

5.1 Popis krajiny před zahájením výsadeb  

Zájmovou oblast tvoří z převážné většiny pozměněná agrární krajina, s rozsáhlými 

poli. Jak docházelo ke sjednocování zemědělských ploch, docházelo k postupnému mizení 

krajinných prvků, jako jsou koridory, meze, aleje a remízky. To mělo negativní dopad na 

ekologickou stabilitu krajiny a místní fauny. Postupem času docházelo k silnější erozí půdy 

a následného odnosu půdního materiálu, snížila se značně retenční schopnost krajiny, 

zamezila se částečně migrace živočišných druhů mezi jednotlivými lesními celky v důsledku 

velkého otevřeného prostoru rozsáhlých polí.  

5.2 Popis realizovaných projektů (2007-2014) 

Projekt č. 1 (2007) Obnova meze Pazderna-Bruzovice 

 

Obrázek 5: Obnova meze Pazderna-Bruzovice (Tomáš Berka 2015) 
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V roce 2007 se realizoval projekt na obnovu meze v katastru Pazderná-Bruzovice 

financovanou z PPK. Jednalo se o osazení meze 500 metrů dlouhé a 5 metrů široké. Projekt 

byl realizován na parcelách Pazderna (399) a Bruzovice (3515). Na mez bylo vysázeno 

celkem 500 stromů a 1500 keřů. Ze stromů (jeřáb ptačí, dub letní, třešeň ptačí, trnka obecná, 

líska), z keřů (ptačí zob, svída krvavá a růže šípková). Jedná se především o původní dřeviny 

a keře, které se zde přirozeně vyskytovaly. Celkové náklady činily 164500 Kč.  

Časový harmonogram projektu 2007 

1. Byly zaměřeny okraje parcel Pazderna (399) a Bruzovice (3515) a byly vytyčeny. 

2. Byly instalovány ochrany stromů a keřů (připevněny kůly ke stromkům, ke kterým 

byly přichyceny plastové tubusy, kolíky pro vyznačení vysázených keřů, vyznačení 

hranice meze kůly, za účelem zabránění poničení výsadby zemědělskými stroji.  

3. Proběhla výsadba příslušných stromů a keřů. 

4. Byly aplikované ochranné nátěry proti okusu a proti hlodavcům. 

5. Byly instalovány vyznačovací kolíky (označení vysázených keřů dřevěnými kolíky 

a přichycení keřů a kolíků. 

6. Byla instalována ochrana proti zvěři (instalace kůlů a plastových tubusů ke 

stromům). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky. 

Práce, které proběhly v následujících letech 

1. Rok 2008-2009 (bylo zajištěno vyžínání osazených plochy 2x za rok, letní + zimní 

nátěr proti okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří 

a klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly rovněž zajištěny zálivky). Projekt byl realizován na parcelách č. 3735 a 3732/1. 

2. Rok 2010 – 2011 (Zajištěno vyžínání osázených ploch 1x za rok, letní + zimní nátěr 

proti okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, byly opraveny ochranné opatření, v případě sucha byly 

zajištěny zálivky). 

3. Následující roky (dle aktuálního stavu meze byly dosazovány dřeviny, proběhly 

opravy nebo odstranění ochranných opatření – dle potřeby). 
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Splněné cíle projektu 

Tento realizovaný projekt přinesl pozitivní změny v krajině. Rozdělil rozsáhla pole 

na více částí, což částečně zabránilo půdní erozi v důsledku vyplavování zeminy vodou, 

došlo ke zpestření stavu místní krajiny. Mez v současnosti slouží jako úkryt a útočiště pro 

řadu živočichů, kteří zde nacházejí zároveň úkryt a potravu. Mez využívají rovněž draví 

ptáci, kteří zde čekají na kořist (drobné hlodavce) a tím přirozeně eliminují jejich počty před 

nežádoucím přemnožením. Dalším významným aspektem je zvýšení retenční schopnosti 

krajiny a remíz slouží také jako větrolam a došlo ke zvýšení estetické hodnoty krajiny.  

 

Obrázek 6: Neudržovaná, zarostlá část meze (Tomáš Berka 2015) 
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Obrázek 7: Stopa kance divokého poblíž meze (Tomáš Berka 2015) 
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Projekt č. 2 (2009) Ozelenění a obnova krajinných prvků kolem polních cest 

v k.ú. Bruzovice 

 

Obrázek 8: Ozelenění a obnova krajinných prvků kolem polních cest (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2009 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Bruzovice financovanou z programu péče o krajinu (PPK). Jednalo se o osazení aleje 

kolem polních cest, kde se nacházel jen trvalý trávní porost. Záměrem bylo vybudovat 

stromovou alej, která byla tvořena původními dřevinami (lípa srdčitá, třešeň ptačí, jeřáb, 

javor klen), a z keřů (růže šípková, ptačí zob a svída krvavá). Dřevin bylo vysázeno celkem 

155 kusů a keřů celkem 1150. Původní záměr byl ozelenit celou cestu stromy, ale v důsledku 

přítomnosti elektrického vedení a příslušného ochranného pásma, kde část pozemku spadá, 

byly dosazeny keře. Byla zabrána plocha o rozloze 5500 m2 a délky 1100 m. Celkové 

náklady na realizaci projektu činily 106500 Kč. 
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Časový harmonogram projektu 2009 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce, které proběhly v následující letech 

1. Rok 2010 a 2011 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2012 a 2013 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, byly opraveny ochranné opatření, v případě sucha byly zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby byly dosazovány dřeviny, byly opravovány, 

nebo došlo k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splnění cílů projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních dřevin a keřů 

do lokality. Projekt navázal na opatření z roku 2007 a došlo ke zvýšení efektu těchto 

realizovaných výsadeb. Způsob a forma osazení poskytlo místní fauně dobrý úkryt jak před 

dravou zvěří, tak před civilizačním tlakem. Dalším aspektem bylo zlepšení retenční 
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schopnosti krajiny a zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením 

došlo k lepší schopnosti zadržet vodu v krajině a současně se omezila erozi půdy vlivem 

stékajících dešťových vod. Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných 

prvků slouží alej nyní jako větrolam a došlo k přirozenému zvýšení estetické hodnoty 

v místní krajině. 

Projekt č. 3 (2009) Založení meze Bruzovice 

 

Obrázek 9: Mez Bruzovice 2009 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2009 se realizoval v tomto roce již druhý projekt s názvem založení meze 

v katastrálním území obce Bruzovice. Projekt byl financován z programu péče o krajinu 

(PPK). Toto opatření se realizovalo na parcele č. 3407/1. Byla založena mez s původními 

dřevinami (jeřáb ptačí, třešeň ptačí, dub letní, javor klen) a keři (svída krvavá, růže šípková 

a ptačí zob). Dřevin bylo vysázeno celkem 160 kusů a keřů 1200 kusů. Vznikla tak mez o 

rozloze 1500m2. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu činili 119500 Kč. (Firma, 

která by tento projekt realizovala, by si účtovala celkem 265500 Kč). Takže myslivecké 

sdružení tento projet realizovalo celkem o 146000 Kč levněji). 
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Časový harmonogram projektu 2009 

1. Byly zaměřeny okraje parcel Bruzovice (č. 3407/1) a byly následně vytyčeny. 

2. Příprava pro ochranu stromů a keřů (příprava kůlu ke stromkům, ke kterým byly 

následně přichyceny plastové tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení 

vysázených keřů, vyznačení hranice meze kůly, za účelem zabránění poničení 

výsadby zemědělskými stroji.  

3. Byla zrealizovaná výsadba příslušných stromů a keřů 

4. Byly aplikovány ochranné nátěry proti okusu a proti hlodavcům. 

5. Byly instalovány vyznačovací kolíky (označení vysázených keřů dřevěnými kolíky 

a přichycení keřů a kolíkům. 

6. Proběhla instalace ochranných opatření proti zvěři (instalace kůlů a plastových 

tubusů ke stromům). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky. 

Práce v následujících letech 

1. Rok 2010 a 2011 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2012 a 2013 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, byly opraveny ochranné opatření, v případě sucha byly zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby byly dosazovány dřeviny, byly opravovány, 

nebo došlo k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Osazením pozemku byly rozsáhlé pole zemědělsky obhospodařované půdy 

„rozděleny“ a došlo ke zpestření místní krajiny. Byla vytvořena trvalá mez a poskytla rovněž 

útočiště a ochranu pro zvířata. Přinesla pozitivní efekt proti vodní a větrné erozi. Zvýšila se 

retenční schopnosti krajiny. Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím 
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krajinných prvků slouží remíz jako větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty 

místní krajiny. 

Projekt č. 4 (2011) Alej Bruzovice 

 

Obrázek 10: Alej Bruzovice 2011 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2011 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Bruzovice, parcela č. 3170/1 a č. 3166/1 financovanou z programu péče o krajinu 

(PPK). Jednalo se o osazení aleje kolem polních cest, kde se nacházel jen trvalý trávní porost. 

Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, která byla tvořena původními dřevinami (třešeň 

ptačí, jeřáb, javor klen, dub letní, trnka obecná), a z keřů (růže šípková, ptačí zob a svída 

krvavá). Dřevin bylo vysázeno celkem 120 kusů a keřů celkem 360 kusů.  Byla zabrána 

plocha o rozloze 1800 m2 a délky 360 m. Celkové náklady na realizaci projektu činily 52000 

Kč. 
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Časový harmonogram projektu 2011 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2012 a 2013 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2014 a 2015 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, byly opraveny ochranné opatření, v případě sucha byly zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby byly dosazovány dřeviny, byly opravovány, 

nebo došlo k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních dřevin do 

lokality. Způsob a forma osazení slouží nyní místní fauně jako dobrý úkryt před dravci tak 

před civilizačním tlakem. Dalším aspektem je zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením došlo k lepší schopnosti 
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zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 

Projekt č. 5 (2011) Výsadba aleje v katastrálním území obce Dobrá 

 

 

Obrázek 11: Alej Dobrá 2012 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2011 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Dobrá, parcela č. 2336/1 financovanou z programu obnovy přirozených funkcí krajiny 

(POPFK). Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, která byla tvořena původními 

dřevinami (třešeň ptačí, jeřáb ptačí, dub letní). Dřevin bylo vysázeno celkem 230 kusů.  Byla 

zabrána plocha o rozloze 3500 m2 a délky 700 m. Celkové náklady na realizaci projektu 

činily 85000 Kč. 
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Časový harmonogram projektu 2011 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2012 a 2013 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2014 a 2015 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, byly opraveny ochranné opatření, v případě sucha byly zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby byly dosazovány dřeviny, byly opravovány, 

nebo došlo k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních dřevin do 

lokality. Způsob a forma osazení slouží nyní místní fauně jako dobrý úkryt před dravci tak 

před civilizačním tlakem. Dalším aspektem je zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením došlo k lepší schopnosti 
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zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 

 

Obrázek 12: Poničená alej těžkou technikou (Lukáš Pantlík 2015) 
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Projekt č. 6 (2012) Založení aleje na k.ú. obce Pazderna 

 

Obrázek 13: Mez Pazderná 2012 (Tomáš Berka 2015´) 

V roce 2012 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Pazderna, parcela č. 414 a 425 financovanou z programu péče o krajinu (PPK). 

Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, která byla tvořena původními dřevinami (třešeň 

ptačí, jeřáb ptačí, dub letní, trnka obecná. Dřevin bylo vysázeno celkem 150 kusů.  Byla 

zabrána plocha o rozloze 3000 m2 a délky 300 m. Celkové náklady na realizaci projektu 

činily 49000 Kč. 

Časový harmonogram projektu 2012 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 
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3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2013 a 2014 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2015 a 2016 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, budou doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, budou opraveny ochranné opatření, v případě sucha budou zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby budou dosazovány dřeviny, budou opravovány, 

nebo dojde k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních dřevin do 

lokality. Způsob a forma osazení slouží nyní místní fauně jako dobrý úkryt před dravci tak 

před civilizačním tlakem. Dalším aspektem je zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením došlo k lepší schopnosti 

zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 
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Projekt č. 7 (2012) Ovocná alej Bruzovice 
 

 

Obrázek 14: Ovocná alej Bruzovice 2012 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2012 se realizoval projekt založení ovocné v katastru obce Bruzovice, parcela 

č. 2428/20 financovanou z programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK). 

Záměrem bylo vybudovat ovocnou alej, která byla tvořena původními ovocnými dřevinami 

(Slivoň, jabloň, hrušeň, doplněno jeřábem ptačím). Dřevin bylo vysázeno celkem 160 kusů.  

Byla zabrána plocha o rozloze 8000 m2 a délky 800 m. Celkové náklady na realizaci projektu 

činily 80500 Kč. 

Časový harmonogram projektu 2012 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 
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3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2013 a 2014 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2015 a 2016 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, budou doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, budou opraveny ochranné opatření, v případě sucha budou zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby budou dosazovány dřeviny, budou opravovány, 

nebo dojde k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

 Alej se nachází na soukromém pozemku tvořící louka položená ve svahu. Hlavním 

aspektem bylo znovu zavlečení původních (odolnějších) druhů ovocných stromů, ze kterých 

je navíc i hospodářský efekt. Dalším aspektem bylo zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením došlo k lepší schopnosti 

zadržet vodu v krajině a současně se omezí erozi půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 
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Projekt č. 8 (2012) výsadba aleje v katastrálním území obce Bruzovice 
 

 

Obrázek 15: Alej Bruzovice 2012 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2012 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Bruzovice, na parcelách 1499/1, 1630/13, 1630/18 a 1553 financovanou z programu 

péče o krajinu (PPK). Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, která byla tvořena 

původními dřevinami (třešeň ptačí, jeřáb ptačí, dub letní, jabloň lesní, lípa srdčitá). Dřevin 

bylo vysázeno celkem 125 kusů.  Byla zabrána plocha o rozloze 2500 m2 a délky 500 m. 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 40000 Kč. 

Časový harmonogram projektu 2012 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

58 

 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2013 a 2014 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2015 a 2016 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, budou doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, budou opraveny ochranné opatření, v případě sucha budou zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby budou dosazovány dřeviny, budou opravovány, 

nebo dojde k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních dřevin do 

lokality. Způsob a forma osazení slouží nyní místní fauně jako dobrý úkryt před dravci tak 

před civilizačním tlakem. Dalším aspektem je zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením došlo k lepší schopnosti 

zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 
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Projekt č. 9 (2013) Alej v katastrálním území obce Bruzovice 

 

Obrázek 16: Alej Bruzovice 2013, poblíž frýdecké skládky (Tomáš Berka 2013) 

V roce 2013 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Bruzovice, na parcelách číslo 3521, 3565/1, 1350/1 (v blízkosti frýdecké skládky), 

financovanou z programu péče o krajinu (PPK). Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, 

která byla tvořena původními plodonosnými dřevinami (slivoň, jabloň, hrušeň, třešeň a jeřáb 

ptačí) a zkrášlit okolí kolem frýdecké skládky. Dřevin bylo vysázeno celkem 250 kusů.  Byla 

zabrána plocha o rozloze 5000 m2 a délky 1000 m. Celkové náklady na realizaci projektu 

činily 85500 Kč. (Pokud by projekt realizovala odborná firma, činily by náklady okolo 

212000 Kč). Což je v přepočtu o 127000 Kč více. 
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Časový harmonogram projektu 2013 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2014 a 2015 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2016 a 2017 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, budou doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, budou opraveny ochranné opatření, v případě sucha budou zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby budou dosazovány dřeviny, budou opravovány, 

nebo dojde k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních plodonosných 

dřevin do lokality. Způsob a forma slouží místní fauně jako dobrý úkryt jak před dravci, tak 
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před civilizačním tlakem. Dalším aspektem bylo zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatření došlo k lepší schopnosti 

zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 

Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny, kde se nachází 

frýdecká skládka. 

 

Obrázek 17: Práce na projektu kolem frýdecké skládky (Tomáš Berka 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

62 

 

 

 

Projekt č. 10 (2013) Protihluková a protiprašná clona kolem dálnice v obci 

Dobrá 
 

 

Obrázek 18: Protihluková a protiprašná clona Dobrá 2013 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2013 se realizoval projekt na vytvoření protihlukové a protiprašné přírodní 

bariéry kolem obchvatu (R48) obce Dobrá. Tento projekt byl realizován ze 

zbylých dotačních fondů ministerstva životního prostředí (ŽP) na projekty v intravilánu obcí 

a tyto peníze se využily právě na realizaci protihlukové přírodní bariéry. Projekt byl 

realizován na parcelách číslo (1875/20, 1875/21, 1875/22, 1875/23, 1875/24, 1875/25, 

69/41, 69/43, 69/45 a 69/46). Na výsadbu byly použity tyto druhy dřevin (jeřáb ptačí, dub 

letní, lípa srdčitá, jírovec maďal, jasan ztepilý, javor klen, habr obecný a třešeň ptačí). Z keřů 

byly vysázeny (ptačí zob, svída krvavá, zlatice prostřední, brslen evropský, líska obecná, 

trnka obecná, hloh obecný). Dřevin bylo celkem vysázeno 120 ks a keřů 920 ks. Stromy a 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

63 

 

keře se sázely ve 2 pásech, které tvořily délku 240 metrů a zabíraly plochu o rozloze 2000 

m2. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu činily 164500 Kč. 

Časový harmonogram projektu 2013 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2014 a 2015 (byly vyžínány vysazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti 

okusu a proti hlodavcům, byly doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a 

klimatickými podmínkami, došlo k opravám ochranných opatření, v případě sucha 

byly zajištěny zálivky). 

2. 2016 a 2017 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, budou doplněny výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, budou opraveny ochranné opatření, v případě sucha budou zajištěny 

zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby budou dosazovány dřeviny, budou opravovány, 

nebo dojde k postupným odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Výsadbou přírodní stěny se má v budoucnu zajistit snížení hluku a prašnosti z okolí 

obchvatu R48 obce Dobrá. Současně bude stěna sloužit jako větrolam a zvýší retenční a 
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estetickou funkci krajiny. Bohužel tento projekt byl ojedinělý z dotací ministerstva životního 

prostředí a v blízké budoucnosti se realizace podobného projektu v blízkosti obchvatu obce 

Dobrá bohužel nedočkáme.  

Projekt č. 11 (2014) Založení aleje v katastrálním území obce Bruzovice 

 

 

Obrázek 19: Alej Bruzovice 2014 (Tomáš Berka 2015) 

V roce 2014 se realizoval projekt založení aleje a ozelenění polních cest v katastru 

obce Bruzovice, na parcelách číslo 3678/1, 3678/2 a 2205/12 financovanou z programu péče 

o krajinu (PPK). Záměrem bylo vybudovat stromovou alej, která byla tvořena původními 

dřevinami (jeřáb ptačí, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň, javor klen, dub letní, lípa srdčitá). 

Dřevin bylo vysázeno celkem 320 kusů. Projekt navázal na 320 metrů dlouhou dvouřadou 

alej tvořící ovocné i neovocné stromy a vznikla celková plocha o rozloze 3680 m2. Celkové 

náklady na realizaci projektu činily 73800 Kč. 
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Časový harmonogram projektu 2014 

1. Byly připraveny ochrany stromů a keřů (kůly ke stromům, ke kterým byly přichyceny 

plastové ochranné tubusy, byly připraveny kolíky pro vyznačení vysázených keřů. 

2. Byly připraveny plochy pro výsadbu (došlo k vysečení starých travin za pomocí ruční 

kosy). 

3. Byla zrealizovaná výsadba (osazení okrajů polních cest dotyčnými stromy a keři, 

vykopání děr pro stromy a keře). 

4. Byly instalovány ochranné opatření (instalace kůlů a plastových tubusů). 

5. Proběhla instalace vyznačovacích kolíků (označení vysázených keřů kolíky a 

následné přichycení). 

6. Byly aplikovány ochranné nátěry (ochranu stromů a keřů proti okusům drobných 

hlodavců). 

7. V případě sucha byly zajištěny zálivky před zimou. 

Práce v následující letech 

1. Rok 2015 a 2016 (vyžínání plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, doplnění výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými podmínkami, 

oprava ochranných opatření, v případě sucha zajištění zálivky). 

2. 2017 a 2018 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, doplnění výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými podmínkami, 

oprava ochranných opatření, v případě sucha zajištění zálivky). 

3. Následující roky (dle stavu výsadby dosazování dřevin, opravu či postupné 

odstraňování ochranných opatření). 

Splněné cíle projektu 

Došlo k ozelenění okrajů polních cest a k navrácení dříve původních plodonosných 

dřevin do lokality. Způsob a forma slouží místní fauně jako dobrý úkryt jak před dravci, tak 

před civilizačním tlakem. Dalším aspektem bylo zlepšení retenční schopnosti krajiny a 

zabránění vodní a větrné erozi půdy. Díky navrhovaným opatření došlo k lepší schopnosti 

zadržet vodu v krajině a současně se omezila eroze půdy vlivem stékajících dešťových vod. 
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Vzhledem k otevřené krajině s omezeným množstvím krajinných prvků slouží remíz jako 

větrolam a současně došlo ke zvýšení estetické hodnoty místní krajiny. 

 

Obrázek 20: Poničení opatření (Tomáš Berka 2015) 
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6 VLASTNÍ RÁMCOVÝ NÁVRH 

Byla navržena mez v katastrálním území obce Pazderna. Rámcový návrh doplní 

chybějící krajinné prvky v zájmové lokalitě a přirozeně zvýší ekologickou stabilitu dané 

oblasti. Při návrhu byl dodržen metodický postup pro navržení projektu z pracovní metodiky 

pro privátní poradce v lesnictví s názvem podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

z národního dotačního programu ministerstva životního prostředí ČR pro období 2009-2018. 

Zvolené typy dřevin jsou zvoleny podle potencionálního stavu geobiocénu v místní lokalitě, 

tedy dřeviny, které se zde přirozeně vyskytovaly.  

Založení meze Pazderná (2015) 

 

Obrázek 21: mapa se zakreslením rámcového návrhu meze (Zdroj: aplikace google eatrth) 

Zdůvodnění předmětu žádosti a objasnění efektu navrhovaného opatření 

Toto opatření je navrženo v katastrálním území obce Pazderna na parcelách č. 267, 

268 a obce Bruzovice na parcele č. 1740/3. Vznikne mez o rozměrech 850 x 5 m. Tato mez 

by navazovala a zároveň propojila 2 realizované opatření (projekt č. 1 a projekt č. 6) viz 

tabulka. Mez bude osazena místními původními druhy dřevin podle místního typu 

geobiocénu, které budou doplněny plodonosnými keři. Ze stromů (dub letní, třešeň ptačí, 
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jeřáb ptačí, jabloň lesní, javor klen), keře (svída krvavá, ptačí zob, trnka obecná, růže 

šípková).  

Efekty navrhovaného opatření 

Osazením pozemku budou rozsáhlé pole zemědělsky obhospodařované půdy 

(zejména pastviny) „rozděleny“ a dojde ke zpestření místní krajiny. Do budoucna bude 

vytvořena trvalá mez, která zároveň spojí 2 soustavy remízků a mezí a vytvoří se biokoridor. 

Způsob a forma osazení bude místní fauně skýtat dobrý úkryt jak před civilizačním 

tlakem, tak před dravou zvěří a tím se umožnilo zvýšení jejich stavů. Na druhou stranu mez 

poskytne také mnoho příležitostí pro hřadování pernatých dravců čekajících na kořist, 

zejména hlodavce a tím bude vyvážená podpora jak myslivecky obhospodařované zvěře, tak 

i různých chráněných dravců. Pozemek bude osazen plodonosnými dřevinami, jako je třešeň 

ptačí, jabloň lesní, dub letní a jeřáb ptačí, z křovin růže šípková, trnka obecná, ptačí zob a 

svída krvavá. Tímto opatřením chci dosáhnout zvýšení úživnosti zejména pro drobné ptactvo 

a také drobnou zvěř jako je zajíc a bažant, kteří se zde vyskytují, ale je na ně vyvíjen stále 

větší predační tlak. V budoucnu by tato lokalita měla sloužit jako jedna ze základen pro 

obnovení a podporu chovu koroptve polní v lokalitě. Z predátorů zde žije liška obecnou, 

kunu lesní a skalní, lasičku, jezevce lesní, tchoř a byl zde zaznamenán také výskyt psíka 

mývalovitého. Z pernatých dravců se zde pravidelně vyskytuje a hnízdí káně lesní, jestřáb 

lesní, krahujec obecný, poštolka obecná, vrána obecná a v poslední době již několik let také 

moták pochop. Ojediněle se zde vyskytuje káně rousná, orlovec říční, sokol stěhovavý a 

včelojed lesní. V minulých letech zde byly sledovány i pobytové znaky výra velkého. 

Realizace tohoto opatření by tak byla prospěšná jak pro drobné ptactvo, drobnou zvěř 

pernatou i srstnatou, tak by byla prospěšná pro všechny uvedené predátory a chráněné 

dravce. Zvýšila by se úživnost této lokality pro drobnou zvěř, která by se zde mohla rozšířit 

a z toho by následně profitovali i všechny druhy dravců a ostatních predátorů.  

Dalším aspektem je zlepšení retenční schopnosti krajiny a zabránění vodní a větrné 

erozi půdy. Díky navrhovaným opatřením dojde k lepší schopnosti zadržet vodu v krajině a 

současně se omezí erozi půdy vlivem stékajících dešťových vod. Vzhledem k otevřené 

krajině s omezeným množstvím krajinných prvků bude současně po osazení remíz sloužit 

jako větrolam a zvýší se estetická hodnota místní agrární krajiny. 



Bc. Tomáš Berka: Návrh obnovy přirozených krajinných prvků v k.ú. Dobrá, Pazderná a Bruzovice 

69 

 

Postup při realizaci projektu v roce 2015 

1. Zaměření hranice pozemků a vytýčení plochy určené pro výsadbu. 

2. Příprava ochrany stromků a keřů (příprava kůlů ke stromkům, ke kterým bude 

přichycen plastový tubus, příprava kolíků pro vyznačení vysazených keřů, příprava 

kůlů pro vyznačení hranice meze za účelem zabránění poničení výsadby 

zemědělskými stroji). 

3. Vlastní výsadba (osazení meze stromky a keři). 

4. Ochranné nátěry (ochrana keřů nátěrem proti okusu a proti hlodavcům, ochrana 

stromků nátěrem proti hlodavcům). 

5. Instalace vyznačovacích kolíků (označení vysazených keřů dřevěnými kolíky, popř. 

přichycení keřů ke kolíkům). 

6. Instalace ochran proti zvěři (instalace kůlů a plastových tubusů ke stromkům). 

7. V případě sucha budou zajištění zálivky před zimou 

 

Práce v následujících letech 

 

1. Rok 2016 a 2017 (vyžínání osazené plochy 2x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu 

a proti hlodavcům, doplnění výsadby o ztráty způsobené zvěří a klimatickými 

podmínkami, oprava ochranných opatření, v případě sucha zajištění zálivky). 

2. Rok 2018 a 2019 (vyžínání plochy 1x za rok, letní + zimní nátěr proti okusu a proti 

hlodavcům, doplnění meze o ztráty způsobené zvěří a klimatickými podmínkami, 

oprava ochranných opatření, v případě sucha zajištění zálivky). 

3. následující roky (dle stavu meze dosazování dřevin, oprava či postupné odstraňování 

ochranných opatření – dle potřeby). 
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POPIS PROJEKTU 

Mez bude 5 metrů široká a 850 metrů dlouhá.  

Geodetem bude zaměřena hranice mezi pozemky č. 267, 268 a č. 1740/3 a následně 

vytýčena plocha určená k výsadbě. Po vytýčení plochy určené k výsadbě budou po obvodu 

výsadby každých 6 metrů instalovány kůly, které budou na koncích označeny reflexní 

barvou používanou v lesnictví. Zamezí se tak zemědělské činnosti na její ploše (např. 

zkosení či zaorání části výsadby apod.) – celkem cca. 260 kůlů. 

Středem meze povede linie stromů, kterých bude vysazeno celkem 400 kusů, 120-

200 cm vysokých, sazeny budou ve dvou řadách střídáním levé a pravé strany – bude 

provedeno vykopání děr, zasazení, instalace kůlů k přichycení, nátěr proti hlodavcům, 

instalace plastových tubusů a přichycení ke kůlům, v případě sucha zálivka. Stromky budou 

zasazeny v následujícím rozložení: 

- Jeřáb ptačí 60 ks 

- Javor klen 60 ks 

- Třešeň ptačí 120 ks 

- Jabloň lesní 80 ks 

- Dub letní 80 ks 

Dále bude plocha osazena 2400 ks keřů. Zasazení, instalace vyznačovacích kolíků, 

nátěr proti hlodavcům, nátěr proti okusu zvěří. Keře budou zasazeny v následujícím 

rozložení:  

- Svída krvavá 400 ks 

- Ptačí zob 800 ks 

- Růže šípková 400 ks 

- Trnka obecná 800 ks 

Výsadba bude relativně hustá a to z důvodu velkých tlaků zvěře, soustřeďuje se zde 

srnčí a zaječí zvěř, a také vzhledem ke klimatickým podmínkám, vítr na otevřeném 

prostranství, sucha, deště a také zemědělské činnosti okolo vzniklé meze.  
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V následujících 2 letech bude provedeno 2 x vyžínání osazené plochy a letní i zimní 

nátěr proti okusu zvěří a proti hlodavcům. V dalších letech bude provedeno vyžínání plochy 

podle potřeby, ale předpokládáme, že bude stačit již jen 1x ročně. Stromky i keře budou 

nadále opatřovány nátěry proti okusu a proti hlodavcům.  
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ROZPOČET NAVRHOVANÉHO OPATŘENÍ 

Tabulka 1: Návrh opatření, včetně rozpočtu 

Rozpočet akce - Založení meze Pazderna 2015 

POLOŽKA KS 
Kč/jed

notka 

Kč 

Celkem 

Nákup sazenic stromků:        

Jeřáb ptačí, odrostek 121-200 cm, obalovaný kořen 60 105 6300 

Javor klen, odrostek 121-200 cm, obalovaný kořen 60 120 7200 

Třešeň ptačí, odrostek 121-200 cm, obalovaný kořen 120 120 14400 

Jabloň lesní, odrostek 121-200 cm, obalovaný kořen 80 105 8400 

Dub letní, odrostek 121-200 cm, obalovaný kořen 80 120 9600 

Nákup sazenic keřů:         

Ptačí zob, prostokořenný   800 20 16000 

Trnka, obal 1l   800 25 20000 

Růže šípková, obal 1l     400 25 10000 

Svída krvavá, prostokořenný  400 20 8000 

Výsadba stromků a keřů         

vykopání jamky pro stromky   400 10 4000 

výsadba stromků   400 10 4000 

výsadba keřů     1200 10 12000 

Mechanická ochrana stromků proti okusu       

Tubusy KLIMAWIT 220 - 110 cm   400 35 14000 

Kůly dubové 180-200 cm   400 40 16000 

instalace kůlu do země+přichycení plastové ochrany 2000 10 2000 

Vyznačovací kolíky ke keřům       1200 4 4800 

Zimní nátěr keřů proti myším       1200 1,5 1800 

Zimní nátěr keřů proti okusu    1200 1,5 1800 

Vyznačení hranice meze         

kůly oplocenkové každých 6 metrů   260 40 10400 

Celkem            175900 
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Náklady na pravidelnou údržbu 

 Následné vyžínání 6 × 4250 m² × 1,- Kč/m² = 25.500,- Kč    

 Následný nátěr stromků a keřů proti myším 3 roky × 2 nátěry (letní, zimní) × 1600 ks × 1,50 

Kč/ks = 14.400,- Kč 

 Následný nátěr keřů proti okusu 3 roky × 2 nátěry (letní, zimní) × 1600 ks × 1,50 Kč/ks = 14.400,- 

Kč 

 Doplnění o ztráty cca. 10% + údržba ochranných opatření + případná zálivka v době sucha 

16000,- Kč 

 Celkem náklady na údržbu meze budou činit cca 74550,- Kč 
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7 DISKUZE 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení realizovaných projektů 

a vytvoření rámcového návrhu obnovy krajinných prvků v katastrálních území obcí Dobrá, 

Pazderná a Bruzovice.  

V diplomové práci byla řešena problematiku územního systému ekologické stability 

krajiny, které v současné době řeší mnoho autorů. Během tohoto relativně krátkého období 

byla vytyčena určitá přírodovědná východiska autorů (Michal, 1994; Culek 1995; Buček, 

1996; Buček, Lacina 2000). Z toho byly následně odvozeny prostorové parametry 

skladebných částí ÚSES, metodika navrhování, plánování a projektování ekologické sítě, 

byly navrženy a poté schváleny legislativní podklady pro tvorbu ÚSES (Míchal, 1991; Löw 

a kol., 1995; Lepeška a kol. 1998, 1999, Ružičková, Šíbl a kol., 2000) a některé prvky 

ekologických sítí byly již realizovány (Šamánková, 2002; Hausvaterová, 2002 in Maděra, 

ed. 2002; Zimová a kol, 2002). 

Při tvorbě diplomové práce byly studovány příslušné metodiky v rámci ÚSES. 

Hodnocení ekologické sítě v krajině (Drobilová 2009), metodika pro posouzení krajinných 

prvků v kontextu hospodaření na zemědělské půdě (Trantinová 2009), metodické postupy 

projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zimová 2005), směrnice ministerstva životního 

prostředí č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci péče o krajinu v letech 

2012-2014, pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví s názvem podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny z národního dotačního programu ministerstva životního prostředí 

ČR pro období 2009-2018. 

K adekvátnímu hodnocení realizovaných a navržených opatření nebyla aplikována 

žádná z uvedených metodických postupů pro hodnocení a proto bylo navrženo opatření 

individuálně, na základě provádění terénních průzkumů realizovaných krajinných prvků 

v zájmové lokalitě. Předmětem průzkumy, bylo zhodnotit, zda projekty přinesly požadovaný 

efekt, zda se projekty realizovaly, případně jejich nedostatky. Od realizátora těchto projektů 

Bc. Lukáše Pantlíka, byly obdrženy příslušné dokumentace od jednotlivých projektů a byly 

porovnány s  realizovanými krajinnými prvky na daném území. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou navrhování a realizací krajinných 

prvků v katastrálních území obcí Dobrá, Pazderná a Bruzovice. Území je z velké části 

poznamenané zemědělskou činností, kde docházelo k postupnému mizení krajinných prvků. 

Krajina tak postupně ztrácela svůj přírodní potenciál a nahradila jej krajina agrárního 

charakteru.  

Diplomová práce je organizačně členěna na část teoretickou, ve které jsou zmíněna 

teoretická východiska a popis základních pojmů týkající se řešené problematiky obnovy 

krajinných prvků. Praktická část práce popisuje a vyhodnocuje realizovaná opatření podle 

terénního a teoretického zhodnocení byl vytvořen rámcový návrh, který doplní chybějící 

krajinné prvky a funkčně propojí nový a stávající systém ekologické stability a zvýší tak 

estetický a funkční potenciál místní krajiny. Práce je rozdělena do 8 kapitol doplněna o 

fotografické přílohy zakomponované v textu a mapové přílohy s vyznačenými opatřeními. 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit realizovaná opatření (2007-2014) na 

základě teoretického a terénního šetření. Výsledky poukazují na fakt, že v zájmové lokalitě 

je nedostatek těchto krajinných prvků a proto byl vytvořen rámcový návrh pro doplnění 

těchto krajinných prvků. 

Z terénních průzkumů bylo zjištěno, že všechna navrhovaná opatření, respektive 

jejich cíle, splňují svůj původní záměr a jsou dodržovány plánované časové harmonogramy 

údržby těchto projektů. Bohužel, v některých případech bylo zjištěno, jaký špatný a 

negativní přístup mají někteří místní zemědělci, kteří mají v bezprostřední blízkostí svá pole. 

Opatření mnohdy nerespektují a úmyslně je ničí a poškozují. Příkladem je událost z letošního 

jara 2015 na opatření z roku 2012 v obci Dobrá, kde zemědělec poničil svým strojem desítky 

mladých stromků. Celá událost se hlásila na pojišťovnu a nyní čekají realizátoři projektu na 

posouzení a finanční vyrovnání.  To samozřejmě zbrzdí požadovaný efekt a budou se muset 

vysázet stromy nové. Naopak do jisté míry poškozuje opatření také vysoká zvěř a zajíci, 

kteří okusují mladé stromy a keře. Zjistilo se, že pokud nedochází k pravidelným sečením a 

vyžínáním travnatých ploch, vysoká tráva poskytne ochranu pro vzrůstající keře a ty 

následně poskytnou, až budou větší ochranu pro mladé stromy. V průběhu let po realizaci 
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odumře nebo se neujme zhruba 10% vysázených stromů, a proto se po dobu údržby 

pravidelně udržují a dosazují.  

Projekty se chodí pravidelně kontrolovat příslušnými orgány agentury ochrany 

přírody a krajiny a byli s realizovanými opatřeními po terénním vyhodnocení velice 

spokojeni. Dokonce projekty vyhodnotili jako mezi nejlepší v republice svého druhu.  

Závěrem je třeba říci, že mnoho takových to projektů nelze realizovat, většinou 

z nedostatků finančních zdrojů, ale především kvůli nesouhlasům vlastníků příslušných 

pozemků, na kterých by se mohl potenciální projekt realizovat. Většina těchto projektů proto 

vzniká na obecních pozemcích, kde záleží většinou na dobré vůli a ochotě místních starostů 

a zastupitelů příslušných obcí. V budoucnu se uvažuje také spolupráce s místními občany, 

kteří by se podíleli na realizaci těchto opatření. Jednalo by se zároveň o určitou 

environmentální výchovu místních obyvatel a přineslo by to pozitivní efekt nejen pro 

ně samotné, ale hlavně pro místní přírodu a krajinu. 
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