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1. Základní údaje o záměru
Tato práce hodnotí aktuální stav porostů dřevin na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa v prostoru uvažovaného lomu stavebního kamene Lešany nad Sázavou,
Dobývacím prostoru Lešany a prostoru těžbou kamene potenciálně ovlivněném. Terénní
šetření probíhalo v rozmezí měsíců duben 2015 až únor 2016.

Objednatel : GET, s. r. o.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 49702904
DIČ: CZ 49702904

Kraj :
Středočeský (kód kraje, NUTS 3: CZ020)
Okres:
Benešov (kód okresu, NUTS 4: CZ0201)
Obec s rozšířenou působností: Benešov (kód ORP: 27, kód podle ČSÚ: 2101)
Obec:
Lešany (kód obce MMP: 080381, kód obce podle ČSÚ: 530051)
Katastrální území: Lešany nad Sázavou (kód KÚ: 680389)
Průzkumné území: lokalita Holé Vršky
Dobývací prostor Lešany se nachází v Lokalitě Holé Vršky JV směrem od
Mošťanského rybníka a 300 m Z směrem od obce Nová Ves. Přibližné souřadnice zájmového
území jsou 49°51´ s. š. a 14°30´ v. d. Navržený dobývací prostor, tvořený nepravidelným
devítiúhelníkem, je situován při silnici II/105 v úseku Kamenný Přívoz – Netvořice. Ložisko
Lešany tvoří zalesněné návrší s pomístným názvem Holé Vršky umístěné mezi zmíněnou
silnicí a bezejmenným potokem – levobřežním přítokem Sázavy, na kterém je při úpatí návrší
vybudován již zmíněný Mošťanský rybník. Nejvyšší část Holých Vršků se nachází
v nadmořské výšce 347 m. Pozemky v navrženém DP náleží mezi pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL).
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Navrhovaný DP Lešany se zákresem prostoru těžby kamene, plochy pro deponie a zázemí.

2. Vymezení oblasti v rámci Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
Cílem OPRL je vytvářet předpoklady pro minimalizaci střetu veřejných a vlastnických zájmů
na lesních pozemcích, nalezení odpovídajících proporcí podpory jednotlivých funkcí lesa a doporučení
diferencovaných zásad hospodaření orientovaných na dosažení cílového stavu.

Posuzované území je začleněno v rámci Přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská
pahorkatina.
Dominantními geomorfologickými celky jsou Benešovská pahorkatina, která zaujímá
téměř celou S polovinu území a Táborská pahorkatina v J polovině území. Z cíp území spadá
do Blatenské pahorkatiny a V výběžek území oblasti zasahuje do Hornosázavské pahorkatiny
a Železných hor. Okrajově sem zasahuje Brdská vrchovina, Hořovická pahorkatina, Pražská
plošina, Středolabská tabule, Vlašimská pahorkatina, Třeboňská pánev a Českobudějovická
pánev. Hydrografické poměry – pomoří Severního moře; povodí Vltavy (Lužnice, Sázava,
Otava) a Berounky (Litavka).
Průměrná roční teplota vzduchu v LO se pohybuje mezi 7° a 7,5°C. Průměrný roční
úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 539 – 656 mm. Převládají větry od SZ až JZ, výjimečně i
od JV.
Geologické podloží hlavní části oblasti označované jako Středočeský pluton tvoří
granodiority, granity, diority, syenity, gabra, syenodiority, gabrodiority a amfibolovce. SZ
okraj označován jako předhoří Brd a Hřebenů je tvořen především kambrickými a
ordovickými slepenci a pískovci. SV výběžek – Železné hory geomorfologicky náleží
k Českomoravské vrchovině a je tvořen svorovými rulami, svory, a fylity krystalinika
Českomoravské vrchoviny. Na Černokostelecku je významný poměrně rozsáhlý ostrov

4

permokarbonských jílovců až pískovců a při J okraji na území oblasti zasahují pánevní
třetihorní sedimenty.
Z půdních typů naprosto převažuje kambizem. Poměrně značné zastoupení mají
pseudogleje.
Základní údaje o stavu lesa v rámci PLO 10
Lesnatost – 29,73 %.
Střední věk - jehličnaté 65 let, listnaté 58 let, celkem 64 let.
Průměrná zásoba na ha porostní půdy - 239 m³ bez kůry (dále jen b. k.).
Průměrné zkamenění – 8,9.
Průměrné obmýtí současných hospodářských souborů – 114 let.
Průměrný mýtní přírůst na ha – 3,7 m³ hroubí b. k.
Celkový průměrný přírůst – 6,3 m³ hroubí b. k.
Celkový běžný přírůst – 6,7 m³ hroubí b. k.
Průměrný stupeň přirozenosti porostů – 2,7 – nízký, podprůměrný (st. 0 - nevhodný, st. 6 –
mimořádný).
V zastoupení dřevin v porostech převládá smrk ztepilý Picea abies (48 %), na druhém
místě je borovice lesní Pinus silvestris (28 %). Z listnatých dřevin jsou největším podílem
zastoupeny oba hospodářsky významné duby Quercus robur, Quercus petraea (7 %).
Zastoupení buku lesního Fagus sylvatica je pouze 3,5 % (OPRL 2001).
Z lesnicko-ochranářského hlediska se nejvážnější problémy soustřeďují ve smrkových
monokulturách, které vznikly ve 30. letech po mniškových kalamitách. Největší vliv na vznik
kalamit mají vítr a sníh. Sníh ohrožuje nejvíce pěstebně zanedbané borové a smrkové
tyčoviny v nadmořské výšce nad 500 m. Nezdar zalesnění je patrný v J a JV expozicích
v údolích Vltavy a Sázavy tam, kde je mělké podloží. V oblastech s vyšším výskytem zvěře
porosty trpí ohryzem a vytloukáním s následným rozvojem houbových chorob.
Pomineme-li hospodářskou funkci lesa, pak další nejrozšířenější je funkce
půdoochranná zejména na strmých březích Vltavy a jejích přítoků. Porosty v okolí řek trpí
často příliš vysokou návštěvností, střet zájmů rekreantů a zájmů lesního hospodářství patří k
nejzávažnějším.

3. Bližší vymezení oblasti a stručná charakteristika posuzovaného území
3. 1. Katastrální území a parcelní čísla lokalit
Parcela č. 1145.
Obec: Lešany.
K. ú. Lešany nad Sázavou (680389).
LV 436.
Celková výměra parcely 235 192 m2.
Vlastnické právo: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2, Hradčany,
119 00 Praha 1.
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Porostní mapa DP Lešany a okolí – Holé Vršky.

3. 2. Dobývací prostor Lešany
Dobývací prostor Lešany je navržen na výhradním ložisku nevyhrazeného nerostu
stavebního kamene Lešany (B3026400). Číslo ložiska: B 3 026 400. Surovina: stavební
kámen.
Navržený DP Lešany je vymezen na ploše 192 418,5 m2 (19,24 ha). Plocha plánované
hornické činnosti v DP Lešany je 8,04 ha. Zábor ostatních ploch (zázemí + deponie + cesta) je
cca 3,0 ha.
Dne 26. 8. 2013 vydalo MŽP OVSS I pod č.j. 24652/ENV/13, 753/500/13 rozhodnutí,
kterým udělilo předchozí souhlas (PS) k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lešany pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Lešany pro organizaci GET
s.r.o.
Navržený DP leží uvnitř chráněného ložiskového území (CHLÚ) Lešany (70264).
Navržený DP Lešany je tvořen uzavřeným geometrickým obrazcem – nepravidelným
devítiúhelníkem s indexy vrcholů - lomových bodů - ,,1 až 9“, charakterizovanými
souřadnicemi (S-JTSK) v následující tabulce:
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Vrchol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
1069739,00
1069749,00
1069925,00
1070178,00
1070270,00
1070089,00
1069993,00
1069898,00
1069827,00

Y
740673,00
740475,00
740394,00
740500,00
740732,00
740885,00
740906,00
740885,00
740830,00

Souřadnice vrcholů navrženého DP Lešany (S-JTSK).
Rozdělení ploch v navrženém DP Lešany:
Plocha DP Lešany
Plocha hornické činnosti (těžby)
Technické a sociální zázemí včetně komunikace v DP
Plocha určená k deponování skrývek (východní odval)

192 418,5 m2
80 349 m2
13 830 m2
15 457 m2

Ložisko stavebního kamene
Vlastní ložisko je morfologicky zvýrazněnou součástí rozsáhlého diferencovaného
hlubinného tělesa granodioritu až křemenného dioritu tzv. sázavského typu. Hlavní horninové
typy na ložisku jsou biotiticko--amfibolický granodiorit až křemenný diorit všesměrně,
středně až hrubě zrnitý, s hojnými bazickými peckami velikosti 5 - 20 cm - sázavský typ a
zřetelně mladší typ obdobného petrografického složení bez nebo jen s ojedinělými bazickými
peckami, připomínající spíše požárský typ granodioritu.
Hlavní ložisková výplň se ve svrchních polohách vlivem zvětrávacích procesů rozkládá
a rozpadá do zvětralinových reziduí jílovito-písčitého charakteru, plynule přecházejících do
zvětralých primárních hornin. Celkově charakter žulového větrání odpovídá spíše větrání
pošárského typu, kdy hornina rovnoměrně zvětrává a vytváří souvislou reziduální kůru bez
balvanitých moří, charakteristických především pro oblasti, kde sázavský typ jasně převládá.
Hydrologické poměry
Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 4320 - Krystalinikum
v povodí střední Vltavy.
Horniny středočeského plutonu jsou v širším okolí proměnlivě propustné. Zvodnění
skalního masivu je vázané na síť puklin. K živějšímu oběhu podzemních vod dochází pouze
na výraznějších tektonických liniích. Mimo poruchová pásma je proudění podzemní vody
podstatně pomalejší.
Předpokládaná propustnost hornin, vyjádřená koeficientem filtrace kf, se v příznivějších
podmínkách (porušené propustnější zóny) pohybuje v řádu 10-6 m/s, v méně porušených
partiích obvykle dosahuje koeficient filtrace řádu 10-7 m/s. Specifický odtok podzemní vody
je v daném území 2-3 l/s/km2.
Pokryvné útvary, včetně kamenitopísčitých eluvií, jsou většinou relativně dobře
propustné, neboť obsahují vysoký podíl písčité frakce. Tyto typy hornin jsou ale uloženy
zpravidla nad úrovní hladiny podzemní vody. Výjimkou jsou zvodněné hlinitopísčité náplavy
v údolí bezejmenného potoka a v prostoru rybníka.
Generelní směr proudění podzemní vody v okolí plánované otvírky je v současné době
od vrcholu Holé vršky prakticky všemi směry, s výjimkou směru k JV. Podzemní voda odtéká
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do údolí bezejmenného potoka, které je místní erozní bází. Regionální erozní bází je údolí
Sázavy.
V rámci místního šetření, provedeného 21. 11. 2015 a 29. 1. 2016, nebyly v prostoru
plánované těžby zaznamenány žádné projevy zvodnění.
Klimatické charakteristiky
Území náleží do klimatického rajónu MT 10 (Quitt, 1971). Tato jednotka je
charakteristická dlouhým teplým a mírně suchým létem, teplým jarem a mírně teplým
podzimem. Zima je krátká mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Bližší charakteristika klimatické oblasti MT 10 je uvedena níže (teploty v ºC a srážky
v mm):
Počet letních dnů
40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
140 - 160
Počet mrazových dnů
110 - 130
Počet ledových dnů
30 - 40
Průměrná teplota v lednu
-2 - -3°C
Průměrná teplota v červenci
17 – 18°C
7 - 8°C
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
7 - 8°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
100 - 120
400 - 450
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
50 - 60
Počet dnů zamračených
120 - 150
Počet dnů jasných
40 – 50
Provedení těžby kamene
Z hlediska minimalizace vlivů na lesní porosty, faunu a flóru a zejména krajinný ráz byl
zvolen způsob otvírky a plošný rozsah lomu. Otvírka je situována do centrální části návrší
Holé Vršky, dále postupuje východním směrem až po hranici ložiska. V Z části DP končí
těžební činnost na kótě 325 m n. m. - je tedy ponechána část nejprudšího svahu nad potokem a
rybníkem. Lom tedy zabírá centrální relativně plochou část návrší, přičemž rozdíl výškových
kót celého okraje lomu (horního řezu skrývkové etáže) je max. 15 m, ve směru exponovaného
pohledu ze severozápadu pak pouhých 10 m (325 – 335 m n. m.).
Tímto způsobem je navržen v podstatě jámový lom, který sice zasahuje nejvyšší partii
návrší, snižuje ale jeho kótu o pouhých 12 m, zároveň však neotevírá lomové stěny v žádném
směru přímému pohledu. Okolo celého lomu i zázemí totiž zůstává zachovaný lem lesního
porostu o šířce minimálně dvou porostních výšek mýtně zralého lesa (60 m), převážně ale
širší než 100 m.
Lom bude roztěžen celkem ve dvou těžebních etážích s výškovými úrovněmi počev 310
a 295 m n. m a v jedné skrývkové etáži.
Vlastní těžba a zpracování kameniva bude rozdělena do dvou fází lišících se zejména
technologii zpracování vytěžené suroviny:
1. Úvodní fáze v trvání do 3 let bude představovat otvírku a postupné roztěžování lomu.
Během této fáze budou odlesněny cca 2/3 celého prostoru těžby. Budou probíhat skrývkové
práce, přičemž materiál ze skrývek bude jednak použit pro vybudování prostoru pro zázemí,
z části bude uchován na plochách pro deponie, a z části bude po případné úpravě expedován
jako kamenivo, kamenivo horší jakosti nebo technická zemina, materiál pro zásypy apod.
Postupně bude zahajována těžba a úprava vlastní suroviny. V této fázi se počítá s mobilní
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úpravárenskou linkou umístěnou přímo v lomu, avšak postupně se bude dokončovat prostor
zázemí a bude se zde instalovat semimobilní úpravárenská linka.
2. Běžná fáze s dobou trvání mezi 3. a 20. rokem bude představovat typickou situaci
těžby a úpravy suroviny. V této fázi bude dobudováno zázemí lomu, kam bude umístěna
technologická linka s elektrickým pohonem. V této fázi bude ještě postupně dokončována
těžba a zpracování skrývek a postupně bude probíhat těžba suroviny na jednotlivých etážích.
Rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu – pomocí
clonových odstřelů. Rubanina bude nakládána pásovým rypadlem na nákladní automobil nebo
dampr, který ji bude odvážet do úpravny. Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží
do násypky primárního drtiče budou sloužit stávající zpevněné technologické komunikace s
vybudovanými sjezdy na jednotlivé etáže. Případné nové technologické cesty budou
budovány v závislosti na postupu těžby u jednotlivých etáží.
Dobývání je navrženo ve 2. těžebních etážích o výšce do 25 m. Generální směr postupu
těžebních prací je jižní a jihozápadní, tj. od plochy zázemí.
Množství projektovaných řezů:
skrývková etáž - při mocnosti cca 5 m – těžba až ve dvou etážích,
I. těžební etáž - pata etáže v úrovni 310 m n.m.,
II. těžební etáž - pata etáže v úrovni 295 m n.m. (plato lomu).
Předpokládá se současný postup skrývkové etáže i obou těžebních etáží, až to umožní
dostatečné rozvinutí porubní fronty.
Uvedené nadmořské výšky jsou projektované a je možné se v závislosti na geologických
a těžebních podmínkách od této úrovně odchýlit. V průběhu těžebních prací bude vždy
z východní strany vybudován přístup na příslušnou těžební etáž (I. – II. etáž).
Posuzovaný návrh těžby uvažuje s maximálním množstvím 2 302 000 m3 vytěžitelných
zásob suroviny, což činí 5 755 000 t.
Průměrná roční kapacita těžby je plánovaná ve výši 300 000 t suroviny.
Při průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém
rozsahu necelých 20 let.
Záměr těžby stavebního kamene na ložisku Lešany blíže specifikuje těžební studie
zpracovaná společností GET s.r.o. v roce 2015 (Ječný, 2015).
Skrývkové práce
Po odlesnění potřebných ploch budou zahájeny skrývkové práce. Celkové množství
skrývek v zájmovém území těžby bylo vyčísleno na cca 405 tis. m3 (cca 930 tis. t). Budou
odstraněny pařezy zbylé po těžbě lesního porostu. Následně bude shrnuta svrchní lesní
humózní vrstva (v tloušťce cca 20 – 30 cm), která bude obsahovat i zbytky kořenových balů –
celkové množství těchto hmot je cca 20 tis. m3. Tyto hmoty budou deponovány pro účely
budoucí biologické rekultivace.
Ostatní skrývka na ložisku je tvořena hlinitokamenitými sutěmi a rezidui přecházejícími
plynule do pevného skalního podkladu, dále je tvořena svrchní silně navětralou vrstvou
horniny. Lze předpokládat, že velká část ostatní skrývky bude po úpravě využitelná jako
nezatříděné kamenivo vhodné do násypů, pro podkladní vrstvy nezpevněných komunikací
(cyklostezky, lesní a polní cesty), jako zásypový materiál pro zásypy výkopů a rýh pro
inženýrské sítě, včetně možného uplatnění při stavbě dálnice D3.
Skrývkové hmoty, které nebudou využity, budou deponovány na vymezených plochách
k tomu určených (východní odval).
Skrývka bude probíhat vždy s dostatečným předstihem před těžbou.
Odstranění dřevin i skrývka humózních vrstev bude prováděna pouze v mimohnízdním
období tj. od konce září do konce března.
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Celková průměrná mocnost skrývky v zájmovém území je cca 5 m. Pro provádění
skrývkových prací bude využito lžícového rýpadla s následnou nakládkou na nákladní
automobily a transportem na místo určení nebo přímo s nakládkou na expediční automobily
Skrývkovou činnost může doplňovat pásový dozer, který bude využíván na úpravu a budování
cest.
Na deponiích budou skrývkové hmoty v průběhu těžby ošetřovány (průběžné
odstraňování náletových dřevin) tak, aby mohly být v budoucnu využity k rekultivačním
účelům.
Východní odval – území je situováno podél východní hrany těžební jámy, celková
kapacita tohoto prostoru je do 100 tis. m3 při výšce do 6 m. Na této ploše bude vybudován jak
odval pro humózní zeminy, tak pro ostatní skrývky. Kapacita bude zaplňována postupně
v závislosti na odbytu skrývkových hmot. Upřednostňován bude okamžitý odvoz.

3. 3. SLT zastoupené v širším zájmovém území; charakteristika

Typologická mapa širšího zájmového území.
SLT 2K – kyselá buková doubrava- převažující soubor lesních typů
Tento SLT je hojný v nízkých polohách na plošinách a táhlých svazích,
v pahorkatinách jak na mírných, tak příkrých, převážně teplých svazích v nadmořských
výškách 300 – 450 m. Vyskytuje se převážně na kyselých horninách. Půdy jsou většinou
hlinitopísčité (někdy i písčité) štěrkovité, středně hluboké, mírně vlhké až vysýchavé. Půdním
typem je převážně kambizem oligotrofní, někdy podzolovaná, na písčitých půdách kambizem
arenická. Humusovou formou je moder případně morový moder.
V přirozené skladbě převládá dub DB 7, BK 3, LP, HB, BO, BR, JR, buk vykazuje
menší vitalitu. Porosty jednoduché výstavby. Ve fytocenóze převládají druhy ESR 8 – suché,
chudé s poměrně nízkou pokryvností: bika hajní (Luzula nemorosa),kostřava ovčí (Festuca
ovina), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), černýš luční (Melampyrum pratense),
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jestřábník lesní (Hieracium sylvaticum), kručinka německá (Genista germanica),ostřice
kulkonosná (Carex pilulifera). Porostní stadium bývá pod smrkem mechové, pod borovicí
keříčkové (brusnice borůvka – Vaccinium myrtillus). Cílová skladba hospodářského lesa je
BO 6, DB 2, BK (LP) 2, MD. Produkce je podprůměrná BO 5. – 7., BK 7., DB 6. – 7. bonitní
stupeň (RVB).
Z přírodních vlivů trpí porosty nejčastěji přísušky. Labilní je půdní úživnost, když
výrazným zastoupením smrku a borovic nastupuje trend k degradaci půdy s projevem
zhoršení humusové formy a vegetace. Výstavba porostů bývá jednoduchá. Hospodářsky
výhodné jsou borové porosty s listnatým půdním krytem. Osvědčený hospodářský způsob je
násečný a podrostní nebo kombinace obou. Obnovní doba se pohybuje v rozmezí 20 – 30 let.
Přirozená obnova je možná, i při déletrvajícím odclonění půdy pomalu zabuřeňují. Na
plochách s degradačními stadii je žádoucí až nutné docílit listnaté příměsi v porostu.
2I – uléhavá kyselá buková doubrava
Vyskytuje se na plošinách a velmi mírných svazích v nížinách a plochých
pahorkatinách v rozpětí nadmořských výšek 250 – 400 m. Půdotvorným substrátem jsou
většinou sprašové hlíny, slabé hlinité překryvy pleistocenních štěrkopísků, hlinité až
jílovitohlinité sedimenty různého původu, odvápněné zvětraliny opuk, slínů a břidlic. Půda je
hluboká, hlinitá, někdy až jílovitohlinitá nebo písčitohlinitá, střídavě mírně až čerstvě vlhká,
ulehavá. Půdním typem je luvizem typická, často oglejená nebo pseudoglejová, někdy
luvizem arenická nebo kambizem luvická. Humusovou formou je moder nebo morový moder.
Původními dřevinami jsou dub zimní a buk, který má poněkud sníženou vitalitu,
většinou tvoří pouze příměs, často bývá zastupován lípou. Vtroušena byla pravděpodobně i
jedle. Porostní výstavba byla jednoduchá: DB 5, BK 2, LP 2, HB 1, BO, JD, BR. Fytocenóza
je s menší pokryvností zastoupena hlavně druhy ESR 9 – mírně vlhké, chudé, méně ESR 8 –
suché chudé. V druhově chudém podrostu je význačná Luzula pilosa, dále Deschampsia
flexuosa, Festuca ovina, Carex pilulifera, Hieracium sylvaticum, Galium scabrum, někdy
Vaccinium myrtillus a běžně i Polytrichum formosum, Hylocomium splendens a Entodon
schreberi.
Ohrožení porostů je nízké. V případě zastoupení smrku je tento ohrožen hnilobou a
větrem. Půdy jsou středně náchylné k degradaci. Převažuje hospodářská funkce lesa,
produkce dendromasy je průměrná BO 5. – 6., DB 5. – 7., BK 6. – 7. bonitní stupeň.
V cílové hospodářské skladbě se uplatňuje borovice, nutný je zvýšený podíl listnaté
složky, výhodná je varianta s dubem (BO 5, DB 2, BK (LP) 2, MD 1). Vhodné jsou také
borové porosty s půdním krytem dubu a buku. Obmýtí u borovice je 110 let u dubu 130 let.
Obnovní doba je 20 – 30 let s postupem obnovy převážně od východu.
Přirozená obnova, pokud není travnatý pokryv, probíhá příznivě a přirozeně lze docílit
i zastoupení borovice. Zmlazení smrku by nemělo být podporováno.
SLT 2S – svěží buková doubrava
Tento SLT se vyskytuje v plochých pahorkatinách přibližně v rozpětí nadmořských
výšek 400 – 450 m na zvlněných plošinách, plochých hřbetech a svazích na různých
substrátech, někdy se slabými překryvy sprašových hlín. Půda je středně hluboká až hluboká,
mírně vlhká, hlinitopísčitá až písčitá, slabě štěrkovitá až štěrkovitá. Půdním typem je
kambizem mezotrofní, někdy s přechody ke kambizemi oligotrofní. Humusovou formou je
moder.
V porostech přirozené skladby převládal dub nad bukem (DB6, BK 3, HB 1, LP),
někdy se vitalitou vyrovnaly. Fytocenóza je charakteristická účastí jak druhů ESR 9 – mírně
vlhké, chudé, tak ESR 10 – čerstvé, středně bohaté. Řídké je zastoupení druhů ESR 4 – mírně
vlhké, bohaté. Stálými druhy jsou bika hajní (Luzula nemorosa), ostružiník (Rubus
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fruticosus), jahodník obecný (Fragaria vesca), bika chlupatá (Luzula pilosa), mléčka zední
(Mycelis muralis), jestřábník lesní (Hieracium sylvaticum), svízel drsný (Galium scabrum),
metlice křivolaká (Deschampsia flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), v malé
příměsi se vyskytují: šťavel kyselý (Oxalis acetosella), starček hajní (Senecio nemorensis),
violka lesní (Viola sylvatica). Běžný je výskyt mechů: rokytník skvělý (Hylocomium
splendens), ploník ztenčený (Polytrichum formosum). Častá je kostřava ovčí (Festuca ovina),
lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nicí (Melica nutans).
Porosty jsou bez ohrožení přírodními vlivy, půdy při prosvětlení slabě až středně
zabuřeňují. Převládá hospodářská funkce lesa s průměrnou produkcí (BO 5., DB 5., MD 4. –
5. bonitní stupeň (RVB)). Porosty mohou mít mírně diferencovanou výstavbu. V cílové
dřevinné skladbě je možné jako hlavní ekonomickou dřevinu volit alternativně borovici nebo
dub, rovněž se osvědčil modřín. Cílová dřevinná skladba: BO 6, DB 2, BK 1, MD 1,
alternativa DB 6, BK (LP) 3, MD 1. Výhodná je – alespoň na části plochy porostu - buková
výplň.
Vhodný hospodářský způsob je podrostní až násečný s postupem od severu s obnovní
dobou 30 let.
3S – svěží dubová bučina
Rozšířená v pahorkatinách v nadmořských výškách 300 – 500 m na zvlněných
plošinách, plochých hřbetech a svazích na různých většinou minerálně slabších substrátech
někdy s překryvy hlín. Půda je středně hluboká až hluboká, čerstvě vlhká, hlinitopísčitá až
písčitohlinitá, slabě štěrkovitá až štěrkovitá. Půdním typem je kambizem typická mezotrofní,
někdy s přechody ke kambizemi oligotrofní. Humusovou formou je moder.
V přirozených porostech převládal buk, přimíšeny byly dub a jedle, ojediněle habr.
Čisté bukové porosty byly jednotvárné s příměsí docházelo k mírné diferenciaci porostní
výstavby. Přirozená dřevinná skladba BK 6, DB 3, LP 1, JD, HB. Ve fytocenóze převládají
druhy ESR 10 – čerstvé, středně bohaté. Často převládají Oxalis acetosella, Senecio
nemorensis, dále Mycelis muralis, Viola sylvatica, Rubus idaeus, Carex digitata, Veronica
chamaedrys, Fragaria vesca, Melica nutans, z teplomilnějších Poa nemoralis, z chudších
Luzula nemorosa, Hieracium sylvaticum, dále různé druhy mechů.
Svěží dubové bučiny jsou mírně ohrožovány větrem, méně často sněhem. Půdy
středně zabuřeňují bylinami, smrkové porosty často trpí napadením Heterobasidion annosum.
Produkce dendromasy je průměrná SM 5., JD 5., BK 4. – 5. MD 3. – 4. bonitní stupeň.
Převládá hospodářská funkce lesa. Hospodářské porosty mohou být středně diferencované
výstavby. Cílová dřevinná skladba: SM 6, BK 2, JD 1, MD 1. Na živnějších půdách je
výhodná cílová varianta DB 7, BK (LP) 2, MD 1. Obmýtní doba je vhodná 110 let s obnovní
dobou 20 – 30 let, v dubové variantě je obmýtí až 160 let. Přirozená obnova v případě smrku
probíhá zdárně při citlivém prosvětlení. V případě silnějšího dochází k zabuřenění.
SLT 3V – vlhká dubová bučina
Tento SLT je rozšířen v pahorkatinách, v nadmořských výškách 300 – 500 m,
především na svahových a podsvahových koluviích, překrývajících různé, spíše bohatší
horniny. Vyskytuje se v plochých sklonitých údolích, často s prameny a potůčky, na starých
potočních terasách, plochých bazích svahů nebo v okolí pramenů. Půda je většinou hluboká,
slabě skeletovitá, hlinitopísčitá až hlinitá, stále čerstvě vlhká až vlhká, obohacená vodou
stékající se svahů. V blízkosti potoků a pramenů je až mokrá. Díky proměnlivé vlhkosti je
pestrá i mozaika půdních typů, od trvale čerstvě vlhkých až vlhkých mezotrofních a
eutrofních kambizemí po kambizemě oglejené až pseudoglejové. V podmáčené dubové
bučině v blízkosti vodních toků a pramenů je půdním typem glej kambický nebo glej
pseudoglejový. Humusovou formou je mull nebo mullový moder.
12

Přirozená dřevinná skladba je BK 3, DB 3, JD 3, JV1. Ve fytocenóze s vysokou
pokryvností převládají druhy ESR 13 – vlhké, bohaté, ESR 5 – čerstvé, bohaté, ESR 12 –
vlhké, středně bohaté a ESR 6 – nitrofilní. Dominantní bývá Impatiens noli tangere,
Aegopodium podagraria, Athyrium femina, Oxalis acetosella, dále Carex sylvatica,
Deschampsia caespitosa, Cardamina amara, Ajuga reptans, Carex pilosa, Senecio
nemorensis, Melica nutans, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Mercurialis perennis,
Urtica dioica.
Smrkové porosty jsou silně ohroženy větrem a hnilobou, půdy silně zabuřeňují,
pomístně zamokřují. Funkce lesa je výrazně produkční. Z ekologických funkcí převažují
infiltrační a desukční. Produkce dendromasy je nadprůměrná (SM 1. – 3., JD 2. – 3. bonitní
stupeň (RVB)). Cílová skladba je: SM 7, JD 2, BK 1 , KL, MD. Vodou obohacená půda je
odolná vůči degradaci, umožňuje složitou porostní výstavbu. Přirozená obnova je možná pod
velkým zástinem. V zabuřenělých porostech bývá nutná umělá obnova silnými sazenicemi.
SLT 3L – jasanová olšina
Jasanová olšina potoční se vyskytuje v úzkých údolních nivách podél toků řek a říček
v pahorkatině a vrchovině, v nadmořských výškách 250 – 600 m, v mezoklimaticky
chladnějších, většinou inverzních polohách. Podloží je tvořeno často štěrkopísky, které jsou
překryty aluviálními sedimenty zrnitostně značně různorodými, shora většinou
písčitohlinitými, hlinitými až jílovitohlinitými. Půdy jsou většinou středně hluboké, shora
vlhké, silně humózní, kypré, dospod mokré až zabahnělé. Hladina podzemní vody bývá blízko
povrchu (0,5 – 1 m), pohyb okysličené vody je mírně zpomalený. SLT 3L bývá v jarních
obdobích a po velkých deštích krátkodobě zaplavován. Půdním typem bývá oglejená fluvizem
kambická nebo fluvizem glejová, někdy kambický glej. Humusovou formo je mull.
Jasanová olšina prameništní doprovází jasanové olšiny potoční na okrajích aluvií,
vyskytuje se i v plochých úžlabinách a na svahových mokřadech v 250 – 600 m n. m. Půda je
shora silně humózní, písčitohlinitá, hlinitá až jílovitohlinitá, mokrá až zabahnělá. Voda
vyvěrající z pramenů je dobře okysličená a obohacená živinami. Půdním typem je humózní
glej a zabahnělý glej, humusovou formou je slatinný mull.
V původních porostech bylo podíl jasanu v olšinách výraznější, v příměsi byl
ojediněle javor a jilm, výjimečně dub. Přirozená i cílová skladba dřevin je OL 7, JS 3, SM,
JV, JL, DB. Ve fytocenóze se uplatňují druhy ESR 12 – vlhké, středně bohaté, 13 – vlhké, 14
– mokré s proudící vodou a 6 – nitrofilní. V bujném podrostu převládá Chaerophyllum
hirsutum, Carex remota, Deschampsia caespitosa, Carex Sylvatica, Stellaria nemorum,
Urtica dioica, Impatiens noli tangere, Stachys Sylvatica. Ranunculus repens, Crepis
paludosa, Myosotis palustris aj. Omezená je účast lužních druhů – Aegopodium podagraria,
Festuca gigantea a trav vůbec a rovněž některých druhů uvedených u potoční jaseniny –
Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon, Athyrium filix femina. Jasanová olšina
prameništní v terénních sníženinách je svérázná svým výskytem v okolí pramenišť na
mullovém gleji, často zabahnělém, někdy i slatinném s hladinou podzemní vody 0,2 – 0,5 m.
Má pohyblivou podzemní vodu, bohatou na kyslík, větší obsah živin v půdě, což umožňuje
lepší vzrůst olše a jasanu. Olše zde svými kořeny proniká až 0,5 m do podzemní vody a
vodorovné kořeny mají bohaté hlízky (na rozdíl od mokřadních olší, které mají hlízky pouze
malé). Výrazné zastoupení má Cardamine amara. Vedle druhů potoční jasanové olšiny
přistupují zde již častěji vlastní olšové druhy – Solanum dulcamara, Lycopus europaeus a
ukazují na přechod tohoto typu k olšinám, proto je příměs jasanu menší.
Pro výskyt tohoto SLT v chráněných polohách jsou porosty, vyjma smrkových, zřídka
ohroženy větrem. Hrozí zde zabahnění a vytváření mrazových kotlin. Půdy zarůstají bylinnou
buření. Funkce lesa je hospodářská s vodohospodářským významem. Produkce dendromasy je
průměrná až nadprůměrná (OL 2. – 3., JS 2., SM 2. bonitní stupeň (RVB)). Obmýtní doba se
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pohybuje mezi 80 – 100 lety. Výstavba porostů s převahou olše je jednoduchá, jasan musí být
alespoň v hlavní úrovni. Pokud není plocha zabuřenělá, probíhá přirozené zmlazení dobře.
Nárost je nutné včas uvolnit. Přimíšené dřeviny se podporují na přechodech k jiným SLT a na
vyvýšených místech. V porostech často bývají podrostky SM různé výše i stáří, které je
vhodné ponechat pro tlumení buřeně. Zabahnělé holiny jsou těžko zalesnitelné a je nutné
použít vyvýšenou sadbu se silnými sazenicemi olše. Případné odvodňování je nutné zvážit a
přistupovat k němu velmi citlivě, při hlubokém odvodnění se změní celé společenstvo. Pro
úspěšné odrůstání olše postačí výše podzemní vody 0,2 – 0,4 m pod povrchem.

4. Metodika
4. 1. Výstupy OPRL
Pro výstupy této práce byly použity údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem. OPRL jsou
legislativně zakotveny v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 23 a
Vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů. OPRL obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí
lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí.
Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro
minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.
OPRL obsahují:
- Textovou část, kde se nachází rámcové stanovení funkčního potenciálu - produkční,
mimoprodukční (voda, půda, rekreace, genofond, ochrana přírody) - přehled veřejných zájmů
(kategorizace) a výhled vývoje - přehled překryvu účelovosti lesů - priority funkcí - střety
zájmů - rozbor přírodních podmínek - rozbor ohrožení imisemi a dalšími škodlivými činiteli základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory - návrh dlouhodobých opatření
ochrany lesa včetně schválených územních systémů ekologické stability - návrh využití
nepůvodních dřevin - údaje o stavu lesa (rozbor platných lesních hospodářských plánů) včetně
historického vývoje hospodaření - návrh optimalizace dopravního zpřístupnění a limitujících
těžebně-dopravních technologií.
- Grafické a tabelární přehledy.
- Digitální a analogové mapy (1 : 10 000 - 50 000):
přehledová mapa lesních oblastí, typologická mapa, mapa lesních vegetačních stupňů, mapa
cílového hospodářství, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesů, mapa funkčního potenciálu
lesů, dopravní mapa, mapa deklarovaných funkcí lesa, mapa územního systému ekologické
stability.
- Výsledná doporučení a závěry.
- Technickou zprávu.
- Doklady o rozhodnutí o kategorizaci lesů.

4. 2. Základní charakteristika metody vyhodnocení zdravotního stavu
lesů z družicových snímků typu Landsat
Standardní scéna družicového snímku Landsat-TM/ETM+ zachycuje území o velikosti
přibližně 180x180 km v sedmi spektrálních kanálech ve viditelném a infračerveném pásmu
záření s rozlišením 30 m. Výška dráhy družic je 705 km, doba obletu 99 minut a perioda
snímkování 8 dní. V digitálních obrazových datech snímku Landsat jsou obsaženy údaje,
které umožňují za určitých předpokladů hodnotit stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty
se prokázalo, že data v sobě nesou smíšenou informaci o množství jehličí (listí) v korunách
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lesního porostu (defoliace) a o jeho stavu (množství obsažené vody a stupeň prosychání
(mortalita)).
Pro kvantifikaci hodnocení zdravotního stavu lesů z družicových snímků se
v současnosti používají dvě klasifikační stupnice.
Historicky starší stupnicí je: "Stupeň poškození a mortalita lesních porostů”. Vychází
z klasifikace poškození jehličnatých porostů imisemi, zavedené v lesním hospodářství České
republiky (stupně poškození porostu: O, O/I, I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb). Stupnice je založena
zejména na hodnocení úbytku jehličí (listí) a jako pomocný faktor je posuzován jeho stav.
Tyto dva parametry jsou velmi blízké informaci, kterou lze získat zpracováním dat
družicového snímku Landsat jako veličinu určující kvantitativně zdravotní stav lesa.
Druhou, novější stupnicí je: “Defoliace a mortalita jehličnatých porostů”. Tato
klasifikační stupnice je desetistupňová s dělením: 0 %, 1-10 %, 11-20 %, 21-30 %, 31-40 %,
41-50 %, 51-60 %, 61-70 %, 71-80 %, 81-100 % a hodnotí průměrnou defoliaci jehličnaté
dřeviny v porostu. Defoliační stupnice poskytuje jemněji odstupňovanou klasifikaci a lepší
shodu mezi klasifikací ze snímku a kontrolním pozemním šetřením. Je to dáno zejména
skutečností, že informace obsažené v datech družicového snímku jsou z fyzikálního hlediska
bližší hodnocení defoliace než speciální stupnici hodnocení imisního poškození jehličnanů.
Z klasifikovaných družicových snímků jsou sestavovány roční a souhrnné mapy
(mapy s “úplným” pokrytím území) zdravotního stavu lesů České republiky.
Pro posouzení vývoje stavu lesů jsou zpracovávány mapy aktuálního a dlouhodobého
vývoje zdravotního stavu jehličnatých lesů za období posledních 3 až 5-ti a 10-ti let.
Vyhodnocení je prováděno z ročních map zdravotního stavu lesů a mapa vývoje zobrazuje
trend a rychlost změn zdravotního stavu jehličnatého lesa. Rychlost změn je kvantifikována
do pásem vývoje zdravotního stavu: A (zhoršení o jeden stupeň do 5-ti let), B (5-10 let), C
(10-15 let), D (15-20 let), E (více než 20 let), F (stagnace a zlepšení).
Na mapu vývoje zdravotního stavu jehličnatých lesů v období posledních 5-ti let
navazuje zpracování mapy ohrožení jehličnatých lesů. Mapa signalizuje plochy jehličnatých
porostů, které se k aktuálnímu roku vyhodnocení nacházejí ve stupni poškození II a větším,
přičemž pásmo vývoje zdravotního stavu z posledních maximálně 5-ti let je minimálně C a
vyšší.
Z mapy aktuálního a dlouhodobého vývoje zdravotního stavu lesů je vytvářena mapa
„Trend zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů“, která hodnotí vztah mezi
aktuálním a dlouhodobým vývojem poškození a mortality jehličnatých porostů. Tato mapa
zobrazuje rozdíl mezi aktuálním a dlouhodobým vývojem v těch místech, kde dochází
v aktuálním vývoji ke zhoršování zdravotního stavu, tj. výskytu aktuálního pásma D, C, B, A.
Mapa zobrazuje v počtu pásem, o kolik zhoršování stavu v aktuálním vývoji předbíhá
dlouhodobý vývoj.
Podmínky použití map zdravotního stavu lesu a jejich základní technické
parametry.
Mezi nejdůležitější podmínky korektní klasifikace patří dostatečná hustota
zápoje korun stromů v porostu (větší než 70 %) a homogenita dřevinné skladby (větší
než 80 %). Při nízké hustotě zápoje je spektrální charakteristika lesního porostu
ovlivňována podrostem. Při klasifikaci porostu s větším procentem příměsi jiných
dřevin než dřeviny klasifikované vzniká obvykle zkreslení, neboť každá dřevina má
svou vlastní spektrální charakteristiku a rozsah hodnot. Tyto závislosti jsou však
při znalosti dřevinné skladby porostů do určité míry korigovatelné.
Identifikovat dřevinnou skladbu porostů z dat družicového snímku v jeho plném
plošném rozsahu není možné. Z tohoto důvodu jsou klasifikační stupnice jehličnanů
nastaveny pro smrkové porosty. Klasifikační stupnice listnatých porostů je nastavena obecně
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na celou třídu. K interpretaci mapy zdravotního stavu lesů je nutná mapa dřevinné skladby
porostů případně terénní šetření na konkrétní lokalitě.
Při standardních podmínkách klasifikace (smrkové porosty starší než 30 let
s minimálně 80% zastoupením a 70% zapojením v ploše) je směrodatná odchylka mezi
pozemním hodnocením a klasifikací z družicového snímku přibližně 0,6 stupně u stupnice
poškození a mortality jehličnatých porostů a 10 % u stupnice defoliace a mortality
jehličnatých porostů.
Jeden obrazový bod družicového snímku typu LANDSAT-TM/ETM+ zachycuje
plochu 30 x 30 m v území. Na okrajích a u úzkých pruhů porostů proto může dojít
k nesprávnému vyhodnocení (ke smíšení obrazu lesa s okolním terénem). Tyto části porostů
je nutno ověřit v terénu. Vlivem expozice svahů může dojít k místním nepřesnostem
v rozlišení listnatých a jehličnatých dřevin. Mapa může v určitém procentu plochy zachycovat
i vegetaci mimo les (keřové, travnaté porosty, zemědělské plodiny) a případně i abiotické
prvky, které při klasifikaci nelze vždy zcela vyloučit. Klasifikace některých míst snímku
může být z důvodů výskytu oblačnosti, stínů od mraků, silnějšího oblačného oparu, mlhy a
smogu záměrně potlačena.
Informace získané ze satelitních snímků Landsat jsou v tomto hodnocení uvedeny pro
doplnění situace v zájmovém území a váhu mají především data ze zapojených homogenních
borových a smrkových monokultur. Hodnotnější informaci přinášejí především časosběrná
data informující o dlouhodobém vývoji a trendu sledovaných jevů.

4. 3. Terénní šetření
Rozhodujícím prvkem výsledného hodnocení je terénní šetření.
Terénní šetření na konkrétních lokalitách je zaměřeno na zhodnocení skutečného
zdravotního stavu porostů, zejména na zjištění fytopatologických projevů dřevin a jejich
dispozici odolávat nepříznivým vlivům a změnám současných poměrů. Ve všech potenciálně
ohrožených porostech byly měřeny taxační veličiny pro výpočet aktuální hodnoty štíhlostního
kvocientu. Zároveň byl podchycen výchozí stavu porostů.
V podkladech OPRL není lokalita vyhodnocena jako prostor postižený nebo
ohrožovaný škodlivými větry. Přesto lze ze sporadických případů poškození dřevin určitý
škodlivý vektor určit.
Pozornost je věnována především prostoru tzv. styčné plochy. Jedná se o pás lesa za
hranou budoucího lomu a v případě deponií a technického zázemí za hranicí budoucího
odlesnění. Mocnost tohoto pásu s potenciální hrozbou vzniku poškození vlivem realizace
investičního záměru není všude stejná. Zatímco v tomto posuzovaném případě se na závětrné
straně jedná o jednu až dvě porostní výšky, na návětrné straně se možný negativní jev
posuzuje až do prvního stabilizujícího prvku. Zde až do vzdálenosti čtyř porostních výšek
mýtně zralého porostu.
Práce neřeší zvýšený zájem ochrany přírody.
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4. 4. Klasifikace případného vlivu investičního záměru na zdravotní
stav porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce lesa
Stupeň 1) vliv pozitivní – uskutečnění záměru působí pozitivně na posuzované funkce lesa,
dojde ke zlepšení oproti současnému stavu.
Stupeň 2) vliv neutrální - uskutečnění záměru působí neutrálně na posuzované funkce lesa.
Nedojde v žádném ohledu ke změně.
Stupeň 3) vliv podmíněně neutrální - uskutečnění záměru působí v některých ohledech
slabě negativně, v jiných pozitivně na posuzované funkce lesa. Případným kladným přínosem
lze vyvážit slabý negativní účinek.
Stupeň 4) vliv slabě negativní - uskutečněním záměru dojde k mírnému zhoršení posuzované
funkce lesa. Do tohoto stupně lze zařadit i předpokládaný negativní vliv, jehož účinek
doposud nebyl potvrzen. Zhoršení zdravotního stavu je omezeno na jednotlivé stromy,
maximálně nevelké části porostních skupin. K poškození dochází většinou za velmi
nepříznivých podmínek. Návrat do stavu, který zajišťuje standardní plnění funkcí lesa trvá
krátkou dobu několika vegetačních období.
Stupeň 5) vliv silně negativní - uskutečněním záměru dojde k silnému zásahu do některé z
deklarovaných funkcí lesa nebo ke znatelnému zhoršení zdravotního stavu lesních porostů.
Porosty jsou poškozovány periodicky a na ploše, která svým rozsahem je pro plnění funkcí
lesa podstatná. K poškození dojde i za povětrnostních podmínek nevybočujících ze standardu
pro danou lokalitu. Do této kategorie patří i zásah do porostní složky, jejíž zničení má za
následek řetězovou reakci v působení negativních vlivů - například zničení nebo poškození
funkčnosti porostního okraje na návětrné straně v lokalitě ohrožované škodlivými větry,
případně vystavení plošně rozsáhlých porostních skupin s nepříznivými odolnostními
charakteristikami přímému vlivu abiotických činitelů.
Stupeň 6) vliv velmi silně negativní - velmi silný zásah do většiny deklarovaných funkcí
lesa. Hrozí rozvrácení porostů. Návrat k původnímu stavu vyžaduje dobu několika desetiletí.
Stupeň 7) destrukce porostů na PUPFL.
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5. Zdravotní stav lesních porostů v zájmovém území
5. 1. Vyhodnocení zdravotního stavu lesů z družicových snímků typu
Landsat:

Zdravotní stav lesních porostů ve stupnici poškození a mortality, 2014.
© STOKLASA Tech. © ÚHÚL Brandýs n. L.

Zdravotní stav lesních porostů ve stupnici poškození a mortality, 2014 - legenda.
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Zdravotní stav jehličnatých porostů ve stupnici defoliace a mortality - stav z roku 2012
© STOKLASA Tech. © ÚHÚL Brandýs n. L.

Zdravotní stav jehličnatých porostů ve stupnicí defoliace a mortality – legenda.
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Ohrožení jehličnatých porostů ve stupnici poškození a mortality, 2007 – 2012.
© STOKLASA Tech. © ÚHÚL Brandýs n. L.

Ohrožení jehličnatých porostů ve stupnici poškození a mortality - legenda.
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Trend vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů v letech 2007 - 2012.
© STOKLASA Tech. © ÚHÚL Brandýs n. L.

Trend vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů, legenda.
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Vývoj poškození a mortality jehličnatých porostů v letech 2007 - 2012.
© STOKLASA Tech. © ÚHÚL Brandýs n. L.

Vývoj poškození a mortality jehličnatých porostů v letech 2007 - 2012, legenda.
Komentář: porosty jak v prostoru určeném k vytěžení, tak v širším zájmovém území vykazují

ve stupnici poškození a mortality stejně jako ve stupnici defoliace a mortality většinou mírné
až střední poškození. Uvedené informace je nutné z důvodu nižší homogenity porostů (viz
popis jednotlivých porostních skupin) brát s určitou rezervou. Větší vypovídací hodnotu mají
časosběrné výstupy, které naznačují trend postupného zlepšování zdravotního stavu v celém
zájmovém území i jeho širším okolí. Přes výše uvedené konstatování jsou pro závěry této
práce směrodatná zjištění vzešlá z podrobného terénního šetření. Přesto lze konstatovat, že
informace zjištěné v terénu většinou korespondují s výstupy metody Landsat.
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5. 2. Fytopatologie, ochrana lesa
Porosty v uvnitř dobývacího prostoru i mimo něj jsou vzhledem k svému věku v dobré
kondici. Nálezy poškození větrem a sněhem jsou sporadické. V severozápadní části
uvažovaného dobývacího prostoru na přechodu mezi SLT 2K a 2I k poškození větrem
docházelo a v mírném rozsahu za nepříznivých podmínek stále ještě dochází. Rozsah škod je
nepatrný v řádu několika stromů. Škodlivý vítr většinou působí pod horizontálním úhlem
100° až 145° tedy přibližně od západu až severozápadu. Všechny případy vyvrácení jsou
zaznamenány u smrku ztepilého, u některých dubů zimních se štíhlostním kvocientem
přesahujícím hodnotu 110 docházelo k nevratnému ohnutí kmenů. Čerstvý případ vyvrácení
smrku (štíhlostní kvocient 106) je z větrné smršti, která působila na porosty v srpnu roku
2015. Zde působil vítr ze SV až V strany. Jedná se o ojedinělý případ a kořeny smrku byly
narušeny houbovým patogenem, pravděpodobně václavkou smrkovou Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink.
Určité oslabení vůči působícímu větru představují jednotlivé případy mechanického
poškození bazálních částí kmenů nešetrným vyklizováním dříví po výchovných zásazích. Zde
jsou rány kolonizovány pevníkem krvavějícím Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.
1838 a dochází k dalšímu rozvoji bazální a kořenové hniloby působené již zmíněnou
václavkou.
V širším zájmovém území byl na smrku zaznamenán výskyt lýkožrouta smrkového Ips
typographus L., patrný je rovněž zvýšený tlak zvěře na neochráněné kultury a přirozená
zmlazení dřevin.

Případ vyvrácení smrku ztepilého z roku 2015, štíhlostní kvocient 106.
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5. 3. Vlivy a parametry působící na stabilitu porostů dřevin
5.3.1. Působení větru
odolnost porostu vůči větru
Na lesní a volné porostní okraje působí vítr tlakem, který se progresivně zvyšuje s
rychlostí větru. Pronikáním do nitra porostu se kinetická energie postupně spotřebovává a tím
dochází k postupnému zmírňování pohybu vzduchu. Při nárazu větru na porostní stěnu
dochází k jeho částečnému stlačení, které se již ve vzdálenosti dvojnásobku porostní výšky
před porostní stěnou projevuje snížením rychlosti na cca 80 % - hovoří se o tlakové zóně. Do
stran může naopak uvedené stlačení vyústit ke zvýšení rychlosti větru (tryskový efekt).
Zrychlení do boků je tím větší, čím hustší je porostní stěna na kterou vítr naráží, protože se
značné množství větru do porostu nedostane.
Při rychlosti větru 20 - 28 km za hodinu (4. stupeň Beauforta - dosti čerstvý vítr)
působí vítr tlakem 1,3 - 3,9 kg/m². Při bouřlivém větru 62 -74 km/h (8. st. Beauforta) působí
již tlakem 18,4 - 26,8 kg/m², při orkánu (12. st. Beauforta) a rychlostech 118 - 133 km/h
tlakem 66,6 - 85,3 kg/m². Bohaté zavětvení korun stromů na návětrné straně (hluboký
porostní plášť) způsobuje při silném tlaku větru (již u 8. - 9. st. Beauforta) sepjetí větví
natolik, že dojde k zamezení průchodu větru do porostu (žaluziový efekt), který se tak dostává
do prostoru nad korunami, kde se pak výrazně projevují turbulence a vzdušné víry. Tyto jevy
způsobují rychlý pokles vzdušných mas na závětrné straně nebo v dříve vzniklých mezerách a
vznik polomových situací v těchto místech. Proto neprostupný porostní plášť se nepovažuje
za optimální prostředek pro zvýšení stability lesa vůči větru. Pro stabilitu vnitřních porostů je
výhodnější prostupný porostní plášť, kdy vítr může pronikat do porostu a postupně se
zklidňovat - takzvaný prodouvaný porost.
Účinek zklidňování větru závisí na dřevině, hustotě porostu, věku a vertikální
struktuře. Při tlumení energie větru jsou účinnější porosty vertikálně diferencované. Výběrný
les snižuje rychlost větru cca na 50 % rychlosti dosahované ve smrkové nediferencované
monokultuře. Smrkové koruny jsou však ve zmírňování energie větru účinnější než bukové.
Čím hustší jsou jednovrstvé porosty (bez vertikální strukturalizace), tím jsou jednotlivé
stromy štíhlejší - mají vysoký štíhlostní kvocient (h/d1,3) - snadněji tedy dochází k jejich
rozkolísání a polomům.
Vedle vlastností jednotlivých stromů a síly větru působí zejména v horských oblastech
další charakteristiky, jakými podle výše poškození jsou:
1) údolní polohy, kam vniká vítr z nižších poloh se zpravidla širším údolím, kdy
následně působí těsninový efekt.
2) návětrné svahy, zejména ty s vyšším sklonem, kdy vítr snadno proniká do korun
stromů a pod ně.
3) na hřebenech, kde jsou lesy nejvíce vystaveny působení větru. Zde se však
projevuje vliv příznivého štíhlostního kvocientu vlivem zhoršených růstových podmínek;
škody pak vznikají při spolupůsobení sněhu a námrazy.
4) na závětrných svazích, zejména strmých, kdy vítr prudce přepadá do údolí.
Nejvíce jsou ohrožena stanoviště živná nejlepších bonit. Relativně odolné jsou porosty
na kyselých, chudých, suchých půdách. Plochy s vysokou hladinou spodní vody jsou velmi
silně ohroženy, dochází zde více k vývratům než k zlomům.
Nepříznivý vliv má nevhodné otevření porostů při stavbě cest, průseků, elektrovodů a
dalších staveb, to platí zejména u starších porostů v nižších polohách s nepříznivým
štíhlostním kvocientem.
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Komentář: Jednotlivé případy vyvrácení jsou vázány především na smrk ztepilý
s nepříznivým štíhlostním koeficientem (převyšující hodnotu 100) a poškozením bazální části
a kořenového systému václavkou. Většinou jde o vedlejší úrovňové nebo podúrovňové
stromy. Štíhlostní kvocient ovlivňuje i reakci jinak stabilních a stabilizujících listnáčů.
Sporadicky se objevuje nevratné ohýbání kmenů dubu a smrku s překročeným kritickým
štíhlostním kvocientem pod synergickým tlakem sněhu a větru. Jedná se ale o sporadické
případy, které budou asanovány v rámci dalšího výchovného zásahu.
Ze čtyř specifických případů ohrožení větrem, které jsou popsány výše, se ve
sledovaném území neuplatňuje žádný a riziko nevznikne ani v případě realizace záměru těžby
kamene.
individuální odolnost stromu vůči větru:
tloušťka stromu
Nejdůležitější vlastnost. Zvětšení tloušťky stromu o 10 % má za následek zvýšení
stability o 50 %.
výška stromu
Při stejné tloušťce stromu a velikosti koruny mají stromy s o 25 % vyšší výškou o 25
% nižší stabilitu. Stromy o 25 % nižší mají stabilitu zvýšenou až o 50 %.
prodloužení koruny
S prodloužením je spojená i větší šířka koruny. To v důsledku znamená větší povrch
vystavený působení větru. Strom s korunou dlouhou 80 % výšky má oproti stromu s korunou
sahající do poloviny výšky sníženou stabilitu proti větru o cca 12 %.
štíhlostní kvocient
Sám o sobě má tento ukazatel větší význam pro zvyšování stability proti tlaku
mokrého sněhu a námrazy. Obecně se předpokládá, že nižší štíhlostní kvocient znamená i
vyšší stabilitu vůči působení větru. U stromů s dlouhou a širokou korunou tomu tak být
nemusí.
tvar koruny stromů
U korun stromů nepůsobí vítr na kolmou překážku, a proto hraje určitou roli i úhel
stoupání koruny α, který se pohybuje v rozmezí 40° (podúrovňové stromy) - 80º (solitery).
Obecně se předpokládá, že stromy s nižším stoupáním koruny jsou odolnější. Tento fenomén
se v bioskupinách poněkud stírá u borovice a listnáčů jej nelze brát v úvahu prakticky vůbec;
zásadní jsou tedy výše uvedené charakteristiky a celková odolnost porostu.
K vyvrácení stromu postačí menší síla větru než k jeho zlomení. Zásadní roli pro
vyvrácení stromu hraje vedle nezbytné síly větru v hlavní míře stav půdy - zejména její
zamokření. Půda nasycená vodou přenáší pouze tlak, nikoliv smykové napětí. Z jednotlivých
částí stromů má zásadní význam kořenový systém, zejména pevnost kořenů na závětrné straně
(lomové hraně kořenového systému). Tato vlastnost má více než 50% důležitost v odolnosti
proti vyvrácení zatímco hmotnost kmene a koruny, hmotnost nevyvrácené části kořenového
balu, hmotnost vyvrácené části kořenového balu představují spolu 10% podíl. Pevnost
horizontálních kořenů na okraji balu působí cca 10 % a pevnost vertikálních kořenů na dně
balu cca 25 %. Nejvíce jsou ohroženy dřeviny s mělkým kořenovým systémem na prvním
místě smrk. Nejméně jsou ohroženy tenké stromy do 15 cm na pařezu. Nejohroženější jsou
smrkové porosty původem z umělé obnovy na glejových a oglejených půdách.
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Komentář: z typologické mapy je patrné, že v hranici budoucího lomu a bezprostřední
blízkosti za ní (ani v prostoru za deponií) nejsou vodou ovlivněné plochy, které by
umocňovaly případný vliv větru. Individuální odolností charakteristiky stromů v určitých
ponechaných částech nejsou příliš příznivé, když se většinou jedná o porosty středního věku a
mladší. Přesto v předpokládané větru nejvíce exponované části se až na níže popsané výjimky
jedná o porosty odolné s dominantním zastoupením zpevňujících listnáčů.
5.3.2. Působení sněhu a námrazy
Poškození způsobuje mokrý sníh, většinou při teplotách nad bodem mrazu. K
poškození dojde většinou, když napadne větší množství sněhu v krátkém časovém období.
Aby došlo ke zlomení kmene sněhovou zátěží, musí tíha sněhu překročit kritickou mez, která
se liší podle druhu dřeviny. Většinou k zlomu dochází při nahromadění mokrého sněhu v
korunách ve vrstvě 25 - 40 cm.
Nejvíce jsou škodami postiženy bohaté SLT ve 4. - 6. LVS především ve
stejnorodých, stejnověkých smrkových porostech lepších bonit. Rozsah škod je dán
především vysokým zastoupením smrku; borovice a jedle jsou vůči sněhovému závěsu ještě
náchylnější. Stromy díky výborným růstovým podmínkám dosahují plnodřevného kmene,
avšak vůči působení sněhu s nevýhodným vysokým štíhlostním kvocientem.
Praktické šetření ukázalo, že tenké stromy do 16 cm mají kritickou mez zatížení
sněhem velice nízkou: 100 - 150 kg. Od této výčetní tloušťky se stabilita velmi rychle
zvyšuje. Nositelé stability porostu jsou nejtlustší stromy. Významnou roli hraje rovněž mráz.
Zmrzlé dřevo stromu snese až dvojnásobné zatížení mokrého sněhu oproti dřevu nezmrzlému.
To vysvětluje fenomén, kdy ke škodám dochází ve zvýšené míře při déletrvajících oblevách.
Ukazatelem stability vůči sněhu je do jisté míry štíhlostní kvocient. Nevýhodného
štíhlostního kvocientu (hodnota 100 a více) dosahují stromy na lepších bonitách ve věku 30 50 let, při zanedbané výchově i na bonitách průměrných až podprůměrných.
V neposlední řadě hraje důležitou roli tvar koruny a postavení větví. Ekotypy s
vodorovnými široce rozloženými větvemi jsou pro ohrožené polohy nevhodné.
Komentář: synergické působení větru a sněhového závěsu může zhoršit situaci zejména
v mladších borových porostních skupinách a ojediněle i ve smrkové části porostní skupiny
531A6 a 531B6. Doposud ale nedošlo ke závažným škodám. Plocha budoucího lomu se
nachází v 2. lesním vegetačním stupni, pouze malými výběžky zasahuje do 3. LVS. Po
vystavení porostních stěn působení větru v rámci jednotlivých etap rozšiřování lomu by
k určitým případům poškození, i když omezeným, mohlo dojít právě v por. sk. 531A6, 531B6
a v malém torzu ponechané por. sk. 531B3 a 531B4.
5.3.3 Voda a vodní režim
Srážková voda, která se nevsákne do půdního prostředí, se zachytí v korunách stromů
a posléze se vypaří nebo odtéká po povrchu půdy. Výpar (z pohledu přínosu pro dřeviny) i
povrchový odtok jsou zpravidla nežádoucí a cílem diferencovaného hospodaření v lesích je
maximalizovat vsak. Humusová vrstva ovlivňuje množství vody, které se v konečné fázi
dostane až do minerální vrstvy půdního prostředí. Velmi špatné zkropitelný je především
přeschlý surový humus, který se koncentruje především pod mladšími plně zapojenými
smrkovými porosty v nižších polohách.
Nejvýraznějším zásahem do vodního režimu lesa představuje holá seč. Holou sečí se
naráz odstraní souvislá stromová vrstva, ve které probíhá intenzivní transpirace a intercepce.
26

V důsledku výpadku transpirace a intercepce dochází ke zvýšenému množství vody v půdě.
Tento jev částečně zmírňuje následné zabuřenění plochy pasečnou vegetací a bilance se
částečně stabilizuje. Závažnější situace nastává, pokud k odlesnění dojde v lokalitě ovlivněné
vodou, zejména na oglejených a glejových půdách. Zde dojde k výraznému zvýšení hladiny
podzemní vody - zamokření.
K dalším nepříznivým změnám po holoseči dochází u fyzikálních vlastností půdy,
které se projevují především zvyšováním hustoty půdy a snižováním její pórovitosti a
propustnosti pro vodu. Rychlost tání sněhu se po těžbě zvyšuje, větší je i promrzání půdy
zejména tam, kde byl odstraněn nadložní humus a bylinné patro. Důsledkem všech těchto jevů
je zvýšený obsah vody v půdě, což vede v sklonitém terénu k vyvolání povrchového odtoku a
vzniku erozních jevů. Negativní ekologické působení holosečí se zvyšuje se sklonitostí terénu
a velikostí holé seče, zejména její délce po svahu. Na prudkých svazích mělkých
krystalinických hornin má holoseč z ekologického hlediska vždy negativní důsledky. Na
rychle zabuřeňujících půdách se ekologické podmínky rychle mění. Rozhodující složkou
vodní bilance jsou hodnoty intercepce a evapotranspirace pasečné vegetace, její hodnoty jsou
často podobné jako sumární výpar dospělých porostů.
Komentář: zvýšení hladiny spodní vody je vzhledem k charakteru investičního záměru
vyloučeno. V bezprostřední blízkosti lomové hrany spíše dojde k opačnému jevu –
k zaklesnutí hladiny spodní vody, nebo spíše k rychlejší ztrátě srážkové vody z půdního
profilu. Při odlesnění v rámci přípravné fáze před těžbou kamene mohou hrozit erozní rizika,
jsou ale vázána pouze na prostor budoucího lomu, tedy do míst kde se po určitý čas plnění
funkcí lesa nepředpokládá. Přesto je důležité snížit přípravnou fázi na co nejkratší dobu, aby
nedošlo k případnému odplavení skrývky.

6. Zhodnocení stavu lesních porostů a případného vlivu
6. 1. Zhodnocení stavu lesních porostů určených k těžbě
Zdravotní stav porostů určených k případnému odtěžení v rámci dobývacího prostoru
Lešany je uspokojivý a je popsán v pasáži, která se věnuje fytopatologii a ochraně lesa.
Porosty jsou průměrné bonity a jejich odolnostní potenciál a kvalita jsou výsledkem dobré
lesnicko-pěstebí a ochranářské péče. Odlesnění v rámci jednotlivých etap těžby se dotýká
částí porostních skupin: 531A1, 531A2, 531A3, 531A4, 531A6, 531B2, 531B4, 531B6,
531B9, 531C1, 531C2, 531C3, 531C4, 531C6, 531C12 a severní části porostní skupiny
označené v kapitole 6. 2. indexem 531C1a. Výpočet a náhradu škod dle vyhlášky MZe 55/1999
Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích v platném znění bude řešit
samostatný posudek.

V celém rozsahu předpokládané těžby kamene stejně jako v celém hodnoceném
zájmovém území se jedná o kategorii lesa hospodářského (§ 9 zákona 289/1995 Sb.), které
spadá do pásma ohrožení imisemi D (vyhl. 78/ 1996 Sb. - nejnižší stupeň ohrožení).
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6. 2. Zhodnocení stavu lesních porostů za hranicí předpokládaného lomu

Zákres budoucích odlesněných částí lomu a technologického zázemí (červená linka). V J části
jsou označeny dvě porostní skupiny 1. věkového stupně, které nejsou popsány v platném
lesním hospodářském plánu.
Porostní skupina 531C1a
Jedná se o porostní skupinu nepopsanou v platném LHP. Nachází se za J hranicí uvažovaného
lomu.
Údaje: oploceno, místy skupiny staršího SM 2. až 4. věkového stupně
věk: 4 roky,
zakmenění 10,
zastoupení: BK 60 %, SM 15 %, DG 5 %, DBC 5 %, DBZ 5 %, MD 5 %, BO 5 %.
LT na styčné ploše: 2K3, níže po svahu 3V5, 3S5
Komentář: ponechaná část této porostní skupiny se nově působícím podmínkám snadno
přizpůsobí, za úžlabinou se nezmění ani dostupnost vody pro dřeviny.
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Předpokládaná hranice lomu povede přibližně středem oplocené kultury označené jako 531C1a.

Porostní skupina 531C2
Věk: 19 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 65 %, DB 35 %, + SM, BR, KL, MD, DBC,
AVB BO 26, DB 24.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10
zastoupení: DB 60 %, DBC 20 %, KL 15 %, AK 5 %, + BR
štíhlostní kvocient: 80 až 130 při rozpětí výšek 9 až 13m,
LT na styčné ploše: 2K3, v menší míře 3S5, výběžek 3V5.
Komentář: vysoká hodnota štíhlostního kvocientu je u listnatých tyčkovin a tyčovin
pravidlem, ke škodám sněhem a větrem zde dochází jen zřídka, pokud např. napadne na
podzim sníh na ještě olistěné koruny. Na tuto skutečnost nemá ovšem těžba kamene žádný
vliv. Převážně dubové tyčkoviny a tyčoviny dobře vstřebají změnu poměrů na lomové hraně.

531C2.
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Porostní skupina 531C10
Věk: 103 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 8,
zastoupení: BO 65 %, SM 30 %, DB 5 %, + MD, BR,
AVB BO 26, SM 30, DB 28.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 8/9,
zastoupení: BO 90 %, SM 10 %, +BR, JD, podrost až porostní výplň
SM s příměsí BR, DB
štíhlostní kvocient: BO 79, SM 85,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: u borovic jsou ojediněle patrné korunové zlomy, primárním původcem je
sněhový závěs. Tato porostní skupina byla již zesílenému vlivu větru vystavena mýtní
úmyslnou těžbou v prostoru popsaném jako por. sk. 531C1b. Na por. sk. 531C10 však nejsou
patrné žádné negativní změny, které lze s mýtní úmyslnou těžbou spojit.

Porostní skupina 531C10 z budoucí hrany lomu (zimní snímek) a z hranice mezi oddělení 531 a 532.

Porostní skupina 531C1b
Jde o porostní skupinu nepopsanou v platném LHP. Nachází se za JZ hranicí uvažovaného
lomu.
Údaje: kultura, místy starší SM 1. věk. st. přirozeného původu, v okraji por. sk. SM 2. až 4.
věk. st.
věk: 4 roky,
zakmenění 9,
zastoupení: SM 95 %, BO 5 %.
LT na styčné ploše: 2K3, níže po svahu 3S5.
Komentář: nově působícím podmínkám se tato porostní skupina bez komplikací přizpůsobí.
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531C1b.
Porostní skupina 531C6
Věk: 58 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 8,
zastoupení: SM 40 %, DBC 20 %, MD 15 %, DB 10 %, BK 10 %, DG 5 %, +
JD, LP, KL, výstavky BO, MD,
AVB: SM 28, DBC 24, MD 30, DB 24, BK 28, DG 36.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 8/9,
zastoupení: SM 90 %, BO 10 %, výstavky BO
štíhlostní kvocient: BO 76, SM 100 až 118,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: hodnota štíhlostního kvocientu u smrku naznačuje možné problémy při zesíleném
působení větru zejména v době, kdy v korunách ulpívá sněhový závěs. S ohledem na směr
působení škodlivého větru, lze budoucí otevřenou stěnu označit již jako závětrnou.
Z ojedinělých případů na východní straně dobývacího prostoru se však dá očekávat i
výjimečné působení větru z jiného směru. Postupné zlepšení odolnostního potenciálu je
otázkou další výchovy.
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531C6.
Porostní skupina 531C4
Věk: 37 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 95%, BK 5 %,
AVB: BO 26, BK 28,
Údaje na styčné ploše: zakmenění 9/10,
zastoupení: BO 85 %, DBC 5%, SM 5 %, BK 5 %, + DB, výškově a
tloušťkově diferencovaná tyčovina až tenká kmenovina, místy podrost
BK, výstavky BO,
štíhlostní kvocient: BO 87, SM 100, BK 99, DBC 87,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: hranice lomu bude procházet dvěma částmi. Západní hrana budoucího lomu je
v por. sk. 531C4 již na závětrné straně, nebo případně vítr může působit rovnoběžně
s porostní stěnou. Stromy, které nedosahují hlavní úrovně porostní skupiny, se pohybují
kolem kritické hodnoty štíhlostního kvocientu. Zejména vůči působení sněhu je jejich
odolnost snížena. Tyto stromy jsou ale předmětem dalšího výchovného zásahu. Odolnostní
potenciál se bude zvyšovat. Jižní krátký průběh lomové hrany touto por. sk. bude plně
vystaven působení větru vanoucímu od S až SZ. I když se zde pohybuje hodnota štíhlostního
kvocientu BO kolem hodnoty 100, nepředpokládají se poškození větrem, jak ukazují podobné
větru náhle vystavené porostní skupiny. I v případě hypotetického poškození celého zbytku
skupiny vlivem spolupůsobení větru a sněhu by se jednalo a rozlohu několika arů.
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531C4 Z část.

531C4 J část.

Porostní skupina 531C3
Věk: 30 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: MD 65 %, BO 15 %, BR 10 %, SM 5 %, DBC 5 %, + DB, OS,
výstavky BO, MD,
AVB: MD 28, BO 26, BR 24, SM 28, DBC 26.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: MD 75 %, BO 10 %, DBC 10 %, BR 5 %, + BK výstavek
MD
štíhlostní kvocient: MD 92, BO 89, DBC 101, BR 86,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: porostní skupina je zřetelně výškově a tloušťkově diferencovaná. Vypočtený
kvocient ukazuje na dostatečný počet nositelů stability porostní skupiny, přesto je poměrně
velký podíl zejména podúrovňových modřínů za hranicí kritického kvocientu (tyto budou
předmětem dalšího výchovného zásahu v por. sk.). Porostní stěna vznikne na závětrné straně,
případně bude škodlivý vítr působit rovnoběžně s por. stěnou. Porostní skupina je schopná
náhlou změnu působících vlivů vstřebat.
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531C3.
Porostní skupina 531C1
Věk: 8 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: SM 75 %, DB 20 %, DBC 5 %,
AVB: SM 28, DB 24, DBC 26.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: SM 55 %, DBZ 20 %, BO 15 %, BR 10 %
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: místy zřetelně diferencovaná mlazina nezareaguje na změnu na hraně lomu
negativně. Výhledově bude v bezprostřední blízkosti lomu hůře odrůstat SM.
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531C1.
Porostní skupina 531C12
Věk: 123 let
Údaje z LHP: zakmenění: 9,
zastoupení: BO 100 %, + BR,
AVB: BO 24.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 9/10,
zastoupení: BO 100 %, + MD, DBC, BR, místy podrost SM, DBZ a
porostní výplň DBC, BR,
štíhlostní kvocient: BO 70,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: jedná se o odolnou část mýtně zralého porostu na závětrné straně. Na styčné ploše
vykazuje BO hodnotu AVB 20 až 22. Poškození abiotickými vlivy se nepředpokládá.
Stresová reakce na náhlou změnu v prostoru lomové hrany může způsobit zvýšenou míru
odumírání.
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531C12.
Porostní skupina 531A1
Věk: 7 let.
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 65 %, DB 20 %, SM 15 %, + BR,
AVB: BO 26, DB 24, SM 28.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: BO 75 %, SM 10 %, DBZ 5 %, BK 5 %, BR 5 %,
diferencovaná mlazina,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář k por. sk. 531A1 a 531A2: obě porostní skupiny se nacházejí z pohledu
převládajících škodlivých větrů na závětrné straně. Vzhledem k věku vstřebají změnu na
hraně lomu bez komplikací. V budoucnu mohou dřeviny v bezprostřední blízkosti této hrany
trpět nedostatkem vody (obecný jev) – zejména smrk v por. sk. 531A2. Přes překročenou
kritickou hodnotu štíhlostního kvocientu nejde zatím o nestabilní části, v této fázi vývoje
porostu se jedná o běžnou záležitost a štíhlostní kvocient zde není relevantním ukazatelem.

36

Pohled z lomové hrany na por. sk. 531A1 a 531A2; jarní snímek 531A1 z cesty podél
mokřadu.
Porostní skupina 531A2
Věk: 17 let
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 50 %, DB 25 %, SM 15 %, DBC 10 %, + JD,
AVB: BO 26, DB 22, SM 15, DBC 10.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: BO SM 40 %, BO 30 %, DB 25 %, DBC 5 %,
štíhlostní kvocient: u všech druhů dřevin přesahuje hodnotu 100,
LT na styčné ploše: 2K3.
Porostní skupina 531A3
Věk: 27 let
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 85 %, MD 15 %, + SM, BR,
AVB: BO 26, MD 28.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: BO 80 %, SM 20 %, + BR, BK, DBC, HB, MD,
štíhlostní kvocient: BO 101, SM 107
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: vniklá porostní stěna za hranou lomu bude z převládajícího směru působení
škodlivého větru na závětrné straně. Přesto kvůli nepříznivému štíhlostnímu kvocientu můžou
vzniknout určité škody sněhem za spolupůsobení větru. Provoz lomu případné riziko tohoto
možného poškození výrazně nezvyšuje.

37

531A3.
Porostní skupina 531A4
Věk: 36 let
Údaje z LHP: zakmenění: 10,
zastoupení: BO 65 %, BK 35 %, + MD, DB, OS,
AVB: BO 26, BK 26.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 10,
zastoupení: přibližně shodné se zápisem LHP,
štíhlostní kvocient: BO 90, BK 100,
LT na styčné ploše: 2K3.
Komentář: hranice lomu protíná porostní skupinu ve dvou úsecích. Obě vzniklé porostní
stěny budou v závětří – mimo působení škodlivého větru. Omezeně bude působit mírný
negativní vliv hrany lomu na dostupnost vody pro dřeviny v západním z obou hodnocených
úseků. Východní část tvoří hranici mezi lesním prostředím a prostorem technologického
zázemí. Zde se výrazná změna v dostupnosti vody nepředpokládá.
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531A4.
Porostní skupina 531A6
Věk: 56 let
Údaje z LHP: zakmenění: 9,
zastoupení: DBC 25 %, DB 25 %, BO 25 %, SM 10 %, BK 10 %, MD 5%, +
JD, DG, OS, BR, výstavky BO, JD,
AVB: DBC 26, DB 24, BO 26, SM 26, BK 26, MD 28.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 9,
zastoupení: v podstatě souhlasí se zápisem v LHP, pouze na V straně je
zvýšený podíl SM
štíhlostní kvocient: proměnlivý BO 80 - 104, SM 96 - 126
LT na styčné ploše: 2K3 na V straně 2I1.
Komentář: hranice lomu protíná tuto porostní skupinu jak v severní části, tak na
severovýchodu. Vyjma smrkových částí se jedná o dobře strukturovanou porostní skupinu,
což je patrné i z uvedeného zastoupení. Avšak právě ve zmíněné SZ hranici je zvýšený podíl
smrku (zde zakmenění 10), část smrků dokonce výrazně překračuje kritickou hodnotu
štíhlostního kvocientu. Z předchozího období jsou v této části i známky poškození smrků
větrem. Po zahájení těžby kamene se dá předpokládat snížená odolnost této části vůči
působení větru. Vzniklá stěna bude mít návětrnou pozici. Případné škody však budou plošně
omezené, protože ve vzdálenosti cca 2 porostních výšek ve směru předpokládaného působení
větru se opět jedná o strukturovanou porostní skupinu s vyšším podílem listnáčů.
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531A6, nejméně stabilní část.
Porostní skupina 531B9
Věk: 86 let
Údaje z LHP: zakmenění: 8,
zastoupení: DBZ 55 %, BK 41 %, SM 2 %, BO 2 %, + DBC, BR, AK, TR, KL,
podrost DBZ, BK, KL,
AVB: DBZ 26, BK 28, SM 28, BO 26.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 9,
zastoupení: BK 45 %, DBZ 45 %, BO 10 %, + SM, kvalitní podrost
BK, s příměsí SM, JD, DBC, HB, KL,
štíhlostní kvocient: BK 80, DBZ 70, BO 70 – zřetelně variabilní ŠK,
LT na styčné ploše: 2I1, 2K3.
Komentář: jedná se o stabilní a stabilizující porostní skupinu bez přímého ohrožení větrem
ani dalšími abiotickými činiteli. Z pohledu širšího okolí se jedná o kvalitativní nadstandard
s možností uplatnění zvyšující se míry přírodě blízkého hospodaření - ve finální fázi až
výběrných principů hospodaření.
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531B9.
Porostní skupina 531B6
Věk: 56 let
Údaje z LHP: zakmenění: 8,
zastoupení: SM 30 %, DBC 30 %, BK 25 %, BO 6 %, DB 5 %, MD 2 %, JD 2
%, + DG, BR, AK, výstavky BO, MD,
AVB: SM 28, DBC 26, BK 28, BO 26, DB 24, MD 30, JD 28.
Údaje na styčné ploše: zakmenění 9/10,
zastoupení: BK 52 %, SM 40 %, JD 5 %, MD 3 %,
štíhlostní kvocient: BK 72, JD 89, DG 81, SM 92, MD 73 variabilní
ŠK,
LT na styčné ploše: 2I1.
Komentář: většina porostní skupiny je diferencována, má příznivou strukturu a je
schopna plně odolávat i zesíleným abiotickým vlivům. Slabinu představují smrkové části, kde
zejména stromy, které nedosahují hlavní úrovně, mají nepříznivou hodnotu štíhlostního
kvocientu. Již nyní se vychylují mimo přirozenou osu kmene. Byly zjištěny i případy
korunových zlomů vlivem sněhového závěsu. Část smrků si nese i mechanická poškození
bazální části, vlivem nešetrné technologie vyklizování. Nejen u těchto jedinců se předpokládá
rozvoj ranových a kořenových hnilob, především václavky smrkové Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink a pevníku krvavějícího Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.
1838. Vzniklá porostní stěna bude vystavena přímému působení škodlivých větrů a mohou
vzniknout škody v rozsahu několika jednotlivých stromů. Výrazné plošné poškození se
nepředpokládá, protože směrem k V a JV (k silnici) se zvyšuje podíl stabilizujících listnáčů.
Přesto, případně vzniklou škodu lze klasifikovat jako škodu způsobenou provozem lomu a lze
ji vyčíslit.
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531B6. Na druhém snímku nejméně stabilní část por. skupiny.

7. Závěr
Po zevrubném šetření v porostních skupinách za budoucí hranu lomu a odlesněnou
částí technologického prostoru lze predikovat negativní jevy, které mohou na ponechané
porosty působit a odhadnout dopady při jejich případném extrémním nebo synergickém
působení.
Mírně zápornou reakci na případnou změnu dostupnosti vody budou vykazovat
všechny porosty bezprostředně přilehlé k hraně lomu. Vedle odhadované zhoršené
dostupnosti vody sehraje důležitou úlohu i náhlá změna podmínek, dřeviny budou vystaveny
stresu a dočasně se sníží jejich obvyklá schopnost odolávat biotickým činitelům. Především u
oslabených jehličnatých částí (zejména smrkových) se zvýší jejich atraktivita pro podkorní
hmyz. S rostoucím věkem dřevin klesá schopnost úspěšně vstřebávat náhlou změnu.
Postupem času se situace v celé hranici stabilizuje, i když přírůst zůstane i nadále oproti
normálu mírně snížený. Konstatování: Na všechny porosty těsně za hranou lomu do
vzdálenosti dvou porostních výšek bude mít realizace záměru slabý negativní vliv,
během 10 až 20 let se situace bude stabilizovat. V Klasifikaci vlivu uskutečnění
investičního záměru na zdravotní stav porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce lesa
uvedené v kapitole 4. 4. je vliv hodnocen stupněm 4 – vliv slabě negativní. Porostní stěny,
které budou přiléhat k deponii a technologickému zázemí nebudou výše popsanému riziku
vystaveny.
Působení větru nebude mít stejný účinek na všechny odkryté porostní stěny. Jako
nejméně ohrožené porosty dřevin lze označit ty, které se nacházejí z pohledu působení
škodlivého větru na návětrné straně, čili na západní a severozápadní straně lomu. Přestože se
jedná z velké části o porosty, u kterých se vyšší odolnost vůči působení větru postupnými
výchovnými zásahy teprve vytváří, budou mít případné škody zde vzniklé ojedinělý ráz,
s největší pravděpodobností budou spíše způsobeny těžkým sněhovým závěsem a nelze je
jednoznačně spojovat s provozováním lomu.
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Potenciálně ohroženými částmi budou stěny porostních skupin 531A6, 531B6 na
východní a jihovýchodní straně lomu. Jinak poměrně odolné a zdravé druhově diferencované
porostní skupiny jsou v prostoru budoucího předělu tvořeny vysokým podílem smrku, místy
až monokluturou. Štíhlostní kvocient zejména potlačených jedinců přesahuje kritickou
hodnotu a z ojedinělých případů je patrné, že statika stromů je ovlivněna i působením bazální
a kořenové hniloby. Případné škody lze očekávat za velmi silného působení větru, případně za
spolupůsobení sněhového závěsu. Pokud by se vzal v úvahu extrémní případ rozpadu všech
smrkových částí, nepřekročila by škoda rozsah holiny přípustný zákonem 289/1995 Sb. - 1
hektar. Ve vzdálenosti nejdále 2 porostních výšek od vzniklé porostní stěny se nacházejí
stabilizační prvky v podobě zvýšeného podílu zpevňujících dřevin. Porostní skupina 531B9 je
jimi tvořena téměř výhradně. Za extrémních podmínek a spolupůsobení sněhového závěsu
může dojít zejména ke korunovým zlomům v borovém torzu porostní skupiny 531C4. I zde je
případné poškození omezené na plochu několika arů. Konstatování: ve zmíněných
smrkových částech potenciálně ohrožených porostních skupin 531A6 a 531B6 může
v extrémním případě dostoupit vliv investičního záměru až mezi stupeň 4 a 5, ale jak již
bylo zmíněno, případné poškození bude mít plošně omezený charakter – pokud vůbec
nastane.
Otevřením lomu nebude přímo narušena funkčnost ÚSES, přesto může být
intenzivním provozováním důlní činnosti do jisté míry ovlivněna. Bylo by vhodné, aby
jednotlivé etapy těžby a plán sanace a rekultivace byly vedeny s cílem do budoucna zachovat,
případně zvýšit funkčnost ÚSES v prostoru Mošťanského rybníka a části jeho břehu.
Zrušením lesních cest v centrální části a také obvodové cesty v jižní části posuzované
lokality dojde ke změně přístupu k porostním skupinám, které se nacházejí na západní straně
lomu. Je důležité, aby byla pro vlastníka lesa dostupnost zachována komunikacemi přes
dobývací prostor, nebo byly dle stanovené metodiky kompenzovány zvýšené náklady při
nutné péči o tyto porostní skupiny.
Plocha odlesnění pro potřebu těžby kamene 8,03 ha rozšířená o plochu
technologického zázemí a deponie 2,93 ha představuje výrazný zásah do lesního prostředí nad
rámec stanovený zákonem 289/1995 Sb. (lesní zákon). S převažující hospodářskou funkcí lesa
a přihlédnutím k zjištěním tohoto šetření lze konstatovat, že se však jedná o rozsah
investičního záměru, který plošně ani účinkem nepřekračuje obdobné investiční záměry
v lesním prostředí, u nichž nedochází k dalšímu rozvoji negativních vlivů na plnění funkcí
stávajícího lesa. Po ukončení těžby kamene bude prostor deponie a technologického zázemí
rekultivován a navrácen do PUPFL. Prostor lomu bude kvůli předpokládané hladině vody
možné navrátit do PUPFL pouze částečně a je důležité, aby to bylo zejména v místech, které
jsou pro management hospodářského lesa dostupné.
Výše zmíněná popsaná rizika nejsou setrvalým stavem. Při řádné péči o ponechané
porosty a včasné asanaci škod se bude situace v celém dobývacím prostoru stabilizovat.
Primárními kroky péče o odolnostní potenciál ponechaného lesa jsou: zdravotní výběr, včasné
provádění výchovných zásahů, podpora přirozeného zmlazení BK, JD, DBZ, DG, vnášení
melioračních a zpevňujících dřevin a jejich ochrana proti zvěři.
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8. Další kroky a podmínky vedoucí ke zmírnění možných dopadů při
realizaci záměru
Výpočet a úhrada poplatku za dočasné a trvalé odnětí PUPFL dle zákona 289/1989 Sb.
Výpočet a náhrada škod dle vyhlášky MZe 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích.
Plná náhrada případně vzniklých škod na porostech a pozemcích určených k plnění funkcí lesa
v průběhu těžby surovin uvnitř dobývacího prostoru Lešany.
Investor nejen umožní, ale bude se i spolupodílet na periodickém sledování dopadů provozu a
bude podporovat lesnicko-pěstební a ochranná opatření v celém Dobývacím prostoru Lešany.

V Pardubicích 8. 2. 2016
Ing. Jan Klíma
Ke Hrázi 126
530 02 Pardubice
IČ: 61517402
DIČ: CZ7302150977
licence ZP3/1924/21/02
SRS016970/2011
Akreditované poradenství MZe, obor akreditace lesnictví - certif. č. 029/2007
Licence ke zpracování plánů a osnov: OŽPZ/78017/2015/VI; SpKrÚ 74051/2015/IV

Práce má včetně příloh 48 stránek.
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9. Seznam v textu použitých zkratek:
AVB – absolutní výšková bonita
DP – dobývací prostor
ESR – ekologická skupina rostlin
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
ČPHZ - činnost prováděná hornickým způsobem
LDS - lesní dopravní síť
LHC – lesní hospodářský celek
LHP - lesní hospodářský plán
LT - lesní typ
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
OPRL – oblastní plány rozvoje lesů
PHO – pásmo hygienické ochrany
PLO – přírodní lesní oblast
PSaR – plán sanace a rekultivace
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RVB - relativní výšková bonita
SLT – soubor lesních typů
ŠK – štíhlostní kvocient
k. ú – katastrální území
p. č. – parcelní číslo
por. sk. – porostní skupina
s. š. – severní šířka
v. d. – východní délka

dřeviny:
BK - buk lesní , BO – borovice lesní, BR – bříza bělokorá, DB – dub letní (případně DB letní
+ zimní bez rozlišení), DBZ – dub zimní, DG – douglaska tisolistá, HB – habr obecný, JD –
jedle bělokorá, JV – javor mléč, JR - jeřáb ptačí, JS – jasan ztepilý, KL - javor klen, MD modřín opadavý, OS – topol osika, SM - smrk ztepilý, TR – třešeň ptačí.
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Příloha 1: Mapa ochrany lesa

Modrou šrafou je vyznačena vodou ovlivněná lokalita. Jde o úžlabinu za J hranicí budoucího
lomu. Červené šipky naznačují směr převládajících škodlivých větrů v dané lokalitě.
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Příloha 2: Funkční potenciál lesa

Šikmá hnědá šrafa vymezuje lesy s půdoochranným potenciálem. V prostoru DP Lešany
nejsou takto vyhodnoceny žádné.
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Příloha 3: Deklarované funkce lesa

Žlutá hranice vymezuje lesy příměstské a rekreační, hnědá linka v oddělení 531 vymezuje
uznanou jednotku reprodukčního materiálu, dubu zimního, dubu letního a dubu červeného,
fialová hranice vymezuje přírodní park Střed Čech s plochou objektu 98 900 285 m2 .
Příloha 4: ÚSES

Lokálním funkční biocentrum Holé vršky; výměra 17 067 m2; neschválené územním plánem.
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