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Úvod
Kapitolu Voda v krajině, jež se zabývá problematikou vodního režimu krajiny
Přešticka, lze považovat v této studii za zcela zásadní.Proto prosíme, přečtěte
tuto část pozorně, třebaže se může zdát na první pohled příliš rozsáhlá.
Opravdu jsme se snažili předložit jen hlavní informace, na jejichž základě již
budete schopni situaci ve svých obcích hodnotit a vhodně rozhodovat.
Bez zajištění stabilních odtokových poměrů podmiňujících stálý dostatek kvalitních
vodních zdrojů a zamezení sucha či naopak povodní a záplav není možné zajistit
udržitelné fungování a rozvoj veškerých oblastí společnosti. Cílem této studie je
předložit na základě předchozí analýzy návrh takových opatření, která jsou nezbytná
pro obnovení a zachování dlouhodobě udržitelné stability krajin ORP Přeštice, na
něž by jinak dříve či později dopadly negativní důsledky probíhajících změn klimatu.
Následující text je určen všem zástupcům obcí, pracovníkům obecních úřadů i
všem občanům, kteří se strategií péče o krajinu budou v budoucnu zabývat. V první
části (I. Obecná část) jsou předloženy a stručně vysvětleny hlavní souvislosti, jež je
žádoucí pochopit v zájmu zajištění kvalitního života v jednotlivých obcích. Alespoň
rámcová znalost současného stavu krajiny a hlavních souvislostí by měla umožnit i
laikům nejen pochopit smysl uplatnění opatření, jež jsou ve druhé části této kapitoly
(II. Speciální část) předložena; tyto znalosti by zároveň měly umožnit informovaně
jednat nejen s příslušnými odborníky a institucemi, ale i s občany, jichž se budou
některá opatření týkat.
Krajina je zrcadlem života společnosti, jejích hodnot, společenského uspořádání,
úrovně vzdělání, vnímání světa i vesmíru. Krajina jako dynamický systém velmi citlivě
reaguje na jakékoli významnější změny v životě místní společnosti i státu. Postoj
zpracovatelů této studie k legislativě, dotační politice a různým programům
včetně komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) vychází z přesvědčení, že vše
se s měnícími podmínkami a vznikem nových potřeb bude také muset
změnit.Narůstá zde význam pojmu VEŘEJNÝ ZÁJEM. Veřejný zájem ve vodním
hospodářství je nezastupitelný, zatím však neexistuje jeho přesná definice, a to ani v
zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Vlastní pojem je v tomto právním předpise uveden
několikrát, poprvé již v § 5 odst. 1, kde je uvedeno následující ustanovení: „Každý,
kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich
ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto
zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického
potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy“. Neurčitost pojmu veřejný zájem (veřejné zájmy) tak na jedné straně může
být zdrojem mnohých legitimních a užitečných očekávání, na straně druhé může
zapříčinit překvapivá „nedorozumění“.
Voda by dokonce mohla být označena za nejvyšší veřejný zájem v Ústavě ČR.
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Již se hovoří o nutnosti změnit metodiky při realizaci komplexních pozemkových
úprav s tím, že hlavní prioritou při nich bude voda ve všech svých podobách. Již nyní
se diskutuje o odstranění daňového znevýhodnění tzv. ostatních ploch, které mohou
zadržet vodu. Je žádoucí zjednodušit stavební řízení při budování rybníků a dotačně
zvýhodnit vytváření krajinných prvků, které vodu zadrží. Atd. Proces změn je již
započat.
Aby bylo možné předpokládané změny realizovat skutečně důsledně a účelně, je
nutné formulovat VIZI KRAJINY.Česká republika dosud takovou vizi nemá, nejsou
dosud formulovány hlavní vlastnosti a funkce, jež by krajina měla naplňovat. Bez
takové vize však není dostatečně jasné, jaké oblasti života krajiny je žádoucí
podporovat a kam směřovat v oblasti rozhodování o dotační politice, v legislativě i
jinde. Zde předkládáme návrh vize budoucí krajiny Přešticka; o naplnění této vize již
nyní usiluje i tato studie.
Vize krajiny ORP Přešticka
Krajina Přešticka je dlouhodobě udržitelný vlídný prostor pro život, pro práci,
seberealizaci i odpočinek obyvatel i návštěvníků. Bez nároků na dotace zvenčí
poskytuje širokou nabídku potravin, surovin i energií, je nezávislá na vnějších
zdrojích pitné vody. Krajina vyniká nejen velkou biologickou rozmanitostí, mozaikou
rozmanitých krajinných prvků a atraktivním krajinným rázem, ale i stabilním klimatem
s omezeným výskytem extrémních meteorologických jevů; krajina dokáže odolávat
možným výkyvům klimatu. Z krajiny odtéká čistá voda, odtokové poměry jsou velmi
vyvážené. Silnou stránkou krajiny je zajištění důležitých přirozených toků látek, vody
a energie. Dlouhodobá udržitelnost krajiny je podložena nejen cíleně a důsledně
podporovanou rovnováhou ekologických, sociálních a ekonomických hledisek života
krajiny i společnosti, ale i vzděláním obyvatel a obnovením jejich pozitivního vztahu
k přírodním a kulturním hodnotám krajiny. Hlavní náplní hospodářů v krajině je péče
o její hlavní ekologické funkce; produkce potravin je žádoucím a bohatým vedlejším
produktem této činnosti.

I. Obecná část
Základním požadavkem, od kterého se odvíjí všechna hlediska hodnocení
funkcí krajiny (úroveň primární – přírodní podmínky; sekundární – člověkem
ovlivněné či zcela pozměněné ekosystémy a nově vytvořené prvky v krajině, využití
území – LANDUSE a technické objekty; úroveň terciární struktura – prvky kulturní,
socioekonomické, legislativní atd.) je řešení problematiky odtokových poměrů v
povodích. Přílišný nadbytek vody či její dlouhodobý nedostatek (o kvalitě vody
nemluvě) limitují možnosti udržitelného života na venkově, ohrožují veškeré činnosti
a oblasti života společnosti a mohou působit značné ekonomické i sociální ztráty.
Nezbytný je systémový přístup k řešení dané problematiky, který musí být založen na
respektování vztahů a funkcí již známých a dobře popsaných. Krajina je ovšem
systém nesmírně komplikovaný a naléhavost řešení problému prevence bude možná
do značné míry spojeno s dalším průběžným poznáváním stále nových skutečností,
jež nám dosud unikaly. Proto i s ohledem na značnou míru nejistoty, s níž je spojen
další vývoj globálního ekosystému, získává dosud nedostatečně uplatňované
pravidlo předběžné opatrnosti zcela nový rozměr a význam.
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Základním smyslem opatření, jež by měla zabránit negativním dopadům klimatických
změn v povodích, je zachování ekologické stability – schopnosti ekosystémů (krajiny
a jejích prvků) dlouhodobě odolávat vlivu různých vnějších faktorů. Jak bylo
v analytické části doloženo, je krajina Přešticka významně narušena a již nyní se na
mnoha místech negativní dopady ekologické nestability projevují.
V zájmu udržitelnosti je nutné nastolit soulad mezi obnovením přírodních
podmínek,využitím krajiny a zájmy člověka. Základní podmínkou je řešení
problematiky stabilizace odtokových poměrů v povodích. Nezbytný je systémový
přístup k řešení dané problematiky, který musí být založen na respektování vztahů a
funkcí již známých a dobře popsaných.
Je jisté, že lidé, kteří budou rozhodovat o dalších krocích v krajině Přešticka, budou
muset přistoupit k řešení s vědomím, že startují proces, který bude muset pokračovat
řadu let. Skutečně smysluplná strategie nemůže být primárně založena na řešení
prostých důsledků současné i minulé lidské činnosti v krajině a klimatických změn
(které se navíc mohou neustále prohlubovat).

Vodní režim
V celé České republice bylo do r. 1995 z 90.959 km vodních toků upraveno celkem
36.527 km (40,2 %); z 32.814 km malých toků je upraveno 13.377 km (40,8 %) a
zakryto 985 km (3 %) toků. Odvodněno bylo 1.081.836 ha (25,4 %) zemědělské půdy
a 72,2 % zorněno. Velmi závažnou skutečností je i fakt, že v ČR byla za účelem
zornění odvodněna prakticky všechna prameniště. Dopady nevhodných úprav toků i
celých povodí jsou zesilovány vlivem erozního ohrožení krajiny i nevhodnými
formami využití krajiny. Celkové omezení ekologické stability se projevuje zrychleným
a rozkolísaným odtokem vody z krajiny, vyplavováním pesticidů a živin, nebezpečnou
erozí a odnosem půdy. Tento problém se dotýká prakticky celého bezlesí Přešticka,
kde je např. téměř nemožné nalézt neregulovaný malý vodní tok a odvodněním
nenarušené prameniště.
V minulosti se s rostoucími technickými možnostmi stávaly úpravy toků a meliorace
krajiny nepřátelské vůči přírodě. S rostoucí hustotou osídlení se objevila nutnost
výraznějších zásahů do režimu toků. Zamokřená území byla vysušena a
meliorována. Došlo ke zvětšování výměry orné půdy a ke změně její struktury.
Postupně zmizela rozptýlená zeleň s následným snížením retenční kapacity krajiny.
Narušení vodního režimu a změny v krajině vyjádřené např. změnou poměru mezi
rozlohou ekologicky stabilních a nestabilních ploch je příčinou ekologické nestability
rozsáhlých oblastí zesílené navíc často i zvýšenou erozní ohrožeností. Navíc prvky
v krajině, jež jsou běžně považovány za stabilní, lesy, v současnosti podléhají řadě
negativních faktorů a hrozí jejich kolaps. Negativní roli sehrály a sehrávají i
lesotechnické meliorace a způsob hospodaření na lesních pozemcích, které tvoří
převážnou většinu oblastí přirozené akumulace vod (vytváření druhotné hydrologické
sítě vlivem výstavby husté sítě svážnic atd.). Preference stejnověkých smrkových
monokultur navíc vede v případě jejich poškození škůdci, suchem i jinými faktory
(vichřice; imise) k drastickému omezení jejich schopnosti zadržet vodu v krajině.
Rozkolísání odtoku vody, omezení přirozené samočistící schopnosti vodních toků a
mokřadních ekosystémů i nevhodné termíny využívání průmyslových hnojiv přispívají
k znečištění toků a k eutrofizaci (nadbytku živin) vod. Jedním z důsledků je zanášení
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vodních nádrží (i toků) sedimenty a omezení jejich akumulační schopnosti. Navíc
jsou běžně kontaminovány podzemní zdroje vody.

Půda jako vodní nádrž
Organická hmota, která v půdě kdysi představovala převládající složku, byla
nevhodnými zemědělskými postupy rozložena (proběhla její dekompozice) na
anorganické látky a CO2, jenž tvoří asi třetinu skleníkových plynů v atmosféře.
Významné omezení podílu organické hmoty v půdě vedlo ke snížení schopnosti půdy
zadržet vodu (retence). Takto ochuzená půda je nyní jen špinavým pískem, jehož
kapilarita je téměř nulová; pokud se při dešti voda vsákne, protéká rychle do podloží
a odtéká. Návrat organické hmoty (uhlíku) do půdy využitím správných
agrotechnických postupů (organické zemědělství) je žádoucím přímým krokem i
k omezení negativního vlivu skleníkových plynů v atmosféře.
Kromě omezení podílu organické složky v půdě významnou negativní roli hraje i
omezení tzv. drsnosti krajiny - zhutnění půdy, velkoplošné „zapečetění“ půdy
stavbami aj. včetně plošného odstranění jakýchkoli terénních nerovností. Souhrn
uvedených faktorů včetně z nich plynoucích nežádoucích důsledků pro vodní
ekosystémy se uplatňuje v drtivé většině povodí včetně toků vodohospodářsky
významných; negativní dopady, omezená retenční schopnost půdy, zejména
v oblastech infiltrace podzemních vod, pro venkovskou krajinu a její obyvatele mohou
být v obdobích dlouhotrvajícího sucha fatální.
Je nutné si uvědomit, že půda je přirozenou nádrží, která je schopna za normálních
okolností zadržet obrovské množství vody. Tato funkce je však významně omezena
právě snížením obsahu organické hmoty v důsledku nevhodných zemědělských
praktik (omezení retenční schopnosti půdy) a plošným odvodněním půd – PŮDNÍ
NÁDRŽ je „děravá“. Pokud se v deštivých obdobích voda vsákne (při zhutnění a
proschnutí půdy však voda okamžitě odtéká po povrchu), proteče voda velmi rychle
písčitým profilem do podloží či okamžitě odtéká podzemní drenáží.
Současný způsob obrany proti ekologické nestabilitě krajiny, výstavba nových
přehrad a další regulace vodních toků, připomíná, ve srovnání s plošnou obnovou
retenčně-evapotranspirační funkce krajiny, stavění kbelíků pod díry ve stropě oproti
celkové rekonstrukci střechy. Autor dnes již klasického díla, učebnice pro
vodohospodáře, (KUTÍLEK, 1978) již před čtyřiceti lety téměř jasnozřivě upozornil na
význam funkce půdní nádrže: “Objem vody, zadržovaný a protékající půdou, má
dominantní postavení v hydrologickém cyklu. Zemědělská a lesní půda v ČSSR
představuje nádrž o obsahu 3,0 až 4,0.1010 m3, zásoba vody v půdní zóně kolísá od
1,5 do 2,5 až 3.1010 m3. Porovnáme-li tento objem s celkovou kubaturou všech
nádrží v ČSSR (asi 4,0.109 m3), zjišťujeme rozdíl v řádu. Zdálo by se proto logické,
že tak velkému rezervoáru, jakým je půda, by se měla věnovat odpovídající
pozornost. Bohužel nelogičnost v tomto směru stále ještě zatěžuje mysl mnoha
odborníků.”
Důsledkem nevhodných forem hospodaření je nejen současné snížení úrodnosti
půdy, ale i plošný zánik půdních ekosystémů (projevuje se, mimo jiné, absencí
stovek druhů létajícího hmyzu včetně mnoha opylovačů v krajině; velké zemědělské
firmy se netají tím, že používají jen chemická hnojiva). Velmi významným
negativním důsledkem pro vlastníky půdy je pokles bonity půdy a tudíž i její
ceny.
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V současnosti se, zejména pod vlivem nevhodně zaměřených dotací a přetržení
vztahů skutečných vlastníků k půdě, uplatňuje velkoplošné jednostranně zaměřené
poloprůmyslové zemědělství, které činí z krajiny zemědělskou poušť zbavenou téměř
života. Současné hospodaření odmítá jakékoli zamokření, neumožňuje potřebnou
průchodnost krajiny, je zdrojem znečištění vodních toků i podzemních vod pesticidy i
anorganickými látkami.

Vliv transpirace na místní klima
Kromě růstu obsahu skleníkových plynů v ovzduší (spalování fosilních paliv;
dekompozice organické hmoty v půdě) působí na klima i poruchy v tzv. transpiračním
chlazení rostlinami. Rostliny jsou fyziologicky vybaveny tak, že fungují jako regulační
ventil, který přepouští vodu z půdy do atmosféry (ve formě vodní páry) tehdy, pokud
se rostliny chladit musí. Výkonnost tohoto systému vynikne, když si uvědomíme, že
v důsledku transpirace je cyklus tepla stabilizován natolik, že v mírném pásmu ve
vegetační sezóně většinou probíhá v úzkém rozmezí teplot přízemní vrstvy vzduchu
5 až 25 °C a povrchové vrstvy půdy 5 až 15 °C, a to v podmínkách extrémních změn
v denním cyklu výměny tepla mezi Zemí a vesmírem. Rostliny aktivně ochlazují svoje
orgány i okolní vzduch a omezují průnik tepla do půdy. Skupenská přeměna vody
v páru odebírá (disipuje) obrovské množství energie, které při kondenzaci zpětně
ohřívá vzduch. Rostliny jsou tak nejen chladičem, ale i regulátorem místního klimatu.
Voda pro transpiraci je odebírána z půdy; pokud se zásoba půdní vody vyčerpá,
rostliny netranspirují, chlazení nefunguje, vzduch a půda se ohřívají. Tato situace
nastává i v případě odstranění vegetačního krytu při zakrytí půdy stavbami, ale i
v období letní sklizně obilí.
Ztrátou chladící funkce vegetačního krytu na rozsáhlých územích dochází ke
změnám v toku energie, jimiž může být ovlivněn pohyb i významných vzduchových
mas. Díky nedostatečnému chlazení zemského povrchu v plošně velkém měřítku se
nad pevninou vytváří tlaková výše, bránící postupu srážkotvorných studených front
nad pevninu. V létě vznikají dlouhá bezsrážková období. Pronikne-li pak studená
fronta nad přehřátou pevninu, vytlačí teplý vzduch s velkým obsahem vodní páry do
výšky, kde dojde ke kondenzaci a vzniku srážek nebývale vysokého úhrnu nad
poměrně úzkým pruhem území. Příkladem tohoto jevu byly i srážky a následné
povodně v letech 1997 a 1998, 2002 aj.
Na základě studia chování soustavy půda-vegetace-ovzduší vznikla koncepce
retenčně evapotranspirační jednotky – RETU. Koncepce vychází z respektování
potřeby zajištění transpirační funkce pokud možno u každé plošné jednotky krajiny.
V oblasti managementu krajiny jde o uvědomělé zajištění dostatečného
zásobení půdy vláhou a pokrytí krajiny mozaikou transpirující vegetace.

Změny klimatu - varianty
Probíhající změny klimatu jsou částečně přirozeným jevem (viz například tzv.
Milankovičovy cykly), jednoznačně se však na nich podílí i člověk. V současnosti
v ČR panuje představa, že se bude v souvislosti s globálním oteplováním stále jen
oteplovat. Jednou z variant však může být zastavení Golfského proudu vlivem tání
ledovců v severním Atlantiku; důsledkem by bylo významné ochlazení v Evropě
srovnatelné s malou dobou ledovou. Ta již proběhla v Evropě v období mezi 13. a
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19. století, vrcholila v 17. století. Toto období bylo provázeno velmi chladnými a
deštivými léty, krutými zimami, hladomory i řadou významných společenských otřesů.
Klima se na Zemi chová chaoticky a nelze odhadovat, jaký bude další vývoj.
Předpokládat lze trvání velmi teplých period – suchých i velmi vlhkých, ale i
period chladných – opět velmi suchých, či velmi vlhkých. Na tyto možné
varianty musí být krajiny připraveny, jejich ekologická stabilita musí být velmi
vysoká.

Revitalizace krajiny
Revitalizace krajiny je jednou z hlavních podmínek budoucího vytvoření stabilní
krajiny a dosažení výše popsané vize. Revitalizace krajiny zahrnuje tyto hlavní
provázané kroky:
•
•
•
•

Stabilizace odtokových poměrů a obnovení mozaiky vlhkostních poměrů
v krajině;
Vytvoření podmínek pro odstartování obnovy půdy a biologické
rozmanitosti v krajině, včetně obnovy mozaiky krajinných prvků;
Umocnění funkce transpiračního chlazení a stabilizace místního klimatu
RETU;
Vytvoření souladu prováděných opatření v krajině se zájmy (ekonomické,
kulturní, sociální) udržitelného života místních obyvatel a návštěvníků
krajiny.

Krátkodobá revitalizační opatření zahrnují práce technické povahy a realizaci
organizačních opatření, jimiž se upravuje revitalizovaná plocha do potřebných
kvalitativních parametrů především z hledisek morfologie, půdy, vegetačního pokryvu
a vodního režimu. Jedná se jednak o stavební úpravy odvodňovacích soustav a toků,
úpravy terénu, odvodňovacích zařízení apod., jednak o biotechnická opatření
(zatravnění, zalesnění, výsadba zeleně aj.); veškerá tato opatření vytvářejí podmínky
pro další dlouhodobý proces obnovy funkcí krajiny a vývoje jednotlivých
společenstev.
Žádoucí je důraz na spíše minimalistický přístup k realizaci jinak nákladných
biotechnických opatření; využitím přirozené ekologické sukcese a vhodného
managementu často lze dosáhnout více, než jednorázovým výsevem či výsadbou
(druhově pestré louky se vytvoří během několika let i na orné půdě, bude-li tato
jednou ročně kosena; vhodné dřeviny na mezích vyrostou samy během několika let).
Dlouhodobá revitalizační opatření (biotechnologická opatření, management krajiny)
navazují na předchozí úpravy vlastností krajiny a tkví jednak v dlouhodobé péči o
vznikající společenstva (vhodná agrotechnická opatření, případná reintrodukce
organizmů, realizace navržených plánů péče, údržba dřevin atd.), jednak v šetrném
zemědělském hospodaření respektujícím zásady správných zemědělských praktik
(organické zemědělství).
Dobře provedené revitalizační úpravy v povodí by měly vést nejen ke zlepšení
retence (schopnosti půdní nádrže vodu pojmout a udržet) a zvýšení biodiverzity
krajiny, ale i ke zlepšení podmínek pro další dlouhodobě udržitelné hospodaření.
(Bude sice poněkud omezena výměra orné půdy, na dostupné půdě se však zvýší
výnosy a zároveň poklesne riziko škod působených suchem či záplavami.)
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Na rozdíl od revitalizace vytváří renaturalizace podmínky pro obnovení přirozených
přírodních procesů v krajině, v níž by role člověka měla být omezena na minimum
(vznikají přírodě blízká společenstva). Nelze vyloučit, že s postupnými změnami
hodnotových měřítek bude i význam renaturalizace narůstat.
Krajina je dynamický systém, který se neustále vyvíjí, a to ovšem v časových
měřítcích často přesahujících délku lidského života. Nutná obnova jejích základních
funkcí bude dlouhodobý proces, který lze pouze odstartovat, usměrnit a případně (v
některých dílčích ohledech) i poněkud urychlit; i přes značnou schopnost krajiny
poměrně rychle příznivě reagovat na revitalizační opatření může tento proces trvat i
celá desetiletí či staletí (např. obnova půdních podmínek až tisíc let).

Revitalizace pramenišť
Jak bylo výše konstatováno, nejzávažnějším faktorem, který negativně ovlivnil vodní
režim krajiny a odtokové poměry, bylo odvodnění prakticky všech pramenných
oblastí. Odvodnění se netýkalo jen zemědělského bezlesí, velmi často byla voda
odváděna soustavou stružek i z lesů, jež jsou často i významnými oblastmi infiltrace
podzemních vod. Náprava tohoto poškození krajiny je prioritou; bez provedení
vhodných opatření v prameništích ztrácí smysl i výstavba povrchových akumulačních
nádrží v nižších částech povodí.
Pouhé zatravnění či jednorázové zalesnění pramenišť je nedostatečné – husté
podzemní odvodnění provedené za účelem zornění a produkce obilovin vede
k vláhovému deficitu, který luční porosty či mladé stromky nesnáší. Zrušení funkce
odvodnění je na prameništích nutné; bez tohoto opatření nelze v dohledné době
dosáhnout ani částečného obnovení žádoucích funkcí území.
Experimentálně již bylo prokázáno, že ideálním řešením je přerušení podzemní
drenáže jílovými (zemními) clonami vedenými přibližně po vrstevnici. Tyto jílové clony
lze na povrchu kombinovat s tarasy (mezemi i cestami) a zasakovacími depresemi
nad nimi proti svahu, které dokáží zadržet vodu odtékající po povrchu půdy.
Pro provedení úprav podzemní drenáže lze uplatnit několik variant využití
území:
Renaturalizace pramenišť. Zamezení podzemního odtoku většinou nevede
k vystavení rovné hladiny podzemní vody; ta může na některých místech vystupovat
na povrch starými původními cestami v poréznější půdě. V tom případě se vytvoří
mozaika různých vlhkostních poměrů; vhodnými úpravami terénu pak lze vytvářet
tůně a mokřady, vhodnými režimy péče lze obnovit různé typy druhově pestrých
lučních porostů, část území lze zalesnit či dokonce ponechat přirozenému vývoji.
Významnou roli zde může hrát i reintrodukce různých druhů či skupin organizmů, jež
na odvodněné orné půdě vymizely. Významnou roli hraje i zlepšení vodního režimu
území – spontánně se mohou na některých místech objevit druhy rostlin, jejichž
diaspory přežily v odvodněné půdě i několik desítek let.
Revitalizace pramenišť. Po zamezení podzemního odtoku lze volit z mnoha variant
dalšího využití území. Velmi žádoucí a také nejúčinnější variantou vedoucí
k obnovení základních funkcí prameniště je zalesnění. Území lze také zatravnit a
využívat jako pastvinu, nebo pro produkci píce. Již provedená revitalizace a následné
zatravnění podhorského prameniště (Senotín na Novobystřicku) vedla jen k velmi
omezenému zamokření, píci lze sklízet běžnou zemědělskou technikou.
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Obr. 1: Příčný řez
ez mezí (tarasem) situovanou po vrstevnici. Proti svahu
svahu (vlevo) je patrná tzv.
zasakovací deprese, jejíž funkcí je zadržet co nejvíce povrchové vody nad mezí. Šrafovaně
Šrafovan jsou
označeny
eny jílové clony, které přerušují
přerušují podzemní drenáž. (Syrovátka O. a kol., 1994: Projekt
revitalizace pramenné oblasti Senotín.)

Pro revitalizovaná prameniště
prameništ lze volit i jiné formy využití; velmi úspěšná
úsp
může být
produkce rychle rostoucích dřevin
d
v kombinaci s lučními
ními porosty, na těchto
t
plochách
lze vytvořitit i plantáž vánočních
vánoč
stromků,, sady apod. Vhodné mohou být i víceleté
plodiny, zcela vyloučitit není nutné i omezené zornění
zorn
po vrstevnici.
V blízkosti větších
tších obcí lze revitalizované prameniště
prameništ upravit i jako lesopark, který
může
že být nejen zajímavou rozmanitou mozaikou různých
r zných krajinných prvků
prvk (remízky a
skupiny stromů, skalky, tů
ůně atd.), ale může poskytovat i různé
ůzné možnosti pro
rekreaci.
Na revitalizovaných i renaturalizovaných prameništích musí být zcela
vyloučeny
eny chemické postřiky
postř
proti škůdcům a plevelům
m a použití chemických
hnojiv. (I v lesních porostech musí být např. při zalesňování
ování uplatněno
uplatn
klasické
vyžínání, jež je v současnosti
asnosti běžně
b
nahrazeno aplikací herbicidů.)
herbicidů

Management odvodněných
odvodně
pozemků
Kromě pramenných oblastí byla v krajině odvodňována
ována území, vlivem jejichž
zamokření
ení byly omezeny podmínky velkoplošného zemědělského
zem
lského využití. Byly to nivy
vodních toků,, ale i oblasti infiltrace podzemních vod, území nacházející se velmi
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často v mírně svažitých územích odlesněných vrcholových partiích. Tato území ležící
často nad odvodněnými prameništi byla v minulosti nedílnou součástí hydrologického
cyklu, neboť na jejich funkci prameniště závisela. Odvodněním a následným
zorněním byly odtokové poměry v krajině negativně narušeny; jednak bylo omezeno
vsakování vody do půdy a dotace pramenů, jednak se tato odvodněná území vlivem
intenzívního zemědělství stala zdrojem kontaminace podzemních vod i malých
vodních toků pesticidy a chemickými hnojivy. Toto narušení oblastí infiltrace spolu
s odvodněním pramenišť je zdrojem příčinou omezení vydatnosti zdrojů pitné vody
pro obce, jednak jejich plošné kontaminace. To se vztahuje i na poměrně hluboké
vrty, v nichž jsou pesticidy i některé anorganické kontaminanty již běžně zjišťovány.
Významnými oblastmi infiltrace podzemních vod jsou i lesy; jejich neutěšený stav
způsobený souhrou nepříznivých vlivů (stejnověkost porostů, často monokultury,
sucho, polomy a lesní škůdci) rovněž způsobuje omezení vydatnosti podzemních
zdrojů vody. Vyrovnání mikroklimatu uvnitř porostů s klimatem vnějším způsobuje
rychlejší evaporaci vody a prosychání půdy.
Zatímco na odvodněných prameništích je žádoucí funkci podzemní drenáže
bezpodmínečně zrušit, u jiných pozemků je nutné brát v úvahu nejistotu, která panuje
kolem dalších trendů vývoje klimatu a počasí. Je tedy vhodné, aby v suchých
obdobích byl odtok z meliorovaných území omezen, v extrémně vlhkých obdobích je
naopak nutné počítat s jeho podporou. Proto je žádoucí instalovat co nejdříve
vhodná regulační zařízení, jimiž bude možné regulovat průtok svodnými
drény.Klasické odvodnění má totiž jen jednostrannou funkci a vhodná regulace
odtoku tuto funkci v období sucha upraví. Mezi hlavní úkoly regulace odtoku se řadí
optimalizace vláhového režimu odvodněných půd, zvýšení retence (akumulace) vody
v odvodněném půdním profilu, časové zdržení a snížení drenážního odtoku. Dalším
úkolem je optimalizace funkce a účinnosti stávajících odvodňovacích systémů s
ohledem na využívání krajiny a její ochranu v souladu s teorií udržitelnosti
zemědělského hospodaření, resp. v souladu s ochranou vodních zdrojů a posílením
ekologické stability území. Regulace také snižuje podíl odtoku odvodnění v celkovém
odtoku a vyrovnává odtok z povodí.
V případě, že se na pozemcích vyskytne porucha odvodnění, není žádoucí provádět
opravu či vodu odvádět po povrchu. Taková místa je nutné využít pro tvorbu
vhodných krajinných prvků (tůně, mokřady, skupiny stromů atd.), jež v krajině vodu
zadržují a stabilizují místní klima, je jimi tako zahuštěna síť ÚSES (viz dále).
V oblastech, jež lze bez pochybností považovat za významné oblasti infiltrace
podzemních vod, ať již odvodněné či nikoli, musí platit zákaz používání
pesticidů a chemických hnojiv, zemědělské praktiky se musí řídit zásadami
organického zemědělství.
Důsledně také musí být v krajině dodržována zásada odmítnutí rozsáhlých
honů; jednotlivé hony orné půdy by neměly přesáhnout rozlohu 4 ha, orba vždy
musí být prováděna po vrstevnici. V oblastech infiltrace je žádoucí střídat
jednoleté plodiny s plodinami víceletými či s TTP.

Obnova malých vodních toků

V návaznosti na revitalizaci krajiny pramenných oblastí a malých povodí je nutné řešit
i revitalizaci malých vodních toků. Ty byly v minulosti nevhodně svedeny pod zem,
nebo regulovány – napřímeny, zahloubeny, často i vydlážděny. Revitalizace těchto
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vodotečí musí být důsledná, neboť významně přispěje ke stabilizaci odtokových
poměrů v krajině a vznikne řada cenných krajinných interakčních prvků územních
systémů ekologické stability, podpoří se však také samočisticí schopnost krajiny.
Součástí obnovy malých vodních toků musí být tvorba tůní, drobných akumulačních
nádrží a mokřadů, podle možností pak i větších rybníků.
Revitalizace malých vodních toků v krajině by měla být řešena v kontextu celého
povodí; měla by také respektovat přirozené procesy, zájem o podporu diverzity toku
a přírodních procesů, které jej utvářejí. Mělo by být vytvořeno nové koryto, jeho trasa
by měla být vlnitá až meandrující. Nejde však o „dělání zatáček“ na potoce, trasa by
se měla s využitím vhodných opatření především vyvíjet sama. Koryto by mělo být
málo kapacitní (Q1d až Q1/2 letá) s možností rozlivu do okolní nivy. Koryto se může
větvit, tvořit i slepá ramena a tůně. Součástí revitalizace by mělo být automatické
vytvoření vegetačních pásů v šíři asi 30 m a více s vlastnostmi biokoridoru
napojeného na okolní územní systém ekologické stability (viz dále).
Některé malé vodní toky mají poměrně rozsáhlá povodí a při přívalových deštích
dochází k záplavám (např. Zastávka u Přeštic). V takových případech je žádoucí
uvažovat o takových opatřeních, jež přispějí k rozsáhlejšímu rozlivu vody v krajině,
např. poldry kombinované s trvalými tůněmi.
Upozornění na širší kontext povodí má své zásadní opodstatnění. Revitalizace by
měla postupovat od pramenišť směrem po proudu. V této souvislosti je nutné
současně řešit i otázku stabilizace zemědělských pozemků – omezení eroze,
stabilizace drah soustředěného odtoku atd. Budování vodních nádrží a
odbahňování rybníků může nastat až v okamžiku, kdy již nehrozí jejich
opětovné zanesení splavenou půdou.

Dráha soustředěného odtoku
Dráhy soustředěného odtoku představují linie,jimiž v důsledku utváření terénu
dochází k přirozené koncentraci plošného povrchového odtoku. Tyto dráhy kopírují
tzv. údolnice, křivky spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím.
V daném místě údolnice určuje směr s nejmenším spádem. (Opakem údolnice je
hřbetnice.) Vytváření výrazných odtokových drah vede k možnosti vzniku rýhové
eroze. Jejich směr se upřesňuje terénním průzkumem a zaměřením. Dráhy
soustředěného odtoku mají obrovský význam všude tam, kde, bez ohledu na sklon
terénu, zemědělský pozemek vykazuje omezenou drsnost (povrch terénu je zbaven
nerovností), stejnorodost (na pozemku se nestřídají různé kultury) a značnou délku,
která umožňuje, aby odtékající voda získala značnou energii. Tak i v mírně zvlněné
intenzívně zemědělsky využívané krajině dochází vlivem nezajištění drah
soustředěného odtoku k významným erozním splachům, k zanášení vodních toků a
nádrží i k jiným škodám. Proto je nutné dráhy soustředěného odtoku v
krajiněvhodným způsobem zajistit. Opatření mohou být různé povahy - organizační,
agrotechnická a technická.

Cesty v krajině
Významným faktorem, který ovlivňuje kvalitu života na venkově, jsou cesty v krajině.
Jejich funkcí je nejen zajistit dostupnost jednotlivých pozemků, ale umožnit i volný
pohyb lidí v krajině. V souvislosti s rozvojem velkoplošného zemědělství byla bohužel
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většina polních cest rozorána. Krajina se tak stala neprůchodnou, často nelze pro
procházky volit jinou variantu, než silnici; k překonání nevelkých vzdáleností tak nutí
zánik dávných cest lidi používat dopravní prostředky.
Polní cesty, které byly zachovány, nebyly správně udržovány a postupně zarostly
náletem stromů a keřů; pro rozměrnou zemědělskou techniku jsou využívány „cesty“
nově vyjeté na zemědělské půdě.Třebaže takto zaniklé původní cesty tvoří v krajině
velmi zajímavé krajinné prvky, které poskytují prostředí pro život mnoha organizmů,
je žádoucí jejich funkci brzy obnovit.
Podél polních cest byly v minulosti tradičně sázeny stromy, jež poskytovaly stín,
úrodu ovoce a zdobily krajinu (viz krajinný ráz). V současnosti převládá tendence
budovat zemědělské komunikace poskytující dostatek prostoru především rozměrné
zemědělské technice. Většinou se jedná o předimenzované silničky, jež jsou pokryty
asfaltem. Investoři i projektanti ignorují nejen zájmy krajinného rázu, ale i odtokových
poměrů a ochrany půdy. Pokrytím půdy asfaltem je zcela zamezena možnost
vsakování vody do půdy (půda je „zapečetěna“). Navíc jsou podél těchto komunikací
často budovány hluboké vydlážděné příkopy, jimiž je voda z polí odváděna do
vodotečí; tato druhotná hydrologická síť velmi negativně ovlivňuje odtokové poměry.
Třebaže jsou takové komunikace občas využity i jako cyklotrasy, absence
doprovodné zeleně, která by poskytovala stín, brání v letních vedrech lidem tyto trasy
v „zemědělské poušti“ využít.
Cesty v minulosti přispívaly k tzv. drsnosti krajiny a působily tak protierozně a
zpomalovaly odtok vody z krajiny. I v zájmu průchodnosti krajiny je v budoucnu
žádoucí zaniklé polní cesty obnovovat. Ty, jež se zachovaly, ale zarostly dřevinami,
je nutné revitalizovat; žádoucí je, aby alespoň po jedné straně byla zachována
stávající vegetace.
Podél již vybudovaných nadrozměrných komunikací je žádoucí vysázet doprovodnou
zeleň. S předpokládanou změnou zemědělského hospodaření lze očekávat i
postupný přechod na využití menší zemědělské techniky. I to je další důvod, proč
budování dalších takových komunikací zásadně odmítat.
V rámci úprav krajiny zlepšujícíchodtokové poměry bude nutné budovat na svažitých
pozemcích meze (remízky, tarasy). Ty by měly všude tam, kde to je možné a
smysluplné, sloužit i jako polní cesty.

Krajinný ráz
Krajinný ráz vyjadřuje přírodní, kulturní, estetickou a historickou charakteristiku
krajiny či oblasti. Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost,
např. utvářením terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním pokryvem,
osídlením, dominantami atd.; je souhrnem specifických znaků, vlastností, jevů a
hodnot krajiny vytvářejících její celkový charakter. Ochrana krajinného rázu je sice po
právní upravena zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v současnosti
však bohužel ve využití krajiny převládá jednostranné ekonomické hledisko a pokud
krajina nepodléhá zpřísněné formě ochrany (např. jako přírodní park či chráněná
krajinná oblast), není zájem krajinného rázu většinou respektován. Přitom kvalita
krajinného rázu významně pozitivně ovlivňuje možnosti rozvoje cestovního ruchu i
kvalitu života obyvatel. Podpořit krajinný ráz lze úspěšně v rámci revitalizace krajiny.
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Územní systém ekologické stability(ÚSES)
Jde o program či koncept péče o krajinu, který usiluje o zvýšení ekologické stability a
biologické rozmanitosti. Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny definuje
ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“
ÚSES tvoří skladebné prvky – biocentra, biokoridory a interakční prvky. ÚSES může
být nadregionální, regionální a lokální. V rámci procesu revitalizace krajiny se
ÚSES spolu s tvorbou různých krajinných prvků (skupiny stromů, obnovené
toky, tůně a mokřady, cests liniovou zelení atd.) zcela přirozeně zahušťuje.

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)
Pro realizaci stabilizace odtokových poměrů v krajině je k dispozici ideální nástroj, tak
zvané komplexní pozemkové úpravy. Ty jsou v ČR vymezeny zákonem č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů. Účel pozemkových úprav je velmi jasně a podrobně
definován v § 2: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a
funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání
diverzifikaci hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství,
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství
zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových
poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny“. V ČR jsou pozemkové
úpravy, na rozdíl od ostatních zemí, kde na PÚ přispívají samotní vlastníci nebo
obce, plně hrazeny státem. Odstartování KoPÚ může iniciovat Pozemkový úřad ČR.
Je však v zájmu obcí, aby své problémy řešily iniciativně samy - zdola. Aby o
zahájení procesu pozemkových úprav mohla zažádat obec, musí získat souhlas
vlastníků nejméně padesáti procent rozlohy zemědělských pozemků v katastru.
Zkušenosti ukazují, že KoPÚ je vhodné realizovat tam, kde je o ně skutečný zájem.
Ten by ovšem měl být založen na společném zájmu celé místní komunity, nikoli jen
stavební firmy, jež v rámci KoPÚ postaví jednu drahou asfaltovou polní cestu s
hlubokým betonovým příkopem, který z okolní odvodněné zemědělské pouště
odvede po přívalovém dešti vodu do řeky (jsou takové případy; takové obce bohužel
své problémy s vodou nevyřeší). Vedení obcí, které strádají dopady extrémních
povětrnostních situací, by si měla uvědomit, že řešení KoPÚ musí být koncepční a
důsledné. Aby toto bylo možné, záměru musí předcházet dobrá informovanost
vedení obcí i občanů; ti by měli být seznámeni s podstatou problému, s narušenými
funkcemi krajiny i s možnostmi nápravy. Jen tak bude možné kvalitně vyjednávat se
všemi zúčastněnými a také dohlédnout na skutečně pečlivé zpracování návrhů
vhodných opatření – jen tak lze předejít nebezpečí, že bude navrženo co
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nejjednodušší a nejprůchodnější (tudíž často neúčelné) řešení kladoucí minimální
nároky na vyjednávání s vlastníky půdy a se zemědělskými firmami. Pro účelný
průběh KoPÚ je důležité, kromě informovanosti obyvatel, společenské klima;
protagonisté procesu by si měli být vědomi, že je vhodné zapojit co nejvíce
„spojenců“; jimi jsou různé skupiny obyvatel – myslivci, rybáři, ochránci přírody;
mohou jimi být i místní akční skupiny, podnikatelé v cestovním ruchu atd.
Pozor! Je velmi důležité, aby zpracovatelé projektů KoPÚ pracovali především
v terénu a vycházeli ze zjištěných konkrétních problémů. Dosud se bohužel děje, že
jsou tyto projekty zpracovávány od stolu s využitím různých dat VÚMOP a jiných.
Například pro stanovení erozního ohrožení existují různé postupy a počítačové
programy. Využití zastaralých dat týkajících se kvality půdy, jež byla v posledních
letech vlivem nesprávných agrotechnických postupů zbavena organické složky, však
může vést k hrubým chybám. Tak se může snadno stát, že se erozní splachy
vyskytnou na pozemcích, pro něž erozní ohrožení nebylo „vypočítáno“.
Již nyní se diskutuje o změnách metodik KoPÚ, jež by měly sledovat především
zájem stabilizace odtokových poměrů jako prvořadý.

Energetické dřeviny na zemědělské půdě
V rámci plánování revitalizace krajiny je výhodou zpracování energetického auditu
jednotlivých obcí. Ten může za určitých okolností (vhodná struktura zemědělských a
jiných podniků, typ osídlení, současné i předpokládané nové zdroje energie –
biologický odpad, biomasa z udržovaných ekosystémů a okrajů komunikací, porosty
rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě aj.) přispět k racionálnímu řešení
problematiky otopů na bázi vlastních zdrojů a tak nejen podpořit globální zájem úspor
energií, ale i nutný návrat uhlíku do půdy a v neposlední řadě místní zaměstnanost.
Jednou z atraktivních a pro krajinu velmi přínosných možností je produkce rychle
rostoucích dřevin na zemědělské půdě.
Základní funkce porostů rychle rostoucích dřevin v krajině:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obnova organické složky půdy;
Dekontaminace půdy;
Celkové zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy,
zvýšení retenční kapacity půdní nádrže;
Protierozní ochrana půdy (ochrana svahů, stabilizace břehů řek);
Ochrana půdy před evaporací;
Stabilizace odtoků;
Stabilizace místního klimatu (krátký vodní cyklus, chlazení transpirací);
Vytváření úkrytů a podmínek pro vývoj a život různých živočichů;
Přínos ke stabilitě globálního klimatu: využití rychle rostoucích dřevin
v energetice přispívá k omezení spalování fosilních paliv, ke stabilizaci
globálního cyklu uhlíku a toku energie v globálním ekosystému;
Široké možnosti využití dřevní hmoty v průmyslu;
Na místní úrovni možný významný zdroj energie a forma zachování
zaměstnanosti na venkově.

Pěstování rychle rostoucích dřevin lze považovat nejen za velmi vhodný způsob
udržitelného využití půdy, její konzervace a revitalizace, ale i za významný prvek v
oblasti prevence negativních dopadů klimatických změn v povodích.
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II.

SPECIÁLNÍ ČÁST

Na základě již provedeného mapování a s využitím poznatků plynoucích z rozhovorů
s většinou zástupců obcí zde jsou popsány hlavní problémy, které již nyní negativně
ovlivňují odtokové poměry v krajině a snižují kvalitu života obyvatel. V mapách jsou
schematicky vyznačena odvodněná území, prameniště, malé vodní toky, jež je
nutné revitalizovat,obnovené či nově vybudované nádrže (rybníky, tůně),dráhy
soustředěného odtoku, jež je nutné stabilizovat a zvlášť významné oblasti
infiltrace podzemních vod; jejich význam je hodnocen zejména s ohledem na
vysokou pravděpodobnost kontaminace vodních zdrojů jednotlivých obcí pesticidy a
hnojivy. Vyznačeny jsou i malé vodní toky, jejichž obnovení lze po revitalizaci
odvodněných pramenišť předpokládat. Červeně jsou vyznačeny zejména překryvy
mezi prameništi a odvodněním; tato území, v některých případech navržená i mimo
odvodněná prameniště, by měla podléhat speciálnímu managementu (zóny zvýšené
péče, vyžadující revitalizaci či renaturalizaci).
V tabulkách je u jednotlivých území obcí připojenpřehled zjištěných hlavních
nedostatků (problémů) a návrh doporučení a zásad, jež by měly vést k nápravě.
V nákresu doporučení jsou v omezené míře navrženy i cesty, jež jednak umožní
průchodnost krajiny, jednak slouží jako protierozní opatření a interakční prvky
ÚSES.Jde o čistě orientační schématické znázornění zjištěných problémů; realizace
doporučených opatření bude vyžadovat podrobné zaměření jednotlivých území a
prvků. Při realizaci jednotlivých doporučení je žádoucí, aby byl brán ohled na přesahy
do sousedních katastrů (cesta nesmí skončit na hranici katastru; zřízení zóny
zvýšené péče jen na jedné straně hranice mezi katastry by nebylo dostatečně
účinné).
V některých obcích již komplexní pozemkové úpravy proběhly. V absolutní většině
však nebyly využity všechny dostupné nástroje a, bohužel, vážné problémy v krajině
přetrvávají. Tam již bude nutné hledat jiné vhodné nástroje, jež by přispěly k nápravě.
Nezbytná bude zřejmě i dobře vedená komunitní práce v obcích.
Seznam obcí
Obce jsou zde řazeny abecedně:Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní
Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy,
Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín,
Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí
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BOLKOV

BOLKOV, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).

16

BOLKOV, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).

17

BOLKOV, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky a navržený rybník - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

BOLKOV

Stav:
• Negativním jevem je nadměrná velikost polních honů. Nadměrně rozlehlé
hony dosahují výměry téměř 40 ha.
• Levostranný přítok Biřkovského potoka je nevhodně napřímený a
zahloubený.Zatímco jeho pravý břeh navazuje na luční porost, těsně
k levému břehu přiléhají zorněné zemědělské pozemky. Rozsáhlý blok orné
půdy je orán po spádnici směrem k potoku. Pozitivním jevem je dobře
vyvinutá doprovodná zeleň toku.
• Obec Bolkov je zásobována pitnou vodou z jedné obecní studně a ze studní
soukromých. Třebaže se uvádí(http://prvak.plzensky-kraj.cz/), že kvalita
vody v obecní studnije velmi dobrá a množství vody je dostatečné, hrozí
vlivem nevhodného využívání zemědělských pozemků v okolí obce
zhoršení tohoto stavu. Kvalita vody může být významně ohrožena aplikací
hnojiv a pesticidů v rozsáhlých oblastech infiltrace podzemních vod (způsob
hospodaření v okolních oblastech infiltrace podzemních vod indikuje
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•
•
•
•
•

vysokou pravděpodobnost kontaminace vodních zdrojů pesticidy a hnojivy).
Nezajištěné dráhy soustředěného odtokuhrozí zvýšeným nebezpečím
splachů z polí a kontaminací vodních zdrojů.
Nouzové zásobování pitnou vodou se provádí cisternami z Přeštic (12 km),
užitkovou vodou z Biřkovského potoka. V obci je jen jedna malá umělá
nádrž, jež může sloužit v případě požáru.
Biřkovský potok je napřímený. Pozitivním jevem je travnatá niva a místy
dobře vyvinutá doprovodná zeleň; i tak některé partie toku zcela postrádají
přirozený charakter.
V katastru se nachází jedno rozsáhlé prameniště odvodněné podzemní
drenáží.
Průchodnost krajiny je prakticky znemožněna způsobem zemědělského
hospodaření.
V krajině chybí vhodné interakční prvky lÚSES.

Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro
obec by bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a
v jejich rámci řešila popsané problémy.
• V katastru byla vymezena jedna rozsáhlá zóna zvýšené péče (viz
Schéma), a to na území odvodněného prameniště. Toto prameniště
by mělo být revitalizováno či renaturalizováno. Zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na
TTP. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke zlepšení situace
v zásobování pitnou vodou a k vytvoření části interakčních prvků
lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a
chemických prostředků ochrany rostlin.
• Součástírevitalizace prameniště musí být i obnova malého vodního
toku (IDVT 10240691), který je v evidenci veden jako hlavní
odvodňovací zařízení. S ohledem na zájem o zvýšení akumulace
povrchových vod a na utváření terénu by bylo vhodné uvážit i
vybudování rybníka na tomto malém toku (viz Schéma).
• Výhledově se doporučuje vybudovat v nivě Biřkovského potoka
kořenovou čistírnu odpadních vod.
• Žádoucí je důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné
půdy na nejvýše 4 ha. Nutná je orba výhradně po vrstevnici,
doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba
mezí či vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy
lučních porostů) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i obnovení
cest (viz Schéma), jež budou mít jednak protiodtokovou funkci,
jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
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BOROVY

BOROVY, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).

20

BOROVY, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).

21

BOROVY, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

BOROVY
Stav:
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Hlavními negativními faktory je rozsáhlé odvodnění pramenišť.
• Hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech dosahujících rozlohy až
padesáti hektarů.
• Odtokové poměry významně negativně ovlivňuje i napřímení malých
vodních toků, omezení či likvidace jejich ochranných zón a doprovodné
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•
•
•
•
•

zeleně.
Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
rovněž příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i kontaminace podzemních vod.
Třebaže obyvatelé obce většinou nejsou závislí na vodě ze studní, jež
mohou být kontaminovány splachy z polí, pesticidy a hnojiva jsou
transportovány do toku Úhlavy.
Absence krajinných prvků na většině území, významné omezení biologické
rozmanitosti i krajinného rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.

Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byly vymezeny dvě rozsáhlé zóny zvýšené péče (viz Schéma), a
to na plochách odvodněných pramenišť. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a
k vytvoření části interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je
vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné
zalesnění vymazených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo
velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je jednak nezbytná revitalizace
či renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující tvorbu tůní a mokřadů
(schopnost omezení erozních splachů), jednak provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Možná je orba výhradně po vrstevnici, doporučuje se
postupný přechod na organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• Borovy leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod
by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.

23

BUKOVÁ

BUKOVÁ, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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BUKOVÁ, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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BUKOVÁ, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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BUKOVÁ

Stav:
• Obec Buková leží ve významné pramenné oblasti, která je součástí povodí
Merklínky. (Pozitivně lze hodnotit zachování prameniště západně od obce;
škoda, že malý tok zde byl regulován. Na pozemcích je nyní TTP. Bohužel
nelze vyloučit, že severní část území je odvodněna; naznačují to porostní
příznaky na leteckých snímcích.)
• Velmi negativním jevem je rozsáhlé odvodnění některých pramenišť a jejich
zornění.
• V příkrém rozporu s funkcemi, které má pramenná oblast plnit, je
bezohledná regulace malých vodních toků.
• Obec Buková zásobuje pitnou vodou z vodovodu 100 % všech obyvatel,
zdrojem pitné vody jsou obecní vrty; určitým varováním může být fakt, že
v ČR je již většina podzemních rezervoárů kontaminována cizorodými
látkami. Stabilita těchto zdrojů velmi závisí i na zdravotním stavu lesů a
management i dosti vzdálených oblastí infiltrace podzemních vod.
• Nadměrně rozsáhlé hony orné půdy orané po spádnici jsou zdrojem splachů
půdy a organických látek to vodních toků, zejména do Merklínky. Tento stav
zesiluje i několik nezajištěných drah soustředěného odtoku.
• V bezlesí je nedostatek krajinných prvků, omezená drsnost krajiny vede ke
zrychlenému odtoku vody z povodí. Omezena je i žádoucí infiltrace
podzemních vod.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byly vymezeny tři rozsáhlé zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je jednak nezbytná revitalizace
či renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní
a mokřadů.Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Možná je orba výhradně po vrstevnici, doporučuje se
postupný přechod na organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
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cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
Buková leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí Merklínky. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod
by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
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ČIŽICE

ČIŽICE, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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ČIŽICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).

30

ČIŽICE, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

ČIŽICE
Stav:
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
rovněž příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
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Hrozí nebezpečí splachů půdy z rozsáhlých honů.
Nežádoucí je odvodnění pramenišť v severní části území.
Velmi nežádoucí je rozsáhlé zornění až k břehům řeky Úhlavy.
Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i kontaminace podzemních vod.
Dráhy soustředěného odtoku nejsou dostatečně zajištěné.
Zdroje pitné vody i vodní toky mohou být kontaminovány splachy z polí,
pesticidy a hnojiva jsou transportovány i do toku Úhlavy.
Absence krajinných prvků na většině území, významné omezení biologické
rozmanitosti i krajinného rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.

Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byly vymezeny dvě rozsáhlé zóny zvýšené péče (viz Schéma), a
to na plochách odvodněných pramenišť. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a
k vytvoření části interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je
vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin.
• Nezbytná je revitalizace malého vodního toku (IDVT 10247466; viz
Schéma) zahrnující tvorbu tůní a mokřadů a vytvoření dostatečně širokého
ochranného vegetačního pásu.
• Podél řeky Úhlavy je nutné vytvoření vhodného vegetačního pásu o šířce
nejméně 30 m.
• Nutné je provedení nezbytných organizačních opatření v oblasti
hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha.
• Orba musí probíhat jen po vrstevnici, doporučuje se postupný přechod na
organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů)
vedených po vrstevnici. Místo mezí se doporučuje budování cest tam, kde
to je vhodné (viz Schéma), jež budou mít jednak protiodtokovou funkci,
jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
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DOLCE

DOLCE, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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DOLCE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).

34

DOLCE, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky a nové vodní nádrže - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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DOLCE

Stav:
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Hlavními negativními faktory je rozsáhlé odvodnění pramenišť.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech dosahujících
rozlohy až padesáti hektarů.
• Odtokové poměry významně negativně ovlivňuje i regulace malých vodních
toků, omezení či likvidace jejich ochranných zón a doprovodné zeleně.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
rovněž příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Absence krajinných prvků na většině území, významné omezení biologické
rozmanitosti i krajinného rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V katastru se nacházejí čtyři prameniště, z nich tři jsou odvodněná
podzemní drenáží.
• Průchodnost krajiny je prakticky znemožněna způsobem zemědělského
hospodaření.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky lÚSES.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byly vymezeny dvě rozsáhlé zóny zvýšené péče (viz Schéma), a
to na většinou odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je jednak nezbytná revitalizace
či renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní
a mokřadů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Možná je orba výhradně po vrstevnici, doporučuje se
postupný přechod na organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
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cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
Dolce leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí Příchovického potoka. I s ohledem na oblasti infiltrace
podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno
využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů
rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
Doporučuje se posouzení vybudování nového rybníka a kořenové ČOV (viz
Schéma).
Po stabilizaci povodí se doporučuje odbahnění obecního rybníka.
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DOLNÍ LUKAVICE

DOLNÍ LUKAVICE I., schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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DOLNÍ LUKAVICE I., schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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DOLNÍ LUKAVICE I., schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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DOLNÍ LUKAVICE II., schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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DOLNÍ LUKAVICE II., schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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DOLNÍ LUKAVICE II., schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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DOLNÍ LUKAVICE

Stav:
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Hlavními negativními faktory je rozsáhlé odvodnění, a to včetně pramenišť
(viz Schéma).
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu čtyřiceti hektarů, výjimečně i sta hektarů (!).
• Odtokové poměry významně negativně ovlivňuje i regulace malých vodních
toků, omezení či likvidace jejich ochranných zón a doprovodné zeleně.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V oblasti se nachází několik významných nezajištěných drah soustředěného
odtoku.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
Doporučení a zásady:
• Komplexní pozemkové úpravy se zde plánují k 1.12.2020. Pro obec by bylo
velmi přínosné, kdyby v jejich rámci důsledně řešila popsané problémy.
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici, doporučuje se postupný přechod na organické
zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
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•

zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
Dolní Lukavice leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové
poměry této části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace
podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno
využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů
rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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HORNÍ LUKAVICE

HORNÍ LUKAVICE, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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HORNÍ LUKAVICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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HORNÍ LUKAVICE, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

HORNÍ LUKAVICE
Stav:
• Komplexní pozemkové úpravy, které zde proběhly v roce 2013, zcela
ignorovaly zájem stabilizovat ekologické podmínky v krajině. Výsledkem je
zcela nepřijatelný stav, který negativně dopadá zejména na odtokové
poměry v této části povodí řeky Úhlavy a na biologickou rozmanitost.
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky nejpoškozenějších území.
Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých vodních toků vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy. Zemědělské bezlesí obce je
extrémně poškozené intenzívní zemědělskou činností. Důsledkem je
bezprecedentně nízký koeficient ekologické stability (KES; 0,37).
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i sta hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně již v minulosti
evidovaných negativních projevů plošné eroze v obci.
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Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.

Doporučení a zásady:
• S ohledem na skutečnost, že zde již komplexní pozemkové úpravy byly
zcela neúčelně provedeny, je nutné předložená doporučení prosazovat
jednak jednáním s příslušným subjektem, který zde realizuje zemědělskou
činnost, jednak s příslušnými státními orgány (AOPK, Povodí Berounky,
Státní pozemkový úřad aj.). Dosud málo využívaným nástrojem může být
program Greening (viz SZIF).
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici, doporučuje se postupný přechod na organické
zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• Horní Lukavice leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové
poměry této části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace
podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno
využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů
rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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HORŠICE

HORŠICE, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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HORŠICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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HORŠICE, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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HORŠICE

Stav:
• Území obce zahrnuje významnou část pramenné oblasti Zlatého potoka.
Tato skutečnost je v rozporu s faktem, že prakticky všechna významná
prameniště zde byla odvodněna podzemní drenáží a zorněna. Důsledkem
je nejen významné narušení odtokových poměrů v této části povodí řeky
Úhlavy, ale také ekologická nestabilita krajiny, jež se projevuje, mimo jiné,
erozními splachy.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu čtyřiceti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně již v minulosti
evidovaných negativních projevů plošné eroze v obci. Důsledkem je, mimo
jiné, zazemnění rybníka ve Vitouni.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde
přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
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stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
Horšice leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních
vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Velmi doporučené odbahnění rybníka ve Vitouni bude možné až po
předchozí stabilizaci odtokových poměrů v povodí nad ním!!!
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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CHLUMČANY

CHLUMČANY, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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CHLUMČANY, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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CHLUMČANY, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

57

CHLUMČANY

Stav:
• Komplexní pozemkové úpravy zde proběhly v roce 2013. Bohužel zde
nebyly využity všechny nástroje, jimiž disponují. Důsledkem je velmi
neutěšený stav krajiny, projevující se, mimo jiné, narušenými odtokovými
poměry.
• Jde o poměrně rozsáhlou pramennou oblast řeky Radbuzy, kde všechna
významná prameniště byla odvodněna podzemní drenáží a zorněna.
Důsledkem je nejen významné narušení odtokových poměrů v této části
povodí řeky, ale také omezená ekologické stabilita krajiny, jež se projevuje,
mimo jiné, suchem či erozními splachy.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i čtyřiceti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně již v minulosti
evidovaných negativních projevů plošné eroze v obci.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Orba probíhá až ke břehu Chlumčanského potoka, chybí zde ochranná
vegetační zóna.
Doporučení a zásady:
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde
přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých ochranných vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
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stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
Chlumčany leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové
poměry této části povodí řeky Radbuzy. I s ohledem na oblasti infiltrace
podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno
využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů
rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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KBEL

KBEL, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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KBEL, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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KBEL, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče - červená, revitalizované malé
toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

KBEL
Stav:
• Kbel leží v pramenné oblasti Vlčího potoka, významného pravostranného
přítoku řeky Úhlavy. Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých
vodních toků vede jednak k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho
vysychání, jednak ke zvýšenému odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností. Nevhodné je zejména hospodaření na nadměrně rozsáhlých
honech orné půdy přesahujících rozlohu i šedesáti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně projevů plošné
eroze v obci.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod; kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
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významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.

Doporučení a zásady:
• Komplexní pozemkové úpravy zde dosud neproběhly, jejich zahájení se
plánuje k 1.2.2020. Jde o vynikající příležitost k řešení výše popsaných
problémů.
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde
přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podzemní drenáž rozsáhlých zemědělských pozemků upravit tak, aby bylo
možné odtoky regulovat.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých ochranných vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se, tam kde to má smysl, i budování polních cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o
interakční prvky lÚSES.
• Kbel leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry této
části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod
by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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LUŽANY

LUŽANY a DLOUHÁ LOUKA, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová),
dráhy soustředěného odtoku (bílá)
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LUŽANY a DLOUHÁ LOUKA, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle
modrá).
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LUŽANY A DLOUHÁ LOUKA, schéma hlavních opatření; zóny zvýšené péče červená, revitalizované malé toky, obnovený rybník - modrá, navržené polní cesty oranžová.
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ZELENÁ HORA a ZELENÉ, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová,
dráhy soustředěného odtoku - bílá.
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ZELENÁ HORA a ZELENÉ, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle
modrá.
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ZELENÁ HORA a ZELENÉ, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče červená, revitalizované malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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LUŽANY

Stav:
• Území obce Lužany zahrnuje dvě pramenné oblasti, a to bezejmenného
levostranného přítoku Úhlavy (IDVT 10272882) a pravostranného přítoku
Úhlavy IDVT 10244848. Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých
vodních toků (zejména levostranného toku a jeho přítoků) vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy.
• Kromě zatravněného prameniště u obce Zelené je zde zemědělské
hospodaření ve vztahu k vodním zdrojům a tokům extrémně bezohledné.
Trestuhodná je, mimo jiné, orba po spádnici a až na hranu vodotečí.
• Kladem je zatravnění nivy řeky Úhlavy.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností. Nevhodné je zejména hospodaření na nadměrně rozsáhlých
honech orné půdy přesahujících rozlohu i čtyřiceti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně projevů plošné
eroze v obci.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod; kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod, zde i přímá kontaminace
řeky Úhlavy.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
Doporučení a zásady:
• Komplexní pozemkové úpravy zde dosud neproběhly, jsou v prosinci 2018
prezentovány jako zahájené. V této fázi trvá vynikající příležitost k řešení
výše popsaných problémů.
• V území obce bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde
přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Podzemní drenáž rozsáhlých zemědělských pozemků po dobrém zvážení
buď zaslepit, nebo upravit tak, aby bylo možné odtoky podle potřeby
regulovat.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých ochranných vegetačních pásů.
• Velmi žádoucí je obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Louka (viz schéma) a revize
malé nádrže tamtéž.
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Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se, tam kde to má smysl, i budování polních cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o
interakční prvky lÚSES. Rozhodně je nutné vyvarovat se předimenzovaných
komunikací projektovaných pro těžkou zemědělskou techniku; ta bude
v budoucnu z krajiny eliminována v souvislosti se změnou zemědělského
hospodaření.
Lužany a přilehlé obce leží v území, jehož management přímo ovlivňuje
odtokové poměry této části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti
infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být
kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur,
včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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MERKLÍN

MERKLÍN, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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MERKLÍN, porostní příznaky potvrzující odvodnění v severní části katastru
(Mapy.cz).Není registrováno v LPIS.
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MERKLÍN, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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MERKLÍN, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá.
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MERKLÍN

Stav:
• Území obce Merklín je pramennou oblastí v rámci povodí říčky Merklínky,
pravostranného přítoku řeky Radbuzy. Odvodnění pramenišť sice v LPIS
není uváděno, na některých pozemcích však porostní příznaky naznačují,
že zde odvodnění prováděno bylo; proto je nutné informace z LPIS brát
s rezervou.
• Negativní roli hraje regulace malých vodních toků, která vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do říčky Merklínky.
• Nežádoucí je zde orba po spádnici, orná půda je orána až na hranu vodních
toků.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností. Nevhodné je zejména hospodaření na nadměrně rozsáhlých
honech orné půdy přesahujících rozlohu i padesáti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně projevů plošné
eroze.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod; kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod, zde i nepřímá
kontaminace řeky Radbuzy.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci
důsledně řešila popsané problémy.
• V území obce byly vymezenytři zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na prameništích, jejichž ochrana je žádoucí. Tato prameniště je
vhodné důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření
zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná
revitalizace pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a
k vytvoření části interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je
vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné
zalesnění vymezených oblastí i odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné.
• Všeobecně se v této oblasti doporučuje omezení zornění.
• Doporučuje se provést revizi skutečného stavu odvodnění zemědělských
pozemků; další postup podřídit zjištěnému stavu. Pokud jsou pozemky
mimo prameniště odvodněny, doporučuje se instalovat zařízení, které
umožní regulovat odtok vody. Odvodnění na prameništích je žádoucí zrušit.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých ochranných vegetačních pásů.
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Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se, tam kde to má smysl, i budování polních cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o
interakční prvky lÚSES. Rozhodně je nutné vyvarovat se předimenzovaných
komunikací projektovaných pro těžkou zemědělskou techniku; ta bude
v budoucnu z krajiny eliminována v souvislosti se změnou zemědělského
hospodaření.
Merklín leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí řeky Radbuzy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních
vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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NEBÍLOVY

NEBÍLOVY, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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NEBÍLOVY, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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NEBÍLOVY, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky a navrhovaný rybník– modrá, navrhované cesty - oranžová.

NEBÍLOVY
Stav:
• Komplexní pozemkové úpravy byly v Nebílovech dokončeny v roce 2017.
• Území obce je z hlediska odtokových poměrů a obecně ekologie krajiny
velmi vyvážené.
• Třebaže jsou hony zemědělské půdy v porovnání s většinou obcí Přešticka
relativně malé, na poměrně velkých plochách chybí vhodné krajinné prvky –
interakční prvky lÚSES.
• Sady, které jsou z ekologického hlediska nesmírně přínosné, jsou oplocené
a činí tak krajinu částečně neprůchodnou.
Doporučení a zásady:
• V území obce byly vymezeny dvě zóny zvýšené péče (viz
Schéma).Nešťastně odvodněné území v nivě Netunického potoka
nevyžaduje zvláštní péči, v budoucnu by však bylo vhodné podzemní
drenáž zrušit a vytvořit zde tůně či mokřad. To ostatně platí i pro ostatní
nivní partie podél tohoto toku. Zóna zvýšené péče na jižním okraji území je
navržena na odvodněném prameništi, jehož ochrana je žádoucí. Prameniště
je vhodné důsledně revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské
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hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP.
Důsledná revitalizace pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a
k vytvoření části interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je
vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné
zalesnění této vymezené oblast by bylo velmi vhodné.
Ovocné sady na území obce významně přispívají ke zvýšené ekologické
stabilitě. Podmínkou však je, aby zde byly uplatňovány formy organického
zemědělství, a to zejména v oblasti integrované ochrany rostlin. Vzhledem
k tomu, že se sady nachází ve významné oblasti infiltrace podzemních vod,
je nutné velmi opatrně rozhodovat o aplikaci pesticidů.
Předpokládá se, že použití herbicidů při údržbě oplocení sadů nepřichází
v úvahu.
Doporučuje se posouzení vybudovánívodní nádrže v jižní části území (viz
Schéma).
Relativně rozsáhlé celky orné půdy (zejména v JZ k Prusínům, na JV i SV)
rozčlenit, vybavit vhodnými krajinnými prvky a stabilizovat tak, mimo jiné,
dráhy soustředěného odtoku.
Prameniště nesmí být zorněna, pokud jsou, je žádoucí jejich zatravnění či
zalesnění.
Na celém území obce je nutné prosadit orbu po vrstevnici.
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NETUNICE

NETUNICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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NETUNICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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NETUNICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
NETUNICE
Stav:
• Komplexní pozemkové úpravy zde byly dokončeny v roce 2017. Hlavním
impulzem byla žádost obce a vlastníků nadpoloviční výměry ZP,
zdůvodněním byla realizace protierozních a protipovodňových opatření.
Náklady na realizaci opatření přesahují částku šestnácti milionů. Nyní,
v prosinci 2018, v krajině Netunic není vidět žádné opatření, které by dané
cíle (protierozní a protipovodňová) naplňovalo.
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky nejpoškozenějších území.
Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých vodních toků vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy. Zemědělské bezlesí obce je
extrémně poškozené intenzívní zemědělskou činností.
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Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i padesáti hektarů (!).
Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.

Doporučení a zásady:
• S ohledem na skutečnost, že zde již komplexní pozemkové úpravy byly
provedeny, je nutné předložená doporučení prosazovat jednak jednáním
s příslušným subjektem, který zde realizuje zemědělskou činnost, jednak
s příslušnými státními orgány (AOPK, Povodí Berounky, Státní pozemkový
úřad aj.). Dosud málo využívaným nástrojem může být program Greening
(viz SZIF).
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to na
většinou odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití
hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění
vymezených oblastí i ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi
vhodné. Nešťastně odvodněné území v nivě Netunického potoka
nevyžaduje zvláštní péči, v budoucnu by však bylo vhodné podzemní
drenáž zrušit a vytvořit zde tůně či mokřady.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí aj.) vedených po vrstevnici. Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• Netunice leží v území, jehož management přímo ovlivňuje odtokové poměry
této části povodí řeky Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních
vod by zornění v tomto katastru mělo být kompenzováno využitím vhodných
dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Snad by bylo vhodné i rozšíření sadů ovocných stromů.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
• Prameniště Předenického potoka je žádoucí zatravnit či zalesnit.
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NEZDICE

NEZDICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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NEZDICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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NEZDICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.

NEZDICE
Stav:
• Území obce Nezdice patří v rámci ORP Přeštice k těm nejméně
poškozeným. Většinu území pokrývají lesy, na zemědělské půdě převládají
trvalé travní porosty.
• Odvodnění se významně dotklo jen jednoho prameniště.
• Určitým rizikem pro odtokové poměry může být budoucí negativní vývoj
stavu lesních porostů (polomy, kůrovcová kalamita atd.).
• Rizikem pro zásobování obce pitnou vodou může být zhoršení kvality vody
v obecním vrtu; zdroje užitkové vody se zdají být pro akutní potřeby (např.
požár) velmi omezené.
Doporučení a zásady:
• Na území obce byla vymezena jedna oblast zvýšené péče (viz Schéma), a
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to na území odvodněného prameniště. V zájmu stabilizace odtokových
poměrů a s ohledem na prevenci možného sucha se zde doporučuje
zaslepení podzemní drenáže; stávající trvalé travní porosty jsou zde
vhodné.
Za úvahu stojí možnost vybudování jednoho nebo několika menších
rybníčků na malém vodním toku vytékajícím z meliorovaného prameniště,
jež by mohly sloužit i jako zdroj užitkové vody.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se, tam kde to má smysl, i budování polních cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o
interakční prvky lÚSES.
V rámci případných komplexních pozemkových úprav se doporučuje revize
zaniklých či nevyužívaných polních cest a jejich citlivá obnova.

OPLOT
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OPLOT, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy soustředěného
odtoku - bílá.
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OPLOT, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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OPLOT, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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OPLOT

Stav:
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky nejpoškozenějších území.
Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých vodních toků vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy. Zemědělské bezlesí obce je
extrémně poškozené intenzívní zemědělskou činností. Důsledkem je velmi
nízký koeficient ekologické stability (0,3).
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i šedesáti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně již v minulosti
evidovaných negativních projevů plošné eroze v obci.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Erozní splachy negativně ovlivňují akumulační kapacitu Nového rybníka,
který je jimi postupně zanášen.
• Nestabilní odtokové poměry v poměrně velkém povodí negativně ovlivňují
osadu Zastávka, kde se poměrně často vyskytují záplavy.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Oplot leží v pramenné oblasti řeky Radbuzy. Současný management krajiny
významně negativně ovlivňuje odtokové poměry této části povodí této řeky.
• Narušený vodní režim negativně ovlivňuje zastavěné území osady
Zaastávka.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění vymezených oblastí i
ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
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soustředěného odtoku.
Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.

OTĚŠICE
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OTĚŠICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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OTĚŠICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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OTĚŠICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
OTĚŠICE

Stav:
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky nejpoškozenějších území.
Rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých vodních toků vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy. Zemědělské bezlesí obce je
extrémně poškozené intenzívní zemědělskou činností. Důsledkem je velmi
nízký koeficient ekologické stability (0,3).
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i devadesáti hektarů (!).
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně již v minulosti
evidovaných negativních projevů plošné eroze v obci.
97

•
•
•
•
•

Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
Nezajištěné dráhy soustředěného na nadměrných honech orné půdy mohou
vést ke splachům ornice a vlivem transportu splavenin Biřkovským potokem
i k postupnému zazemňování Merklínského rybníka.
V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.

Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byly vymezeny dvě zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to na
odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí revitalizovat či
renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při
převedení kultury na TTP. Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Alespoň částečné zalesnění i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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PŘEDENICE

PŘEDENICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘEDENICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘEDENICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.

PŘEDENICE

Stav:
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky relativně málo poškozených
území. Odvodňování zde proběhlo v omezené míře.
• Komplexní pozemkové úpravy byly na území Předenic ukončeny v roce
2012.
• Negativním jevem je zornění pramenišť a regulace malých vodních toků.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny mohou
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být příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
• Krajinné prvky (zejména meze) v krajině nechybí, jejich hustota a diverzita
by však mohla být větší.
• Lze předpokládat nebezpečí kontaminace pitné vody ze studní splachy
z polí.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina jen omezeně prostupná.
• Nezajištěné dráhy soustředěného na nadměrných honech orné půdy mohou
vést ke splachům ornice a k postupnému zanášení vodních nádrží i toků.
• Určitou nevýhodou oblasti Předenic je značná svažitost.
Doporučení a zásady:
• V katastru bylo vymezeno pět zón zvýšené péče (viz Schéma), a to většinou
na prameništích. Tato prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat.
Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury
na TTP. Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede
ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků
lÚSES.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Alespoň částečné zalesnění i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených na svazích po
vrstevnici. Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak
protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční
prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
• Doporučuje se zvážení výstavba suchých poldrů či nádrží na toku
Předenického potoka jako opatření proti záplavám.
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PŘEŠTICE

PŘEŠTICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘEŠTICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘEŠTICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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PŘEŠTICE

Stav:
• Komplexní pozemkové úpravy byly v Přešticích dokončeny, po vydání
druhého rozhodnutí, 10.03.2015.
• Pozemkové úpravy bohužel nevyužily všechny nástroje, které by přispěly ke
stabilizaci odtokových poměrů.
• V území Přeštic se nachází dvě odvodněná prameniště (viz Schéma), jež
jsou v současnosti nevhodně zorněna, což vede nejen k rozkolísanosti
odtoků z území a k jeho vysychání, ale i ke zvýšenému odnosu pesticidů a
hnojiv do řeky Úhlavy.
• Vážným nedostatkem je regulace malých vodních toků.
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností. Důsledkem je velmi nízký koeficient ekologické stability.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i padesáti hektarů. Obecně lze hovořit o velmi
nežádoucím nadměrném zornění.
• Omezená „drsnost“ krajiny je příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu
půdy včetně negativních projevů plošné eroze.
• Nedostatek krajinných prvků v krajině v návaznosti na nadměrné hony orné
půdy vede v obdobích sucha v letních měsících k větrné erozi.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede i k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Současný management krajiny významně negativně ovlivňuje odtokové
poměry této části povodí řeky Úhlavy.
• Řešení vyžaduje problém protipovodňové ochrany města a okolí.
• Nestabilní odtokové poměry v poměrně velkém povodí v katastru obce
Oplot negativně ovlivňují osadu Zastávka, kde se poměrně často vyskytují
záplavy.
Doporučení a zásady:
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
jednak na odvodněných prameništích, jednak v nivě řeky Úhlavy.
Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP.
Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Péče o nivy řeky musí být zaměřena zejména na protipovodňovou ochranu,
především pak na zdržení odtoku vody z území. V současnosti se tento
problém řeší, nabízí se i netradiční řešení, které by propojilo udržitelný
management území s vytvořením podmínek pro rekreaci obyvatel.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Alespoň částečné zalesnění pramenišť by bylo
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velmi vhodné.
Zvláštní pozornost vyžaduje řešení zóny zvýšené péče u osady Zastávka,
kde je nutné vytvořit podmínky pro zamezení záplav působených
zrychleným odtokem z oblasti obce Oplot.
Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení vhodných
organizačních změn v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného
zajištění drah soustředěného odtoku.
Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění mělo být
kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur,
včetně porostů rychle rostoucích dřevin, sadů aj.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.

Viz dále Přeštice – Skočice!
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PŘEŠTICE - SKOČICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘEŠTICE - SKOČICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘEŠTICE - SKOČICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.

PŘEŠTICE - SKOČICE
Stav:
• Ve Skočicích byly komplexní pozemkové úpravy dokončeny 26.09.2007.
Nebyly zde bohužel využity všechny dostupné nástroje, které by významně
podpořily stabilizaci odtokových poměrů. Skočice se tak řadí mezi katastry,
které vykazují nejmenší ekologickou stabilitu; zároveň se řadí mezi ty, jež
mohou být vážně ohroženy probíhajícími klimatickými změnami.
• Varovné je rozsáhlé odvodnění pramenišť a zničení malých vodních toků
vedoucí jednak k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak
ke zvýšenému odnosu pesticidů, hnojiv i erozních splachů do řeky Úhlavy.
(Praktický celé bezlesí tohoto katastru je odvodněno!)
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností (eliminace krajinných prvků). Důsledkem je velmi nízký koeficient
ekologické stability.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
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přesahujících rozlohu i čtyřiceti hektarů.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně negativních
projevů plošné eroze.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Současný management krajiny, zejména extrémní rozsah zornění,
významně negativně ovlivňuje odtokové poměry této části povodí řeky
Úhlavy.
Doporučení a zásady:
• V katastru byly vymezeny tři zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to na
odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí revitalizovat či
renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při
převedení kultury na TTP. Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Alespoň částečné zalesnění i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Zemědělské hospodaření na ostatních odvodněných pozemcích musí
respektovat zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy,
hnojiva); přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod,
malých toků i řeky Úhlavy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku vhodnými krajinnými prvky.
• Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
Viz dále Přeštice – Žerovice!
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PŘEŠTICE - ŽEROVICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘEŠTICE - ŽEROVICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘEŠTICE - ŽEROVICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
PŘEŠTICE - ŽEROVICE

Stav:
• Varovné je rozsáhlé odvodnění či zornění pramenišť a zničení malých
vodních toků vedoucí jednak k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho
vysychání, jednak ke zvýšenému odnosu pesticidů, hnojiv i erozních
splachů. (Prakticky celé bezlesí tohoto katastru je zorněno!)
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
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činností (eliminace krajinných prvků). Důsledkem je velmi nízký koeficient
ekologické stability.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
dosahujících rozlohu téměř čtyřiceti hektarů.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně negativních
projevů plošné eroze.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Erozní splachy negativně ovlivňují akumulační kapacitu Nového rybníka,
který je jimi postupně zanášen.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Žerovice leží v oblasti rozvodí řek Radbuzy a Úhlavy. Současný
management krajiny, zejména extrémní rozsah zornění, významně
negativně ovlivňuje odtokové poměry obou těchto povodí.
• Žerovice se řadí mezi katastry, které vykazují nejnižší ekologickou stabilitu;
zároveň se řadí i mezi ty, jež mohou být velmi vážně ohroženy probíhajícími
klimatickými změnami.
Doporučení a zásady:
• V Žerovicích byly komplexní pozemkové úpravy zahájeny 26.06.2018. Pro
obec by bylo velmi vhodné, kdyby v jejich rámci dokázala popsané
problémy řešit.
• V katastru byly vymezeny tři zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to na
odvodněných či nevhodně zorněných prameništích a v oblasti osady
Zastávka, kde se proevují negativní dopady nestabilních odtokových
poměrů v povodí. Tato prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat.
Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury
na TTP. Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede
ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků
lÚSES.
• V oblasti osady Zastávka je nutné speciální řešení, jehož základem by mělo
být vytvoření prostoru pro zdržení odtoku z povodí a zabránění záplav
v intravilánu osady. Nabízí se široká škála řešení, jež by mohla vést
k vytvoření velmi zajímavého biocentra.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Alespoň částečné zalesnění i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Zemědělské hospodaření na ostatních odvodněných pozemcích musí
respektovat zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy,
hnojiva); přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod,
malých toků i řeky Úhlavy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
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mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku vhodnými krajinnými prvky.
Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být omezeno či kompenzováno využitím vhodných dostatečně
diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.

PŘÍCHOVICE
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PŘÍCHOVICE a KUCÍNY, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘÍCHOVICE a KUCÍNY, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘÍCHOVICE a KUCÍNY, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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PŘÍCHOVICE

Stav:
• Varovné je rozsáhlé odvodnění či zornění pramenišť a zničení malých
vodních toků vedoucí jednak k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho
vysychání, jednak ke zvýšenému odnosu pesticidů, hnojiv i erozních
splachů. (Prakticky celé bezlesí tohoto katastru je zorněno!)
• Zemědělské bezlesí obce je extrémně poškozené intenzívní zemědělskou
činností (eliminace krajinných prvků). Důsledkem je velmi nízký koeficient
ekologické stability.
• Zcela nepřijatelná je orba až k hraně vodních toků, včetně Příchovického
potoka.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
dosahujících rozlohy až sedmdesáti hektarů.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy včetně negativních
projevů plošné eroze.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod (včetně místních zdrojů
pitné vody)organickými látkami používanými v zemědělství.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• Nadměrné zornění a nesprávné zemědělské praktiky mohou být příčinou
kontaminace vody ve studních pesticidy a hnojivy.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Současný management krajiny v oblasti Příchovic a Kucín, zejména
extrémní rozsah zornění, odvodnění a zornění pramenišť, významně
negativně ovlivňuje odtokové poměry v této části povodí řeky Úhlavy.
Důsledkem je i kontaminace vody v Úhlavě pesticidy.
• Oba katastry se řadí mezi katastry s poměrně nízkou ekologickou stabilitu;
zároveň se řadí i mezi ty, jež mohou být velmi vážně ohroženy probíhajícími
klimatickými změnami.
Doporučení a zásady:
• Dosud ani v Příchovicích, ani v Kucínech(prosinec 2018) nebyly provedeny
komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by bylo velmi vhodné, kdyby
v rámci KoPÚ popsané problémy řešila.
• V katastru byly vymezeny čtyři zóny zvýšené péče (viz Schéma), a to na
odvodněných či nevhodně zorněných prameništích a v nivě řeky
Úhlavy.Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP.
Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• V oblasti říční nivy je doporučeno speciální řešení, jehož základem by mělo
být vytvoření prostoru pro zdržení odtoku z povodí a zabránění záplav.
Nabízí se široká škála řešení, jež by mohla vést jak k vytvoření velmi
zajímavých prvků ÚSES, tak i prostorů pro rekreaci.
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V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin.
Alespoň částečné zalesnění pramenišť i ostatních odvodněných pozemků
by bylo velmi vhodné.
Zemědělské hospodaření na ostatních odvodněných pozemcích musí
respektovat zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy,
hnojiva); přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod,
malých toků i řeky Úhlavy.
Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku vhodnými krajinnými prvky.
Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin. Respektování těchto zón je
nezbytné v zájmu ochrany podzemních zdrojů pitné vody.
Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.

Viz dále Příchovice – Zálesí !
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PŘÍCHOVICE – ZÁLESÍ, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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PŘÍCHOVICE, porostní příznaky potvrzující odvodnění na rozmezí k.ú. Příchovice a
Zálesí (Mapy.cz).Není registrováno v LPIS.
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PŘÍCHOVICE – ZÁLESÍ, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PŘÍCHOVICE – ZÁLESÍ, schéma hlavní ch opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – modrá, navržené polní cesty - oranžová.

PŘÍCHOVICE - ZÁLESÍ

Stav:
• Díky převládajícím lesním porostům na území katastru lze krajinu, jež je i
významnou pramennou oblastí, hodnotit jako relativně ekologicky stabilní.
• Třebaže v databázi LPIS není na území katastru odvodnění uvedeno,
porostní příznaky naznačují, že v severní části území plošné odvodnění
bylo v minulosti provedeno.
• Odvodnění a zornění pramenišť a regulace malého vodního toku vede
jednak k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke
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zvýšenému odnosu pesticidů, hnojiv i erozních splachů.
• Zcela nepřijatelná je orba až k hraně malého vodního toku v severní části
katastru.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu až dvaceti hektarů.
• Současný způsob zemědělského hospodaření v severní části katastru
narušuje funkce rozsáhlých oblastí infiltrace podzemních vod, kromě
omezení vsakování vody do půdy hrozí i nebezpečná kontaminace
podzemních vod (včetně místních zdrojů pitné vody)organickými látkami
používanými v zemědělství.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách severní části
katastru vede k významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení
kvality krajinného rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
Doporučení a zásady:
• V Zálesí dosud (prosinec 2018) nebyly provedeny komplexní pozemkové
úpravy. Pro obec by bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ bylo
požádáno a v jejich rámci byly řešeny popsané problémy.
• Je nezbytné provést šetření, které by potvrdilo či vyvrátilo existenci
odvodnění v severní části katastru.
• Do území zasahují dvě zóny zvýšené péče vymezené na hranicích
s Přešticemi a Horšicemi. V obou případech jde o prameniště, jež byla
narušena odvodněním.
• Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP.
Vhodné by bylo zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Zemědělské hospodaření na odvodněných pozemcích musí respektovat
zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy, hnojiva);
přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod, malých toků i
řeky Úhlavy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin. Respektování těchto zón je
nezbytné v zájmu ochrany podzemních zdrojů pitné vody.
• Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely (viz i porosty v jižní části katastru).
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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PTENÍN

PTENÍN, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy soustředěného
odtoku - bílá.
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PTENÍN, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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PTENÍN, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky a navržený rybník – modrá, navržené polní cesty - oranžová.

PTENÍN

Stav:
• I přes poměrně velký podíl lesů na území obce je zde ekologická situace
velmi špatná.
• Velmi negativním jevem je odvodnění a zornění pramenišť i regulace
vodních toků, včetně Merklínky (!); důsledkem je rozkolísanost odtoků
z území, jeho vysychání, zvýšený odnosu pesticidů, hnojiv i erozních
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splachů a zjevně i kontaminace podzemních vod organickými i
anorganickými látkami používanými v zemědělství.
• Zcela nepřijatelná je orba až k hraně vodních toků a po spádnici.
• Velmi nevhodná je převaha orné půdy na svazích v okolí obce.
• Velmi přínosné jsou trvalé travní porosty na pozemcích jižně od obce.
• Velmi nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
dosahujících zde rozlohu až devadesáti hektarů (!).
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy;
i to je jedna z příčin kontaminace podzemních vod(včetně místních zdrojů
pitné vody)chemickými látkami používanými v zemědělství.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách severní části
katastru vede k významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení
kvality krajinného rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
Doporučení a zásady:
• Dosud (prosinec 2018) zde nebyly provedeny komplexní pozemkové
úpravy. Pro obec by bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a
v jejich rámci řešila popsané problémy.
• V území obce bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných a zorněných prameništích.
• Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP,
vhodné by bylo i zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Zemědělské hospodaření na odvodněných pozemcích musí respektovat
zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy, hnojiva);
přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod, malých toků
a nepřímo i řeky Radbuzy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• V jednom případě se navrhuje vybudování rybníka na toku Merklínky (viz
Schéma).
• Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin. Respektování těchto zón je
nezbytné v zájmu ochrany podzemních zdrojů pitné vody.
• Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely (viz i porosty v jižní části katastru).
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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RADKOVICE

RADKOVICE, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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RADKOVICE, porostní příznaky signalizující odvodnění v severním cípu území
(Mapy.cz).Není registrováno v LPIS.
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RADKOVICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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RADKOVICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky – světle modrá, navržené polní cesty - oranžová.

RADKOVICE
Stav:
• I přes poměrně velký podíl lesů na území obce je zde ekologická situace poměrně
špatná.
• Velmi negativním jevem je částečné odvodnění a zornění pramenišť i regulace
vodních toků, včetně části Zlatého potoka; důsledkem je rozkolísanost odtoků
z území, jeho vysychání, zvýšený odnos pesticidů, hnojiv i erozních splachů a
zjevně i kontaminace podzemních vod organickými i anorganickými látkami
používanými v zemědělství.
• Zcela nepřijatelná je orba až k hraně vodních toků a po spádnici.
• Velmi nevhodná je převaha orné půdy na svazích.
• Velmi přínosné jsou trvalé travní porosty na pozemcích jižně od obce.
• Velmi nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
dosahujících zde rozlohu až sedmdesáti hektarů (!).
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých oblastí
infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdyje to jedna z
příčin kontaminace podzemních vod (včetně místních zdrojů pitné
vody)chemickými látkami používanými v zemědělství.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách severní části katastru
vede k významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
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Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé hony) je
krajina prakticky neprostupná.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by bylo
velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila popsané
problémy.
• Na území obce byla vymezena jedna oblast zvýšené péče, a to na území
odvodněného prameniště (viz Schéma)..
• Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské hospodaření
zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP, vhodné by bylo i
zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke stabilizaci odtokových
poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Zemědělské hospodaření na odvodněných pozemcích musí respektovat zásady
vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy, hnojiva); přehlížení těchto
zásad vede ke kontaminaci podzemních vod, toků a nepřímo i řeky Úhlavy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a dostatečně
širokých vegetačních pásů.
• Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci,
jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo
být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných kultur, včetně
porostů rychle rostoucích dřevin. Respektování těchto zón je nezbytné v zájmu
ochrany podzemních zdrojů pitné vody.
• Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích dřevin
pro energetické účely.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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ROUPOV

ROUPOV, schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.

136

ROUPOV, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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ROUPOV, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – světle modrá, navržené polní cesty - oranžová.

ROUPOV

Stav:
• Roupov leží v pramenné oblasti Roupovského potoka.
• Komplexní pozemkové úpravy byly v Roupově ukončeny 16.03.2007.
• Díky nezvykle velkému podílu trvalých travních porostů na území obce je
zde ekologická situace poměrně dobrá.
• Velmi negativním jevem je však odvodnění a zornění v severozápadní části
území, a to včetně prameniště v severní části území.
• Velmi nevhodná je regulace malých vodních toků včetně Roupovského
potoka, některé malé toky jsou i zatrubněny.
• Důsledkem odvodnění a regulace toků je rozkolísanost odtoků
z území, jeho vysychání.
• Velmi přínosné jsou trvalé travní porosty na pozemcích jižně od obce.
• Nevhodná je orba po spádnici na poměrně rozsáhlých honech (až 30 ha),
místy ažk hraně vodních toků.
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Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
Doporučení a zásady:
• Na území obce byla vymezena jedna oblast zvýšené péče, a to na území
odvodněného prameniště (viz Schéma)..
• Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP,
vhodné by bylo i zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Zemědělské hospodaření na odvodněných pozemcích musí respektovat
zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy, hnojiva);
přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod i toků.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a
dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici (!).
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici; to i
na plochách s trvalými travními porosty!). Doporučuje se i budování polních
cest, jež budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• Nezbytná je soustavná ochrana pramenišť, jejich zornění je nepřípustné.
• Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely.
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ŘENČE

ŘENČE I., schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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ŘENČE I., schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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ŘENČE I., schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – světle modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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ŘENČE II., schéma: odvodnění - oranžová, prameniště - fialová, dráhy
soustředěného odtoku - bílá.
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ŘENČE II., schéma: oblasti infiltrace podzemních vod - světle modrá.
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ŘENČE II., schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky – světle modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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ŘENČE
Stav:
• Rozsáhlé území obce Řenče v podstatě pokrývá významnou pramennou
oblast Divokého potoka a jeho přítoků. V rozporu se základními funkcemi
pramenné oblasti je v podstatě plošné odvodnění pramenišť a jejich
zornění. Jde v této části povodí řeky Úhlavy o jedno z nejnarušenějších
území.
• Důsledkem odvodnění a zornění pramenišť je rozkolísanost odtoků
z území, jeho vysychání, zvýšený odnos pesticidů, hnojiv i erozních splachů
a kontaminace podzemních i povrchových vod organickými i anorganickými
látkami používanými v zemědělství.
• I přes velmi pozitivní existenci trvalých travních porostů zejména podél
Divokého potoka je nežádoucím jevem v území nadměrné zornění, navíc
v interakci s existencí nadměrně velkých honů (až šedesát hektarů), s orbou
po spádnici a často, kde chybí trvalé travní porosty, až k hraně vodních
toků.
• Velmi nevhodná je převaha orné půdy na svazích.
• Nežádoucí je regulace vodních toků, včetně části Divokého potoka.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
je to jedna z příčin kontaminace podzemních vod (včetně místních zdrojů
pitné vody)chemickými látkami používanými v zemědělství.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách severní části
katastru vede k významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení
kvality krajinného rázu.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• Nevhodný management tohoto území velmi významně negativně ovlivňuje
odtokové poměry v povodí řeky Úhlavy, brzké důsledné řešení uvedených
problémů je žádoucí.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• Na území obce bylo vymezeno osm oblastí zvýšené péče, a to především
na odvodněných prameništích (viz Schéma). Jejich respektování je žádoucí
zejména z hlediska stabilizace odtokových poměrů v této velmi narušené
části povodí řeky Úhlavy.
• Prameniště je žádoucí revitalizovat či renaturalizovat, zemědělské
hospodaření zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP,
vhodné by bylo i zalesnění. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• Zemědělské hospodaření na ostatních odvodněných pozemcích musí
respektovat zásady vhodného nakládání s organickými látkami (pesticidy,
hnojiva); přehlížení těchto zásad vede ke kontaminaci podzemních vod,
toků a nepřímo i řeky Úhlavy.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a
dostatečně širokých vegetačních pásů.
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Výhledově je nutné zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je
orba výhradně po vrstevnici.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění na územíobce
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur. Respektování těchto zón je nezbytné v zájmu ochrany podzemních
zdrojů pitné vody.
Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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SKAŠOV

SKAŠOV, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného odtoku
(bílá).
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SKAŠOV, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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SKAŠOV, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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SKAŠOV

Stav:
• Pozemkové úpravy dokončené v říjnu 2007 nevyužily všechny dostupné
možnosti zlepšení ekologické stability krajiny. V rámci nich bylo realizováno
především 1,60 ha asfaltových cest bez výsadby liniové zeleně. Výměra
vodohospodářských opatření činila 0,20 ha, protierozních 2,52 ha. Účelná
protierozní opatření však v krajině nebyla zjištěna.
• Asfaltovými předimenzovanými cestami byla na značné ploše „zapečetěna“
půda, a to v oblasti infiltrace podzemních vod (nežádoucí omezení
vsakování vody do půdy). Příkopy podél cest navíc odvádějí erozní splachy
do vodotečí, což vede jednak ke zrychlenému odtoku vody z povodí,
jednak jejich zanášení a kontaminaci vody organickými látkami (pesticidy,
hnojiva).
• Obec, která trpí splachy z polí, disponuje projektem na výstavbu suchého
poldru nad obcí, který by měl bahno zadržet; realizace tohoto projektu se
však rozhodně nedoporučuje – tento problém je nutné řešit komplexně
v povodí nad obcí!
• Po provedení vodohospodářských opatření trpí horní (jižní) část obce
nedostatkem vody ve studních.
• Splachy z polí obsahující drobné částice půdy svedené do recipientu
ucpávají pískové filtry v kořenové čistírně, kterou bude nutné rekonstruovat.
• Způsob hospodaření v okolních oblastech infiltrace podzemních vod
indikuje vysokou pravděpodobnost kontaminace vodních zdrojů pesticidy a
hnojivy.
• V katastru se nacházejí tři prameniště odvodněná podzemní drenáží.
• V katastru se nachází 6 nezajištěných drah soustředěného odtoku (viz
Analytická část).
• Malé vodní toky (viz schéma) jsou regulovány, většinou svedeny pod zem.
• V zemědělsky využívaném bezlesí chybí jakékoli krajinné prvky, včetně
cenných mokřadů; porostní příznaky však svědčí o značném potenciálu
jejich obnovy.
• V katastru převládají nadměrně rozlehlé hony dosahující výměry téměř 40
ha.
• Průchodnost krajiny je prakticky znemožněna způsobem zemědělského
hospodaření.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky lÚSES.
Doporučení a zásady:
• V katastru byly vymezeny čtyři rozsáhlé zóny zvýšené péče (viz Schéma), a
to na plochách odvodněných pramenišť. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a
k vytvoření části interakčních prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je
vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Zvláštní
pozornost věnovat rozsáhlému prameništi Zlatého potoka.
• Rekonstrukci ČOV realizovat až po dostatečné stabilizaci příslušné části
povodí nad objektem; součástí této stabilizace je jednak nezbytná
revitalizace či renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující jejich
vyvedení na povrch, tvorbu tůní a mokřadů (schopnost omezení erozních
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splachů), jednak provedení změn v hospodaření na orné půdě, včetně
důsledného zajištění drah soustředěného odtoku. Bez těchto opatření bude
rekonstrukce a obnovení funkce ČOV jen dočasná.
Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Nutná je orba výhradně po vrstevnici, doporučuje se
postupný přechod na organické zemědělství.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů)
vedených po vrstevnici. Doporučuje se i obnovení cest (viz Schéma), jež
budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna;
jde i o interakční prvky lÚSES.
Skašov leží v pramenné oblasti, jejíž management přímo ovlivňuje odtokové
poměry povodí Zlatého a Podhrázského potoka. I s ohledem na oblasti
infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být minimální.
Doporučuje se k úvaze rozšíření porostů rychle rostoucích dřevin pro
energetické účely.
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SOBĚKURY

SOBĚKURY, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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SOBĚKURY, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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SOBĚKURY, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované malé
toky a navrhované rybníky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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Pozemky jižně od Soběkur, na nichž porostní příznaky svědčí o podzemní drenáži
(Mapy.cz). Odvodnění není registrováno v LPIS.

SOBĚKURY
Stav:
• Obec Soběkury leží v pramenné oblasti Dnešického potoka, významného
pravostranného přítoku řeky Radbuzy.
• Komplexní pozemkové úpravy zde byly dokončeny 20.08.2001.
• Území je zajímavé skutečností, že v databázi LPIS není žádná informace o
odvodňování zemědělské půdy; porostní příznaky na některých pozemcích
však naznačují, že zde v minulosti odvodnění prováděno bylo. Jako
prokazatelné se to jeví na prameništi jižně od Soběkur.
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Na území obce se jen výjimečně vyskytují nadměrně velké lány (nad dvacet
hektarů).
• Malé vodní toky, ač nevhodně regulované, jsou alespoň částečně vybaveny
ochrannými travnatými pásy.
• I přes velmi pozitivní existenci trvalých travních porostů je nežádoucím
jevem v území značné zornění, navíc v interakci s orbou po spádnici a
často, kde chybí trvalé travní porosty, až k hraně vodních toků.
• Velmi nevhodná je převaha orné půdy na svazích.
• Nežádoucí je regulace vodních toků, včetně Dnešického potoka.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
je to jedna z možných příčin kontaminace podzemních vod (včetně místních
zdrojů pitné vody)chemickými látkami používanými v zemědělství.
Doporučení a zásady:
• Na území obce byly vymezeny tři omezené zóny zvýšené péče (viz
Schéma), a to na území pramenišť. Tato prameniště je žádoucí revitalizovat
či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při
převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a k vytvoření části interakčních
prvků lÚSES. V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a
chemických prostředků ochrany rostlin.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a doplnění
dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Nutná je orba výhradně po vrstevnici.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů)
vedených po vrstevnici. Doporučuje se i obnovení cest (viz Schéma), jež
budou mít jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna;
jde i o interakční prvky lÚSES.
• Soběkury leží v pramenné oblasti, jejíž management přímo ovlivňuje
odtokové poměry povodí Dnešického potoka. I s ohledem na oblasti
infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být minimální.
• Doporučuje se posouzení možnosti vybudování navržených rybníků (viz
Schéma).
• Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely.
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ŠTĚNOVICE

ŠTĚNOVICE, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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ŠTĚNOVICE, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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ŠTĚNOVICE, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované malé
toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
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ŠTĚNOVICE, problémové území v sousední obci Losiná. Plošně odvodněné prameniště –
oranžová; zóna zvýšené péče – červená; revitalizované malé toky – modrá.

ŠTĚNOVICE
Stav:
• Území obce je, kromě zástavby, pokryto z velké části lesními porosty. Podíl
zemědělské půdy je zde velmi malý a proto i problémů působených
zemědělstvím je zde relativně málo.
• Odvodnění zemědělské půdy je zde jen velmi omezené.
• Na území obce se jen výjimečně vyskytují nadměrně velké lány (i nad třicet
hektarů), a to v severozápadní části. Na těchto pozemcích lze bohužel
předpokládat nebezpečí kontaminace podzemních i povrchových vod
včetně řeky Úhlavy.
• Pro odtokové poměry oblasti Štěnovic je velmi negativním faktorem stav
území sousední obce Losiná, kde bylo odvodněno a zorněno rozsáhlé
prameniště.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
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•
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•

bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy. Bylo by velmi žádoucí připojit se k procesu KoPÚ, který
v obci Losina probíhá od 22.03.2011, a společně řešit výše uvedený
problém odvodněného prameniště.
Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha. Nutná je orba výhradně po vrstevnici.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů)
vedených po vrstevnici. Doporučuje se i obnovení cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o
interakční prvky lÚSES.
Štěnovice leží v pramenné oblasti, jejíž management přímo ovlivňuje
odtokové poměry povodí Úhlavy. I s ohledem na oblasti infiltrace
podzemních vod by zornění v tomto katastru mělo být minimální.
Doporučuje se k úvaze rozšíření ovocných sadů a porostů rychle rostoucích
dřevin pro energetické účely.
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TÝNIŠTĚ

TÝNIŠTĚ, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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TÝNIŠTĚ, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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TÝNIŠTĚ, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované
malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.
TÝNIŠTĚ
Stav:
• Díky rozsáhlému zalesnění a významnému zastoupení trvalých travních
porostů je území obce Týniště, jež se nachází v pramenné oblasti Zlatého
potoka, z ekologického hlediska velmi stabilní.
• Zornění zde není rozsáhlé, nevhodné však je v severovýchodním cípu
území, kde se nachází na odvodněném prameništi, v oblasti infiltrace
podzemních vod a v blízkosti zdroje pitné vody pro obec.
Doporučení a zásady:
• V Týništi dosud nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec
by bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci
řešila popsané problémy.
• Na území obce byla vymezena jedna zóna zvýšené péče (viz Schéma), a to
na území odvodněného prameniště. Protože se na tomto území nachází
zdroj pitné vody, je žádoucí jednak zachovat stávající trvalý travní porost,
okolní pozemky revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření
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•

zde přichází v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. V zóně zvýšené
péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin.
Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace toků zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a doplnění
dostatečně širokých vegetačních pásů (viz Schéma).
Doporučuje se důsledně prosazovat požadavek zmenšení honů orné půdy
na nejvýše 4 ha.
Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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ÚTUŠICE

ÚTUŠICE sever, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy
soustředěného odtoku (bílá).
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ÚTUŠICE sever, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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ÚTUŠICE sever, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená,
revitalizované malé toky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

ÚTUŠICE
Stav:
• V rámci Přešticka jde o jedno ze zemědělsky nejpoškozenějších území.
Bezlesí zde vyniká nadměrným zorněním a absencí krajinných prvků.
• Rozsáhlé odvodnění prameniště a regulace Robčického potoka vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy
přesahujících rozlohu i třiceti hektarů.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy.
• Současný způsob zemědělského hospodaření narušuje funkce rozsáhlých
oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení vsakování vody do půdy
hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
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rázu.
• Území je ohroženo i větrnou erozí.
• Vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření (nadměrně rozsáhlé
hony) je krajina prakticky neprostupná.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
• Současný management krajiny významně negativně ovlivňuje odtokové
poměry této části povodí řeky řeky Úhlavy.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče (viz Schéma), a to
většinou na odvodněných prameništích. Tato prameniště je žádoucí
revitalizovat či renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází
v úvahu pouze při převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace
pramenišť povede ke stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části
interakčních prvků lÚSES.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických
prostředků ochrany rostlin. Částečné zalesnění vymezených oblastí i
ostatních odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních vod by zornění v tomto katastru
mělo být kompenzováno využitím vhodných dostatečně diverzifikovaných
kultur, včetně porostů rychle rostoucích dřevin.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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VLČÍ

VLČÍ, schéma: odvodnění (oranžová), prameniště (fialová), dráhy soustředěného
odtoku (bílá).
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VLČÍ, severně od obce. Porostní příznaky svědčí o podzemní drenáži (Mapy.cz).
Odvodnění není registrováno v LPIS.
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VLČÍ, schéma: oblasti infiltrace podzemních vod (světle modrá).
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VLČÍ, schéma hlavních opatření: zóny zvýšené péče - červená, revitalizované malé
toky a navržené rybníky - modrá, navržené polní cesty - oranžová.

VLČÍ
Stav:
• Území obce Vlčí je součástí pramenné oblasti Vlčího potoka.
• Kladem je zde poměrně rozsáhlé zatravnění zemědělské půdy.
• Rozsáhlé odvodnění prameniště a regulace malých toků vede jednak
k rozkolísanosti odtoků z území a k jeho vysychání, jednak ke zvýšenému
odnosu pesticidů a hnojiv do řeky Úhlavy.
• Nevhodné je hospodaření na nadměrně rozsáhlých honech orné půdy.
• Nezajištěné dráhy soustředěného odtoku a omezená drsnost krajiny jsou
příčinou zrychleného odtoku vody a odnosu půdy, v minulosti již několikrát
evidovaných mimořádných erozních splachů.
174

•

Současný způsob zemědělského hospodaření na orné půdě narušuje
funkce rozsáhlých oblastí infiltrace podzemních vod, kromě omezení
vsakování vody do půdy hrozí i nebezpečná kontaminace podzemních vod.
• Nežádoucí absence krajinných prvků na rozsáhlých plochách vede k
významnému omezení biologické rozmanitosti a snížení kvality krajinného
rázu.
• V krajině chybí vhodné interakční prvky místního ÚSES.
Doporučení a zásady:
• Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro obec by
bylo velmi vhodné, kdyby o realizaci KoPÚ požádala a v jejich rámci řešila
popsané problémy.
• V katastru byla vymezena jedna zóna zvýšené péče (viz Schéma), a to na
odvodněném prameništi. Toto prameniště je žádoucí revitalizovat či
renaturalizovat. Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze při
převedení kultury na TTP. Důsledná revitalizace pramenišť povede ke
stabilizaci odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních prvků lÚSES.
• V zóně zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a chemických prostředků
ochrany rostlin. Částečné zalesnění vymezených oblastí i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné.
• Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná revitalizace či
renaturalizace malých toků (viz Schéma) zahrnující důslednou tvorbu tůní a
mokřadů a dostatečně širokých vegetačních pásů.
• Doporučuje se posouzení vybudování dvou navrhovaných rybníčků.
• Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i provedení změn
v hospodaření na orné půdě, včetně důsledného zajištění drah
soustředěného odtoku.
• Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha. Možná je orba
výhradně po vrstevnici.
• Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí být tvorba mezí či
vhodných liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních porostů,
stromořadí, porostů rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.
Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít jednak protiodtokovou
funkci, jednak bude krajina zprůchodněna; jde i o interakční prvky lÚSES.
• Doporučuje se postupný přechod na organické zemědělství.
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