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1.1  ÚVOD 
 
Krajinářská studie pro podporu ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice byla zpracována 
na základě smlouvy o dílo PPKB-12/85/11 uzavřené mezi Agenturou ochrany přírody a 
krajiny České republiky a zpracovatelem v září 2011.   

V rozpracovanosti byl návrh řešení projednán na společných výrobních výborech a před 
dokončením bylo dílo předloženo objednateli k odsouhlasení. 

 

1.2  CÍL STUDIE 
 
Cílem studie je navrhnout vhodná revitalizační, protierozní a další krajinotvorná opatření ke 
zvýšení ekologické stability krajiny, jejímu udržitelnému obhospodařování a k celkovému 
zvýšení ekologických i estetických hodnot zájmového území. 

 

1.3  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 AKCE : Krajinářská studie - podpora ekologické stability 

krajiny v k. ú. Hodslavice 
 
 OBJEDNATEL : Česká republika - Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR 
   Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava 
   2. května 2, 742 13 Studénka 
 
 KRAJ : Moravskoslezský 
  
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  : Hodslavice 
  
 OBEC : Hodslavice 
 
 ZPRACOVATEL STUDIE  : ARVITA P, spol. s r.o. 
   Příčná 1541, 765 02 Otrokovice 
   tel. 577 938 161 
   e-mail:arvita@arvita.cz 
   www.arvita.cz 
  
 HLAVNÍ PROJEKTANT :      Ing. Hedvika Psotová 
   autorizovaný projektant ÚSES 
 
 PROJEKTANTI : Mgr. Kristýna Marvanová 
   Ing. Michal Girgel 
   Mgr. Pavel Křek 
   Mgr. Lenka Ungermanová 
   Ing. Tereza Friedlová 
 

mailto:e-mail:arvita@arvita.cz
http://www.arvita.cz
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1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY 
Základem pro studii byly průzkumy a rozbory - podklad pro zpracování nového územního 
plánu obce. Tyto podklady byly doplněny daty poskytnutými za účelem zpracování studie 
Agenturou ochrany přírody a krajiny, pracoviště Ostrava. Položkový přehled použitých 
podkladů je uveden v kapitole 1.11. 

 
 

1.5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Zájmové území je vymezeno hranicí katastrálního území Hodslavice. Zájmové území se 
dlouhodobě potýká s narušením vodního režimu, což se průběžně projevuje především 
vodní erozí a problematickými odtokovými poměry.     

 

1.5.1 Přírodní podmínky 

1.5.1.1 Klimatické podmínky 
Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti (varianty MT 2 a MT 9) a jižní okraj též v 
chladné oblasti (varianta CH7) [členění podle Quitta, 1984]. 

Řešené území je charakteristické krátkým létem, mírným až mírně chladným, mírně vlhkým, 
přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá až 
dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhým a dlouhým trváním sněhové 
pokrývky. 

Některé vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 

 MT 2 MT9 CH7 
 POČET LETNÍCH DNŮ 20 - 30 40 - 50 10 - 30 
 POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE 140 - 160 140 - 160 120 - 140 
 POČET MRAZOVÝCH DNŮ 110 - 130 110 - 130 140 - 160 
 POČET LEDOVÝCH DNŮ 40 - 50 30 - 40 50 - 60 
 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA -3 - -4 -2 - -3 -3 - -4 
 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE 16 - 17 17 - 18 15 - 16 
 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA 6 - 7 6 - 7 4 - 6 
 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA 6 - 7 7 - 8 6 - 7 
 PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE 120 - 130 100 - 120 120 - 130 
 SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ 450 - 500 400 - 450 350 - 400 
 SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ 250 - 300 250 - 300 250 - 300 
 POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU 80 - 100 60 - 80 100 - 120 
 POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH 150 - 160 120 - 150 150 - 160 
 POČET DNŮ JASNÝCH 40 - 50 40 - 50 40 - 50 

 
 
 

LETNÍ DEN :   tmax ≥ 25°C 
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MRAZOVÝ DEN :   tmin ≤ -0,1°C 

LEDOVÝ DEN :   tmax ≤ -0,1°C 

VEGETAČNÍ OBDOBÍ :   měsíce IV - IX 
ZIMNÍ OBDOBÍ :   měsíce  X - III 
JASNÝ DEN :   Nd ≤ 2/10  

ZAMRAČENÝ DEN :   Nd ≤  8/10 

[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)] 

 
Sluneční záření a oblačnost 
Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují pod 3700 MJ.m2. Průměrná roční 
oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost 
pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu. 

Teplota vzduchu 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 7-7,5°C, přičemž nejchladnějším 
měsícem je leden, nejteplejším červenec. 

Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě se pohybují kolem hodnoty 22°C. Průměrná 
denní minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních měsících výrazně závislá na typu 
reliéfu a klesají na -5 až -6°C. V létě se průměrná denní minima pohybují kolem 10°C. 

Vlhkost vzduchu 
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemž nejvyšších 
hodnot dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu. 

Atmosférické srážky 

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují nad hodnotou 850 mm (Vsetín 888 mm), přičemž 
nejvíce srážek spadne v červenci, nejméně v únoru.  

Vítr 
Co se týká převládajících větrů, převahu mají směry S - J. 

Mezoklimatické poměry 

Řešené území většinou nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty 
vzduchu (s výjimkou niv vodních toků). Na okolních odlesněných svazích nacházíme plochy 
charakteristické větším přemísťováním chladného vzduchu v noci. 

 

1.5.1.2  Geologické poměry 
Geologický podklad území je budován třetihorními paleogenními sedimenty flyšového 
pásma Západních Karpat (magurský flyš) a místy i vyvřelinami těšínitů (oblast Veřovické 
brázdy. Horniny ždánicko-podslezského a slezského příkrovu jsou paleocenního až 
eocenního stáří. Charakteristické je flyšové střídání jílovců zčásti vápnitých a pískovců 
převážně glaukonitických s převahou složky pelitické. Slínovce a vápnité jílovce převládají 
nad jílovci, vystupují ve vrstvách několik málo decimetrů až 90 cm silných. Jsou šedé, 
zelenošedé, šedozelené, olivově zelené, světle šedozelené, hnědošedé, šedohnědavé až 
čokoládově hnědé. Občas jsou žlutohnědé, okrově žluté jílovce vápnité tmavošedě 
proužkované. Hnědé jílovce vápnité i nevápnité vystupují porůznu ve vrstvách 5 - 350 cm 
silných. Jsou většinou proměnlivě jemně písčité a drobně slídnaté, místy až silně jemně 
písčité, přecházejí v jílovité břidličnaté pískovce (5 - 15 cm). Odlučnost mají někdy 
lavičkovitou (3 - 4 cm) nebo ploše lasturnatou, nedokonale břidličnatou nebo kusovitou. 
Jílovce a slínovce různých barev se střídají buď ve vrstvách 1 - 2 cm silných, nebo 
proužkovitě ve vrstvách nejčastěji 2 až 20 cm silných. Nejvíce rozšířené pískovce jsou 
glaukonitické jemnozrnné až středně zrnité, vzácně i hrubě zrnité, nejčastěji v lavicích 0,1 - 
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700 cm, ojediněle až 10 m, nejčastěji 50 - 400 cm silných. Jsou světle šedé, zelenošedé i 
šedozelené, nevápnité, křemitovápnité i vápnité. Některé lavice bývají naspodu hrubozrnné, 
arkózovité. Jsou masivní nebo s lavicovitou dělitelností (10 - 30 cm), při navětrání deskovitě 
odlučné, v nejvyšší poloze lavic někdy křivolupenné. Silné lavice glaukonitických pískovců 
nebo plochy s jejich nahloučenými lavicemi se dají někdy směrně sledovat na vzdálenosti až 
několika kilometrů a místy tvoří v terénu morfologicky nápadné drobné hřbítky. Pískovce 
jsou jednoduše nebo vícenásobně zvrstvené, gradačně nebo i laminovaně, někdy s laminací 
konvulutní. Mocnost vrstev je silně proměnlivá, ovlivněná poeocenní denudací (odhaduje se 
na 1700 - 2300 m).  

Pleistocenní sedimenty řešeného území jsou fluviálního (náplavy vodních toků) a svahového 
původu. 

Holocenní sedimenty zde tvoří především uloženiny údolních niv, svahových sutí a hlín. 

 

1.5.1.3  Geomorfologické poměry 
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do 
provincie Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled: 
 

  
 Subprovincie :   Vnější Západní Karpaty 
   Oblast :   Západobeskydské podhůří 
 Celek :   Podbeskydská pahorkatina 
 Podcelek :  Štramberská vrchovina 
 Okrsek : Petřkovické vrchy 
 
 Subprovincie :   Vnější Západní Karpaty 
   Oblast :   Západobeskydské podhůří 
 Celek :   Podbeskydská pahorkatina 
 Podcelek :  Frentštátská brázda 
 Okrsek : Veřovická brázda 
 
 Subprovincie :   Vnější Západní Karpaty 
   Oblast :   Západní Beskydy 
 Celek :   Moravskoslezské Beskydy 
 Podcelek :  Radhošťská hornatina 
 Okrsek : Hodslavický Javorník 
  

 
Území spadá do geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravskoslezské 
Beskydy. Podbeskydská pahorkatina, která tvoří větší část území, je úpatního typu s 
převažujícím erozně denudačním reliéfem. Na okrajích se nachází tektonicky omezený reliéf 
širokých plochých hřbetů oddělených neckovitými, převážně podélnými údolími s širokými 
údolními nivami. Veřovická brázda má charakter erozně denudační sníženiny na málo 
odolných. Dno má pahorkatinný reliéf s četnými suky z odolnějších hornin. 

Geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy tvoří nejjižnější část řešeného území. Má 
charakter hornatiny s erozně denudačním reliéfem se stopami stupňovitého třetihorního 
zarovnání, periglaciálními mrazovými sruby, balvanovými proudy a strukturními terasami a 
sesuvy. Hodslavický Javorník lze charakterizovat jako plochou hornatinu při okraji slezského 
příkrovu. 



Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice  Arvita P spol. s r.o.  

7 
 

Geomorfologický vývoj území: 
Vnější Západní Karpaty byly vyvrásněny v tzv. sávské fázi na rozhraní mezi staršími a 
mladšími třetihorami. Následné dlouhé období působení erozně denudačních procesů, 
přerušované etapovitými tektonickými zdvihy, vedlo ke vzniku zarovnaných povrchů, jejichž 
zbytky dnes nacházíme v podobě plošin a široce zaoblených hřbetů. Období kvartéru se 
svými četnými klimatickými změnami se vyznačovalo intenzívním zahlubováním vodních 
toků a rozčleňováním staršího reliéfu. Výrazným rysem geomorfologického vývoje v 
chladných obdobích pleistocénu byly periglaciální procesy modelace terénu. Ze současných 
procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (vodní i větrná). Významným 
reliéfotvorným činitelem je také člověk (antropogenní reliéf). 

 

1.5.1.4  Půdní poměry 
 
MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY: 

Nivní uloženiny: 
Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém 
složení a stavbě celého povodí nad daným místem. Nivní uloženiny jsou zde většinou 
nevápnité. 

Karpatský flyš: 
Povaha karpatského flyše je rozmanitá, většinou se jedná o typické střídání jílovců a 
pískovců, většinou slabě vápnitých. Půdy vyvinuté na karpatském flyši mají v závislosti na 
procesu zvětrávání různě hloubkově omezený půdní profil. Povaha flyšových zvětralin je 
rovněž rozmanitá - písčitá až jílovitá. Všeobecně jsou v půdách rozšířeny pískovcové 
úlomky, neboť vložky pískovců se vyskytují i v břidlicových souvrstvích. Půdy vzniklé na 
takovémto podkladu mají horší fyzikální i chemické vlastnosti, písčitou až písčito-hlinitou 
zrnitost s nejrůznější příměsí skeletu. Jedná se o půdy vysychavé se slabě kyselou reakcí. 
Obsah skeletu v ornici je 0 - 10 %. 

 

PŮDNÍ TYPY: 

Největší plochu řešeného území zaujímají kambizemě, většinou s mírně kyselou reakcí 
(kambisol arenický). V údolních nivách se nachází fluvizemě. 

Skupina kambizemí  
Jedná se o plochy výše položené, převážně s vyšší svažitostí. Vytvořily se zvětráváním 
pevných hornin. Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické složení, struktura a 
textura hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto 
půd jsou zrnitost, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro každou 
HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s akumulací). 
Obsahem humusu nedosahují úrovně hnědozemí.  
Skupina fluvizemí  
Zahrnuje půdy vytvořené na naplaveninách vodních toků. Zaujímají tedy nejnižší polohy 
území. Charakteristickým znakem je rozdílná mohutnost humusové vrstvy a rozdílné 
zrnitostní složení v závislosti na původu a vytřídění zemin, které voda přinášela. Jsou to 
nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval dlouho, nevytvořil se u nich kvalitní 
humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - při stejné teplotě a obsahu vápníku jako 
při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají černozemím, kvalita humusu je však 
střední. Fyzikálně-chemické vlastnosti typických fluvizemí, zvláště schopnost poutat živiny a 
uvolňovat je pro rostliny, jsou velmi dobré. 
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1.5.1.5  Hydrologické poměry 
 
Podzemní vody: 
Řešené území je na podzemní vody prosté většinou chudé, protože je budováno téměř 
nepropustnými horninami karpatského flyše. Vydatnější prameny jsou zde vázané na sutě a 
málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových souvrství. Zásoby podzemních vod jsou 
zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou 
v říjnu až listopadu.  
Povrchové vody: 
Zájmové území náleží k povodí Odry a protéká jím vodní tok Zrzávka, která se svými přítoky 
odvádí veškeré povrchové vody z území. Největším přítokem Zrzávky je Křižanův potok 
ústící do Zrzávky zprava. Zrzávka pramení na severním svahu Trojačky ve výšce 625 m n. 
m. a ústí zleva do vodohospodářsky významné řeky Jičínky v Novém Jičíně v 280 m n. m. 
Plocha povodí Zrzávky dosahuje 32,8 km2, délka toku 9,3 km a průměrný průtok u ústí 0,36 
m3.s-1. Vodní toky mají rozkolísaný průtok, který pomáhá regulovat vodní nádrž Kacabaja 
situovaná na Zrzávce. Kacabaja slouží jako ochrana před záplavami a je využívána také 
jako přírodní koupaliště. 

Vodní útvary: 
Podle Plánu oblasti povodí Odry (20010) je zájmové území součástí vodního útvaru 8. Z této 
dokumentace vyplývá, že povrchové vody v tomto vodním útvaru jsou v nevyhovujícím stavu 
a akumulační schopnost povodí je nízká. Podrobné informace k vodnímu útvaru jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 

 

1.5.1.6  Biogeografické poměry 
Zájmové území je situováno v 
Podbeskydském a Beskydském 
bioregionu. V rámci bioregionu 
Podbeskydského se v řešeném území 
nachází biochory 4PC, 4PI a 4RN, v rámci 
Beskydského pak 4SC a 5ZK (obrázek 1).  

Podbeskydský bioregion 
4PC  Pahorkatiny na vápnitém flyši  4. 
v.s.  
Potenciální přirozenou vegetací je 
mozaika karpatských ostřicových bučin 
(Carici pilosae-Fagetum) a lipových 
dubohabřin (Tilio-Carpinetum). Kolem 
lesních potůčků a na lesních prameništích 
lze očekávat vegetaci ostřicových jasenin 
asociace Carici remotae-Fraxinetum. Na 
odlesněných stanovištích se vyskytují 
mezofilní luční přepásané louky svazu 
Cynosurion, na vlhkých místech svazu 
Calthion.  

Obrázek č. 1: Biochory řešeného území.  
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Lesy se nacházejí především na příkřejších svazích údolí a temenech. Lesní plochy jsou 
malé a střední v Podbeskydském bioregionu. V druhové skladbě dnes mírně převažuje 
smrk, doplňuje ji dub, lípa, habr, buk; podél vodních toků jasan a olše.  

V méně příhodných polohách pro zemědělství jsou louky a pastviny.  

Pole jsou malá a střední, ohraničena jsou vodními toky, polními cestami a lesy. 

 
4PI  Pahorkatiny na bazických vulkanitech  4. v.s.  
Potenciální přirozenou vegetací jsou ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum). Na 
odlesněných stanovištích se kromě mezofilních lučních porostů svazu Arrhenatherion 
vyskytují přepásané louky svazu Cynosurion. Na jižních svazích se ojediněle též vyvinula 
vegetace teplomilných trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. 

Pole díky úrodnému substrátu i přes členitý reliéf převažují; většinou zabírají asi 45 %. 
Nacházejí se na plošinách a mírných svazích na úpatích. Jsou většinou středně velká, časté 
jsou v nich meze s dřevinami a často mají členité okraje. Pole jsou zpravidla ohraničena 
travními porosty nebo lesy sousedních biochor.  

Lesy jsou především malé a středně velké, jsou vázány většinou na vrcholky pahorků a 
jejich strmější svahy. V dřevinné skladbě převažují smrkové kultury s velkou příměsí 
modřínu a borovic. Smrk zde trpí červenou hnilobou, imisemi, často se láme a porosty 
zarůstají vysokou buření. Významné zastoupení, často na rozdíl od okolí, však mají i 
přirozené dřeviny, především buk, jasan, javory a lípy.  

Travní porosty jsou poměrně hojné, ve velkých celcích a to především na strmějších 
svazích.  

 
4RN  Plošiny na zahliněných štěrkopíscích  4. v.s.  
Potenciální přirozená vegetace je závislá na hloubce podzemní vody. Zřejmě dominovaly 
květnaté bučiny (Carici pilosae-Fagetum), na nejkyselejších substrátech přecházející 
v acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion, nejspíše jedlové (Abieti-
Quercetum) a podél protékajících vod v udatnové olšiny (Arunco sylvestris-Alnetum 
glutinosae). Na odlesněných místech lze předpokládat mezofilní louky svazu Cynosurion.  
 
 
Beskydský bioregion 
4SC  Svahy na jílovitém vápnitém flyši  4. v.s.  
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří květnaté ostřicové bučiny (asociace Carici pilosae-
Fagetum), které ve vyšších polohách a na strmých svazích přecházejí v kyčelnicové bučiny 
(Dentario enneaphylli-Fagetum). Kolem lesních potůčků často potkáváme vegetaci asociace 
Carici remotae-Fraxinetum. Náhradní vegetaci na odlesněných místech tvoří zpravidla 
mozaika ochuzenějších typů teplomilných trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati a 
přepásaných luk svazu Cynosurion, často s vtroušenými svahovými prameništi. Kolem 
potoků bývá vegetace svazu Calthion. 

Lesy jsou většinou součástí rozsáhlých lesních komplexů. Značnou plochu zaujímají kulturní 
smrčiny, často však i bučiny. Místy je v lesních porostech přimíšena jedle, javor klen a 
jasan. 
Do lesních komplexů jsou vklíněny louky a pastviny s hojným výskytem rozptýlené zeleně, 
solitérních dřevin a remízků.  
Sady téměř chybějí, jsou zastoupeny jen skupiny ovocných dřevin u chalup.  
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5ZK  Hřbety na pískovcovém flyši  5. v.s. 
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario 
enneaphylli-Fagetum), které na hřbetech mohou přecházet v acidofilní bikové bučiny 
(Luzulo-Fagetum) a v nejvyšších polohách až v horské acidofilní bučiny s třtinou 
chloupkatou (Calamagrostio villosae-Fagetum). Na prudkých sklonech najdeme zpravidla 
měsíčnicové javořiny (Lunario-Aceretum). Lesní prameniště hostí porosty ostřicových 
jasenin (Carici remotae-Fraxinetum). Na odlesněných stanovištích se zpravidla vyvinuly 
přepásané louky svazu Cynosurion, často s roztroušenými prameništi svazu Calthion. 

Převažují rozsáhlé lesní komplexy Karpat. Značnou plochu zaujímají kulturní smrčiny, v 
exponovaných polohách poškozené imisemi.  

V lesních komplexech jsou vklíněny enklávy travních porostů - původních luk a pastvin, 
vzniklých odlesněním hřbetů během valašské kolonizace.  

  
 

1.5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa mají v zájmovém území střední zastoupení, které činí 
cca 34 % z celkové výměry katastrálního území Hodslavice. Lesy v řešeném území leží v 
přírodní lesní oblasti 39 – Podbeskydská pahorkatina a 40 – Moravskoslezské Beskydy.  

Řešené území je charakterizováno převážně 4. (bukový) lesním vegetačním stupněm (lvs). 
Níže v menších segmentech se vyskytuje 3. (dubobukový) lvs. V nejvyšších partiích na jihu 
k.ú. najdeme porosty náležející 5. (jedlobukový) lvs. 

Území je charakterizováno převážně cílovými hospodářskými soubory (HS) 45 – 
hospodářství živných stanovišť středních poloh. V menší míře je zastoupen HS 47 – 
hospodářství oglejených stanovišť středních poloh, HS 41 – hospodářství exponovaných 
stanovišť středních poloh,  HS 51 – hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh, HS 
19 – hospodářství lužních stanovišť a HS 55 – hospodářství živných stanovišť vyšších poloh. 
Okrajově se dále vyskytují HS 01 – mimořádně nepříznivá stanoviště a HS 57 – 
hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh. 

Při hodnocení souborů lesních typů převládá kategorie B – bohatá, dále je vysoce 
zastoupena kategorie D – obohacená a O – svěží oglejená. Okrajově se dále vyskytuje 
kategorie A – acerózní kamenitá, V – vlhká, U – úžlabní, F – svěží kamenitá, J – suťová a S 
– svěží. 

Podle imisního zatížení náleží lesy do pásma ohrožení D. Část PUPFL je zařazena do 
kategorie lesů zvláštního určení (porost v PR Trojačka). 

 
 

1.5.3  Zemědělský půdní fond 
V zájmovém území jsou zastoupeny půdy s příslušností do všech tříd ochrany ZPF, z nich 
však převládají půdy ve IV. a V. třídě ochrany ZPF (obrázek č. 2). Nízká přirozená úrodnost 
zemědělské půdy byla zejména v období socialistické velkovýroby kompenzována vysokými 
energetickými vklady do půdy, v posledních letech se stále více prosazují jemnější způsoby 
hospodaření a využití pastevních forem hospodaření.  
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Obrázek č. 2: Třídy ochrany ZPF. Světle zelená – I. třída, tmavě zelená – II., žlutá – III., oranžová – 
IV, červená – V. třída ochrany ZPF. 
 
Z grafického znázornění je zjevné velmi nízké zastoupení zvláště chráněné zemědělské 
půdy. Převládají pozemky s půdami o  průměrné a především podprůměrné bonitě. Tyto 
pozemky jsou z produkčního hlediska méně příznivé a je proto vhodné jejich pastvinářské 
využití.  Na druhé straně se jedná o pozemky, které jsou velmi zajímavé z hlediska rozvoje 
biodiverzity. 

 
Zemědělsko-výrobní poměry 
Řešené území náleží podle dřívější rajonizace k výrobní oblasti vrchovinné, bramborářská 3, 
v nejvyšších polohách až horská 2. Celkově jsou zemědělské půdy geneticky méně úrodné, 
na orné půdě jsou zjevné projevy vodní eroze. Značná část zemědělské půdy je zatravněna 
a využívána k pastvě dobytka.   

Zemědělská půda je využívána především velkovýrobně s využitím intenzívních technologií. 
V osevních sledech jsou uplatňovány především ozimy, popř. jarní obiloviny. Širokořádkové 
plodiny (kukuřice) nebyly v osevních sledech zastoupeny. Malovýroba a drobné hospodaření 
podstatně hospodaření neovlivňuje. V okrajových částech katastru jsou dřívější drobná 
políčka zcela zarostlá náletem, který má již charakter lesního porostu (ke Straníku). 

Největším problémem na zemědělské půdě jsou jednoznačně vodní eroze a narušené 
odtokové poměry. Problematika vodní eroze byla doposud řešena zatravněním 
nejproblematičtějších ploch, přesto jsou zde erozně ohrožené svahy na orné půdě, které by 
bylo vhodné zatravnit.  

Erozní ohrožení a narušený vodní režim představují hlavní limity využití zemědělské půdy.  
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Síť polních cest je z hlediska dostupnosti pozemků vyhovující. Zejména vzdálenější 
segmenty cest jsou neprostupné - zarostlé dřevinami z přilehlých mezí či lesíků. 

 

 

1.5.4 Aktuální stav krajiny 
Zájmové území je situováno v podhorské oblasti Beskyd a je dlouhodobě využíváno 
k zemědělské výrobě. Zájmové území se vyznačuje členitým reliéfem, přičemž liniové prvky 
(jako jsou vodoteče, svodnice, žlaby, cestní síť) jsou vesměs trasovány po spádnici. 
Z vyhodnocení vyplývá, že v zájmovém území je velmi nízké zastoupení krajinných prvků 
umožňujících zpomalení odtoku, popř. retenci vody v krajině a to jak na orné půdě, tak i na 
trvalých travních porostech, zejména na plochách, které byly dříve využívány jako orná 
půda. 

Projevy vodní eroze jsou výrazné zejména za přívalových dešťů, popř. při tání sněhu, kdy 
dochází k výrazným a závažným škodám na půdě i na majetku. 

Aktuální stav území je dokladován v komentované fotodokumentaci, která je součástí studie.  

 

1.5.4.1 Ekologická stabilita krajiny 
 
Ekologická stabilita území byla stanovena pro aktuální stav využití území na základě údajů 
Českého statistického úřadu (viz příloha č. 2).  

Výpočet koeficientu ekologické stability - Kes - byl proveden podle vzorce, který schematicky 
vyjadřuje poměr ploch s trvalými ekosystémy k plochám zbavovaným vegetace trvale nebo 
v každoročních cyklech, tedy ploch ekologicky stabilních (lesní půda, louky, pastviny, 
zahrady, sady, vodní plochy) a nestabilních (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy). 

  
Hodnoty Kes jsou obecně klasifikovány takto: 
  
Kes < 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní 

ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány 
technickými zásahy 

0,10 < Kes <  0,30 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 

0,30 < Kes < 1,00 území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 
oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje 
jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady 
dodatkové energie 

1,00 < Kes < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně 
v souladu s dochovanými přírodními strukturami 

Kes > 3,00  stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur 

 
Koeficient ekologické stability aktuálního stavu pro celé katastrální území Hodslavice byl 
vypočítán na 1,08. Tato hodnota odpovídá dle výše uvedené stupnici vcelku vyvážené 
krajině až stabilní krajině a je zásadně ovlivněna zastoupením lesa. 
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Hodnota Kes pro otevřenou krajinu (mimo les) je ovšem výrazně odlišná, v k.ú. Hodslavice  
je 0,38. Hodnota odpovídá území intenzivně využívanému, zejména zemědělskou 
velkovýrobou a oslabenými autoregulačními pochody.  

Z hodnocení Kes vyplývá, že opatření vedoucí ke zvýšení ekologické stability území je tedy 
nutno směrovat především do volné krajiny. Výpočet Kes má pouze orientační charakter, 
neboť vychází z evidence  KN a údaje nebyly dále verifikovány v terénu.  

 

1.5.4.2 Ochrana přírody 
Velkoplošná zvláště chráněná území 
Katastrální území Hodslavice zasahuje ve své jižní části do CHKO Beskydy (výkres č. 2). 
Plochy náležející do CHKO jsou tvořeny souvislým lesním porostem. Dle mapování biotopů 
(v letech 2001 – 2009) je porost tvořen následujícími cennými biotopy: 

- L2.2  Údolní jasanovo-olšové luhy 

- L3.2  Polonské dubohabřiny 

- L3.3  Karpatské dubohabřiny 

- L4  Suťové lesy 

- L5.1  Květnaté bučiny 

- L5.4  Acidofilní bučiny 

- T1.1  Mezofilní ovsíkové louky 

- T1.6  Vlhká tužebníková lada 

- T1.9  Střídavě vlhké bezkolencové louky 

- T3.4  Širokolisté suché trávníky 

- V1  Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

- M2.1 Vegetace letněných rybníků 

- M5  Devětsilové lemy horských potoků 

- S1.2  Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

 

CHKO Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Důvodem jejího 
vyhlášení byly výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s 
výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin, druhově pestrá luční 
společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a mimořádná estetická 
hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s 
přírodou v tomto území. 

 

Maloplošná zvláště chráněná území 
V jižní části katastrálního území Hodslavic leží PR Trojačka (výkres č. 2), vyhlášená v roce 
1969 a dále rozšířena v roce 2003. Předmětem ochrany je zde komplex listnatých 
smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve věku okolo 170 let na severních 
svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
zejména kriticky ohrožené kapradiny jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrion). Nedílnou 
součástí poslání rezervace je rovněž ochrana přirozených procesů v lesním prostředí.  
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Asi 350 m jihozápadně od hranice k.ú. Hodlsavice se nachází PP Prameny Zrzávky (výkres 
č. 2). Ta je tvořena dvěma minerálními prameny rozdílného chemického složení, vzdálené 
asi 4 m od sebe. Jeden pramen je zdrojem vody s obsahem síranu železitého, druhý s 
obsahem sirovodíku. Třetí, také sirovodíkový, pramen se nachází v údolním žlábku cca 300 
m jižním směrem od předchozích pramenů. Prameny ústí do vodního toku Zrzávky.  

 

Natura 2000 
Ptačí oblast Beskydy (výkres č. 2) zasahuje celý lesní komplex na jihu k.ú. Hodslavice. 
Oblast byla navržena pro devět lesních druhů ptáků. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos 
leucotus) a puštík bělavý (Strix uralensis) zde mají největší populace v rámci České 
republiky. Početné a stabilní jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního 
(Bonasa bonasia), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), lejska 
malého (Ficedula parva),  kulíška nejmenšího (Galucidium passerinum) a datlíka tříprstého 
(Picoides tridactylus). V minulosti Beskydy patřily k oblastem s nejvyššími počty tetřeva 
hlušce (Tetrao urogallus) v ČR. V rámci navržené ptačí oblasti byly známy desítky tokanišť a 
počty jedinců se odhadovaly na stovky. Současná populace představuje jen pouhý zlomek 
tohoto stavu.  

EVL Beskydy (výkres č. 2) na k.ú. Hodslavice prakticky kopíruje hranici CHKO Beskydy. 
Území je cenné svou velkou rozlohou a zároveň spojitostí přirozených biotopů. V území je 
dochována populace původního horského ekotypu smrku ztepilého. V bučinách je 
významné přirozené zastoupení jedle bělokoré, která však na většině plochy nemá 
přirozeně zajištěnou obnovu následné generace. Přírodovědně cenné louky a pastviny dnes 
nalezneme především v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů.  

 

Obecná ochrana přírody 
Přírodní park Podbeskydí (výkres č. 2) byl vyhlášen v roce 1994 na území tehdejšího 
okresu Nový Jičín v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny, která je 
představována Štramberskou vrchovinou se dvěma odlišnými částmi - ženklavskou a 
hodslavickou. Posláním přírodního parku Podbeskydí je především zachování krajinného 
rázu, který je typický pro toto území, s řadou lokalit, z nichž je možno vysledovat vývoj 
zemského povrchu a geologických dějin Země, ale i s mimořádnou druhovou pestrostí 
živých organismů a přírodních krás.  
Památný strom Lípa u Fojtova léska (výkres č. 2) byl vyhlášen v roce 1980. Stáří lípy 
srdčité (Tilia cordata) je odhadováno na 300 let. Její výška je 20 m a obvod kmene 540 cm. 
Lípa roste nad starou úvozovou cestou na okraji lesa západně od zastavěného území 
Hodslavic (výkres č. 2). z tvaru koruny lze usuzovat, že strom původně rostl v otevřené 
krajině. 

Významné krajinné prvky ze zákona, které se nachází na k.ú. Hodslavice, jsou lesy, vodní 
toky a údolní nivy. Registrované VKP zde zatím nejsou. 
Územní systémy ekologické stability jsou zde reprezentovány zejména lokálními 
biokoridory a biocentry, z nichž část lze označit za funkční. V jižní části řešeného území 
prochází hž¨řebenem Veřovických vrchů nadregionální biokoridor K 145 s vloženým 
regionálním biocentrem 232 Trojačka.  

 
 

1.5.4.3 Krajinný ráz 
Zájmové území reprezentuje harmonickou kulturní krajinu. Z hlediska krajinného rázu se 
jedná o mimořádně cennou, harmonickou lučně – lesní krajinu s četnými dochovanými 
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segmenty původních krajinných i sídelních struktur.   

 
Přírodní hodnoty krajinného rázu 
Přírodní hodnoty krajinného rázu jsou shodné s předměty ochrany přírody uvedenými v 
předchozí kapitole. 

 

Kulturní a historické hodnoty krajinného rázu 
Národní kulturní památky 
Rodný dům Františka Palackého je památkou od r. 1958 a v roce 1978 byl prohlášen za 
národní kulturní památku. Byl postaven na konci 18. století Jiřím Palackým, otcem Františka 
Palackého, který zde zřídil evangelickou školu, která fungovala do roku 1829. Rodný dům 
Františka  

 
Nemovité kulturní památky  
Římskokatolický Kostel Božského Srdce Páně, postavený v novorománském slohu, je 
památkou od roku 1999. Základní kámen byl posvěcen 29. června 1905. 

Evangelický kostel ve středu obce je památkou od r. 1958. Základní kámen ke stavbě 
kostela byl položen 29. června 1813, kostel byl postaven s malými okny, bez věže a zvonů, 
s hlavním vchodem od polí, jak nařizoval toleranční patent. V roce 1850 bylo rozhodnuto 
přistavět ke kostelu věž a umístit v ní zvony a věžní hodiny. 

Dřevěný kostel sv. Ondřeje je nejstarší dochovanou památkou na území Hodslavic, první 
známá písemná zmínka pochází z roku 1411. Stavba je vzácným dokladem pozdně 
gotického dřevěného stavitelství. Ze starého hřbitova poblíž kostela se dochoval pouze hrob 
manželů Anny a Jiřího Palackého, rodičů zdejšího významného rodáka Františka 
Palackého. 

Polygonální stodola stojící v blízkosti fojtství je památkou od r. 1958. Pozoruhodný 
středověký typ půdorysu vznikl pod vlivem někdejších proutěných staveb, které 
z konstrukčních důvodů musely utvářet závěr strany v tupém úhlu. Stodola patřila fojtskému 
rodu, ze kterého pocházel historik František Palacký. Kopie stodoly, která je nyní v 
havarijním stavu, byla postavena ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
Evangelická škola je památkou od r. 1958. Byla dostavěna v roce 1846 a jedná se o 
přízemní zděný dům, situovaný vedle evangelického kostela. Zastřešena je polovalbovou 
střechou se zděnými štíty.  

Fojtství je památkou od r. 1958, bylo rekonstruováno a modernizováno a v současné době 
funguje jako penzion. 

Větrný mlýn holandského typu je památkou od r. 1958. Byl postaven v roce 1864. Poslední 
mlynář mlel a šrotoval do roku 1931, kdy odstranil mlecí zařízení a v roce 1939 mlýn 
přestavil na obytnou budovu. V roce 1962 objekt mlýna vyhořel a o deset let později ruinu 
koupil nový majitel, který do roku 1978 prováděl rekonstrukci k rekreačním účelům. 

Venkovský dům Pilečkův dům je památkou od r. 1958. Nachází se vedle rodného domku 
Františka Palackého.  Dům z roku 1838 je příkladem zděné pololidové architektury, 
ovlivněné pozdním klasicismem. Dříve patřil rodině evangelického faráře Jana Pilečky, v 
současné době je v soukromém držení. 
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Veškeré památkově chráněné objekty jsou součástí výkresu č. 3. V obci se dále nachází 5 
drobných památek místního významu a 7 památek navržených k vyhlášení.   

 
Historické krajinné struktury 
Historické krajinné struktury (viz výkres č. 3) byly vymezeny na základě historických map a 
leteckých snímků, aktuální orthofotomapy a terénního průzkumu. Jedná se o plochy s 
nelesní zelení, respektující původní uspořádání krajiny a parcelaci. Tyto plochy vyžadují 
ochranu proti zásahům a činnostem, které by mohly krajinný ráz narušit. 

 

Estetické a percepční charakteristiky krajinného rázu 
Pohledové horizonty 
Pohledové horizonty uzavírají vůči obloze (obzor) nebo krajinnému pozadí krajinnou scénu. 
Pohledový horizont je prostorovou jednotkou a je územím pohledově významně 
exponovaným. Stavby, činnosti a záměry lokalizované na horizontu budou s vysokou 
pravděpodobností vnímané jako dominantní. Tvar horizontu (zejména obzoru) patří 
k významným identifikačním znakům krajiny. Z uvedeného důvodu je jejich ochrana nutnou 
součástí ochrany krajinného rázu. Území horizontu lze považovat za území veřejného 
zájmu, za území z principu nezastavitelné. 

Historicky byly na horizonty umisťované stavby, které měly vysokou kulturní hodnotu. 
Z hlediska kulturního kontinua v ČR je proto možné na horizonty lokalizovat stavby 
výjimečných kvalit nebo symbolického významu. Protože si současná civilizace ještě 
nevytvořila a nestabilizovala vlastní estetickou (hodnotovou) hierarchii, lze považovat stavby 
plánované v současnosti z hlediska kulturní kvality za neprověřené. Jejich umisťování na 
horizonty tak může být velmi riskantní. 

Horizont není linie, ale prostorová územní jednotka. Rozsah jeho narušení závisí na: 

- velikosti (všech velikostních parametrů) a konstrukčních vlastnostech objektu 
(stavby), která bude na něm lokalizovaná, 

- citlivosti horizontu, dané jeho vizuálním dosahem (lokální, regionální, nadregionální) 
nebo významovou hierarchii (nejcitlivější je obzor), 

- citlivosti horizontu, dané jeho tvarem. 
V grafické části (výkres č. 3) je vymezeno ochranné pásmo horizontu regionálního významu, 
ve kterém je problematické umisťovat stavby o výšce 5 – 40 m. V případě staveb vyšších 
než 40 m, je nutné šířku ochranného pásma horizontu adekvátně zvětšit (podle aktuální 
výškopisné situace). 

V k.ú. Hodslavice byl vymezen pohledový horizont regionálního významu, který zahrnuje 
hřeben Veřovických vrchů a 6 horizontů místního, lokálního významu. Tyto lokální horizonty 
jsou zde z důvodů vysoké členitosti území poměrně krátké. 

 
Plochy se zvýšenou hodnotou krajinného rázu 
Identifikace ploch, které vykazují zvýšenou hodnotu krajinného rázu (především díky větší 
pestrosti krajinné mozaiky) byla provedena na základě terénních průzkumů a aktuálních 
orthofotomap. Tyto plochy vyžadují ochranu proti zásahům a činnostem, které by mohly 
krajinný ráz narušit.  

Jedná se tedy o území, která, přestože nejsou zákonem dosud nijak chráněna, ochranu 
zasluhují především proto, že ve své současné podobě představují jakýsi „fond“ estetických 
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krajinných struktur, jejichž přítomnost významně zvyšuje estetickou hodnotu a atraktivitu 
krajiny.  

V k.ú. Hodslavice bylo identifikováno 6 ploch se zvýšenou hodnotou krajinného rázu. 

  
Plochy se sníženou hodnotou krajinného rázu 
Identifikace ploch, které vykazují sníženou hodnotu krajinného rázu (především díky 
nevhodnému tvarosloví, nadměrnému měřítku atd.) byla provedena na základě terénních 
průzkumů a aktuálních orthofotomap. Celkem bylo vymezeno 5 takových ploch (výkres č. 3 - 
drasticky regulované toky, areál zemědělského družstva nerespektující měřítko krajiny, 
znečištěný tok pod ČOV a stará ekologická zátěž v podobě nerekultivované skládky).  

Jedná se o plochy, které vyžadují zvláštní péči a jejichž napravením (revitalizací, rekultivací) 
nebo alespoň vizuální izolací (v případě zemědělského areálu) lze dosáhnout podstatného 
zlepšení krajinného obrazu. 
 
 
Z hlediska státní správy v ochraně životního prostředí náleží jižní část katastrálního území 
do působnosti Správy CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Většina 
katastru pak spadá pod odbor životního prostředí městského úřadu Nový Jičín. 

 

 

1.5.5 Limity řešeného území 

1.5.5.1 Majetkoprávní a uživatelské poměry 
Největší část zemědělské půdy v řešeném území obhospodařuje zemědělské družstvo 
Starojicko, a.s. se sídlem ve Starém Jičíně. Ostatní pozemky obdělávají soukromí 
zemědělci. Veškerá zemědělská půda je obdělávána s péčí řádného hospodáře – travní 
porosty jsou spásané, nedopasky pokosené. Problematické jsou pouze bloky orné půdy 
situované na svazích, kde se významně projevuje vodní eroze a následně i ztenčení orniční 
a podorniční vrstvy.  

Pro zájmové území je typická drobná parcelace, vysoký počet vlastníků a spoluvlastníků, 
což komplikuje možnosti realizace navrhovaných prvků. Pozemkové úpravy v zájmovém 
území neproběhly a ani nejsou v krátkodobém výhledu připravovány.  Pozitivní je ale 
poměrně vysoký podíl obecní půdy (obr. č. 3), která je koncentrována především v blízkosti 
zastavěného území. Tato lokalizace na druhé straně komplikuje možnosti realizace 
především liniových prvků v krajině. 
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Obrázek č. 3: Plochy ve vlastnictví obce Hodslavice. Červená – plochy ve vlastnictví obce. 
 

1.5.5.2 Hodnocení erozní ohroženosti pozemků 
Vodní eroze představuje jeden z nejvýznamnějších limitujících faktorů využití území. 

Hodnocení eroze bylo provedeno ve smyslu metodik ÚVTI Praha - ochrana zemědělské 
půdy před erozí a metodiky VÚZP Praha - projektová příprava protierozních opatření, 
typizační směrnice, Metodický návod pro pozemkové úpravy VÚMOP Praha 2000 a další 
zdroje tak, jak jsou uvedeny v použitých podkladech a literatuře. 

 
Použitá metodika 
Základem práce byla univerzální rovnice ztráty půdy (autoři W. H. Wischmeier a D. D. 
Smith). Tato rovnice má tvar: 

 
  G = R.K.L.S.C.P 
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Jednotlivé členy rovnice jsou: 

G - roční ztráta půdy (t.ha-1), při použití rovnice pro návrh protierozních opatření je G 
tzv. tolerance ztráty půdy, kterou lze při realizaci zvolených protierozních opatření připustit, 
aniž dojde ke ztrátě produktivity půdy na vyšetřovaném pozemku 

 

R - dešťový součinitel definovaný jako součin kinetické energie deště a jeho nejvyšší 
30 minutové intenzity. V ČR, kde jsou hlavním zdrojem erozních procesů přívalové srážky, 
se používá hodnota součinitele pro vegetační období. 

 

K - součinitel erodovatelnosti půdy; vyjadřuje náchylnost půdy k erozi a udává ztrátu 
půdních částic z jednotkového pozemku na jednotku dešťového faktoru R. Faktor K lze určit 
z jeho závislosti na čtyřech základních charakteristikách půdy: 

• obsahu jílnatých a prachových částic (<0,10 mm) 

• obsahu písčitých částic (0,10 až 2,00 mm) 

• obsahu organických látek (% humusu) 

• struktuře půdy a její propustnosti 

 

L - součinitel délky svahu, vyjadřuje poměr ztráty půdy z vyšetřovaného pozemku         
a ztráty půdy z jednotkového pozemku o délce 22,13 m; lze jej získat ze vztahu: 

L
d

22,13

p

=






 

 
kde d - délka svahu, měřená od rozvodnice 
 p - exponent o hodnotě 0,3 až 0,6 
 

S - součinitel sklonu svahu; vyjadřuje poměr ztráty půdy z vyšetřovaného pozemku     
a ztráty půdy z jednotkového pozemku o sklonu 9%; lze jej získat ze vztahu: 

S 0,43 0,30I 0,043I
6,613

2
= + +  

 
kde I - sklon svahu (%) 
 

C - součinitel vyjadřující vliv osevního postupu a agrotechniky; udává poměr ztráty 
půdy z vyšetřovaného pozemku a ztráty půdy z jednotkového pozemku (trvalý úhor); 
předpokládá se konstantní působení ostatních činitelů.  

 - pro praktickou aplikaci byly v této studii použity transformované hodnoty, 
vycházející z údajů G. G. Danilova (1971), Pasáka (1984) a Dýrové (1988). Transformace 
se týká především těch plodin, u nichž došlo v mezidobí k zásadním technologickým (příp. 
morfologickým) změnám (řepka ozimá - dnes hustě setá plodina, ječmen jarní - 
krátkostébelné odrůdy). 

P - součinitel vyjadřující vliv protierozních opatření; udává poměr ztráty půdy z 
vyšetřovaného pozemku a ztráty půdy z jednotkového pozemku obdělávaného ve směru 
sklonu svahu. 
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Při vlastním návrhu protierozních opatření byla univerzální rovnice ztráty půdy doplněna o 
výpočet maximální délky svahu (= max. šířka pásu pozemku) pro středně rizikové plodiny 
tak, aby maximální odnos ornice z daného mikropovodí nepřesáhl hodnotu max. 4 t/ha/rok, 
optimálně z hlediska udržitelného hospodaření 1 t/ha/rok. Maximální délka svahu se určuje 
zpětně z vypočtené přípustné velikosti faktoru L podle vzorce d = 22,13.L2 . 

 
 
Výpočet erozní ohroženosti pozemků 
V rámci řešeného území byly nejprve vymezeny erozně uzavřené celky (EUC), ohraničené 
rozvodnicemi. V rámci EUC pak byly vybrány problematické, nepřerušené, dlouhé svahy, 
které jsou vyznačeny ve výkresové části (výkres č. 4 – limity řešeného území). Celkem bylo 
v zájmovém území hodnoceno 16 dílčích ploch.  

Pro každou jednotlivou dílčí plochu byly vypočteny ztráty půdy smyvem pro všechny skupiny 
pěstovaných plodin a to pro jednoleté srážky (příloha č. 3). 

Byly kalkulovány následující skupiny pěstovaných plodin: 

*a)  skupina plodin bezpečných - pšenice ozimá, ječmen ozimý, hustě setá řepka ozimá,  
popř. další hustě seté ozimy, zejména však jeteloviny a jetelotrávy  

* b) skupina plodin středně rizikových -  hustě seté jarní  obiloviny a  luskoviny 

* c) skupina plodin rizikových -  kukuřice, brambory a další širokořádkové plodiny 

Veškeré údaje použité k výpočtu erozního smyvu při současném stavu využití pozemků, 
včetně základních informací a stanovení roční ztráty půdy na daném pozemku, jsou 
přehledně uvedeny v příloze č. 3. 

 

Erozní ohroženost pozemků byla vyhodnocena podle metodiky VÚMOP Praha z roku 1999 
(tab. č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Kategorie erozního ohrožení podle VÚMOP Praha (1999). 

Stupeň ohrožení Smyv půdy (G)  t/ha/rok 
Mírné ohrožení <2,0 
Střední ohrožení 2,1 – 4,0 
Extrémní ohrožení >4,0 
 
 
Pro návrh byly využity standardy, které jsou pro dané půdní a stanovištní podmínky dány 
metodikou VÚMOP č. 11/83 a typizační směrnicí Ochrana zemědělské půdy před erozí 
takto: 

přípustná ztráta půdy: pro mělké půdy   1 t.ha-1 

 pro středně hluboké půdy   4 t.ha-1 

 pro hluboké půdy 10 t.ha-1 

 

Vzhledem k tomu, že v řešeném území došlo k výraznému ztenčení humusového horizontu 
vlivem vodní eroze v uplynulém období, byla i na pozemcích, které dle kategorizace půd 
náleží k hlubokým půdám, zvolena povolená ztráta půdy v množství 4 t.ha-1. Je však třeba si 
uvědomit, že pouze při hodnotách G < 1 je úbytek půdy hrazen jejím přirozeným 
půdotvorným procesem. S rostoucí hodnotou G pak dochází k trvalému poškozování půdy, 
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přičemž hodnota G = 4 je u většiny expertů považována za limitní pro dlouhodobé 
hospodaření na zemědělském půdním fondu. 

 

1.5.5.3 Ochranná pásma 
Řešené katastrální území je poměrně hustě protkáno technickou infrastrukturou, jako je 
vedení napětí, plynovody apod. Realizace nebo konkrétní podoba výsadeb zeleně tak bude 
v ochranných přizpůsobena podmínkám, které stanoví správci sítí. Přesná identifikace střetů 
navrhovaných opatření s touto infrastrukturou bude provedena při zpracování technické 
dokumentace k jednotlivým záměrům. Výkres č. 4 (Limity řešeného území) znázorňuje 
pouze vedení VN a VVN, v jehož ochranném pásmu je možné vysazovat keře dosahujících 
výšek do 3 m. 

V řešeném území se nachází vysílač GSM, jeho působení však není, na rozdíl od husté sítě 
vedení napětí, dominantní. 

 

1.5.5.4 Další prvky omezující využití řešeného území 
Stará ekologická zátěž 
Na k.ú. Hodslavice se nachází jedna lokalita označená územně plánovací dokumentací za 
ekologickou zátěž. Jedná se o starou nezajištěnou skládku komunálního odpadu, nyní 
zarostou nálety dřevin a invazních druhů a z části využívanou jako deponie organického 
odpadu. Objekt může představovat riziko zejména při vyšších přívalových srážkách.  

Z hlediska ochrany přírody se jedná o možné ložisko šíření invazních druhů (křídlatka).  

Z hlediska krajinného rázu se jedná o latentní hrozbu. Ta se může stát aktivní v případě 
vykácení náletových dřevin a pohledového obnažení skládky. 

Riziko svahové deformace 
V rámci územně plánovací dokumentace byly identifikovány dvě plochy ohrožené svahovou 
deformací – v západní a jihozápadní části katastrálního území. 

 
 

1.5.6  Hlavní problémy řešeného území 
Orná půda 
Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry představuje omezený a nenahraditelný přírodní 
zdroj. Velkoplošné zornění v období socialistické velkovýroby a intenzivní využívání půdy 
postupně porušily přirozený kryt půdy a vystavily její povrch působení erozních sil. Erozí pak 
docházelo k rozrušování a odnosu půdních částic a k jejich ukládání v místech poklesu 
účinnosti erozních faktorů.  Zároveň došlo k transportu chemických látek uvolněných z půdy 
do povrchových i podzemních vod. Ztráta půdy při erozních procesech postihla nejvíce 
zemědělskou půdu. 

V zájmovém území byly v 90. letech nejproblematičtější bloky orné půdy zatravněny, stále 
však přetrvává orná půda v silně svažitých polohách. Projevy eroze zesiluje nižší podíl prvků 
umožňujících zpomalení a retenci vody v krajině a uspořádání většiny takovýchto 
krajinotvorných prvků po spádnici. 
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 V řešeném území se nachází větší počet drobných lesíků. Jedná se vesměs o smíšené, 
různověké porosty, situované na plochách s méně příznivými stanovištními podmínkami. 
Z hlediska odtokových poměrů jsou problematické zejména cesty kolmo na vrstevnice a 
přibližování dříví za mokra. Vyjeté hluboké koleje nejsou asanovány, a tím dochází ke 
splachu splavenin, erozi, prohlubování koryt a v neposlední řadě k urychlení odtoku.   

 

Cestní síť  
Svůj podíl na problematických odtokových poměrech má i cestní síť, která na mnohých 
místech vytváří odtokové dráhy pro vodu, jejichž důsledkem je intenzivní eroze. Lesní i polní 
cesty postrádají příčné objekty ke zpomalení odtoku a zachycení splavenin, často chybí 
příkop. Chybí také lapače splavenin při přechodu nezpevněných cest na cesty zpevněné a 
zejména při vstupu polních cest do zástavby. Rovněž není důsledně řešeno bezpečné 
podchycení a odvedení extravilánových vod nad zástavbou až do recipientu, což by mělo 
být předmětem územních plánů a zastavovacích studií.  

Cesty významným způsobem ovlivňují odtok vody z povodí, jsou však velmi často bez 
jakéhokoli vegetačního doprovodu. 

 

Vodohospodářská síť 
Vodní toky v zájmovém území jsou napřímené, regulované a je zde malý prostor pro jejich 
revitalizaci, zejména z důvodu majetkoprávních vztahů. V roce 2009 postihla Hodslavice a 
okolí velká povodeň z regionálních srážek, která poškodila objekty na toku. Vodoteče 
zůstaly po povodni hluboce zařízlé. V současné době probíhá na hlavních tocích 
odstraňování povodňových škod – jedná se však ve velké míře o technicistní úpravy (příčné 
kamenné pásy, balvanité skluzy, záhozy lomovým kamenem), které sice stabilizují trasu 
vodoteče, avšak zároveň zrychlí odtok z povodí. Tyto úpravy je proto vhodné doplnit ve 
volné krajině o plochy pro přirozené rozlivy, revitalizaci drobných přítoků Zrzávky a doplnění 
širokého spektra opatření ke zpomalení odtoku a retenci vody v krajině. 
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1.6  NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ EKOLOGICKÉ 
STABILITY KRAJINY 

Základem pro zpracování návrhu revitalizace krajiny a podpory její ekologické stability byly 
důkladné terénní průzkumy, kterých se účastnil i místostarosta obce jakožto místní znalec. 
Jeho přítomnost byla mimořádně přínosná jak při terénním mapování, tak následně při 
návrhových pracích. 

Návrh řešení je zpracován v podobě návrhových výkresů (výkresy č. 5 – 8), přičemž velký 
důraz byl kladen na polyfunkčnost jednotlivých prvků a jejich skladebnost. Tímto způsobem 
je možná postupná realizace jednotlivých prvků, které lze navzájem kombinovat. Zvýšení 
ekologické stability bude dosaženo širokým souborem opatření, zaměřených na 
zemědělskou i lesní půdu, vodní režim krajiny, vegetační pokryv a v neposlední řadě i na 
obnovu a rekonstrukci cenných historických struktur. Kontinuita krajiny a její cílový stav jsou 
přehledně znázorněny v příloze č. 4.  

Navržená řešení byla konzultována na výrobním výboru dne 23. 10. a dílo bylo před 
dokončením předloženo objednateli k připomínkám. 

1.6.1 Koncepce uspořádání krajiny 
Řešené území je situováno v harmonické kulturní krajině. Studie stanoví zásady pro územní 
ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nacházejících se na správním 
území Hodslavice. Koncepce uspořádání krajiny se projevuje definováním stávajících i 
navrhovaných ploch s významnými krajinotvornými funkcemi.  

Pro celé řešené území platí následující obecné zásady: 
• Vytvořit systém krajinné zeleně, který bude přispívat k udržení a zvýšení 

biodiverzity, k optimalizaci odtokových poměrů, k protierozní ochraně půdy a 
k realizaci ÚSES 

• Vytvářet podmínky pro racionální hospodaření na zemědělské a lesní půdě a 
k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji 

• Respektovat zájmy ochrany přírody  
• Zvyšovat retenční schopnosti krajiny 
• Chránit dochované přírodní i kulturně historické hodnoty území  

Koncepce uspořádání krajiny je nastavena tak, aby vytvářela podmínky pro udržitelný rozvoj 
území. 
 
Cílem navrhovaných opatření je: 

- Zlepšení vodního režimu území vč. kvality povrchových a podzemních vod, řešení 
vodohospodářských poměrů vč. povodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů. 

- Zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především 
minimalizování škod způsobovaných vodní erozí, ochrana a zúrodnění půdního 
fondu vč. optimálního prostorového a funkčního uspořádání druhů pozemků.  

- Stanovení aktuální průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou 
ztráty půdy stanovenou podle hloubky půdního profilu a alternativní návrh opatření 
ke snížení smyvů na přijatelnou míru. 

- Zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí a začlenění vhodných segmentů 
ÚSES (biokoridorů, interakčních prvků) do protipovodňové a protierozní ochrany. 
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- Tvorba a ochrana krajinného rázu, podpora biodiverzity krajiny, udržení estetických 
hodnot, obnovy a tradičních a kulturních hodnot území. 

 

Optimální cestou k dosažení výše formulovaných cílů jsou komplexní pozemkové úpravy, 
opatření navrhovaná studií lze však realizovat i postupně v dílčích krocích. 

 

1.6.2  Návrh realizačních opatření 
Navržená opatření jsou přehledně zachycena ve výkresech č. 5 – 8. Návrhy zeleně (ÚSES a 
krajinná zeleň) pak byly vloženy do digitálního modelu terénu (příloha č. 4). Podklady pro 
vizualizaci byly zpracovány v prostředí GIS, Faktor Z byl pro digitální model terénu stanoven 
na hodnotu 2, aby bylo zdůrazněno výškové členění reliéfu. 

1.6.2.1 Doporučení pro revitalizaci vodotečí 
Technické úpravy koryt zbavovaly koryta a nivy členitosti a měly vodu z krajiny co nejrychleji 
odvádět. Cílem revitalizací je naopak obnovení členitosti toku a s tím také jeho schopnosti 
vodu zadržet – zvýšit retenci. 

Pro přírodě blízká opatření na vodních tocích je navržena územní rezerva a to 15 m na 
každou stranu od osy vodoteče. V tomto prostoru budou realizována vhodná  opatření jako 
jsou odstranění opevnění (obr. č. 4), vytvoření nového – mělčího a členitějšího koryta (obr. 
č. 5), tvorba průtočných i bočních tůní, realizace jednoduchých příčných objektů z přírodního 
materiálu (nízké stupně, obr. č. 6). Technické objekty budou voleny a navrhovány tak, aby 
vodní tok zůstal migračně průchodný. 

 
 Obrázek č. 4: Příklad částečné revitalizace koryta s rozvolněním trasy. Výchozí stav vlevo nahoře. 
Po odstranění nevhodného opevnění se rozčleňuje průběh břehů, odebrané drny mohou spolu s 
kamennými figurami posloužit k rozčlenění dna (Just a kol., 2005).  
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Podél vodotečí je navrhován travní pás. Minimální šířka travního pásu činí 10 m na každém 
břehu. Hlavní funkcí travního pásu je redukce sedimentu a živin, transportovaných v rámci 
povrchového odtoku do vodoteče. Při zakládání pásu je třeba zajistit i jeho následnou 
údržbu. Pás je nutno sklízet, jinak vznikne v krajině pás nitrofilní buřeně, neboť travní pásy 
jsou zakládány především na orné půdě, sycené živinami. Při nevhodném obdělávání 
pozemku nebo při řádkovém sečení a ponechání travní hmoty na pozemku se podél toku 
postupně vytvoří podélný val, který zabraňuje odtoku vody do koryta a způsobuje druhotné 
zamokření. Rovněž je třeba zajistit, aby založený pás postupným odoráváním nezanikl. 
Z toho důvodu je vhodné delimitovat travní pásy z orné půdy do trvalých travních porostů a 
zvýraznit jejich hranici řídkou liniovou výsadbou dřevin.  

V rámci zatravněného pásu mohou být realizovány výsadby dřevin. S ohledem na charakter 
území by výsadby neměly mít podobu pravidelné linie podél břehové hrany, ale měly by být 
tvořeny skupinami strukturované zeleně v delších i kratších úsecích a příležitostně i ve 
skupinách, vždy po jedné nebo druhé straně vodoteče, aby přístup k vodoteči zůstal 
zachován. Určitá délka toku by měla být ponechána volná – pouze zatravněná, bez 
výsadeb. Velmi důležité je striktně oddělit pastvu dobytka od revitalizovaného toku (např. 
ohradníkem), aby nedocházelo k rozšlapání koryta, znečištění vody a zničení výsadeb.  

 

 

 
 

 
Obrázek č. 5: Příčné objekty použitelné při revitalizačních stavbách. A – kamenitý práh ve dně, B – 
skluzový stupeň z kameniva a drnu přichyceného dřevěnými kůly, C – skluzový stupeň s tůní z 
kameniva, D – nízký stupeň s tůní z kameniva, E – klády ve dně (Just a kol., 2005). 
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Obrázek č. 6: Stabilizační příčné prvky z kulatin. Šikmé umístění prahů může napomoci eroznímu 
rozvolnění koryta.(Just a kol., 2005)  

 

1.6.2.2 Doporučení pro retenci vody v krajině 
Budováním vodních ploch v krajině dojde jednak ke zvýšení její retenční kapacity, ale také 
budou vytvořeny vhodné biotopy pro drobné vodní živočichy (zejm. obojživelníky), příznivě 
ovlivněno mikroklima. 

Aby nově budovaná lokalita vyhovovala obojživelníkům a jiným drobným obratlovcům i 
bezobratlým, je nutné, aby nebyla rybářsky využívána. 

Pro vytvoření biotopu pro více druhů obojživelníků a dalších vzácných organismů je vhodné 
budovat nádrže s členitým dnem s hloubkou vodní hladiny v nejhlubším místě cca 100 – 150 
cm a plochou 50 – 500 m2. Prospěšné je, když se plocha silně rozčlení a vytvoří se místa s 
různou hloubkou vody (viz obr. 7). 
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Obr. č. 7: Členitá nádrž s různou hloubkou vody jako vhodný biotop pro obojživelníky (Mikátová, 
Vlašín, 1998) 
 

 
Obr. č. 8: Zbudování drobných vodních tůní brlením z vrbových kůlů (Just a kol., 2005). 
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1.6.2.3 Návrh vodohospodářských opatření 
Na základě terénních průzkumů a doporučení místních znalců bylo vytipováno 12 lokalit 
k realizaci opatření, která přispějí k zadržení vody v krajině, k vytvoření žádoucích stanovišť 
pro rozvoj rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodu. Navrhovaná opatření mají 
přírodě blízký charakter a přispějí tak k rozšíření biodiverzity. Zároveň se zvýší retenční 
kapacita krajiny a tím i míra ochrany zástavby před povodněmi. 

Návrhy technických protipovodňových opatření vycházejí z požadavků obce a mají 
orientační charakter. Navrhovaná řešení bude třeba korigovat na základě podrobného 
výškopisného a polohopisného zaměření a příslušných hydrotechnických výpočtů. 
Vzhledem k tomu, že terénní podmínky pro výstavbu suchých nádrží a poldrů nejsou 
optimální, bude pro dosažení potřebného protipovodňového účinku třeba dotvořit retenční 
prostor technicky -  zemními pracemi. Bude proto na zváženou, zda se najdou finanční – 
dotační prostředky na tato biotechnická opatření, či zda bude reálnější v maximální míře 
snížit odtok z povodí zjemněním krajinné struktury, zejména realizací vrstevnicově 
orientovaných prvků.  

Poloha vodohospodářských opatření je ve výkrese č. 8.  

 

VHO1 Malý záchytný suchý poldr v trati Přední kopec 
Retenční opatření je navrženo k ochraně zástavby před extravilánovými vodami. Terénní 
podmínky neumožňují vytvoření významné retenční kapacity, malý poldr proto bude sloužit 
především k zachycení splavenin a zpomalení povrchového odtoku.  V limitovaném prostoru 
může retenční prostor vzniknout navýšením stávající a navrhované polní cesty o cca 1,5 m. 
Převedení vod přes komunikaci bude řešeno trubním propustkem a následně otevřeným 
příkopem nebo průlehem. Za předpokladu, že v předmětném povodí nad problémovou 
lokalitou budou realizována protierozní opatření včetně obnovy meze a výsadby zeleně, 
budou problémy s extravilánovými vodami minimalizovány. Schematický návrh opatření je 
předmětem přílohy č. 6. 

 
 

VHO2 – kaskáda drobných vodních tůní 
Kaskáda malých vodních tůní je navržena v přirozené svodnici, která je silně zarostlá 
křovinami a nepřístupná pro mechanizaci. Stávající drobná tůňka, realizovaná ručním 
výkopem, velmi rychle zarůstá. Z toho důvodu se navrhují tyto alternativy prohloubení tůní: 

a) Vzhledem k nepřístupnosti terénu budou drobné vodní tůně prohloubeny pomocí 
trhavin, přičemž materiál z jámy bude rozptýlen po okolí odstřelem. Při tomto 
způsobu je nutno požádat o povolení trhacích prací, povolení k odběru výbušnin a 
řadu dalších souvisejících náležitostí. Vzhledem ke složitosti administrativního 
procesu by bylo vhodné realizovat trhací práce ve spolupráci s vojenskou posádkou. 

b) Konfigurace terénu umožňuje vytvoření příčných objektů z vrbových kůlů (viz obr. č. 
8) nebo vrbových hatí (vrbové hole se zápletem z vrbového proutí) napříč svodnicí. 
Tato přehrážka dočasně zadrží povrchové vody a postupným zazemněním dojde 
k vytvoření drobné vodní plochy přirozenou cestou. Vrbové přehrážky tak přispějí i ke 
zvýšení retence vody v krajině. 

Oba postupy je možno vzájemně kombinovat. 

Schematický návrh opatření je předmětem přílohy č. 7. 
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VHO3 Tříkomorový retenční prostor Pod Lacinovým Léskem 
Nejvýznamnější retenční prostor – soustava průtočných suchých nádrží, popř. nádrží 
s částečným nadržením vody v trati pod Lacinovým léskem. Konfigurace terénu zde vytváří 
potenciál pro vytvoření dvou až tří retenčních prostor, o ploše cca 10 000 m2 s retenční 
kapacitou cca 15 000 m3.  

Hráze budou navrženy napříč údolnicí s vodním tokem. Nad hrázemi bude vytvořen retenční 
prostor, který umožní zachycení extrémních průtoků a jejich částečnou transformaci.  

Vodní nádrž bude plnit tyto funkce: 

- zachycení splavenin, 

- transformaci velkých průtoků, zpomalení povrchového odtoku, 

- vodního biotopu v krajině. 

Vzhledem k tomu, že pro výstavbu zemní hráze bude potřeba zemina, předpokládá se, že 
materiálová jáma bude situovaná do budoucí zátopy nádrže. Tato okolnost vytváří možnost 
vytvoření stálé vodní plochy v materiálové jámě nad dolní hrází. To tvoří z nádrže 
víceúčelovou vodní nádrž, která bude v krajině plnit i funkci vodního biotopu pro vodní a 
mokřadní živočichy a rostliny. 

Zemní hráze budou homogenní, nasypané ze zeminy získané z materiálové jámy v zátopě 
nádrže. Zemní hráze budou mít lichoběžníkový průřez. Povrch hráze bude oset travní 
směsí. V tělese hráze budou umístěny objekty bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. 

Retenční prostor může být zejména u dolní nádrže z menší části hloubený, ze S a SZ strany 
částečně ohrázovaný. 

Návrh zohledňuje stávající terénní uspořádání s tím, že retenční kapacita bude zvýšena v 
nejnižší komoře ohrázováním. Retenční kapacitu lze dále zvýšit prohloubením zátopy. 

Podrobné technické řešení bude třeba upravit na základě hydrotechnických výpočtů a 
podrobného výškopisného a polohopisného zaměření lokality. 

Schematický návrh opatření je předmětem přílohy č. 8. 

 
VHO4 Vodní tůň Za včelínem 
Drobná vodní nádrž v celoročně zamokřené části travního porostu s předpokladem vysoké 
hladiny podzemní vody. Navrhuje se zde vybudovat drobnou vodní plochu - tůňku 
nepravidelně oválného tvaru, která bude vytvořena na propustném terénu prohloubením 
stávající deprese do hloubky 0,5 – 1,8 m. Velikost tůňky se navrhuje ve výměře 970 m2., 
z toho litorální pásmo tvoří cca 70 % (obr. č. 7).  

Plocha tůňky bude horizontálně i vertikálně členitá. Břehy tůňky jsou v pozvolném sklonu 1: 
3 až 1:5-9, což umožní vznik litorálního pásma (viz výkres č. 15).  

Vodní tůň bude hloubená, přebytečná zemina bude odvezena k rekultivaci obecních 
pozemků. Vodní tůň nebude mít žádný objekt pro vypouštění a bude dotována jak spodní, 
tak vodou stékající při srážkách nebo při tání sněhu. Pro zlepšení kvality povrchové vody 
bude po vnějším obvodu upravovaného území vysázena zeleň. V litorálu může být 
provedena iniciační výsadba rákosu, popř. orobince. Okolní výsadby budou navrženy tak, 
aby tůňka nebyla trvale zastíněná.    

Schematický návrh opatření je předmětem přílohy č. 9. Modelové schéma malé vodní tůně 
je uvedeno v příloze č. 10. 
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VHO5 Revitalizace levobřežního přítoku Zrzávky 
Bezejmenný levobřežní přítok Zrzávky, charakteru sezónního toku, zaříznutý do terénu. 

Revitalizace vodního toku je limitovaná majetkoprávními vztahy k půdě. Navrhuje se 
minimálně rozvolnění trasy vodoteče, zrušení opevnění, pročištění propustků a doplnění 
stanovištně vhodných druhů dřevin. Na základě výškopisného vyhodnocení by bylo vhodné 
vložit do koryta vodního toku 1-2 průtočné tůňky (zčásti hloubené, zčásti hrazené 
jednoduchým příčným vzdouvacím objektem.  

 
VHO6 Tůňky pod čističkou 
Soustava dvou či více drobných vodních nádrží, sloužících především k biologickému 
dočištění vod vypouštěných z výše položené ČOV. Technické řešení malých vodních tůněk 
obdobně jako u návrhu VHO2.  
 
VHO 7 protierozní opatření na soutoku 
Lokalita se nachází na soutoku dvou drobných vodních toků, tvořících pravostranný přítok 
Zrzávky. Blok orné půdy je zaplavován při větších srážkách vybřežením vodotečí.  Navrhuje 
se proto úprava břehů potoka navýšením břehové hrany s možností přelivu povodňové vlny 
do retenční plochy s následným odvedením povodňové vody po snížení velkého průtoku ve 
vodoteči. Retenční prostor může být ohraničen nízkou zemní hrázkou osázenou zelení a 
zatravněn. V tomto prostoru je možno případně vytvořit i drobné – mělké vodní tůně. Toto 
řešení předpokládá delimitaci orné půdy do travního porostu, popř. do ploch krajinné zeleně. 

Alternativním řešením je vytvoření větší plochy pro přirozený rozliv. Tato bude ohraničena 
drobnou terénní vlnou charakteru průlehu. V tomto případě dojde pouze k zatravnění 
průlehu s pomístní výsadbou zeleně nebo je možno koncipovat průleh jako přejezdný a celá 
retenční plocha může být i nadále využívána jako orná půda.  

V obou případech bude průleh dimenzován tak, aby umožnil zpětné odvedení retenčních 
vod do potoka. 

Schematický návrh opatření je předmětem přílohy č. 11 a 12. 

 

VHO8 drobné vodní tůňky v trati Čípkovo 
Návrh mokřadu tvořeného soustavou drobných lesních tůněk, vytvořených skrývkou kulturní 
vrstvy s pomístním prohloubením zvodněných míst. Stávající stromy zůstanou zachovány na 
„ostrůvcích“ mezi tůňkami. Hloubka tůněk bude diferencovaná od cca 0,6 m do 1,2 m. 
Stanovištní podmínky jsou vhodné pro tento typ mokřadu, volně propojeného s přilehlým 
vodním tokem. Využití přirozené vysoké hladiny spodní vody. Součást IP. 

 

VHO9 mokřad v trati Čípkovo 
Návrh mokřadu tvořeného mazikou drobných tůněk a stávajících mokřadních společenstev. 
Budou vytvořena pomístním prohloubením zvodněných míst. Tůňky nebudou doplněny 
novou vegetační výsadbou, aby zůstaly osluněny a poskytly odlišné stanovištní podmínky od 
lokality VHO8. Využití přirozené vysoké hladiny spodní vody. Součást IP. 

 

VHO10 Revitalizace Jančova potoka 
Odstranění tvrdého opevnění, alespoň částečné vytvoření nového mělčího diferencovaného 
koryta. Na stávajících úsecích vložení přírodě blízkých příčných objektů ke snížení 
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zahloubení koryta (kláda ve dně, kamenné pásy bez betonové malty, prahy, skluzy a 
podobné figury z kramene). 

  
VHO11 Průtočná tůň u Jančova potoka 
Vytvoření boční malé vodní tůně jako součást revitalizačních opatření malého vodního toku.  

 
VHO 12 rybník 
Vybudování malé vodní nádrže –bočního průtočného rabníka s jednoduchým nápustným a 
výpustným objektem ve výměře cca do 3 000 m2, u pravostranného přítoku Zrzávky. Břehy 
rybníka osázet sromovou zelení, na přechodu k agrocenóze i keřovým pláštěm. 

 

13 - zrušení zatrubnění 
Stávající zatrubněný meliorační odpad (není k dispozici přesná lokalizace) v trati od Háje se 
jeví jako nefunkční a vzhledem k terénnímu uspořádání i nevhodný. Doporučuje se nahradit 
stávající zatrubněný úsek jednoduchým otevřeným korytem s jednostranným osázením 
dřevinami tak, aby bylo umožněno podle potřeby čištění koryta. 

 

Návrh vodohospodářských opatření je zpracován pouze rámcově, neboť vzhledem 
k omezeným časovým i finančním možnostem nebyla prováděna žádná podrobná 
výškopisná a polohopisná zaměření terénu.  Přesná lokalizace, funkčnost a vzhled těchto 
objektů budou definovány až na základě podrobného měření a zajištění potřebných 
vodohospodářských a dalších informací.  

Velkou bariéru při realizaci představují majetkoprávní vztahy k půdě, neboť v zájmovém 
území není předpokládána v krátkodobém výhledu realizace pozemkové úpravy. Bez 
předchozího vyřešení majetkoprávních vztahů (např. formou smlouvy o budoucí smlouvě) 
nemá smysl investovat do přípravy podrobnější dokumentace. Tento problém se dotýká 
nových revitalizací, ale i suchých nádrží a vodních nádrží, kde je nutno řešit i přivedení a 
odvedení vod do recipientu.  

Z uvedených důvodů jsou proto v maximální míře navrhovány větší či menší vodní tůně a 
mokřady, kde je možno jednoznačně identifikovat a řešit vztahy k půdě (s využitím obecních 
pozemků). 

 
 

1.6.2.4 Opatření na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
Přestože lesní ekosystémy poskytují výrazně vyšší retenční schopnosti oproti zemědělsky 
obhospodařovaným a jiným pozemkům, je důležité tyto schopnosti podporovat a dále 
rozvíjet. Převážná část lesních porostů v jižní části k.ú. Hodslavice náleží do CHOPAV 
Beskydy. To poukazuje na potřebu posilování schopností zadržení vody v lesích a v krajině 
obecně. 

Necitlivé hospodaření v horských povodích mění hydromorfologii vodních toků především 1. 
a 2. řádu. Přitom právě tyto vodní toky jsou velmi důležité pro zachycení formujících se 
povodní a pro infiltraci vody a doplňování zásob podzemních vod. 

Hospodářská činnost v lesích, zejména těžba, transport dřeva a umělá obnova, spolu s erozí 
a vymýváním živin mají nepříznivé dopady na podobu rostlinných společenstev, 
hydromorfologii lesních vodních toků, čistotu vody a ostatní parametry hydrologie a 
biogeochemie lesních krajin. 
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Rozhodující složkou retence vody v lesních ekosystémech je půda. Důležitými faktory jsou 
vyvinutost půdního profilu, podíl a forma samotných humusových složek a související 
biologická aktivita půdy. Při holosečném hospodaření dochází ke kvalitativním a 
kvantitativním změnám v půdě. Změnou mikroklimatických podmínek jsou humusové složky 
půdy mineralizovány a tím postupně redukovány, čímž se snižuje retenční kapacita půdy. 
Tomuto negativnímu jevu se do jisté míry předchází legislativním opatřením nutností 
zalesnění a zajištění lesních porostů do stanovené lhůty (zák. 289/95 sb., §31, odst. 6). Při 
obnově porostů je vhodné při holosečném hospodaření volit menší plochu holé seče a ve 
vhodných porostech používat podrostní způsob obnovy lesa. Na zadržení vody se pozitivně 
podílí také ležící mrtvé dřevo. 

Na protierozní funkci a retenční kapacitu negativně působí narušení lesní půdy vzniklé 
těžbou a především přibližováním dřeva, které přechází ke vzniku erozních rýh. Snížení 
retence působí hutnění půdy lesní technikou, které lze snížit použitím pneu s nízkým tlakem 
na půdu. Vliv má vhodné celkové načasování prací dle možností mimo období 
dlouhotrvajících dešťů. Významnou měrou se na retenční a protierozní funkci lesních 
porostů podílí optimalizace cestní sítě všech úrovní (od odvozních cest až po vyklizovací 
linky). V odpovídajících terénech vykazují lanovkové technologie podstatně menší 
poškození půdy při soustřeďování dříví. 

Zadržování vody ovlivňuje také druhová skladba lesních porostů, kdy dřeviny s hlubokým 
kořenovým systémem podporují zasakování srážkové vody do hlubších horizontů půdy. 
Samotné zadržení srážek korunami stromů se pohybuje v jednotkách mm srážek a ve 
srovnání s retenční kapacitou půdy (řádově desítky mm srážek) není při vydatnějších 
srážkách tak významné. Povrchový odtok lesním porostem je jev výjimečný. V povrchových 
vodních tocích v lesních porostech lze odtok zpomalit ponecháním přirozených překážek 
v toku i technickými vodohospodářskými opatřeními. 

Lesní ekosystémy se významným způsobem zapojují do koloběhu vody v krajině a to 
převážně zpomalením odtoku a přeměnou povrchové vody na vodu podzemní při uchování 
kvality vody.  
Lesnické tzv. „nejlepší dostupné technologie (BMP)“ napomáhají zamezit vyčerpání půdního 
prostředí a degeneraci lesních vodních toků způsobené hospodářskou činnosti. Jejich 
základem je vsakování povrchové vody na ekologicky stabilních plochách mokřadů, niv a 
vsakovacích pasů, aniž by došlo k erozi. Součástí BMP je i správné načasování prácí v 
lesních povodích a užití vhodných metod. Velmi významnou součástí BMP je i zonace 
lesních povodí a definice zranitelných oblastí, ve kterých je předepsán speciální 
management – a naproti tomu vymezeni oblasti stabilních, kde k žádným omezením v 
hospodaření nedochází. 

BMP se zaměřují na zlepšení druhové a věkové struktury lesů, zákaz holoseči na svazích a 
zranitelných půdách, ponechávání části biomasy po těžbě, revitalizace mokřadů a vodních 
toků, lapače splavenin a plavenin, zasakovací pasy, regulační opatřeni na lesních cestách. 
Ochrana pobřežních nárazníkových lesů podél vodních toků jsou jedním z hlavních 
prostředků proti erozi a na zvýšení retence vody.  

Tyto způsoby se nejčastěji uplatňují při konstrukci cest, ochraně proti povodním, v krajinném 
plánování, ochraně vodních zdrojů před znečištěním, zachycování splavenin, šetrné těžbě a 
tvorbě managementu po těžbě. 

 
Obecná doporučení: 
Změna druhové skladby 
Působení na půdu je z hlediska retence nejdůležitější vlastností lesa. Ke zlepšení retenční 
schopnosti lesních porostů přispívá vyšší zastoupení hlubokokořenících dřevin (zejména 
buku, jedle, lípy, javoru, dubu). Obecně lze říci, že hluboko-kořenící dřeviny mají ve srovnání 
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se smrkem výrazně lepší vliv na vsak vody do půdy, a tedy i na odtokové podmínky během 
povodní. Nelze přehlížet ani vliv opadu zejména na lesní zooedafon, který retenční kapacitu 
rovněž ovlivňuje.  

Obnova porostů 
Volbou šetrných lesnických postupů – tedy těžby dřeva a obnovy porostů – lze předejit 
rozsáhlejšímu odkrytí půdy, které by mělo za následek rychlou mineralizaci humusu, 
degradaci svrchních humusových půdních horizontů i ztrátu zasakovací schopností. 

V zásadě by měly byt vyloučeny holoseče a preferovány výběrné a clonné způsoby obnovy. 
Význam má také velikost seče.  Kolem vodních toků je potřeba stanovit ochranné pásmo – 
minimálně na jednu porostní výšku, kde bude vyloučena holoseč a další způsoby 
obhospodařovaní za použití těžké mechanizace. 

Odstraněním porostu dochází nejen k likvidaci intercepce. Je přetržen komplexní životní 
cyklus, kde půdní organizmy vytvářejí živiny rozkladem organických látek. Živiny jsou po 
holosečné těžbě odplavovány. Mění se fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd a 
silně klesá propustnost v jednotlivých půdních horizontech. Odstraněni vegetace má vliv i na 
chemické složení vodního toku.  

Jednou z předností lesních půd také je horizont nadložního humusu, který má velký vliv na 
utváření odtoku. Nadložní humus je důležitý nejen pro přímé zadrženi vody, zlepšuje také 
vsak do půdy. Na vykácených stráních se kvůli oslunění vrstva nadložního humusu a 
mechový porost rychle rozpadá. Dochází k nevratné degradaci koloidních látek v humusu.  

Je třeba vytvářet lesy jednotlivě smíšené, druhově bohaté, které díky svému opadu vytvářejí 
podmínky pro lesní půdu bohatou na mikrofaunu, která udržuje půdu kyprou s vysokou 
retenční schopností. Smíšené porosty by měly zahrnovat i podíl stále zelených jehličnanů 
(jedle) pro prodloužení období tání sněhu v předjaří.  

V přijatelné míře je vhodné využít i pařezové výmladnosti u dřevin vytvářejících 
v dospívajících porostech spodní (krycí) etáž a formující tak nejen kvalitu horní etáže 
(přirozené vyvětvování) ale také udržující žádoucí kvalitu lesní půdy. Tyto dřeviny jsou 
zejména lípa malolistá a habr obecný. 

Je nezbytné na rozhraní les a zemědělské pozemky (ekoton) udržovat trvalý porostní kryt a 
v podstatě buď vůbec nezasahovat či v zájmu zlepšení struktury ekotonu zasahovat jen 
jednotlivým výběrem. V ekotonu podporovat i dřeviny na okraji lesnického zájmu (vrba jíva, 
jabloň lesní, hrušeň polnička apod.) 

Lesní dopravní síť 
Cestní síť má zásadní vliv zejména v horských oblastech. Více cest znamená zvětšení 
kulminačních průtoků. Zejména při prudkých srážkách v malých povodích představují 
významný zdroj splavenin a urychlují odtok. Cestní síť v lesích, včetně přibližovacích a 
vyklizovacích linií, je nezbytné optimalizovat, stabilizovat a uznat za trvalou.  

Důležité je nepřibližovat dříví po průsecích a cestách kolmých na vrstevnice. Přibližování 
dříví je možné realizovat pouze za suchého či mrazivého období a po přibližování asanovat 
cestu do stavu bez kolejí a erozních rýh. Povrchový odtok po cestách musí být svodnicemi 
odveden do lesních porostů a svodnice musí být funkční. Musí být vytvořena a udržovaná 
síť odvozních zpevněných cest včetně příkopů a propustí. U zpevněných cest musí být 
dostatečná kapacita skládek, aby bylo možné dodržet pravidlo o přibližování pouze 
v suchém či mrazivém období. 

Doporučenou vzdálenost mezi svodnicemi v závislosti na sklonu terénu podává tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Doporučená vzdálenost mezi svodnicemi v závislosti na sklonu terénu. 

sklon cesty (%) vzdálenost mezi svodnicemi 
1 120 
2 75 
5 40 
10 25 
15 15 
20+ 10 
 

Lesnická technika a mechanizace 
Majitelé lesů a jejich dodavatelé musí při těžbě dřeva využívat šetrných technologických 
postupů, které co nejméně porušuji a zhutňují lesní půdy. Zásadně je třeba se vyhýbat 
provozu těžké dopravní techniky v lesích za déle trvajících dešťů, kdy vzniká rozmoklý půdní 
povrch, který je náchylný k extrémní destrukci pojezdy s velkotonážními náklady.  

Zachování časti dřevní hmoty v lese 
Mrtvé dřevo akumuluje vodu a bráni erozi. Pokud přímo není ohrožen zdravotní stav lesa, je 
nezbytné ponechávat co největší množství biomasy po těžbě v porostech. Zároveň by menší 
počet stromů měl být vyloučen z těžby a ponecháván k zestárnutí a zetlení. 

Nahromaděná biomasa má tedy zásadní vliv na hydrologické, hydraulické, sedimentární, 
morfologické a biologické vlastnosti říčních koryt i protipovodňovou ochranu. V našich 
podmínkách ovšem vodní toky vlivem nedostatku dřevní biomasy (mrtvého dřeva) změnily 
po staletích intenzivního využívávání lesů svůj charakter. 

Nakládání s ležícími kmeny v lesních vodních tocích 
V souvislosti s produkčním lesnictvím je důležité formulovat pravidla, která povedou ke 
zvýšení stability vodního toku a diverzity stanovišť. Tato pravidla zahrnuji selektivní 
přemísťování části biomasy (především padlých kmenů) do míst, kde je jich zapotřebí. 
Rovněž musí zahrnovat vytvořeni či udrženi nárazníkového pruhu dřevin, který bude 
zdrojem kmenů a větvi, a dále aktivní management lesních nárazníkových pasů, jež 
poskytnou podmínky pro zabezpečení vysoké biologické diverzity říčních ekosystémů. Jako 
dobrý příklad se jeví stanovení nárazníkových pásů podél pramenných úseků lesních 
vodních toků. Významná je také obnova lesních mokřadů. 

Nahromadění dřeva tvoří důležité morfologické elementy, které zmenšují kinetickou energii 
proudu, čímž omezují nebezpečí eroze, zvětšuji retenční potenciál toků a tvoří biotopy a 
refugia pro ryby, obojživelníky a vodní bezobratlé živočichy. Poskytují rovněž klíčový zdroj 
živin pro společenstva horských vodních toků. 

 
 

1.6.2.5  ÚSES 
Nadregionální ÚSES: V řešeném území je nadregionální ÚSES zastoupen osou 
nadregionálního biokoridoru K 145 MB (propojující nadregionální biokoridor K 144 a NRBC 
103 Radhošť, Kněhyně). Vegetační typ biokoridoru je mezofilní bučinný. Osa biokoridoru je 
trasována v lesních porostech v jižní části řešeného území. 

Regionální ÚSES: V řešeném území je regionální ÚSES zastoupen regionálním biocentrem 
RBC 323 Trojačka. Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru K 145 MB a 
je lokalizováno v lesních porostech v jižní části řešeného území. Dokumentace vymezuje 
RBC 323 Trojačka ve třech variantách: varianta dle ÚPnSÚ Hodslavice, varianta dle ZÚR 
MSK a varianta doporučená, která je jednoznačně vymezitelná v terénu (přizpůsobená 
hranici k. ú., parcelaci KN a dle možností jednotkám prostorového rozdělení lesa). 
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Lokální ÚSES: Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory lesního, lučního, nivního a 
především kombinovaného typu. Lokální biocentra jsou označena dle názvů místních tratí, 
lokální biokoridory jsou číslovány dle samostatné číselné řady. 

Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a 
skutečným stavem krajiny. Návrh řešení se snaží v maximální míře redukovat střety vedení 
technických zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. Tyto střety je v případě 
rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními v rámci přípravy stavby. 

U většiny prvků ÚSES dochází k úpravě jejich velikosti a tvaru (výkres č. 6) na základě 
parcelace KN a stavu v terénu. Části ÚSES trasovaných na PUPFL lze charakterizovat jako 
existují, při obnově porostů je třeba dodržovat přirozenou druhovou skladbu sadebního 
materiálu. V případě vhodného a kvalitního mateřského porostu je vhodné využít přirozenou 
obnovu porostu. ÚSES je dle segmentů charakterizován jako existující a chybějící. Chybějící 
segmenty je z důvodu funkčnosti ÚSES nutné doplnit přirozenými společenstvy charakteru 
rozptýlené krajinné zeleně, lučními společenstvy s původními druhy rostlin, lesními 
společenstvy s přirozenou druhovou skladbou. Existující segmenty ÚSES je vhodné dle 
stávajícího stavu podrobit rekonstrukci, revitalizaci nebo místně doplnit. 

Součástí RBC 323 Trojačka je přírodní rezervace Trojačka, jejímž předmětem ochrany je 
„Ochrana komplexu listnatých smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve 
věku okolo 170 let na severních svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména kriticky ohrožené kapradiny jazyku jeleního 
(Phyllitis scolopendrion). Nedílnou součástí poslání rezervace je rovněž ochrana přirozených 
procesů v lesním prostředí“. 

LBK 3 je proti podkladovým materiálům přetrasován severozápadním směrem z důvodu 
naplnění protierozní funkce a vhodnějšímu přizpůsobení majetkoprávním vztahům. 
Částečně byla přetrasována východní část LBK 5 a severní část LBK 10 z důvodu 
vhodnějšího trasování vůči majetkoprávním a prostorovým vztahům. LBK 2, který je 
trasován při Křižanově potoce, prochází ve své severní části zastavěným územím obce. 
V daném prostoru není u biokoridoru dodržena minimální šíře, přerušení je však v souladu 
s metodikou projektování ÚSES. Potenciálně problematická je návaznost LBK 8 na 
sousední k.ú. Bludovice u Nového Jičína, kde v současnosti není LBK v ÚP vymezen. 

Návaznost prvků ÚSES na sousední k. ú. je dodržena (výkres č. 6). U biocenter a 
biokoridorů přecházejících na sousedící k. ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit 
provázanost (tab.č. 3).  

 

Tabulka č. 3: Koordinace ÚSES na přilehlá katastrální území 

Navazující k.ú. Biocentra ke koordinaci Biokoridory ke koordinaci 

Bludovice u N.J. - LBK 7, LBK 8 

Hostašovice LBC Pod Jičínkou K 145 MB 

Straník - LBK 7 

Životice u N.J. - LBK 3, LBK 5 
 

Interakční prvky: 

Na k.ú. Hodslavice bylo vymezeno celkem 18 interakčních prvků (výkres č. 6). Za existující 
interakční prvky jsou označeny ty IP, které jsou tvořeny stávajícím porostem. Na základě 
podrobného průzkumu jejich stavu bude vhodné u nich provést rekonstrukci, revitalizaci 
nebo je místně doplnit. 
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Chybějící interakční prvky nebo chybějící části interakčních prvků je nutné doplnit výsadbou 
zeleně. Jejich minimální šířka bude 10 m a budou založeny z výsadeb jak stromů, tak i keřů.  

 

Jednotlivé prvky ÚSES jsou graficky znázorněny ve výkrese č. 6, na který navazuje tabulka 
charakteristiky prvků ÚSES – příloha č. 13.  

Předmětem přílohy č. 15 je seznam dřevin vhodných pro výsadby – biogeograficky a 
stanovištně vhodné druhy dřevin. 

 

1.6.2.6 Krajinotvorná zeleň 
Meze a liniová zeleň 
Meze a liniová zeleň patří k tradičním nejfrekventovanějším prvkům pro zvýšení retenční 
kapacity krajiny a ochrany půdy proti erozi. Ve srovnání s jinými druhy opatření vyžadují 
minimální údržbu. Optimální lokalizace obnovených mezí a liniové zeleně je dána původním 
kladem parcel s případnou korekcí v důsledku dlouhodobého intenzivního využívání území. 

Tradičním prvkem podhorské kulturní krajiny jsou kamenice – snosy kamení na okrajích 
obhospodařovaných bloků zemědělské půdy.  V k.ú. Hodslavice se nachází řada zbytků 
těchto struktur. Jejich podrobnější inventarizace a obnova se odrazí ve zvýšení úkrytových 
možností pro drobné obratlovce i bezobratlé živočichy. Časem se také mohou stát biotopem 
vzácných druhů rostlin.  

Obnova mezí je vhodná zejména na erozně ohrožených svazích (výkres č. 4) v příčném 
směru, tj. přibližně po vrstevnici. Vzorový příčný profil protierozní meze je uveden v příloze 
č. 14 předpokládá vytvoření meze na místě samém bez významnější manipulace zemin. Pro 
tento typ meze je zapotřebí šířka cca 20 m, minimálně však 15 m. Výška meze by měla být 
přibližně 1,5 m. Po zatravnění se mez osadí vhodnými druhy dřevin. 

Z hlediska krajinného rázu by měly přispět k obnově historických krajinných struktur.  Z toho 
důvodu není zeleň navržena schematicky, ale velikostně i tvarově koresponduje s původní 
parcelací.  

Meze a liniová zeleň mohou být realizovány v různé šířce, v závislosti na konkrétní lokalitě, 
finančních možnostech a majetkoprávních vztazích. Může se jednat o jednostrannou nebo 
oboustrannou výsadbu stromů podél cest, skupinovou výsadbu stromů a keřů, výsadbu 
keřových pásů apod. Liniová zeleň nemusí, ani nemůže, být zcela spojitá – je nutné 
zachovat průjezdy pro zemědělskou techniku a samozřejmě zaužívané cesty. 

Předmětem přílohy č. 15 je seznam dřevin vhodných pro výsadby – biogeograficky a 
stanovištně vhodné druhy dřevin.  

 

Další opatření 
V řešeném území se nenachází žádný registrovaný VKP, přestože se zde najdou plochy, 
které by si registraci zasloužily. Jedná se o následující lokality (výkres č. 7): 

Hofercova třešňa  - stará kamenice ve velkém bloku orné půdy, původní třešeň zde 
postupně nahradily javory 

 - navrhuje se registrace lokality jako VKP, vytvoření určitého 
nárazníkového pásma, které ochrání lokalitu před úniky zemědělské 
chemie a umožní tak rozvoj organismů vázaných na kamenné snosy, 
dále pak výsadba třešně, případně doplnění kamenného snosu 

Na půščách  - výsušná stráň využívaná jako cyklo / moto krosová dráha, bez porostu 
dřevin 
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- navrhuje se rámcový biologická průzkum lokality a dle jeho výsledků 
případná registrace jako VKP, sportovní využití lokality nebude registrací VKP 
nijak ovlivněno, protože je také formou managementu výsušných lokalit 

 

Opatření týkající se zeleně v krajině shrnuje příloha č. 5. 

 

 

1.6.3 Protipovodňová a protierozní opatření 
V rámci povodí Odry patří k.ú. Hodslavice mezi extrémně poškozené katastry z hlediska 
vodního režimu krajiny. Návrh opatření je proto zaměřen na plošné zvýšení retenční 
kapacity krajiny, což předpokládá zpomalení odtoku povrchových vod a umožnění alespoň 
částečného vsáknutí. Ke zvýšení retenční kapacity krajiny přispěje významným způsobem 
soubor opatření, která jsou komplexně navrhována touto studií. 

 
Ochrana před povodněmi 
Podle Plánu oblasti Povodí Moravy jsou pro oblast Odry a jejích přítoků typické povodně s 
výrazně letním režimem, dané navíc návětrným efektem Jeseníků a Beskyd při severních a 
severovýchodních povětrnostních situacích. Tyto povodně mají převážně regionální 
charakter.  

Vzhledem k situování zájmového území v podhůří Beskyd jsou zde možné i lokální povodně, 
charakterizované výraznými strmými povodňovými vlnami na menších tocích v důsledku 
přívalových srážek. Jarní povodně z tajícího sněhu se v povodí Odry vyskytují méně často. 

Potipovodňová opatření jsou navržena v předchozí kapitole a zahrnují revitalizační opatření 
na malých vodních tocích, prohloubení drobných tůní, obnovu mokřadů, ale i tvorbu 
re´tenčních prostor v podobě suchých poldrů a retenčních nádrží. Tato biotechnická opatření 
jsou doplněna širokým spektrem drobných, vrstevnicově orientovaných krajinotvorných 
prvků (meze, liniové výsadby, aleje, travné cesty apod.).  

 
Protierozní opatření 
Vodní eroze má za následek nejen snižování orniční vrstvy půdy, ale i zhoršování jejich 
fyzikálních a chemických vlastností a zhoršení vodního režimu. Smyvem půdy se dostávají 
do vodních toků spolu se zemitými částicemi i živiny, které pak vytvářejí potravní bázi 
různých nežádoucích mikroorganismů, např. sinic. Z údajů Plánu oblasti povodí Odry 
vyplývá, že z povodí Zrzavky (po ústí do toku Jičínky o výměře 3 297 ha) se ročně splaví 
4 649 t zeminy. V rozborové části byla stanovena erozní ohroženost pozemků, která se 
pohybuje v rozmezí 0,2 – 6,3 t/ha/rok. I když se nejedná o kritické množství, vzhledem 
k lokalizaci pozemků a celkově nižší přirozené úrodnosti, doporučujeme snížit erozní smyvy, 
optimálně na cca 1 t/ha/rok.  

Řešení problému plošné eroze je širšího rozsahu a souvisí zejména s péčí o hospodářské 
využití pozemků a jejich celkovou ochranou. Optimálním řešením jsou komplexní 
pozemkové úpravy a z nich plynoucí doporučení změny využití podzemků zalesněním 
nejohroženějších ploch, zatravňování orné půdy, realizací ÚSES a dalších protierozních 
opatření. 

Jelikož pozemkové úpravy nejsou v krátkém časovém horizontu uvažovány, doporučuje se 
podporovat realizaci výše navržených krajinotvorných opatření, která směřují ke zkrácení 
délky svahu a vytvoření retenčních prostor. 
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Okamžitě je možno uplatnit organizační opatření - pro řešené území spočívají především 
v účelném rozdělení stávajících velkých honů orné půdy. Dále je nezbytné na erozně 
ohrožených pozemcích vyloučit z osevních sledů širokořádkové plodiny. Zásady 
protierozního umístění plodin a agrotechnická protierozní opatření jsou zcela v rukou 
uživatele pozemků. Nejvýznamnějšími opatřeními jsou protierozní osevní postupy, osevní 
sledy, vrstevnicové obdělávání, zelené hnojení atd. 

Při ochranném pásovém střídání plodin se využívá ochranného účinku vegetace před erozí 
a jejího příznivého vlivu na vsak vody do půdy. Pásové střídání plodin spočívá ve střídání 
pásu s plodinami nedostatečně chránícími půdu před erozí (chráněných pásů z  jařin) s 
ochrannými pásy (travní a jetelotravní porosty, popř. hustě setá ozimá směska na zelené 
hnojení), chránícími plodinový pás ležící níže. Doporučená šířka meziplodinových pásů činí 
50 – 100 m. Obdobně u plodinových pásů nesmějí sousedit dva pásy kultur s malou 
protierozní odolností nebo se stejnou dobou sklizně. Doporučená šířka plodinového pásu 
činí 100 – 200m. 

S ohledem na aktuální půdně stanovištní podmínky (vysoká míra poškození erozí, hloubka 
humusového horizontu, svažitost) je vhodné maximálně podporovat zatravnění zbývající 
svažité orné půdy. Pro delimitaci kultur jsou v dlouhodobém horizontu určeny i plochy prvků 
ÚSES (cílově ostatní plocha – krajinná zeleň) a krajinné zeleně. 

 

 

1.6.4 Cestní síť 
Stávající síť polních cest obsahuje velký podíl prvků situováných po spádnici. Návrh proto 
zahušťuje síť polních cest o vrstevnicové trávné cesty s výrazným protierozním efektem. 

Cestní síť je však také spolu s přirozenými a umělými drobnými toky hlavním regulátorem 
povrchového odtoku. Návrh nové cestní sítě včetně systému doprovodných příkopů bude 
předmětem pozemkové úpravy. 

V rámci této studie se navrhuje především obnova tradiční polních cest, které byly v rámci 
socializace zemědělství zcela zrušeny (výkres č. 5), nebo nebyly využívány a zarostly 
náletem. 

Z bezprostředních opatření se důrazně doporučuje opatřit stávající cesty příčnými prvky a 
objekty k zachycení splavenin, a to zejména na přechodu polní cesty nezpevněné do 
zástavby. Současně se doporučuje doplnit stávající cesty alejovými výsadbami, a to jak 
stromovými, tak v exponovaných polohách i keřovými. 
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1.7 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ SÍDLA 
Obec Hodslavice patří mezi harmonická sídla s vysokým podílem zeleně v intravilánu, 
poměrně dochovanou strukturou zástavby a měřítkem objektů.  Z těchto důvodů je 
zachování či posílení harmonického charakteru sídla otázkou organizačních opatření 
uplatňovaných v rámci územního plánu a několika ne příliš nákladných realizačních 
opatření: 

- rozvoj bydlení směřovat do proluk ve stávající zástavbě – nepouštět výstavbu do 
svahů nad obcí, nenarušovat řetězový údolní charakter sídla, nepřipouštět 
rozvolněnou zástavbu v krajině 

- zabránit srůstání sídel vytvořením nezastavitelných koridorů na okrajích katastrálního 
území – opatření přispěje k zachování jedinečného charakteru a identity obce 

- rekonstruovat intravilánovou zeleň v okolí kostela sv. Ondřeje, budovy obecního 
úřadu, fojtství a Palackého rodného domu (umožnit průhledy na jednotlivé objekty, 
regulovat stávající stříbrné smrky, které zakrývají cenné stavby, …) 

- pohledově izolovat areál zemědělského družstva 

 
 
Pro Hodslavice je typická lokalizace v uzavřené krajinné scéně, pro kterou jsou typické 
následující vlastnosti: 

- malý dosah viditelnosti prvků krajinné scény 

- intimita v působení krajinného prostoru 

- dominantní působení detailů krajinné scény 

- významné působení prvků krajinné scény v blízkosti pozorovatele. 

 

Obecná doporučení pro situování nových staveb a změnu využití území uvádí tabulka č. 4. 

 
Tabulka č. 4: Obecná doporučení pro situování nových staveb a změnu využití území 
 
Citlivost krajinné scény ke změně: Doporučení: 
- velikosti prvků krajinné scény - respektovat velikostní parametry tradičních 

prvků krajinné scény i způsob jejich umisťování v 
prostoru  

- charakteru prvků krajinné scény - respektovat materiálové a další charakterové 
vlastnosti prvků krajinné scény 

- změny intravilánu sídla - v případě nové zástavby posuzovat vliv na 
změny architektonických a urbanistických znaků 
sídla 

- změny významů a symbolů prvků krajinné 
scény 

- v rámci ochrany prostorových vztahů 
respektovat symboliku kulturně-historických 
prvků (sakrální stavby, památná místa, místa 
svázané s určitou asociací), např. v případě 
umisťování nových staveb 
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1.8  STANOVENÍ PRIORIT 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření se vymezují následující priority: 

Realizační opatření 
1. skupina (bezprostřední uplatnění)  

realizace interakčních prvků a krajinotvorné zeleně ve vybraných tratích 

doplnění liniové zeleně podél polních cest 

2. skupina (krátkodobý horizont) 

vytvoření zatravňovacích pásů podél vodotečí 

realizace průlehů 

3. skupina (střednědobý horizont) 

revitalizace vodních toků 

realizace vodních nádrží 

realizace biokoridorů a biocenter ÚSES 

4. skupina (dlouhodobý horizont) 

obnova / rekonstrukce existujících ploch ÚSES 

obnova kamenic 

 

Organizační opatření 
1. skupina (bezprostřední uplatnění)  

uplatnění opatření na zemědělské půdě 

2. skupina (krátkodobý horizont) 

uplatnění opatření na PUPF 
 

Cestní síť 
1. skupina (bezprostřední uplatnění)  

realizace funkčních příčných prvků v cestách 

3. skupina (krátkodobý horizont) 

doplnění cestní sítě 

 
Optimálním řešením by byla komplexní realizace protierozních a krajinotvorných opatření 
v plném rozsahu. Jelikož (zejména s ohledem na majetkoprávní vztahy k půdě) nebude toto 
možné, byly stanoveny jednotlivé skupiny priorit. V každém případě by bylo prospěšné 
v maximální možné míře urychlit realizaci celého souboru opatření a to nejen s ohledem na 
snížení erozní ohroženosti pozemků, ale též s ohledem na nutné zvýšení retenční 
schopnosti krajiny a snížení dotace splachů sedimentů. 

Priority byly stanoveny podle toho, jak významné budou pro zlepšení stavu krajiny. Je 
zřejmé, že mnohé akce narazí na majetkoprávní vztahy. Situaci vyřeší až pozemkové 
úpravy. Do té doby mohou být realizována opatření na obecních pozemcích nebo opatření 
majetkově vyřešená. 
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1.9 REKAPITULACE A DOPORUČENÍ DALŠÍHO 
POSTUPU 

 
Hlavním problémem při předpokládané realizaci jednotlivých opatření budou majetkoprávní 
vztahy k půdě a zajištění finančních prostředků pro realizaci i následnou péči o realizovaná 
opatření. 

Dalším problémem je uvedení protierozních opatření do souladu se záměry uživatelů 
pozemků, což je odvislé na koordinaci dotační politiky ministerstva životního prostředí a 
ministerstva zemědělství (větší podpora šetrných a alternativních způsobů hospodaření) a 
aktivní přístup hospodářských subjektů.  

 
Před realizací jednotlivých opatření bude třeba provést podrobný průzkum terénu a ověření 
střetů s vedením sítí. U vegetačních výsadeb bude vhodné zpracovat vždy alespoň 
jednoduchou technickou dokumentaci, k vodohospodářským opatřením pak bude nutné 
zpracovat podrobnou dokumentaci.  
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1.10  ZÁVĚR 
Obec Hodslavice se systematicky a dlouhodobě věnuje obnově krajiny, zejména výsadbám 
krajinné zeleně. Jedná se o investice jednak finančních prostředků, ale zejména úsilí 
ležícího na dobrovolnících. V obci se na obnově krajiny podílejí jak obecní představitelé, tak 
myslivci, hasiči, školní děti i ostatní občané. Ve spolupráci lidí v obci je zde velký potenciál a 
lze předpokládat, že opatření navrhované nejen touto studií budou postupně realizována a 
bude věnována velká pozornost také následné péči. Pozitivní směr, kterým se obec vydala, 
je třeba podporovat na všech úrovních. Hodslavice mohou být také příkladem pro další 
obce, jak lze zapojením veřejnosti postupně krok po kroku zlepšovat stav krajiny. 

Realizace souboru protierozních a krajinotvorných opatření je nezbytnou podmínkou 
udržitelného hospodaření v zájmovém území a vyžaduje vysokou úroveň spolupráce i 
koordinace všech dotčených stran. Klíčovým problémem budou majetkoprávní vztahy 
k půdě. Navržená opatření je možno realizovat pouze za předpokladu shody a společného 
postupu vlastníků i uživatelů půdy. Lze předpokládat, že opatření budou realizována 
postupně – v dílčích krocích.  

 

Smyslem navrženého souboru opatření je stabilizace odtokových poměrů v území, snížení 
vodní a větrné eroze, zvýšení biodiverzity a ekologické stability, obnova a zachování 
krajinného rázu a podpora a zvýšení estetických hodnot území.  

Jelikož většina trvalých opatření je podmíněna souhlasem vlastníka pozemku, byl návrh 
zpracován tak, aby bylo možno jednotlivé prvky protierozní ochrany kombinovat s využitím 
organizačních a agrotechnických opatření, která jsou plně v rukou uživatele pozemku.  

Předpokládá se postupná realizace jednotlivých prvků návrhu s tím, že především 
agrotechnická opatření, částečně i půdoochranná zatravnění je možno realizovat 
bezprostředně, opatření trvalého rázu (obnova mezí, tvorba záchytných, svodných a 
zasakovacích průlehů apod.) si žádají stavební řízení nebo změnu druhu pozemku (trvalé 
výsadby).  
 



Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice  Arvita P spol. s r.o.  

43 
 

1.11  PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 
Metodiky: 

• Metodika oboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové 
a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, Věstník MŽP č.14, částka 11. 
ročník XVIII, 2008. 

• Metodika ÚVTI - Ochrana zemědělské půdy před erozí, Praha, 1992. 

• Metodika VÚZZP - Projektová příprava protierozních opatření, Praha, 1990. 

• Metodika VÚMOP - Zásady delimitace kultur a využívání travních porostů v útlumových-
extenzivních podmínkách, Praha, 1995. 

• Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. MMR ČR, ÚÚR Brno, 1998. 

• Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. MŽP ČR, ČÚOP, 
1995. 

 
Odborná literatura: 

• BUČEK, A. LACINA J. Geobiocenologie II. Brno: MZLU v Brně, 2000. 249 s. ISBN 80-
7157-417-1. 

• DÝROVÁ, E.: Ochrana a organizace povodí. Brno: ES VUT, 1988. 

• HANZELKA, F. a kol. Palackého rodná obec. Hodslavice, 1998. 232 s. 

• HOLÝ M. Eroze a životní prostředí. Praha: ČVUT Praha, 1994. 

• CHYTRÝ a kol. (eds.) Katalog biotopů České republiky. 1. vydání. Praha: AOPK ČR, 
2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7 

• JÚVA  a kol. Malé vodní toky. Praha: SZN Praha, 1982. 

• JUST, T. a kol. Vodohospodářské revitalizace. Praha: výstup projektu VaV-1D/2/20/II/04, 
2005. 359 s. ISBN 80-239-6351-1 

• Kolektiv: Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav, sborník. Brno, 2000. 

• Kolektiv: Voda a pozemkové úprav, sborník OSV ČR.Kutná Hora, 1999.  

• KVÍTEK, T. Změna rozmístění trvalých kultur v krajině a vztah ke složkám životního 
prostředí. In: Krajinotvorné programy, Příbram. 

• MÍCHAL I. Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992. 

• MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M. Ochrana obojživelníků. 2. vydání. Brno: EkoCentrum Brno, 
1998. 135 s. ISBN 80-902203-7-1. 

• NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha: 
Academia, 1998. 341 s. ISBN 80-200-0687-7. 

• ROŽNOVSKÝ, J., a kol. (eds). Klima lesa. Křtiny, 11. – 12.4.2007. 

• SIMON, O., PITHART, D. Revitalizace v nivách ČR. In: PRACH, K., PITHART, D. (eds.) 
Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách. MŽP, 2003. 

• ŠINDLAR, M. Zpracování a využití studií revitalizací říčních systémů. in Krajinotvorné 
programy, Příbram 4.–6. 11. 1997, Consult, Praha, 1998. 

• TOMAN, F. Vliv četnosti výskytu vyšších denních srážkových úhrnů na vodní erozi. 
separát RV, 1996. 



Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice  Arvita P spol. s r.o.  

44 
 

• QUITT E. Klimatické oblasti Československa. Brno: Academia. 

• ÚŘADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. Písek: Matice lesnická, 2001. 333s. 
ISBN 80-86271-09-9. 

 

• Informační systém životního prostředí MSK [online]. [cit. 17.10.2011]. Dostupné na 
<http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mapa.htm> 

• Chráněná území Zlínského kraje [online]. 2011 [cit. 17.10.2011]. Dostupné na 
<http://nature.hyperlink.cz/> 

• Koalice pro řeky, Hospodaření v horských lesních povodích [online]. [cit. 23.10.2011]. 
Dostupné na <http://www.koaliceproreky.cz/temata/hospodareni-v-horskych-lesnich-
povodich/> 

• Natura 2000 [online]. 2006 [cit. 17.10.2011]. Dostupné na 
<http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php> 

• Oblastní plány rozvoje lesů [online]. 2011 [cit. 19.10.2011]. Dostupné na 
<http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=oprl_2011&layers=PLO> 

• Památné stromy Novojičínska [online]. Nový Jičín, 2004 [cit. 17.10.2011]. Dostupné na 
<http://www.novyjicin.cz/cz/mesto/informace-o-meste/priroda/> 

• POŠTULKA, Z. Role lesního hospodaření při retenci vody v české krajině. [online]. Nový 
Jičín, 2004 [cit. 23.10.2011]. Dostupné na 
<http://hnutiduha.cz/uploads/media/voda_lesni_hospodareni.pdf>  

• Průvodní list útvaru povrchových vod plánu oblasti povodí Odry [online]. [cit. 11.10.2011]. 
Dostupné na <http://www.novyjicin.cz/cz/mesto/informace-o-meste/priroda/> 

• Ústřední seznam ochrany přírody [online]. [cit. 17.10.2011]. Dostupné na < 
http://drusop.nature.cz/> 

 
 
Další použité podklady: 

• Evidence kostry ekologické stability, 1992. (z archivu obce Hodslavice) 

• Průzkumy a rozbory k územnímu plánu Hodslavice, zpracovatel Archplan Ostrava s.r.o., 
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Digitální podklady: 

Pro potřeby zpracování tohoto projektu poskytla AOPK ČR následující data: 

Rastrová a vektorová data ZABAGED ve formátu tiff + tfw (World File), ESRI shapefile, 
rozsah datového souboru. – k.ú. Hodslavice + buffer 

Vektorová data – digitální vektorová vrstva mapování biotopů oříznutá na k.ú. Hodslavice 
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Pro potřeby zpracování tohoto projektu poskytla Obec Hodslavice následující data: 
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http://hnutiduha.cz/uploads/media/voda_lesni_hospodareni.pdf>
http://www.novyjicin.cz/cz/mesto/informace-o-meste/priroda/>
http://drusop.nature.cz/>
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- mapa pozemků ve vlastnictví obce 

 
Ostatní podklady: 
• vlastní terénní průzkumy 

• archivní materiály ARVITA P, spol. s r.o. 

a další 
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